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VÝKUP AUTOVRAKŮ
VČETNĚ ODVOZU

Barko

®

Výkup na jedničku
od roku 1997

VOLEJTE ZDARMA
800 193 193
www.druhotnesuroviny.cz

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
S VÝNOSEM NAD AKTUÁLNÍ
INFLACÍ

e
c
n
a
m
n
a
i
r
F
g e-Finance, a.s., již dvacet let
Skupina
o
er
pinvestuje do nemovitostí v atraktivních
y
t
r lokalitách České republiky. Díky tomu
e
p
Pro

Objednávky

inn
list

p
ný
n
e
ýc

0
0
30

řa d

č
K
0

r na
a pí

disponuje stabilním portfoliem zejména
.
e-Finance, a.s.
nájemníchesknemovitostí
v %hodnotě
přesaých
p. a
č
5
,
4
n
ýši Tyto nemovitosti
o ru
hující
www.e-finance.eu
ev
c k 1 miliardua korun.
v
í
s
i
b
et t
saz
á
přináší
stabilní výnosy,
třic pravidelně
v
23které
Tel.: 515 555 555
o
. 20
20
rok
6
3
0
ú
.
2
2
í
em
n
. 20 inflací,
2; 1 v dlouho. 2.
jsou
nad
sob
6
2
roč každoročně
1
ů
info@e-finance.eu
.
0
:
á
p
z
.2
:1
vn
ise
isu
tě a
1. 6
em
s
p
: pe dobém
í
;
o
u
1
m
m
s
horizontu
až
i
2 o několiki vprocent.
u
uh
. 20
en
D at
hop
ýš
i dl

6
v
st
lu
ed
lné
: 1.
sd
rov
t no
p
u
o
p
a
s
l
v
n
i
e
spsplňujehnormy,
Vý z hlediska toho,mže
tu
op
ud
ČNB schvaluje prospekt dluhopisů pouze
které ukládá
u
ub .
lu
dno nařízení (EU)pi2017/1129.
t
s
d
o
a
h
z
D ČNB snaleznete
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený
na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.
u
u
isu
ho
zp
vito
dlu luhop
no
o
ý
y
t
n
v
no
o
e
ě
d
i
t
n
d
s
y
d
jm
á
ka

HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ

JÍDLA K USKLADNĚNÍ, TRVANLIVOST 7 DNÍ

CHLAZENÁ, VAKUOVĚ BALENÁ

198 Kč
2 porce

Hovězí svíčková na smětaně, karlovarský knedlík

Objednávejte na www.efishop.cz
 515 555 565, jidlo@efishop.cz
VÝDEJNÍ MÍSTA V BRNĚ:

• eFi Palace Hotel, Bratislavská 52
• EFI Pivovar & EFI Hostinec, nám. 28. října 23
• Restaurace TEFITI, Zelný trh 4

EFI HOSTINEC

EFI PIVOVAR

ROZVOZ 7 DNÍ V TÝDNU V BRNĚ A OKOLÍ DO 25 KM
DÁLE NABÍZÍME:

•
•
•
•
•
•
•

Zavařená jídla s trvanlivostí 3 měsíce
Hotová jídla, polévky, omáčky na těstoviny, paštiky, pomazánky, domácí marmelády
Delikatesy, základní potraviny a pečivo
Snídaně a polední obědové menu
Catering nejen na firemní porady
Piva z brněnského řemeslného EFI Pivovaru
Vína a nealkoholické nápoje
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Ondřej Sokol
Rutina mě
děsí, natáčení
pro Instagram
je pro mě
herecký trénink

26. 11. 2021
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Vánoční punč si vypijte
z hrnku s kouskem Brna tv guide

TV program na celé
Vánoce jako bonus

DAVID RAUB

XXL

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

I pro letošní Brněnské Vánoce „upletli“ červeno-bílý vizuál Jakub Konvica a Lucie Horáková z Neon Studia.
FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA

Kousek z vánoční tradice
si lidé mohou odnést
domů. Hrnky odkazují ke
všem částem Brna, dárky
si rozbalí pod stromkem
z „Těsnohlídkova“ lesa.
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Lískové oříšky připomínající
Nový Lískovec, traktor z Líšně, letadlo
jako symbol Tuřan, kotva pro Bystrc
nebo klubko vlny z Černovic odkazující
k textilní výrobě zdobí letošní vánoční
hrnečky. Celkem 29 motivů, jako je br-

něnských městských částí, je letos na
dárkových hrnkách, které už tradičně
šestým rokem patří k vánočním trhům.
„Zapojili jsme celé Brno. V dotazníku se každý mohl vyjádřit, co jeho městskou část charakterizuje. Přišly nám
stovky odpovědí, což nás překvapilo.
Pro každou městskou část jsme vytvořili motiv, ať už se jedná o architekturu,
zvířata, jídlo, lidi, nebo přírodu,“ vysvětluje Jakub Konvica z Neon Studia.
Stejné studio vytvořilo i loňský červeno-bílý pletený motiv hrnků. Loni však
zobrazovaly největší ikony města jako
krokodýla, orloj nebo sochu Jošta. „Každý si z Brněnských Vánoc odnese část
svého Brna,“ dodává Konvica.
Pletené vzory pak odkazují ke slavnému období Brna, kdy se pyšnilo označe-

ním Moravský Manchester a textilní
průmysl měl zásadní vliv na vývoj města. Pletené vzory symbolizují teplo, rodinu a přátelství, ale hlavně mají pobavit.
Nepostradatelným symbolem Vánoc
v Brně je už 97 let Vánoční strom republiky. Poprvé byl na náměstí Svobody
vztyčen v roce 1924 na popud spisovatele Rudolfa Těsnohlídka.
A kdo by si chtěl domů koupit vánoční stromeček ze stejného polesí, odkud
je strom pro Brno, má možnost. „Od poloviny prosince si lidé v hájenkách univerzitních lesů Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny mohou koupit
vánoční stromek z lesa s tradicí lišky
Bystroušky,“ připomíná mluvčí Mendelovy univerzity Filip Vrána.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

„80“ LADISLAVA FREJE

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

OČKOVÁNÍ PŘEHLEDNĚ

Proč a kdy se vyplatí 3. dávka
proti covidu-19 a jak tuto
zimu čelit chřipce? ...str. 10 a 11
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Brno, Blansko a Vyškov

Hrnky s kouskem Brna
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Vánoční strom, který na náměstí Svobody přivezl koňský povoz z lesů Školního lesního podniku Křtiny v bílovickém
polesí, se rozsvítí během dnešního dopoledne. „Strom by mohl být z lesa vybrán
i vyšší, ale to už by ho nepřevezl koňský povoz,“ podotkl Vrána.
Převozu do Brna předchází několikadenní posouzení zdravotního stavu stromu, o nějž se starají experti z Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. „Pořizujeme fotodokumentaci, měříme výšku, rozměry koruny a kmene. Šetrným způsobem odebíráme vzorek dřeva, kmen vyšetřujeme akustickým tomografem a sondujeme průřez kmene mikrovrtáním,“ popsal Jan Tippner z lesnické fakulty. Nároky pořadatelů se zpřísni-

ly po roce 2003, kdy se zřítil strom na
Staroměstském náměstí v Praze. „Města se od té doby už tolik nepředhánějí ve
výšce stromu, větší pozornost je věnována výběru a instalaci stromu. Za to jsem
velmi rád,“ dodal Tippner.
Adventní trhy v centru Brna začínají
dnes a potrvají do 23. prosince. Pořadatelé apelují na dodržování protiepidemických opatření. Stánky jsou rozmístěny dva metry od sebe a každé dvě hodiny se tržiště bude dezinfikovat.
„Stánky se otevřou už dopoledne
a vpodvečer chystáme šest opakování
světelné show na Svoboďáku, abychom
zabránili návalu lidí v jeden čas,“ oznámila ředitelka turistického informačního centra Jana Janulíková. Novinkou
jsou výkupní automaty na vratné kelímky, které umožní bezkontaktní vrácení.

Vánoční tramvaj

Lidé se tradičně mohou těšit i na
speciální edici orlojových kuliček

Centrum Brna budou od zítřka
křižovat také vánoční a PFková
tramvaj. Vánoční retro tramvaj
bude jezdit centrem města,
PFková se objeví na běžných
linkách. Vánoční tramvaj zdobí
dvanáct světelných rámů,
na kterých střídavě blikají vánoční
motivy. Rámy se sněhuláky,
sněhovými vločkami nebo
vánočními stromky pracovníci
vozovny Medlánky na tramvaj
instalovali a zapojovali deset dní.
Zvláštní vánoční linka bude
v provozu až do 23. prosince,
v pracovní dny od 16 do 21 hodin,
o víkendech od 11 do 21 hodin.
Na lince se platí běžné jízdné.
Vánoční tramvaj typu T3 vyjede
letos pošesté, PFková tramvaj
typu Anitra bude v brněnských
ulicích počtvrté.

FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA

V klubovnách skautského domu už je živo
VYŠKOV | Místo stavebních buněk
z osmdesátých let se vyškovští skauti zabydlují v novém skautském domě ve
Smetanových sadech. Po deseti letech
snahy a roce výstavby se dočkali nové
klubovny. Moderní, částečně pasivní dřevostavba je postavená skautům na míru.
Čtyři oddělené klubovny poskytnou
zázemí pro více než 250 skautů ze sedmi
oddílů. Součástí každé z kluboven je i pobytová galerie nabízející útulný prostor
ve druhém patře. „Teď musíme ještě vyřešit vnitřní vybavení a nábytek, který si
budeme dělat z velké části svépomocí,“
přiblížil vedoucí skautského střediska ve

Nový dům se čtyřmi klubovnami
se stavěl skautům na míru. Stavba
trvala rok, vyžádala si 16 milionů
korun.
FOTO | SKAUT VYŠKOV

Vyškově Petr Kudlička a dodal, že vnitřní vybavení je otázkou několika let, záležet bude i na financích.
„Získali jsme především prostor.
I v covidové době je totiž zájem o skauting obrovský, ale nejsme schopni jej pokrýt,“ podotkl Kudlička.
Stavba za 16 milionů neposlouží jen
jako skautské útočiště, své místo tady najde i mateřské centrum Radost. Vizí skautů je, aby nový dům co nejvíce žil skautskými i jinými veřejnými aktivitami. Dopolední činnost mateřského centra se tak
bude doplňovat s odpoledním programem oddílů.

„Nový skautský dům mohl vzniknout
především díky dlouhodobě dobře fungujícím dětským oddílům. Nové zázemí je
další energií pro spoustu skautských dobrovolníků a příležitostí, jak dál rozvíjet
činnost,“ dodal Kudlička.
Skautům se podařilo získat peníze od
města i kraje – město přispělo pět a půl
milionu, kraj tři. Další čtyři miliony získali od firem a nadací, dva měli z úspor
a další dva jim bezúročně půjčil Junák –
český skaut. Nezanedbatelnou část rozpočtu tvořily i drobné příspěvky od více
než pěti set podporovatelů, kteří přispěli
(zab)
téměř 750 tisíc korun.

INZERCE

akumulátorovou baterii

provádíme repase baterií nejen do nářadí, vysavačů, RC modelů,
airsoftových zbraní, nouzového osvětlení atd. Bezkonkurenční ceny ze značkových
článků Sanyo / Panasonic. Ceník najdete na našich www stránkách.

PRODEJ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ VŠECH TYPŮ
CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?
Pošlete sms na číslo 777 088 444 a MY VÁM ZAVOLÁME ZPĚT…

AEB spol. s r. o. Závist 12, Brno – Komín, tel. 541 242 643

www.shopgsm.cz

ANTISTRESS

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

(doplněk stravy)

ZREPASUJEME VÁM STAROU…

ZELENÁ
LÉKÁRNA

Žádejte ve svých lékárnách.

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

Tel.: 724 286 137

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

WACHO s.r.o,
tel.: +420 724 781 350-1,
wacho@volny.cz, www.wacho.cz
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Oldřich Drápal začal
ze svého oceňovaného
slámového vína vyrábět
rosolový dezert. Nechtěl
totiž dopustit, aby se
lahodný mok vyhodil.
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Slámovku zužitkuje
do poslední kapky

MARKÉTA LANKAŠOVÁ
VRANOVICE | Řadí se mezi největší
producenty slámového vína u nás, ročně vyrobí asi třicet tisíc lahví. Lahodná
slámovka ale není to jediné, čím dovede
Oldřich Drápal z Vranovic na Brněnsku
okouzlit chuťové pohárky. Se svým Slamáčkem, vinným rosolem, nedávno bodoval v soutěži Regionální potravina.
Na cestu k netradiční pochoutce Drápala popohnala touha využít všechno,
co se mu dostane pod ruku. A to i v případě hroznů, konkrétně těch z odrůdy
Pálava, které pro své slámové víno využívá.
„Ať už budete vyrábět cokoliv, vždycky vám z toho něco zůstane. To je případ i mého slámového vína. Když ho
lahvuji, první dva litry, než se filtr ‚zavíní‘, nemůžu použít. Vloni mě napadlo,
že bych z nich vyrobil ještě něco dalšího. Vyhrál to rosol. Hlavní motivací
k výrobě Slamáčku tedy bylo zužitko-

Oldřich Drápal začal Slamáčka vyrábět před rokem, starost o vinařství přenechal synovi. Přesto sám řídí produkci slámovky. FOTO | REGIONÁLNÍ POTRAVINA
vat všechno, co se urodí,“ vysvětluje třiasedmdesátiletý vinař.
Slamáčka Drápal servíruje k sýrům,
mohou se jím zdobit dezerty či jedno-

hubky a vinař ho doporučuje podávat
i ke svíčkové, místo brusinek. Alkohol,
který slámové víno obsahuje, se při výrobě odpaří. Rosol je dochucený kyseli-

nou citronovou a cukrem. Sladidla však
není potřeba mnoho, protože přírodní
cukr obsažený ve slámovce odpracuje
velkou část sám. „A v harmonii chuti je
to pak poznat,“ doplňuje Drápal.
Ač původní profesí stavař, vinařině
se intenzivně věnuje už dvacet let. První koketování s hrozny si Drápal „odbyl“ asi ve svých třiceti. Jenže jak sám
říká, bylo to na úrovni zahrádkářství.
Měl malou vinici, na které se učil s vínem pracovat. Aby „nezavazel“ ve sklepě svému synovi, který se vínu začal postupně také věnovat, stáhl se. K výrobě,
tentokrát už slámového vína, se vrátil
v roce 2003.
Od té doby vyprodukoval slámové
víno ze čtyřiadvaceti odrůd. Ačkoli postupoval metodou pokus omyl, dařilo
se mu. Kromě úspěchů v domácích
i zahraničních soutěžích byl loni zapsán i do Síně slávy českého a moravského vinařství za celoživotní vinařský přínos.

INZERCE

P ij te si hrát nebo se alespo podívat ...

PRODEJNA SPOTŘEBIČŮ
NÁHRADNÍ DÍLY

Výstava hra ek
25. 11. 2021 27. 2. 2022
hrad pilberk

SERVIS

Křenová 19, Brno; tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz
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Česká republika

Ladislav Frej

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

SLÁVA I PROKLETÍ
ROLE DOKTORA SOVY ML.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Sokol

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

FOTO | HERMINAPRESS

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

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

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

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

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

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

INZERCE

od 26. listopadu
exkluzivně na Voyo

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

„

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O

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

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

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

J

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

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

INZERCE

FOTO | ARCHIV MAFRA

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

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

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

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

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

Čtvrté okénko: 4. prosince

Šesté okénko: 7. prosince

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

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

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

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

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

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

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

SALÁM
POLIČAN,
PAPRIKÁŠ
ŘEZNÍKŮV
TALÍŘ
krájený
100 g

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

17,90
24,90

28%

TVAROH
TUČNÝ
BONI
250 g
100 g
5,16 Kč

12,90
17,90

6,90
15,90

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

MARGOT
Originál, Bílá | 90 g

Š

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

56%

100 g 7,67 Kč

Inspirace od Punčocháře

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

ilustrační foto

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

27%

1 l 179,80 Kč

CUKR
MOUČKA
1 kg

12,90

89,90
139,90

OKURKA
SALÁTOVÁ
1 ks

8,90
17,90

35%

50%

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

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

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

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

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

Příklady měsíčních záloh skupiny ARMEX
Elektřina
(zálohy s DPH)

SPOT
(12/36 měsíců)

FIX 2022
(12 měsíců)

Ceník
(doba neurčitá)

1 MWh/rok

800

900

900

2 MWh/rok

1 500

1 450

1 450

3 MWh/rok

2 000

2 050

2 050

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

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

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

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

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

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

CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z rozhovorů pořadu INTERVIEW

Utrácení zvířat kvůli covidu?
V pražské zoo v nedohlednu

Z

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

„

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

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

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

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

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

FOTO | MAFRA

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

cca 202x295 cm

25.900,–

Azerbajdžán
90x320 cm

od 7.900,–
Kazak-Pakistán
80x300 cm
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DOPRAVA ZDAR
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Mir-Indie
80x250 cm

od 7.900,–
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100% VLNA a H

EDVÁB

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

96x153 cm

26.900,–
HEDVÁBÍ

Kazak-Pakistán

HEREKE

60x97 cm

240x170 cm

2.200,–

15.900,–

Ziegler

Velmi odolný
koberec
100% vlna

120x172 cm

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

Komerční sdělení

*Z produ
duktů řady Ocutein®.

VÁNOČNÍ DÁRKY

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

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

KONEC UNAVENÝM OČÍM!

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

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

ZAPOMEŇTE NA VAZELÍNU,
KONOPKA KŮŽI ROZUMÍ!

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

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

ku

pro abič

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

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

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA

JOSEF VLČEK

A

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

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

„

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

Vlastní autorský rukopis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30

Největší vánoční trhy v kraji dnes začínají
rozsvícením stromu na Svoboďáku a Zelňáku. Kromě tradičního sortimentu nabídnou
i novinky. A doplní je restaurační zahrádky.

Adventní trhy kromě Brna chystají i další
města v regionu. Znojmo, Vyškov a další
rozsvítí své vánoční stromy, v ulicích lidi
čeká zářící výzdoba i pestrý program.

Přemýšlíte, čím podarovat své blízké? Zkuste originální dárek z jižní Moravy, třeba Vinnou hru, antistresové omalovánky, dřevěný
model Zetoru nebo kalendář Družičky.

KNIŽNÍ TIPY

34

Jihomoravští autoři nabízejí i publikace pro
zapálené pekaře či milovníky gastrovýletů.

ADVENTNÍ TIPY

36

Ježíška a Mikuláše čekají i v brněnské zoo,
ve Slavkově připomenou památnou bitvu
a na Špilberk přiletí anděl. Vyberte si některý z adventních tipů z celé jižní Moravy.

KAM ZA SPORTEM

40

O fandění a sportovní zážitky nepřijdete
ani v předvánočním čase. Můžete zajít
fandit na hokej, basket, futsal se známými
osobnostmi nebo k řece Svratce či Dyji
podpořit otužilce.
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Náš kraj

„Pletené“ vánoční
trhy se svařákem
i na zahrádkách

TEXT: ZUZANA BRANDOVÁ
FOTO: ANNA VAVRÍKOVÁ
A PATRIK UHLÍŘ, MAFRA

Brněnské Vánoce, největší vánoční trhy v kraji, dnes začínají
rozsvícením stromu na Svoboďáku a Zelňáku. Kromě tradičního
sortimentu nabídnou i novinky. A doplní je restaurační zahrádky.

K

ilometry světelných řetězů s desítkami tisíc LED diod září v
centru Brna, aby přispěly k vytvoření předvánoční atmosféry. Jen samotné náměstí Svobody zdobí zhruba čtyři kilometry světelných řetězů a na vánočním stromě, laděném do lesklé červené a zlaté barvy, které zrcadlí okolní dění, jsou přes dva kilometry světélek.
Slavnostním rozsvícením stromu na
náměstí Svobody a Zelném trhu dnes začínají vánoční trhy, které potrvají do 23.
prosince. Kvůli epidemické situaci se ozdobené stromy v centru rozsvítí už dopoledne bez přesně určeného času.
„Také stánky se otevřou už dopoledne
a na odpoledne a večer chystáme šest
opakování světelné show na Svoboďáku, abychom zabránili návalu lidí v jeden čas,“ vysvětluje ředitelka turistického informačního centra Jana Janulíková.
Zatímco loni zůstaly trhy kvůli covidovým opatřením bez občerstvení, letos už
nabídnou tradiční sortiment. Náměstí
Svobody zaplnilo 45 stánků a zimní bar,
na Dominikánském náměstí je dvanáct
stánků. „Zapojili jsme lokální prodejce
a výrobce. Pro obě náměstí chystáme
kulturní program tak, aby nemotivoval
k návštěvě konkrétního místa v určitou
dobu,“ dodává Janulíková.
U Nové radnice na Dominikánském

PLETENÉ VÁNOCE
NA VŠECH SUVENÝRECH JE POUŽITÝ
ČERVENO-BÍLÝ PLETENÝ MOTIV, LETOS SE
SYMBOLY BRNĚNSKÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ.

náměstí nechybí ani Halouzkův dřevěný
betlém.
Advent na Zelňáku bude opět velmi
tradiční. Na náměstí už vyrostlo 90 stánků. Nechybí lidová výzdoba a dřevěný
mobiliář, více než polovina stánků nabízí různé řemeslné a dárkové předměty,
jako jsou vánoční ozdoby, keramika, kožené a kované zboží, oblíbené výrobky z
levandule a mnohé další.
Návštěvníky potěší i vánoční teplé nápoje a něco dobrého k zakousnutí. Příjemnou atmosféru podtrhne hudební
produkce na pódiu, která se bude střídat
s interaktivní pouliční produkcí a vánoční reprodukovanou hudbou.
Letošní advent navíc zpestří možnost
posezení na restauračních zahrádkách,
které mohou být letos nově v provozu
i v zimě a stanou se součástí trhů. Návštěvníci si tak budou moci vybrat, zda
postojí s občerstvením na náměstí, nebo
využijí svou oblíbenou restaurační zahrádku.
„Předvánoční posezení s přáteli na vyhřívané předzahrádce oblíbené restaurace nebo kavárny je ve světě běžné a já věřím, že si jej oblíbí i Brňané. Zároveň
chceme podpořit naše místní podnikatele v centru města,“ doplňuje nabídku letošního adventu starosta Brna-střed Vojtěch Mencl.
Pro návštěvníky vánočního centra
města je připraven také Advent u Jošta

BRNĚNSKÉ VÁNOCE

náměstí Svobody: 45 stánků, zimní
bar, dominantou je 13 metrů vysoká
jedle bělokorá
Zelný trh: 90 stánků, lidová výzdoba
a dřevěný mobiliář, 16 metrů vysoká
douglaska tisolistá
Dominikánské náměstí: 12 stánků, Halouzkův dřevěný betlém
u sochy Jošta: 15 stánků, bar na kašně,
dětský kolotoč
nádvoří Staré radnice: stánky zaměřené na designové dárky, hrající dřevěná
hvězda jako místo pro focení

VÁNOČNÍ KULIČKY SBĚRATELÉ SE OPĚT MOHOU TĚŠIT
NA SPECIÁLNÍ KULIČKY, KTERÉ BUDOU Z ORLOJE PADAT
SYMBOLICKY 11KRÁT DENNĚ

ZELŇÁK NA ZELNÉM TRHU KROMĚ ŘEMESLNÝCH
STÁNKŮ NEBUDE CHYBĚT DOMINANTNÍ VÁNOČNÍ
STROM.

s 15 prodejními stánky s klasickým vánočním zbožím a novým barem na kašně. Po loňském úspěchu se zde opět roztočí dětský kolotoč.
MÍSTO KLUZIŠTĚ BUDE
U SOCHY JOŠTA TRŽIŠTĚ
„U Jošta dostanou velký prostor neziskové organizace. Období adventu je tradičním časem sounáležitosti a pomoci druhým, proto věřím, že i letos si návštěvníci adventního centra města najdou cestu
i k nim a podpoří je,“ podotýká Mencl.
Ze seznamu letos kvůli rekonstrukci vypadl park na Moravském náměstí s vyhlídkovým kolem. Stánky proto jsou právě u Jošta, kde ovšem chybí kluziště. Milovníci bruslení však nemusí zoufat.
Bude totiž součástí únorového zimního
olympijského festivalu v Nové Zbrojovce.
Vánoční trhy se opět vizuálně „zabalily“ do pletených vzorů, jež odkazují ke
slavné textilní minulosti Brna.

HALOUZKŮV BETLÉM U NOVÉ RADNICE

Červeno-bílý pletený motiv, který je použitý i na oblíbených vánočních hrncích,
loni zobrazoval největší ikony města
jako krokodýla, orloj nebo sochu Jošta.
Letos jeho autoři zapojili celé Brno.
HRNEK PRO KAŽDOU ČÁST BRNA
Pozornost obrátili na městské části.
„V dotazníku se každý mohl vyjádřit, co
jeho městskou část charakterizuje. Přišly
INZERCE

nám stovky odpovědí, což nás překvapilo. Pro každou městskou část jsme vytvořili motiv, ať už se jedná o architekturu,
zvířata, jídlo, lidi, nebo přírodu,“ uvedl Jakub Konvica z Neon Studia. Vzniklo tak
29 motivů a zároveň také 29 různých
typů hrnků. V nabídce vánočních suvenýrů jsou nově také vonné svíčky s panoramatem Brna nebo ponožky s bílo-červeným vzorem.

Návštěvníci brněnských adventních
trhů jsou zvyklí na zálohované vratné
kelímky. Letos jsou novinkou výkupní
automaty na vratné kelímky, které tak
bude možné kromě u stánků vrátit i bezkontaktně. Vánoční punč nebo svařák
si návštěvníci trhů vychutnají také
z hrnků. Po šesti letech se vrátí hrnky
od Petra Kvíčaly, které celou sérii odstartovaly.
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Vyhlídkové kolo i koncerty

A

dventní trhy kromě Brna chystají i další města v regionu.
Opět se vrací i na Masarykovo
náměstí ve Znojmě. Stejně tak
koncerty nebo zimní kino s českými filmovými hity. „Více než měsíční
program odstartuje během první adventní neděle v 16.45, kdy uslyšíme koledy
v podání Znojemských žesťů a zároveň
rozsvítíme strom,“ přibližuje znojemský
místostarosta Karel Podzimek.
Naváže zpěvák Michal Hrůza, během
adventu ale vystoupí i další kapely, například LeGranda, The Shots nebo O5 a Radeček. Strom se rozsvítí i na Horním náměstí, chybět nebude ani líbací brána se
jmelím u Enotéky, fotostěna s obrazem Josefa Lady, tradiční ohrada s ovečkami
nebo koledy z věže v podání trubačů, ale
i pravá zabijačka s prodejem masných výrobků.
Zážitek, za kterým se dosud muselo vycestovat mimo Znojmo, si lidé mohou vychutnat na Komenského náměstí. Právě
tam totiž vyroste 25 metrů vysoké vyhlídkové kolo, známé jako ruské. Část vánoč-

ního Znojma z ptačí perspektivy tak
bude možné zhlédnout denně od 28. listopadu až do 3. ledna příštího roku.
Kdokoli se také může stát pomyslným
Ježíškem. Během první adventní neděle
bude u vánočního stromu krabice s dopisy dětí a jejich přáním. Člověk si jeden vybere a dárek pak odnese do infocentra,
na Štědrý den si ho pak rozbalí některé
z dětí z Domova pro matky a otce v tísni
na Hradišti.
Adventní trhy ve Vyškově s rukodělnými výrobky i vánočním punčem potrvají
od 9. do 22. prosince, jejich součástí
bude i kulturní program s koncerty. Zvonička pro štěstí příchozím symbolicky
splní přání. „Po dva dny vždy na hodinu
odpoledne zpřístupníme radniční věž.
V případě historického kolotoče chceme
letos změnu, potěšit nejmenší má vánoční vláček. Nesmíme samozřejmě opomenout z lipového dřeva vyřezaný a znovu
rozšířený betlém. Město bude znovu dýchat pravou vánoční atmosférou,“ zve do
Vyškova Karel Jurka.
Vyškovský vánoční smrk, který se roz-

svítí o první adventní neděli, bude tradičně strážit betlém z dílny místního sochaře a řezbáře Tomiše Zedníka, který vyřezal i nové postavy. „Letos to jsou dva kováři, dva tesaři a dva chlapci, kteří řemeslníky pozorují. V příštím roce pak půjde
zejména o muzikanty,“ přiblížil mluvčí
radnice Michal Kočí.
V Břeclavi se vánoční strom poprvé rozzáří taky v neděli a součástí programu
bude andělská lightshow nebo loutkové
divadlo. A vánoční stromy letos rozsvítí
děti v každé břeclavské městské části. Budou u nich truhličky na dopisy pro Ježíška.
Mikulovský vánoční strom pochází přímo z Mikulova. V ulici Kpt. Jaroše však už
přinášel mnoho nesnází, proto se přesunul na Náměstí, kde se slavnostně rozsvítí také v neděli. Jako vždy tady bude do
Nového roku.
A 28. listopadu slavnostně rozsvítí
strom také v Hodoníně. V 18.00 vyrazí od
kulturního domu na Masarykově náměstí zvonečkový průvod. Vánoční jarmark
pak začne 11. prosince.
(zab, md)
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Vánoční Brno - požitky i zábava
s přátelskou atmosférou

T

aky máte rádi, když města provoní vůně svařeného vína a jehličí
a ulice rozzáří stovky světel?
Brno, město hudby i město moderní architektury, v adventním
čase láká na přátelskou atmosféru, gastronomické požitkářství, koncerty každý den
i program pro rodiny s dětmi. Zastavte se
na jeden až pět turbomoštů a poznejte, že
Brněnské Vánoce mají své nezapomenutelné kouzlo.

VÁNOČNÍ STROM S PŘÍBĚHEM
Přátelská nálada panuje na všech třech
náměstích v centru města. „Náměstí Svobody každý den rozezní nové koncerty od
jazzu a swingu přes funky, gospel, cimbálovou muziku až po koledy či Českou mši
vánoční. Stačí se podívat na program a objevit, jaké rytmy jsou vašemu srdci blízké.
V pohodové atmosféře se mezi stánky
mísí místní a vysokoškoláci s návštěvníky
a užívají si setkávání s přáteli,“ láká na
program Jana Janulíková, ředitelka Turistického informačního centra (TIC) Brno.
Autentické atmosféře dodá lesk Vánoční
strom republiky a projíždějící vánoční šalina.
Vánoční strom v této době rozsvítí téměř každé náměstí u nás. Jen jedno město
však může říct, že mělo historicky ten úplně první v České republice a možná i ve
střední Evropě. Ano, je to Brno! Tradici založil spisovatel Rudolf Těsnohlídek, autor
známé Lišky Bystroušky, v roce 1924. Všemu předcházel příběh odložené malé holčičky, kterou spisovatel se svými přáteli našel v lesích za Brnem dva dny před Štědrým dnem. Holčička tenkrát měla štěstí,
citlivého Těsnohlídka její příběh zasáhl natolik, že přemýšlel, jak dětem s podobným
osudem pomoci. Inspiroval se v Kodani,
kde na náměstí stál strom, pod kterým se
pořádala sbírka pro chudé děti, a přenesl
tento zvyk do Brna.
„Letošní Vánoční strom republiky bude
23 let stará a 13 metrů vysoká jedle bělokorá. Rozsvítí se 26. listopadu a na náměstí
zůstane až do 10. ledna. Městu Brnu ji daruje prostřednictvím Českého červeného
kříže Školní lesní podnik Masarykův les
Křtiny Mendelovy univerzity v Brně,“ uvedl Lubomír Dobrovolný ze ŠLP Křtiny.
Jako každý rok bude pod stromem kasička veřejné sbírky Českého červeného kříže. Výtěžek poputuje na ozdravné pobyty
dětí z SOS vesniček a seniorů. K tomu
bude možné podpořit vybrané charitativní
projekty, které se budou na náměstí prezentovat každou středu.

CO NÁMĚSTÍ, TO JINÉ ZÁŽITKY
Na trzích ochutnáte řadu specialit – valašské frgály, maďarské klobásy, americké palačinky, mexickou kuchyni či exotické ovoce a mnohé další. Vyhlášenou brněnskou
gastronomii si budete moct letos užít i na
otevřených zimních zahrádkách četných
kaváren a restaurací, což je úplná novinka
letošního roku. Dominikánské náměstí je
jasnou volbou při výletu s dětmi. Spočítejte všechny postavy obřího Halouzkova dřevěného betlému a užijte si program přizpůsobený dětskému publiku. Budou zde probíhat i víkendové koncerty a divadelní
představení, tvořivé workshopy nebo zimní kino v pasáži Jalta.
Plni zážitků a dobrého jídla se krátkou
procházkou vydejte na Zelný trh. Advent
na Zelňáku láká na tradiční řemeslné trhy
a útulnou atmosféru náměstí pod dohledem katedrály na Petrově. „Moderní
design a originální dárky od lokálních značek najdete na nedalekém nádvoří Staré
radnice. Festival December Design Days
se zde bude tentokrát konat po celou dobu
trhů. Investujte do udržitelné módy a podpořte místní tvůrce,“ vybízí Janulíková. Nádvoří Staré radnice ozdobí hrající dřevěná
hvězda od studia Visualove, která se loni
stala oblíbeným photopointem. Nakonec
se zahřejte výstupem na vrchol radniční
věže, naskytne se vám tam pohled na celé
vyzdobené centrum.
PLETENÉ VÁNOCE,
KTERÉ VÁS ZAHŘEJÍ
O víkendech můžete využít nabídku TIC
Brno na adventní prohlídky města a poznat například kláštery v centru s výkladem profesionálního průvodce nebo zjistit, jak se dělá film, s novým českým filmem Přání Ježíškovi. Případně využijte
teplo a pohodlí minibusu, který vás vyveze kousek z centra. Čekají vás dvě trasy,

jež se vrací do doby zajímavé průmyslové
historie města: Slavné vily a Paláce průmyslové aristokracie.
TIC Brno pro vás taky připravuje řadu
vánočních dárků a suvenýrů, ty můžete zakoupit v infocentru v ulici Panenská nebo
na webu darkyzbrna.cz. Loňská kolekce
„pletených“ hrnků od Neon Studia byla
tak populární, že se vyprodala za pár dní.
Letošní červeno-bílý vizuální styl Brněnských Vánoc je stejně výrazný, tentokrát v
něm však můžete zkusit poznat některou
z 29 brněnských městských částí. Uhodnete, která je která? Nebo vás dočista popletou?
Další brněnské prvenství patří ekologii
– Brno jako první město v České republice
zavedlo systém vratných obalů. I letos
vám ve stáncích načepují svařák a čaj do
vratných plastových či keramických hrnku a kelímků s vánočními motivy. „V loňském roce konání trhů zásadně ovlivnila
pandemie covid-19. Letos jsme od počátku plánovali akci tak, aby jednotlivé stánky měly mezi sebou bezpečnou vzdálenost dva metry, nastavili jsme řadu dalších opatření, jako je například pravidelné
čištění konzumačních zón, rozmístění
dezinfekce v rámci všech trhů a informační kampaň pro návštěvníky, na jejichž
ohleduplnosti také záleží. Aktuální informace můžete sledovat na stránkách a sociálních sítích Brněnských Vánoc,“ uzavírá
Janulíková.
Přátelská nálada, autentická atmosféra
a velmi pozitivní vztah k výborné gastronomii vás v tomto městě moderní architektury a Evropském městě hudby UNESCO zahřejí jako pletený svetr od babičky. Objevte kouzlo Brněnských Vánoc.
Brněnské Vánoce
26. 11. – 23. 12. 2021
www.brnenskevanoce.cz
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Primátorka oceňuje očkování
a činnost fondu, těší ji park

B

líží se konec roku, je tedy čas bilancovat. Co se v Brně povedlo
a co chystá v příštím roce, na
to odpovídala primátorka Markéta Vaňková.

Co vám osobně jako primátorce udělalo
v letošním roce největší radost?
Pandemie covidu dopadla i na naše město. Ale i v tom vidím pozitiva. Jako první v
republice jsme na přelomu roku začali
testovat v domovech pro seniory. Dokázali jsme tak zabránit šíření nákazy mezi
rizikovou skupinou a ochránit životy našich blízkých. A dodnes si často s obdivem vzpomenu na obrovské nasazení
všech, kteří se podíleli na proměně pavilonu G2 na výstavišti nejdříve na záložní
nemocnici a následně na první velkokapacitní očkovací centrum v České republice.
Jsem ráda, že se podařilo rozšířit záběr
Sociálního nadačního fondu města Brna
a Jihomoravského kraje, jehož správní
radě předsedám. Pomáháme lidem, kterým se nedaří vlastními silami dostat se
ze složité situace. Připraveni jsme i na
nečekané události, například 2 miliony
šly na podporu rodin z regionu postiženého tornádem. Celkem jsme letos již
podpořili 148 žadatelů celkovou částkou
téměř 5 milionů. Snažíme se také fond
zapojovat do života města, aby se o jeho
činnosti více dozvídala veřejnost. Začali
jsme vydávat čtvrtletník Senior žurnál,
který přináší čtení a potřebné informace
klientům domovů pro seniory i jejich rodinám. V rámci propagace naší činnosti
jsme také uspořádali první ročník běžeckého festivalu Skolíme Koliště, který nabídl pohyb a zábavu pro všechny generace.
Potěšila mě letní sezona, která byla
opět plná akcí a uměleckých produkcí
včetně třeba odloženého prvního ročníku festivalu Pop Messe. Pro Brno tak typické atmosféře jistě pomohlo i to, že se
opět odpouštěly poplatky za umístění restauračních zahrádek. Protože sama žiju
v městské části Brno-střed, zmíním i jednu velmi osobní radost: Po letech odkladů se podařilo odstranit polorozbořenou a vyhořelou vojenskou jídelnu při
ulici Žižkova, kde vznikl krásný park Kadetka.
Čeká se zahájení stavby dvou
významných veřejných budov –
multifunkční haly a Janáčkova kulturního
centra. Jak jste s přípravou daleko?

kými projekty obtěžují, jsem ale přesvědčena, že výsledek bude přínosný pro každého z nás.

Aréna pro více než 13 tisíc lidí u brněnského výstaviště je nepochybně velmi potřebná. Mistrovská Kometa je schopna ji
při svých utkáních zaplnit. Totéž platí
pro pořadatele koncertů, kteří stejně
jako hudebníci a posluchači ocení variabilitu prostoru, moderní vybavení a zázemí, ale i dobrou dopravní dostupnost
včetně parkování. Celkem je naplánováno 30 různých variant využití haly. Stavět
chceme začít už příští rok.
Projekt Janáčkova kulturního centra
na sebe letos upoutal pozornost akustickým modelem sálu v měřítku 1:10, na
němž tým světového akustika Yasuhisy
Toyoty prováděl akustická měření a ověřoval výpočty. Vyhlásili jsme také sbírku
na koncertní varhany. Nyní řešíme poslední formality a čeká nás výběr zhotovitele, začít bychom chtěli v roce 2022.
V Brně běží několik velkých dopravních
staveb. Kdy je budeme moci využívat?
Stavba tramvaje do kampusu potrvá ještě rok. Velký městský okruh je aktuálně
rozestavěný na dvou místech. Na Žabovřeskou by se měly vrátit tramvaje už
v roce 2023, auta pak o rok později. Naopak na Tomkově náměstí a Rokytově se
teprve v červenci začalo. Jedná se o velmi
náročnou akci, která zahrnuje několik
mostů, mimoúrovňové křižovatky a lávku přes Svitavu. Končit chceme v roce
2024. Občanům bych ráda poděkovala za
trpělivost. Chápu, že je stavební ruch a
dopravní komplikace spojené s takto vel-

Brňané si rádi užívají společné setkávání
– v restauračních zahrádkách, na trzích,
v parcích. Na co se mohou těšit?
Když je to jen trochu možné, snažíme se
tento životní styl podporovat. Mendlovo
náměstí tak během probíhající rekonstrukce dostane nový centrální prostor nezatížený dopravou, vymezený povrchem ze sytě červené žuly a osázený
stromy. Vše bylo naplánováno i proto, že
příští rok slavíme 200. výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Hotovo má být na konci léta 2022.
Také park na Moravském náměstí
bude mít nový střed vhodný pro pořádání kulturních akcí, nadto obohacený novým vodním prvkem. Vybuduje se i kavárna s veřejným WC. Start prací byl naplánován na prosinec, ukončení na závěr
příštího léta.
Předpokládám, že velmi populární se
stane nábřeží Svratky od Riviéry po viadukt na Uhelné. Za více než miliardu zde
budeme během následujících dvou let
stavět protipovodňová opatření, která
jsou však zároveň navržena tak, aby zde
vznikly cyklostezky, pěšiny a kolonády
i nová zeleň. Brno tak získá zcela unikátní relaxační a komunitní prostor.
Hodně se také sportuje. Rozšiřujete
nabídku?
V září jsme zahájili stavbu nového pětadvacetimetrového bazénu a současně
i malého dětského bazénu za Lužánkami. Dojde i k částečné modernizaci dalších částí areálu. Otevírat by se mělo
v létě 2023, stejně jako na koupališti na
Kraví hoře, kde rozšiřujeme zázemí a stavíme wellness zónu. Ve fázi příprav je třetí sportovní hala na Vodově a sportovně-rekreační areál u Anthroposu.
Na co byste nás pozvala během adventu
a Vánoc v Brně?
Během Vánoc na Nové radnici chceme
v rámci prohlídek poprvé veřejnosti představit zrekonstruovaný sál Rady. V reprezentativním prostoru byly zrestaurovány
stropní barokní fresky erbů zemských
úředníků z 19. století a dle dochovaných
archivních snímků došlo také k obnově
nástěnné iluzivní sochařské výzdoby.
Pro návštěvníky by to měl být na konci
roku velmi hezký zážitek, který jistě obohatí brněnský advent.
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Tipy na originální
dárky z jižní Moravy
ZÁBAVA S VÍNEM NEBO ŠALINOU,
STOLNÍ HRY PRO CELOU RODINU
Jednoznačný recept, jak co nejpříjemněji
strávit dlouhé zimní večery? Přece s vínem. A to přitom nemusí být jen ve skleničce. Bavit se jím mohou lidé i díky nové
deskové hře z dílny Emila Hlahůlka z Louky na Hodonínsku. Hráči Vinné hry pro-

jdou vinohradem i sklepem, bojovat budou s rozzuřeným sousedem, špačky i révokazem, pomáhat jim bude slunce, degustátor i „ošetřovatel“ vína. A to vše v pohodlí jejich obýváku. Pětikolová hra je
plná krásných karet, které maloval výtvarník František Pavlica z Hroznové Lhoty.
Obdobnou hru vytvořila i břeclavská
tiskárna Etiflex. Jmenuje se Vinařův rok
a je určena hráčům od 6 do 100 let. „Jako
vinař musíš zvládnout celý rok od vinobraní přes burčák, suchý únor až po moravské hody. Hoď kostkou a vydej se na
dobrodružnou jízdu. Cestou tě budou
provázet kamarádi vinaři, opilý turista,
nerudný inspektor a naštvaná manželka,“ stojí v pravidlech.
Kdo by se chtěl z vinohradů přesunout
za ruchem města, může to udělat i z pohodlí pokoje, a ještě stylově – šalinou.
Brno Šalinou je stolní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, kde lidé zúročí své zkušenosti z cestování brněnskou MHD. Úkolem
je dostat se co nejrychleji z jednoho místa v Brně na druhé. Na hráče čekají zpoždění i expresní linky, zákeřní kapsáři, výluky i posilové spoje, zapomenuté tašky,
ale i hodné maminky s kočárky.
VÝROBA PRAVÉ ČOKOLÁDY
NA VLASTNÍ OČI
Asi málokdo si dokáže představit Vánoce
bez čokoládové chuti. Mohou to být čokoládičky z adventního kalendáře, čokoládové polevy na cukroví, plněné i duté ozdoby na stromečku nebo třeba mikulášská
nadílka. Ale čokoláda může být i ceněným vánočním dárkem, zvlášť pokud si
na její přípravě dávají výrobci záležet tak
jako rodinná firma Herůfek z Čejče na Ho-

donínsku. Tam dávají přednost kvalitě
před kvantitou a šperkují tabulky nejen
působivými obaly, ale především přísadami, které jedinečnou chuť podtrhnou.
Rodinné manufaktuře záleží i na tom,
odkud kakaové boby pocházejí. Manželé
Herůfkovi za „svými“ farmáři i pravidelně létají na návštěvy. A pro ty, kteří by se
chtěli o přípravě čokolády a vůbec cestě
kakaového bobu z farmy až do úst dozvědět něco víc, pořádají v podniku exkurze.
Lidé si mohou vybrat z několika prohlídkových programů. Čeká je například výklad historie rodinné čokoládové manufaktury či povídání o práci farmářů starajících se o kakaové boby. Samozřejmostí
je prohlídka výrobních prostor a ochutnávka v průběhu exkurze. Lidé si mohou
zkusit sami tabulku čokolády zabalit. To
vše umí v Čejči pojmout i jako teambuilding nebo rodinnou oslavu.
VYTÁHNĚTE PASTELKY
A ZAŽEŇTE ÚNAVU A STRES
Omalovánky rozhodně nejsou jen pro
děti. Právě vybarvování může totiž efektivně uvolnit mysl a poskytnout úlevu od
stresu i dospělým. Oprášit pastelky a zařadit antistresové omalovánky mezi svoje
relaxační aktivity se vyplatí. Zvlášť když
se u toho ještě člověk může něco naučit.
Na procházku ateliérem slovácké lidové tvorby vezmou každého kreslíře omalovánky nazvané Kouzlo slováckého ornamentu. Přináší předlohy lidových ornamentů z pěti různých oblastí Slovácka.
Konkrétně ze Svatobořic-Mistřína, Starého Poddvorova, Hluku, Tupes a Strážnice. Jednotlivé kompozice pochází z rukou tamějších výtvarníků, kteří svou současnou tvorbou navazují na slovácké tradice, citlivě rozvíjí odkaz svých předků a
pečují tak o jejich nesmrtelnost. Tyto
osobnosti a jejich tvorbu typickou pro
daný region představují omalovánky
v pěti samostatných kapitolách.
„Každý motiv je něčím jiný, a přesto

má svoji myšlenku. Stylisticky a harmonicky ornament vyjadřuje obdiv k okolní
přírodě a její kráse. Každé kvítečko má
svůj význam,“ vyznává se například malérečka ze Strážnice Marie Holubíková. Vedle ní vzory vytvořili i výtvarníci Petra
Bužková, Kamila Bartálová, Vladimír Šácha a Hana Albrechtová.
Obrazy jsou ve formátu, který si po vymalování zaslouží zarámování. Papír je
navíc perforovaný pro snadné odtržení.
Z HROZNŮ VYRÁBÍ MOŠT, OMÁČKY,
ŽELÉ I OMLAZUJÍCÍ KOSMETIKU
Víno Magdalenu Válkovou provází odmalička. V 90. letech patřil mezi uznávané vinařské odborníky její tatínek, na jeho práci
navázal i strýc. Vína Krist získávají řadu
ocenění, Válková se ale rozhodla jít cestou
nealkoholických nápojů. „Díky narození
dětí jsem výrazně změnila celkový pohled
na život i své priority. Snažím se jim vybírat stravu zdravou, bez zbytečných chemických přísad, a především z lokálních zdrojů. Nabídka na trhu mě dostatečně neuspokojovala, proto jsem se rozhodla pro výrobu vlastního produktu,“ vysvětluje Válková, jak se zrodila její Slovácká moštárna.
Už deset let vyrábí odrůdové vinné mošty,
jako jediná specializovaná česká firma.
V nabídce se ale postupem času začaly
objevovat i další produkty. Třeba vinná
steaková omáčka dodá pečeným masům, zvěřině i mletému masu výraznější,
jemně nasládlou chuť, hodí se zastudena
i jako dip k uzenému masu, sýru či farmářským hranolkům.
Pro mlsouny vyrábí Válková i vinné
a hroznové želé a pustila se i do kosmetiky. „Vinná réva má pozoruhodné účinky.
Jde o antioxidační vlastnosti, které zpomalují proces stárnutí, příznivě působí
také při poruchách krvetvorby a cévních
onemocněních, navíc celkově čistí organismus,“ říká podnikatelka.
HOVĚZÍ, VEPŘOVÉ I KRŮTÍ SUŠENÉ
POCHOUTKY JAKO ZDRAVÁ HOSTINA
Je suché, ploché a chvilku trvá, než se
rozžvýká. I tak je ale sušené maso hitem
a pochoutkou, která se dá kombinovat
s pivem, vínem i nealkem, zažene chuť
i hlad a zdraví neškodí. Kaštánkovo sušené maso navíc výrobce ze Želešic na Brněnsku dává svým zákazníkům i otestovat v takzvaných startovacích balíčcích.
„Ty jsou pro ty, kteří netuší, jak může
chutnat hovězí s vínem a muškátem
nebo vepřové s tymiánem a zázvorem.
V balíčku je 20 gramů od každé příchutě
na ochutnání,“ říká Lukáš Kaštánek. Lidé
si mohou objednat i dárková balení.
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Všechno to začalo prosbou, aby táta nakreslil vozík s koníkem. Chytlo ho to, akorát z toho místo koníka vyšel Zetor 25 a
hasičská Tatra 148. A právě to byl počátek rodinné firmy Vrky spolu vyrábějící
dřevěné modely a stavebnice. Jejich výrobky jsou hlavně z březové překližky,
která má nádhernou nevtíravou kresbu,
dostatečnou pevnost pro modely, ale
také se hůř shání a je náročnější na výrobu a kontrolu. V nabídce mají náklaďáky,
osobáky, traktory, autobusy, letadla, stavební stroje, … „Kolečka se točí, traktor
zvedá radlici, harvestor se hýbe v několika osách. Snažíme se, abychom naše fanoušky alespoň občas překvapili něčím
nečekaným – třeba otočným kloubem, teleskopickým výsuvem ramene a podobně,“ vysvětluje Navrkal.
Náměty na modely přichází z mnoha
stran, v poslední době jsou už oslovováni
i samotnými výrobci, aby jim připravili
stavebnici jejich stroje. „Nejčastěji ale volím z vozidel, která jsem obdivoval jako
malý kluk a obdivuji dodnes. Autorem
všech modelů Vrky jsem zatím já, ale s potěšením sleduji, že i mé starší dcery už
jsou schopné nakreslit výrobek, který
dává smysl,“ vypráví. Zákazníci se vracejí, mnoho z nich má všechny stavebnice

FOTO: VRKY SPOLU

a některé dokonce několikrát. „Mezi našimi zákazníky jsou i děti, které si skládání modelu užijí a uloží jej na poličku. Na
brázdění koberce naše modely úplně stavěné nejsou, ale víme, že je stejně brázdí.
Úplně nejlepší je, když naše stavebnice
spojí dohromady děti s rodiči a prarodiči,“ myslí si Navrkalová.
Manželům pomáhají brigádníci, větši-

nou kamarádi, jejich dům už ale jako výrobna začíná být malý. „Zachraňujeme
proto jeden zajímavý, ale poničený historický dům. Tam bychom se chtěli přesunout a vytvořit zde prostor pro nás i pro
naše zákazníky, malý ateliér s možností
kurzů pro děti. Pak budeme moci říkat,
že jsme jednou začínali jako garážová firma,“ uzavírají s úsměvem manželé.
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PRÁVĚ V PRODEJI!
SPECIÁL S KALENDÁŘEM
NA ROK 2022 ZDARMA
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KRÁSKY Z MORAVY,
DRUŽIČKY – ROČNÍK DRUHÝ
Pentlení, čepení, rožky, pukličky... Pojmenování pro nejslavnostnější úpravu hlavy
je po celé Moravě spousta. Úvaz, který
mohou do kroje nosit pouze svobodné
dívky, se obec od obce liší a těžko soudit,
který z nich je krásnější. Už v letošním
roce nemuseli jejich půvab lidé jezdit obdivovat do každé obce zvlášť. Až domů
jim ho poslala fotografka Františka Uřičářová z Tvarožné Lhoty prostřednictvím
kalendáře, který nazvala Družičky. Co
měsíc, to tvář jedné dívky z Moravy.
Když fotografka dokončila loňský kalendář, posteskla si, že snímky neobsáhly
celé Slovácko, které zahrnuje víc regionů,
než je měsíců. Do prvního kalendáře se
nevešlo zdaleka všechno, co o pestrosti
krojů ze Slovácka vypovídá. A tak vznikl
ročník druhý. Kalendář Družičky 2022 nesmí chybět ve sbírce milovníků folkloru.

Nese se ve stejném duchu. Stejně jako
loni v kalendáři najdete ty nejslavnostnější úpravy hlavy krojovaných družiček napříč celým Slováckem. Do rolí modelek
se přitom vžily dívky, které v kroji skutečně chodí. Výsledkem jsou půvabné čisté
snímky na jednobarevném pozadí.
Vydání Františce Uřičářové doslova
mizí pod rukama. Nezůstává přitom jen
na Slovácku, ale putuje doslova do všech
koutů České republiky.
ZA NEJLEPŠÍM GOTHAJEM
A TLAČENKOU DO BŘEZINY
Masné výrobky Josefa Jůzy z Březiny
u Tišnova jsou vyhlášené široko daleko.
Však je také letošním jihomoravským živnostníkem roku a za svůj gothajský salám a tlačenku má několik ocenění. Kvalita začíná už přípravou a výběrem surovin.
„Všechno maso si sami třídíme a před-

solujeme. Navíc gothaj zauzujeme klasicky bukovým dřevem, žádná plynová
nebo elektrická komora,“ vypráví. Tlačenku zase po zamíchání a naplnění do
obalu převařují, a pak ji chodí do lednice
otáčet, jako doma na zabijačce. „Je to
pracné, ale věřím, že se to vyplatí. Pyšný
jsem právě na naše udírny. Zděná klasika, kde hoří oheň. To už dneska dělá málokdo,“ poukazuje Jůza z třetí generace
řezníků, s živností začal jeho děda roku
1950. Práce se v podstatě nezměnila, jen
u plničky jitrnic už se netočí klikou, pohání ji motor. „Ale v udírně hoří polena
celou noc stejně jako dědovi před
70 lety,“ líčí.
Řeznictví je také raritní v tom, že sto
procent uzenin v pultech samo vyrábí –
nic nepřekupuje, jako se to běžně děje.
Tedy kromě pečiva a hořčice. Aby byly
v osm ráno na prodejně čerstvé jitrnice,
uzené nebo škvarky, začíná práce třeba
v jednu v noci. To se udělá nejvíc, protože nezvoní telefon. „Zákazník má ráno
čerstvý, ještě teplý výrobek. Nic nevakuujeme a neděláme na sklad, takže se zboží
prodá a už se chystá na další várku. A tak
pořád dokolečka,“ říká Jůza. Lidé ale jeho
výrobky ve velkoobchodu nekoupí, musí
pro ně do prodejny v Březině, Tišnově
a Čebíně.
(red)
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Hledáte rodinný dům, byt či pozemek?

Přes

70 000
nemovitostí z celé ČR

Tady jsem doma.

www.reality.idnes.cz
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BRuNO family park

– místo plné zážitků…

V moravské metropoli se nachází zábavní park BRuNO. Nabízí prostor pro aktivní tráve-ní volného času a to jak dětem, tak i dospělým. Park je rozdělen na venkovní a vnitřní část.
á t
Venkovní část je otevřena od jara do podzimu, vnitřní část je v provozu celoročně.
Uvnitř se na 4000 m2 nachází přes 40 fantastických atrakcí. Veškeré vnitřní prostory jsou klimatizovány. Mezi nejoblíbenější atrakce patří velký
skákací polštář, autodrom nebo „Moře s lodičkami“. Velmi oblíbené jsou lanové prolézačky, jimž
vévodí 3 lanové komíny – „Brunův“, „Opičí“ a „Pavoučí“. Pospojovány jsou pomocí mostů a lanovky. Velkým lákadlem je také „Čapí oko“ – vyhlídka
ve výšce 22 m s prosklenou podlahou. Nechybí
zde ani tobogány, včetně 38 m dlouhého „Tenkého střeva“, dále trampolíny, skluzavky, bludiště či
boulderingová stěna. Pro nejmenší děti (mladší 4
let) je v BRuNU oddělení „Mláďata“. Pro ně jsou tu
atrakce jako „Babylabyrint“ nebo „Bazének s fontánou“.
Pokud chcete svým dětem připravit nezapomenutelnou oslavu, BRuNO je ideálním místem! Stačí
si vybrat narozeninovou místnost a balíček oslavy.
O ostatní věci se postaráme my. Zařídíme dort,
dárky, focení i hry. Vytvořili jsme i krásné barevné
pozvánky, které stačí jen vytisknout. Oslavy lze
objednávat alespoň 3 pracovní dny před datem
konání.
Park není vhodný pouze pro dětské oslavy, ale je
taky skvělý pro teambuildingy. Nejen že nabízíme
prostory herního centra, kde se můžete odreagovat a navrátit do dětských let, ale pomáháme

i stmelit kolektiv prostřednictvím teambuildingových programů.
Hlady u nás určitě nebudete. K dispozici je malá kavárna, jídelna Zobka a restaurace Hnízdo. Starost si
nemusíte dělat ani s parkováním. Přímo u centra se
nachází dvě velká neplacená parkoviště.

Vstupenky do BRuNO family parku se dají koupit
i online a mohou tak být skvělým vánočním dárkem pro rodiny s dětmi.
www.brunofamilypark.cz
Kigginsova 2
Brno-Slatina
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Knížky pro chuť i zasmání

K

niha pod stromečkem nikdy
neurazí. Letošní tipy na čtivo
od jihomoravských autorů
však zaručeně potěší, a nejen
náruživé čtenáře. Jsou mezi
nimi totiž i publikace pro zapálené pekaře a pekařky či milovníky gastro výletování.
Vítězka soutěže amatérských cukrářů
a pekařů Peče celá země Petra Burianová
se nikdy netajila láskou k folkloru, tradicím a historii. To vše, v kombinaci
s úctou k regionům, lokální kuchyni a sezonním surovinám, převtělila do své první kuchařky Cesta z těsta. Kromě receptů, které Burianová šperkovala, se majitelé knihy mohou těšit i na
spoustu fotografií našeho
venkova a přírody. Ostatně
příroda hraje
u Burianové,
jež žije na

samé hranici
Jihomoravského kraje a Vysočiny, prim.
I proto jsou recepty řazeny
podle ročních
o bd o bí
a
toho, co zrovna lokální pěstitelé mohou nabídnout.
Publikaci vydal CPress, aktuálně je k dostání za 339 korun.
Kdo by si raději od plotny a trouby odpočinul, ale stejně si chtěl pochutnat na
dobrém jídle, ocení další knížku z jihomoravské nabídky. Mauricijka dlouhodobě
žijící v Brně Hanaa Khodabocus vypustila do světa gastronomického průvodce
po vyhlášených podnicích ve městě.
A dala mu netradiční formu. Brno na srdci, Brno na jazyku, jak se její kniha jmenuje, shromažďuje recepty na podnikové
speciality. Výtěžek z prodeje půjde právě
na jejich podporu. „Nechci, aby po pandemii z města vymizely malé podniky a
nahradily je nadnárodní řetězce, a protože se jedná o kavárny, restaurace a jim po-

dobné, přišla nám kuchařka jako dobrý
nápad,“ vysvětluje Khodabocus. Brno na
srdci, Brno na jazyku lidé koupí na stránkách nfmoravia.cz za 465 korun.
Ale knížky jsou tu i pro zasmání a pobavení se. Přesně taková je publikace
stand-up komika Pavla Tomeše Až na ten
konec dobrý. Humorný román o smrti je
plný vypointovaných historek, které se týkají postav, jejichž příběhy se postupně
protnou. Čtenář se setká třeba s pubertálním sirotkem, který sbírá parte, jeho štramáckým dědečkem astronomem nebo neukotvenou regionální novinářkou s promiskuitní kamarádkou. V příběhu je láska,
smrt, sranda,
vesmír, sex i zázrak. Zaujme
i netradiční
obálka knihy,
která po nasvícení svítí ve
tmě. Knihu nakladatelství
OTOČ pořídíte
za cenu od 384
korun. (mls)

INZERCE

ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Dědická 190/17, Vyškov, PSČ 682 01
tradiční výrobce dveřního bezpečnostního kování
a významný výrobce komponentů pro kolejová vozidla

AUTOCENTRUM

HAKR

∙ NOSIČE KOL ∙ NOSIČE LYŽÍ
∙ STŘEŠNÍ NOSIČE ∙ BOXY
∙ SNĚHOVÉ ŘETĚZY

nabízí uplatnění na pracovní pozici:

REFERENT DOPRAVY – ŘIDIČ
SKLADOVÝ DĚLNÍK
OBSLUHA OHL
STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK SE ZNALOSTÍ ČTENÍ
VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK
Nabízíme:
 zázemí stabilní společnosti
 výhodné mzdové a pracovní podmínky
 zaměstnanecké výhody dle kolektivní smlouvy
 5 týdnů dovolené a závodní stravování
 sportovní a kulturní aktivity a další beneﬁty
 možnost rozšíření kvaliﬁkace

Nabídky zasílejte na adresu společnosti nebo e-mail:
pravni@rostex.cz.
Pro podrobnější informace se dostavte na personální oddělení
společnosti nebo volejte na telefonní číslo: 517 316 205.

AUTOCENTRUM HAKR

Koliště 59, 602 00 Brno, tel.: +420 545 242 446
mobil: +420 777 800 304, e-mail: hakrbrno@hakrbrno.cz

www.hakrbrno.cz
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VRÁTÍ SE ATMOSFÉRA
BITVY U SLAVKOVA

Milovníci historie se mohou znovu těšit na
rekonstrukci bitvy u Slavkova. Letos se program uskuteční o víkendu 3. a 4. prosince.
Město návštěvníkům připomene historické
události, jako například nocování císaře
a cara na slavkovském zámku nebo Napoleonův triumf v zámeckém parku. Tváří sobotního programu bude opět herec Václav
Vydra v roli francouzského pobočníka.
Připraveny budou také dvě bitevní ukázky
v dobových kulisách – první se ve spodní
části zámeckého parku odehraje za denního světla ve 12 hodin, druhá pak ve 20 hodin diváky vtáhne do noční šarvátky zapojením děl a pyrotechnických efektů. A stejně
jako v roce 1805, i tentokrát vše vyvrcholí
bitvou 4. prosince, kdy se od 14 hodin armády střetnou v rekonstrukci bitvy u Tvarožné. Letošní ročník divákům nabídne pohled
na finále krvavého konfliktu, na Napoleonův „Lví skok“ a rozhodující boj na Prateckých výšinách. Předpokládá se účast přibližně tisícovky účastníků z 15 zemí světa, 60
koní, 15 děl.

VÁNOČNÍ SVÁTKY
Z POHLEDU KULINÁRNÍHO

Vůně Vánoc není jenom aroma purpury
a františků, zapáleného koření a silic.
Je to také vůně vanilky, pečeného cukroví
a vánočky nebo smaženého kapra. Jak se
tradice vyvíjely, nově přibližuje výstava
v Zámecké komoře Muzea Vyškovska. Návštěvníci se dozvědí, jaký byl před lety rozdíl ve vánočním cukroví na měšťanském
stole a ve venkovské kuchyni nebo proč na
štědrovečerním stole nemohl chybět bochník chleba. Výstavu pořadatelé připravili
ve spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově nad Kněžnou. Představuje vánoční svátky z pohledu kulinárního a návštěvníci uvidí, co a jak se v minulosti peklo a vařilo,
aby byly u slavnostního stolu uspokojeny
všechny smysly. Výstava potrvá až do
16. ledna. Vstupné je 40 korun, snížené polovina.

V HODONÍNĚ VYSTOUPÍ
ČECHOMOR A BÍLÁ

Hned dva vánoční koncerty připravil kulturní dům v Hodoníně. Už 7. prosince tam od
19 hodin zazní lidové písně v podání skupiny Čechomor, kapely působící na scéně již
přes třicet let. Za tu dobu se Čechomor
mnohokrát proměnil jak personálně, tak stylem hudby. Jeho charakteristickým rysem
ale vždy zůstala nápaditost aranžmá, osobitá interpretace a inspirace v lidové písni.
Společně s Čechomorem vystoupí také zpěvačka Martina Pártlová. Na další koncert
se mohou návštěvníci hodonínského domu
kultury těšit 22. prosince od 19 hodin, kdy
tam zazpívá Lucie Bílá. Jejími hosty budou
Jan Toužimský a Bílý sbor.

DOPISY JEŽÍŠKOVI „PÍŠOU“ I ZVÍŘATA V BRNĚNSKÉ ZOO

Nejen děti o Vánocích netrpělivě čekají, co jim letos Ježíšek přinese. Na stromě vánočních
přání v brněnské zoologické zahradě lidé letos najdou mnoho přáníček od zvířecích obyvatel, jež čekají na splněný vánoční sen. Radost jim může udělat každý. Stačí přijít do zoo a vybrat si libovolné přáníčko na zavěšené kartičce na stromě a přání splnit. Adventní program
si v zoo přichystali na sobotu 4. prosince. Od 10 hodin začíná mikulášský jarmark, o hodinu
později následuje enrichmentový workshop, na němž účastníci vyrobí vánoční dárky pro zvířata. Nutné je objednat se předem. Náplní workshopu je výroba menších enrichmentových
prvků pro malé šelmy. Enrichment znamená obohacení a zpestření prostředí a života živočichů v lidské péči. Jde o přístup založený na aktivitách, které napodobují aktivity zvířat z volné přírody. Ve 13 hodin se pak zájemci při komentovaném setkání dozvědí zajímavosti o liškách polárních. A v 16.30 se v zoo rozsvítí vánoční strom.

ADVENTNÍ PROHLÍDKY
VE VILE STIASSNI

Speciální prohlídky hned ve čtyřech termínech připravili na adventní období správci
brněnské vily Stiassni. Návštěvníky čekají
elegantní interiéry s duchem první republiky v kombinaci s tradiční výzdobou. Nebude chybět vánoční stromeček ozdobený
replikami dobových vánočních ozdob z foukaných skleněných perel, které jsou na
prestižním seznamu UNESCO, a těšit se lidé
můžou i na výstavu dobových dětských hraček. Oslava Vánoc má ve vile tradici již od
dob první republiky, a to i přes to, že si vilu
nechala postavit rodina židovského textilního podnikatele. Jak je to možné a jak se ve
vile ve 30. letech slavilo, se dozví každý,
kdo zavítá do vily Stiassni. Poslední prohlídka se uskuteční 19. prosince.

ANDĚLSKÉ VÁNOCE
NA ŠPILBERKU

Anděl, jeden z hlavních symbolů Vánoc, přiletí na hrad Špilberk 11. prosince. Bude roz-

dávat radost a úsměv dětem po celou sobotu. Jsou připraveny doprovodné akce na Velkém nádvoří, kde zazáří také vánoční strom
a děti si zde budou moci opéct vánočního
buřta. Návštěvníci se tak na Špilberku mohou naladit na nadcházející třetí adventní neděli. Podle zvyků se zapaluje růžová svíce,
takzvaná pastýřská, která vyjadřuje radost z
toho, že postní období je téměř u konce a
advent získává slavnostnější ráz. Na Špilberku jde o každoroční akci pro rodiny s dětmi,
ale i případné kolemjdoucí.

HRŮZA A CHOBOTNICE
NA NÁMĚSTÍ VE ZNOJMĚ

Po roční pauze se na Masarykovo náměstí
ve Znojmě vrátí koncerty, večerní projekce
zimního kina, které se letos zaměří na české
filmové klasiky, zabijačka a další bohatý
program. Hned 28. listopadu například vystoupí zpěvák Michal Hrůza. Návštěvníci se
mohou těšit také na kino. Například 19. prosince organizátoři naplánovali promítání filmu Chobotnice z II. patra.
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Každý den může
vonět jinak

Ž

e Vánoce voní po jehličí, vanilce a perníkovém koření? Omyl!
Vánočních vůní je nepřeberné
množství a každý den může nejen kuchyně, ale celý byt a dům
vonět jinak. Své o tom vědí i v brněnské
firmě Koření od Davídka. Nabízejí nejen
jednotlivé vzácné prášky, ale také už předem umíchané směsi, které každý pokrm
nebo cukrovou pečenou dobrotu povznesou na vyšší úroveň.
Tak třeba kardamom se hodí pro přípravu moučníků, cukroví, do nápojů i zeleninových jídel. Své využití najde také v
kompotech nebo rýži. Muškátový květ,
původně asijské koření, bývá tradičně v
pudincích, krémech i tvarohových moučnících. Vhodný je i k pečenému ovoci,
které hlavně v zimě zahřeje i pohladí. A
zvláště jemně s ním chutnají bujóny,
omáčky, ragú a paštiky.
Ostatně pro slavnostní paštiky brněn-

ští kořenáři míchají speciální směs, aby
měla pochoutka tu správnou chuť. V tom
správném poměru tak lidé v jediném balíčku dostanou pepř bílý, pepř černý, hřebíček, nové koření, bobkový list, jalovec,
zázvor a skořici.
„Měl jsem několik svých restaurací,
kde jsem vařil a používal své vlastní směsi. Koření si míchám už přes deset let.
Mám spoustu fantazie, nebojím se experimentovat, miluji dobré jídlo a mám
dar smíchat si chutě v hlavě. Když směs
vymyslím, několikrát ji otestuji na pokrmu, pak ji vyzkouší moje dcera, mí známí, a pokud je vše podle toho, co od směsi očekáváme, dostane se k zákazníkům
do kuchyně,“ poodhaluje firemní procesy David Jurásek, hlavní „nos“ celé firmy.
Kromě kořenicích směsí vymyšlených
podle receptů a surovin, s nimiž se budou párovat, jsou u Davídka k dostání i

speciální dárkové sady třeba pro myslivce, prarodiče, maminku nebo kuchařské
šéfy.
A kdo by se chtěl nechat vůní překvapit
a podle toho, co si zrovna rozbalí, třeba
uvařit, může vyzkoušet novinku v podobě adventního voňavého kalendáře. Čejkovická rodinná firma Sonnentor zabalila do 24 polí nejrůznější koření v bio kvalitě, přidala jak jednodruhové poklady, tak
kořenicí směsi a další přípravky v praktických sáčcích.
„Můžete tak společně vařit, jíst, udělat
si čas jeden na druhého a přitom společně ochutnat kus světa. Od sváteční pečeně přes perníky až po vánoční dezert.
S láskou k přírodě a ruční práci jsou bylinky a koření u našich bio pěstitelů šetrně
pěstovány a sušeny. A u nás v Sonnentoru jsou pak ručně baleny do krabiček,“
představuje jiný než čokoládový kalendář firma.
(mls)
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Mobilní data zdarma?
JJ Stačí si jen dobít
za 200 Kč
Internet zdarma platí 30 dnů od aktivace SIM nebo dobití.
Více o výhodách předplacené karty na www.mobil.cz
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Nový územní plán města Brna
se blíží ke svému dokončení

S

oučasný územní plán je z roku
1994 a nevyhovuje již modernímu městu. Proto teď Brno finišuje se zapracováním změn do návrhu nového územního plánu
(ÚP), který by se měl schválit v roce 2022.
Brno je specifické „velké malé město“
s bohatou a pestrou přírodní a městskou
krajinou, je prostupné a zároveň přístupné, obytné čtvrti jsou téměř v dosahu centra a naopak. Brno má prostě jedinečný genius loci. Zachovává si svůj neopakovatelný charakter a specifický ráz, je významným regionálním centrem vzdělání a inovací, městem mladých lidí. To vše je nutné do nového územního plánu promítnout, včetně reagování na klimatickou
změnu. Zde je výčet témat, kterými se připravovaný územní plán zabývá:
ZELEŇ
Pro zeleň jsou v návrhu vyhrazeny plochy
městské a krajinné zeleně a plochy lesa.
Mají celkově rozlohu větší než 5 000 m2.
Menší plochy zobrazuje územní plán, pokud mají zvláštní význam historický, urbanistický nebo celoměstský. Další zeleň ve
městě, jako je sídlištní zeleň, parčíky, vnitrobloky či stromořadí, sice v návrhu ÚP
nelze kvůli měřítku zobrazit, ale nezůstávají opomenuty a likvidace jim nehrozí. Jejich ochranu zajišťují zákony, vyhlášky
a další nástroje – jako například územní
studie sídelní zeleně, již město pořídí.
MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA
Tradiční přístupy k technické infrastruktuře ve městech jsou stále v převážné míře
založeny na tzv. „šedých“ neboli stavebně-technických řešeních. Snahou návrhu
nového ÚP je podporovat zavádění tzv.
modrozelené infrastruktury, která je jedním z hlavních opatření pro adaptaci města na klimatické změny. Složená je v různém poměru z prvků „zelených“ (např.
stromy) a „modrých“ (např. vodní plochy). Podrobnější podmínky aplikování
modrozelené infrastruktury stanoví v nových brněnských stavebních předpisech.
CYKLODOPRAVA
Síť pro cyklodopravu je dnes na území
Brna velmi řídká. Návrh ÚP podporuje její
rozvoj už ve svých základních tezích, tedy

v prosazování principů města krátkých
vzdáleností, které je předpokladem pro
vyšší podíl nemotorové dopravy. Nejdůležitější pro realizaci cyklostezek ovšem je,
že umožňuje výstavbu či vyznačení opatření pro cyklodopravu ve všech plochách,
takže není vhodné předjímat konkrétní vedení dopředu.

tí zastavěného území, hospodárné využití
veřejné infrastruktury či zpomalení rozpínání města do krajiny. Tak, aby se neopakovaly nové monofunkční oblasti, které
se v noci vylidní a generují extrémní nároky na dopravu. Cílem je, aby lidé měli blízko do práce, dostupné služby, blízko za
kulturou i do přírody nebo do parku.

VNITROBLOKY
Součástí brněnského „green dealu“ je zachování rázu vnitrobloků jako místa pro
oddech a rekreaci a minimalizace zástavby či rozšiřování parkovacích ploch na
úkor zeleně. To znamená, že je zeleň ve
vnitroblocích chráněna.

VÝŠKA ZÁSTAVBY
ÚP přichází se srozumitelnými a jednoznačnými předpisy budoucího uspořádání staveb. Tyto prostorové regulativy definují jak strukturu zástavby, tak sedm výškových úrovní. Výpočet indexu podlažních ploch pro budoucí výstavbu byl doposud pro laiky nesrozumitelný a těžko předvídatelný. Občané teď už budou vědět, jak
vysoká budova může vyrůst v jejich sousedství, a případně se tomu bránit.

ZAHRÁDKY
Zahrádkaření a zahrádkářské kolonie mají
v Brně velkou tradici. Na jednoho Brňana
jich připadá 36 m2. Pro srovnání, na jednoho obyvatele Brna vychází pouze 3 m2 parků. Oproti původnímu návrhu došlo k velkému rozšíření ploch zahrádek a k vymezení nových zahrádkářských kolonií na kvalitní orné půdě a ke zvýšené ochraně zahrádek v současných plochách.
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Protipovodňová opatření slouží nejen
k ochraně města a jeho obyvatel, ale jsou
i příležitostí ke zkvalitnění životního prostředí. Nový ÚP počítá s uplatňováním přírodě blízkých opatření. Nezastavěná území nejsou zpravidla chráněna a slouží pro
zadržování vody. Pozitivem pro občany
bude i zkultivování prostředí v okolí řek a
potoků. Navíc s brněnskými řekami „přitečou“ nová nábřeží. Pro vzhled a charakter
města je řeka zásadním faktorem. Významně ovlivňuje život a celkovou atmosféru. Svratka ani Svitava sice nejsou Vltava nebo Dunaj, tím spíš má smysl nenechat brněnské řeky bez užitku městem
protéct v betonovém korytě. S výstavbou
protipovodňových opatření se oba říční
toky zpřístupní lidem. Vzniknou nábřeží
se snadno přístupnými břehy, ostrůvky a
meandry naruší přímou linii toku, jak
tomu bylo odpradávna.
MĚSTO KRÁTKÝCH VZDÁLENOSTÍ
ÚP podporuje rozvoj města s více centry
a mísení funkcí, důsledné a účelné využi-

STRATEGICKÉ LOKALITY
ÚP obsahuje devět hlavních rozvojových
území, která by měla mít prioritu při plánování města. Jde o oblasti, na jejichž přípravě Brno dlouhodobě pracuje. Zároveň ale vyžadují zásadní investice do infrastruktury, jako jsou silnice, tramvajové linky nebo kanalizace. Pro město Brno
jsou zanedbané lokality uprostřed města
priorita. Zejména brownfieldům vdechne město nový život a promění je ve své
nejmodernější části.
NOVÉ NÁDRAŽÍ
Nové hlavní nádraží zásadně ovlivní rozvoj města. Bude klíčovým dopravním uzlem s možností rychlého přestupu mezi
vlakovou, autobusovou a městskou hromadnou dopravou. Stane se nejen vstupní branou do Brna, ale i centrem nové
čtvrti Trnitá .
Téměř sto let Brno řešilo, kde postavit
nové nádraží. Od roku 2018 je rozhodnuto – bude stát u řeky. Cílem města je vybudovat na více než 140 hektarech mezi starým a novým nádražím moderní městskou čtvrť Trnitá jako součást širšího centra města. Letošní urbanisticko-dopravně-architektonickou soutěž na podobu
nového nádraží vyhrál prestižní nizozemský ateliér.
Stěžejní zdroje lze najít např. zde:
https://upmb.brno.cz/
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▼ PREZENTACE MĚSTA BRNA

Brno slaví 200 let
své genetické
superstar

Gregor Johann Mendel
22. 7. 1822 Hynčice na Opavsku – 6. 1. 1884 Brno

A

ugustiniánský opat ze Starého
Brna, vědecká celebrita světového významu. Gregor Johann Mendel. Jeho práce je základem, na němž moderní
věda staví. Ne nadarmo získal Johann
v dnešní době přívlastek „otec moderní
genetiky“.
Tři zákony dědičnosti odvozené z jeho
experimentů jsou stále v učebnicích
a platí. Mendel svou dobu předběhl o desítky let, stopy tohoto „našeho Brňáka“
jsou v Brně stále znatelné a v příštím roce
si Mendela opravdu užijeme. Můžete se
těšit na řadu festivalů, výstav a přednášek s populárně-naučným programem
nejen na téma genetika a její otec zakladatel.
Když se řekne Brno a „Mendlák“
(Mendlovo náměstí), mnoha lidem se
vybaví Gregor Johann Mendel, přírodovědec a biolog, zakladatel genetiky, opat
augustiniánského kláštera. Méně lidí už
ale ví, že mnoho času věnoval také meteorologii, zkoumal život včel, pracoval
v bance, vedl „spory“ s politiky. Již za
svého života byl světově známý a uznávaný, současným jazykem řečeno celebrita.
Avšak životní cesta nadaného Johanna
z katolicky orientované domkářské rodiny z malé vesnice Hynčice na Opavsku
na špici světové vědy nebyla nikterak lehká. Otec počítal se synem pro své hospodářství, kariéra vědce a kněze v rodině nebyla vítána. Na přání matky vstoupil mladý Mendel do semináře. V roce 1843 přišel do augustiniánského kláštera na
Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor. Po čtyřech letech byl vysvěcen na
kněze. Z podnětu svého představeného
opata Cyrila Nappa studoval přírodní
vědy na vídeňské univerzitě. S nástrahami studia se Gregor, který oplýval bohatými znalostmi z matematiky, chemie, fyziky, anatomie a fyziologie rostlin, dokázal
popasovat. Byl totiž velmi vytrvalý, ctižádostivý a tvrdohlavý.
Po návratu do Brna se věnoval badatelské činnosti, především genetice. Při pokusech s křížením hrachu a dalších rostlin rozpoznal a formuloval zákonitosti ve

výskytu znaků u kříženců a zákonitosti jejich přenosu z generace na generaci.
Mendelovy zákony se staly základem genetiky jako vědy.
Později byl Mendel zvolen opatem augustiniánského kláštera. Přesto se dále věnoval přírodovědným oborům. A nejen
to. Byl také zaníceným meteorologem.
Jeho záznamy o teplotě, tlaku a vlhkosti
vzduchu, síle větru, denně vedené a kaligraficky zapsané v 70.–80. letech 19. století, uchovává dodnes Český hydrometeorologický ústav v Brně. Odbornou terminologii obohatil Mendel např. o výraz
„kouřmo“ (Rauchnebel).
A to ještě není vše. Zpracoval nástin
klasifikace savců, byl členem výboru Hospodářské společnosti, uznávaným šlechtitelem a průkopníkem nových metod
včelařství. Při zpracování odborných posudků při výskytu škůdců zemědělských
kultur již v letech 1877 a 1878 posuzoval
výskyt mandelinky bramborové.
V roce 1884 v necelých 62 letech Mendel předčasně umírá.
Johann Mendel byl renesanční člověk,
moderně řečeno superstar. Je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších osobností
historicky spjatých s městem Brnem. Proto je třeba náležitě uctít a oslavit jeho génia, třeba i tím, že dostane k 200. výročí
narození hezčí „Mendlák“.
STEZKA, KOMIKSY, SOCHA I SKLENÍK
V příštím roce na jaře se otevře Mendelova stezka Brnem, v červnu do Brna zavítá
putovní komiksová výstava Mendel a genetika, v létě Brno prosluní Festival Mendel spolu s ohňostrojem Ignis Brunensis
věnovaným právě otci genetiky. Parádní
jízdu rokem spolu s Johannem zakončí
Mendelovy podzimní dny. Součástí oslav
bude také happening, na němž v augustiniánském opatství dojde k odhalení sochy G. J. Mendela a k obnovení jeho pokusného skleníku.
Jděte ve stopách Mendela už teď. Prohlédněte si svou vlastní DNA v mobilní
expozici Mendel Box a navštivte místa
spojená s životem této brněnské osobnosti. Více informací lze průběžně nalézt na
www.mendel.brno.cz

FOTO: PAVEL GABZDYL

ZAJÍMAVOSTI

• Na Měsíci se nachází nápadný kráter
o průměru 138 kilometrů, který nese jméno právě po otci genetiky. Kráter ale bohužel nemůžeme ze Země spatřit, protože leží na odvrácené straně Měsíce.
• Mendelovo jméno nalezneme i na sousední planetě – Marsu, i zde je kráter pojmenovaný po něm, má průměr 79 km a
nachází se nedaleko jižního pólu.
• Polární stanice, kterou v Antarktidě vybudovala Masarykova univerzita v Brně,
nese jméno G. J. Mendela.
Kde mj. G. J. Mendel v Brně působil
či pobýval:
• Reálka Jánská 22 – první vědecká přednáška o genetice.
• Augustiniánský klášter na starém Brně
(opatství) – právě zde se z Johanna stal
Gregor a právě tady pěstoval hrách
a choval včely.
• kostel sv. Michala – zde byl 6. srpna
1847 vysvěcen na kněze a 15. srpna téhož
roku tu sloužil svoji vůbec první, tzv. primiční mši.
• Moravské zemské muzeum – Gregor
sem docházel od roku 1855 jako člen
a funkcionář Hospodářské společnosti.
• Městský dům na Šilingrově náměstí –
sem se přestěhoval Přírodozkumný spolek, kterého se v roce 1870 stal místopředsedou.
• Špilberk – přestože Mendelovi dělal pohyb kvůli jeho nadváze potíže, procházky
na nedaleký Špilberk si neupíral, ba naopak.
• Málokdo dnes ví, že Mendel byl v závěru svého života také ředitelem hypoteční
banky Markrabství moravského; banka
sídlila v budově dnešní České národní
banky v Rooseveltově ulici.
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KAM ZA SPORTEM
FUTSALISTÉ A OSOBNOSTI
ZAHRAJÍ PRO KAMARÁDA

Není tajemstvím, že špičkový futsal má
dobré zázemí v brněnské hale v Králově
Poli, kde před rokem reprezentace slavila
postup na mistrovství světa. V adventním
čase se tým sejde na stejném místě s cílem
podpořit kamaráda Vladimíra Mikuláše, bývalého fyzioterapeuta fotbalistů a futsalistů, v jeho boji s nemocí ALS. Pod hlavičkou
projektu Futsal za život (z jedné z jeho předešlých akcí je i snímek nahoře) se 17. prosince v Brně hraje od 17.30; nejdříve se
utkají mužstva osobností Tým Vládi Mikuláše a Real Top Praha, ve druhém zápase na
sebe narazí futsalové reprezentace Česka a
Slovenska. Výtěžek z celé akce půjde na
podporu projektu Futsal za život.
Tým Vládi Mikuláše bude tvořen kamarády,
vesměs bývalými reprezentanty, účast
v hráčské roli slíbili také aktuální trenéři futsalového národního týmu Tomáš Neumann
a Vlastimil Bartošek. Real Top Praha je na
jižní Moravě již znám z předešlých fotbalových akcí, v polovině prosince by měli nastoupit například Petr Švancara, Marek
Heinz, Vladimír Šmicer nebo herci Leoš
Noha s Ladislavem Hamplem.
Co se koná: Futsal za život. Hraje se
17. prosince v Brně-Králově Poli od 17.30.
Vstupenky za 100 korun k dostání v síti
Ticketportal.

OTUŽILCI DOUFAJÍ,
ŽE SKOČÍ DO VODY

Minulou zimu se museli otužilci spokojit
s výrazně omezeným programem. I proto
doufají, že letos si studenou vodu v brněnské Svratce či v břeclavské Dyji (na snímku) užijí bez starostí. Na 26. prosince chystá Klub sportovního potápění Nautilus Břec-

ského klubu v Břeclavi, start závodů je
v 10.30. Hlavní kategorie plavou v 11.30.
Startovné 150 korun. Novoroční koupání.
Koná se 1. ledna v Brně-Bystrci, začátek
ve 14.30, zázemí v nedalekém ragbyovém
klubu.

NA HOKEJ VE SVÁTEK
I PŘED ŠTĚDRÝM DNEM

Trochu jiný adrenalin než nakupování vánočních dárků na poslední chvíli nabízí hokejová extraliga. Do Brna přijedou 23. prosince Pardubice, což bude pro fanoušky
Komety poslední šance vidět své oblíbence na jejich ledě v roce 2021. Hokej se však
hraje i na řadě dalších míst v regionu: mezinárodní ICEHL „obdarovala“ znojemské
Orly sérií utkání na přelomu roku, v nichž
Znojmo dvakrát přivítá Fehérvár a jednou
Graz. Zajímavou podívanou pak slibuje i
los druhé ligy a v něm 22. prosince derby
domácího SHK Hodonín s Kometou Brno
B.
Co se koná: Kometa – Pardubice (extraliga) 23. prosince od 18. hodin. Znojmo –
Fehérvár (ICEHL) 26. prosince od 17.30.
SHK Hodonín – Kometa Brno B (druhá
liga) 22. prosince od 18 hodin.

POBĚŽÍ SE S ČELOVKOU
I V SANTOVSKÉ ČEPICI

Běh lužáneckým parkem čeká v Brně aktivní sportovce 11. prosince. Christmas Night
Run pro dospělé má pětikilometrovou trať,
děti si zaběhnou Kids Christmas Run na jeden kilometr. Startuje se v pozdních odpoledních hodinách, proto je povinností každého z běžců použití čelovky – svítilny na
hlavě. Pro každého závodníka je připravena originální medaile vánoční komety (na
snímku) a k dostání před startem bude
i santovská čepice.
Tradiční prosincové běhy coby tečku za sezonou plánují atleti na mnoha dalších místech regionu. Do Bílovic nad Svitavou se na
4. prosince chytá Vánoční běh R. Těsnohlídka na lesních cestách za studánkou Leoše
Janáčka, propozice jsou na webu behy.bilovice.cz. Vánoční běh ve Znojmě je v kalendáři zařazen na 25. prosince, startuje se
v 10 hodin a detaily kolem desetikilometrové trati se startem v Husových sadech mají

BASKETBALISTKY POZNAJÍ
SVŮJ OSUD V EUROCUPU

lav 47. ročník závodu Vánoční kilometr,
tradiční akce pro zimní plavce s ploutvemi
i bez nich a ploutvové plavce. V Brně se jejich kolegové sejdou na Nový rok pod mostem v Bystrci nedaleko zoo a také tam se
těší na návrat k tradičnímu průběhu: křest
nováčků a novoroční koupání. Začíná se
provoláním a přípitkem, dojde i na předání
cen nejlepším zimním plavcům. Následuje
30 až 45 minut volného plavání.
Co se koná: Vánoční kilometr. Plave
se 26. prosince v areálu Slováckého veslař-

Na začátku prosince budou mít za sebou
svoje základní skupiny v Eurocupu, což je
v ženském basketbalu druhá nejvyšší evropská klubová soutěž, celky Žabin
a KP Brno. Na domácí palubovce zakončí
tuto fázi sezony KP Brno, a to 1. prosince
v utkání s papírovým outsiderem, islandským Haukarem. V době uzávěrky tohoto
vydání měly reálnější vyhlídky na postup
do play off Žabiny, jejichž loučení se skupinou se odehraje ve venkovním střetnutí
s německým Rutronik Stars Keltern.
Co se koná: KP Brno – Haukar. Eurocup,
skupina L. Hraje se 1. prosince od 17 hodin
v Brně-Králově Poli.

být ještě upřesněny. Na vývoj situace čekají i organizátoři Štěpánského běhu v Kyjově, jehož 59. ročník by se měl uskutečnit
26. prosince.
Co se koná: Christmas Run Brno. Běží se
11. prosince v Brně, start v 16 hodin. Registrace na webu eventreg.cz.
Pozn.: Všechny údaje jsou platné v době
uzávěrky vydání a mohou se změnit.

NOVÝ
PEUGEOT
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V PRODEJI V LEDNU 2022
RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno, www.rmservis.cz

INZERCE

Va쏃e kreativita
nezn쌴 mez썿.
쉗ist썙 elektrick쌴 Kia EV6.

Kreativn썿 n쌴pad vy쏹aduje 썊as. V썿ce 썊asu na hled쌴n썿
inspirace v쌴m poskytne 썊ist썙 elektrick쌴 Kia EV6
s dojezdem 528 km a technologi썿 Ultra-Fast Charging,
d썿ky kter썗 nabije va쏃e auto z 10 % na 80 %
za pouh쏯ch 18 minut*.

PEMM Brno, s. r. o.
Jihlavsk쌴 27, 625 00 Brno-Bohunice
Tel.: 547 423 064-66
pemmbrno.prodej@pemm.cz
www.pemm.cz

*Aby bylo dosa쏹eno maxim쌴ln썿 rychlosti nab썿jen썿, mus썿 EV6 pou쏹썿vat 800voltovou elektrickou nab썿je썊ku do auta, kter쌴 dod쌴 minim쌴ln썙 250 kW elektrick썗 energie. Skute썊n쌴 rychlost nab썿jen썿
a doba nab썿jen썿 m쏪쏹e b쏯t ovlivn썙na teplotou baterie a vn썙j쏃썿mi pov썙trnostn썿mi podm썿nkami.
Kombinovan쌴 spot쎼eba a emise CO2 Kia EV6: 165 – 172 Wh/km, 0 g/km. Vyobrazen썿 voz쏪 je pouze ilustrativn썿 a m쏪쏹e obsahovat dopl쎜kovou v쏯bavu. Pro bli쏹쏃썿 informace nav쏃tivte www.kia.com.

UŽ MÁŠ
DÁRKY?
www.koupejse.cz

Pod stromeckem ceká na Tebe víjímecní dárek!
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POVINNÉ RUČENÍ

MÝTY O POVINNÉM RUČENÍ

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

1.

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

2.

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

3.

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

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

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

4.

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

5.

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

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

6.

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

7.

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

Myslete na POMOCNOU ruku
v PRAVOU chvíli.
Pojištìní vozidel

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

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

www.uniqa.cz
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Povinné ručení:

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

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

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

•
•

•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

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

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

Exkluzivně

ZE SVĚTA

TOMÁŠ ŘEPKA & KATEŘINA KRISTELOVÁ:

Vše, co jsme znali a milovali…

Upřímná láska, nebo jen faleš?

SLAVNÝCH

0,85€

Číslo 3 vychází
ve středu 15. 1. 2020,

15,90 Kč

Kč / sr

JEN ZA

13,9Kč0

sstr. 48

číslo 3,
13. 1. 2020,
cena 16,90 Kč

Kč

SR 0,79 €

16,90

Gregor-Brzobohatí tajemný vzKaz!
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21. 1. 2020

Číslo

cena 13,90 Kč
0,75 €
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VNĚJŠÍ TÝDENÍK
T ÝDENÍK PRO VÁSS

LINDA RYBOVÁ
& DAVID PRACHAŘ

str. 9
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kl ivní rozhovor!
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NEMĚLI! sstr. 18 a 19
Rybí
bí KARBANÁTKY
Á

Proč se

tráPí?

Čtyři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

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

LUCIE
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Zoufalství
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Pilaro
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Stella Zázvorková
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Kč/0
Kč
/0,9
/0
, 9€
,9

INZERCE

CELEBRIT

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

str.
34 – 36

Prodloužený čas

str. 5

Odhaleno
Jiřina
Bohdalová

Manželka ho Víme, co ji
bere zkrátka dokáže vytočit!

Čtyři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

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

IVANA
GOTTOVÁ
PETR

CARMEN

KOSTKA Přiznali MAYEROVÁ
manželskou krizi!

Strachy ani nespí
JANA KRAUSOVÁ

Dokáže pomoct
nemocné mamince?
Uniklo z kuloárů
árů

ALOIS ŠVEHLÍK

Selhává mu
paměť?!
ODHALENO
TAŤJANA
TAŤJ
JANA
MEDVECKÁ

Trauma,
jež nedokáže
překonat

Draze vykoupená
vášeň

V srdci nosila
hluboký zármutek
Petr Svojtka

EXKLUZIVNĚ

str.
24–25

KAMILA MOUČ
MOUČKOVÁ
OUČ
Č O
& JANA BREJCHOVÁ
BREJC
CHOVÁ

První zpověď
po Karlově

OLGA SCHOBEROVÁ

Milostné eskapády
známého svůdníka

SMRTI!

7

delikátních
receptů

Psychologie

Když se zdravý životní styl
stane posedlostí

Domácnost

Jak udržet pořádek
jednou provždy?
Domácí paštiky

Móda

Praktické tipy na hory

Exkl vně
Exkluzi
herečka
Božena
Böhmová:

13 STRAN
UŽITEČNÝCH
RAD

Role
nemusí být
velké, ale
musí mít šťávu

Zábavné
křížovky
a sudoku

Čtyři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

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

TEREZA
KOSTKOVÁ

Proč se tolik nenávidí

Tři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

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

str.
8–9

Rudolf
Hrušínský nejml.

Donaha!

Nezapomenutelné
filmové scény

Tři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

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

Manžela
X
uloupila
slavné herečce!

téma měs

íce:

Milostný hřích
se jí nevyplatil

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

VOJTA & TATIANA DYKOVI

Koho jejich
štěstí málem
stálo život?

Tři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

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

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

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

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

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

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

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

INZERCE

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

Více na www.idnes.cz/premium

S předplatným iDNES Premium
získáte všechny následující výhody
Prémiové
články

iDNES Premium
Sport

Přednostní
vstupenky

iDNES Premium
Zdraví

Knihy
zdarma

Filmy
zdarma

Audioknihy
zdarma

Skvělé
soutěže

Digitální
předplatné

... a další
výhody

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

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

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

Pod stromeckem ceká na Tebe víjímecní dárek!
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Feri z vodky

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

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

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

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

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

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

Nejlevnější

2 663 nemovitostí

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

Nejnovější

2 663 nemovitostí

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

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

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Reality

Účetní - Senior (A9341)

Přípravář/rozpočtář

38 000 - 60 000 Kč / měsíc

Samostatný projektant

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Senior účetní - Praha Hostivař

Statik

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

French speaking collection specialist wanted!

Stavbyvedoucí - Praha

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

C dit
t ll
th
Více na www.jobdnes.cz

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

40 000 70 000 Kč /

úvěrový specialista (27.000kč nástup + práce…

27 000 - 30 000 Kč / měsíc

?

Management

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

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

ě í

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

27 000 - 36 000 Kč / měsíc

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

BI Reporting & Data Science Manager

Lakýrník až 35 000 Kč

Více na www.jobdnes.cz

Ž
Více na www.jobdnes.cz

Č

KVĚTINY
ADVERTORIAL

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

O

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

FOTO | FLOREA

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

„

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIÁLNÍ AKCE!

Z televizní

TV

reklamy

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

Zavolejte:

296 849 754

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 27. listopadu 2021
Nova

Prima

Prima cool

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

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

KOMEDIE

KRIMISERIÁL

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

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

Joj Family
SOBOTA 6.30 Noviny 7.05 Policisté v akci

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Yago, syn

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

NEDĚLE 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

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

PONDĚLÍ 9.20 Krampovoloviny 10.20 Poho-

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

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

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

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

neděle 28. listopadu 2021
ČT1
6.00

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

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pondělí 29. listopadu 2021
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

úterý 30. listopadu 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.00 Po stopách hvězd 10.35
Dobrodružství kriminalistiky (24/26)
11.25 AZ-kvíz 11.55 StarDance
XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Trezor
15.40 Na krok od nebe IV
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Škoda lásky
21.45 Cirkus Bukowsky (9/12)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Příběhy slavných... L. Smoljak
23.40 Případy detektiva Murdocha XII
0.20 Kriminalista III

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

22.55
23.55
1.45
2.30
3.45
4.45

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

Prima
6.15
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
12.30
13.30
14.30
15.40

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

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

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

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

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

středa 1. prosince 2021
ČT1
5.59

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

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

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

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

Prima
6.25
7.00
8.15
8.50
10.05
11.25
12.25
13.30
14.30
15.40

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

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

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

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

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

čtvrtek 2. prosince 2021
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pátek 3. prosince 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.05 Tatínek 10.30 Záchranáři (4/6)
11.25 AZ-kvíz 11.50 StarDance
XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Ladislav Smoljak
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Čarovný kamínek
21.45 Všechnopárty
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Profesionálové
23.30 Kriminalista III
0.35 AZ-kvíz
1.00 Toulavá kamera

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

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

Prima
6.25
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
12.25
13.30
14.30
15.40

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

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

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

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

Prima Max
5.40 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.55 Jen počkej, zajíci! (15, 16) 8.20 Příhody Bolka
a Lolka (1) 8.30 Příhody Bolka a Lolka (2) 8.40
Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (1, 2) 10.30 Na
první pohled 13.15 Výkřik ve tmě 15.50 Nezapomenutelný tanec 17.40 Butch Cassidy a Sundance Kid 20.00 Princezna zakletá v čase 22.25
Krvavé peníze 0.20 Mlčení jehňátek
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Královna cukrařiny
Mirka van Gils Slavíková
procestovala celý svět,
doma se ale stále cítí
v Čechách.
5plus2
■ ROZHOVOR

Česká republika

Eidhoven je příměstské
městečko blízko Prahy
tak pro ně s radostí tvořím knihy a videa
dál. Prostě jsem tu doma.

EVA JAROŠOVÁ

Blíží se doba adventu a vánočního
cukroví, jsou trendy i v této oblasti?
Já ráda chodím pozpátku, a to je i aktuální trend. Ohlížíme se na staré dobré poctivé recepty našich babiček a jsem za
to ráda. Je to poctivá cukrařina. I takové
recepty najdete v mé nové knize Famózní! 2, která obsahuje například recept na
vánoční štolu – na tu nedám dopustit.
Nebo v knize Famózní! 1 najdete recept
na poctivou vánočku, bez ní by to nebyly Vánoce! A u cukroví je vše dovoleno. Máme neskutečné množství receptur, ale i tak chystáme nějaké novinky.

ČR | Mirka van Gils Slavíková se do
České republiky nejraději vrací kolem
Vánoc. To je totiž její oblíbené období.
Pochopitelně si ho nedovede představit
bez vůní cukroví – mezi její oblíbené patří kokosové rohlíčky. A nedá dopustit na
vánoční štolu.
Pro čtenáře má i tip na dobré cukroví.
„Nezapomeňte na koření! Takovým neduhem dnešního pečení je nedochucení,
proto apeluji – mysleme na to, že proces
pečení chutě koření trochu obrousí,“
říká Mirka van Gils Slavíková.

„

Oblíbené
cukroví? Tak
to je podle receptu na
kokosové rohlíčky mého
tatínka. Když k tomu
přidáte vzpomínku,
není co řešit.

Vaše profesní dráha začala v roce
1979 v pražské restauraci Moskva.
V čem se tehdejší cukrařina lišila od
současné?
Liší se zejména dostupností surovin.
Tehdy jsme z minima museli dokázat
maximum. Připravovaly se klasické receptury s velkou improvizací. Dnes užívám širokou variaci surovin a myslím,
že se to i lepší v cukrárnách a pekárnách. Kvalita surovin zásadně ovlivňuje chuť, a tak se můžeme více těšit z dobrých produktů. Nyní se k těm retro trendům zase vracíme – kvalitní laskonky,
věnečky, punčové řezy a podobně.
Cukrářku jste dělala i v Alcronu a Jaltě, tedy v luxusních podnicích. Jak
na oba podniky vzpomínáte?
To byl takový svět sám pro sebe. Naštěstí se v těchto podnicích potkávali ti
nejlepší profesionální kuchaři a cukráři. S perfektním týmem profesionálů,
kteří měli vzájemný respekt, se pracuje na 100 %. Občas jsem padala, jak se
říká, na hubu, ale stálo to za to. Naučila jsem se, že mé schopnosti jsou daleko za hranicí, než si sama myslím.
Bylo to období náročné, ale vzpomínám na to s velikou láskou. Vlastně
bych dnešním kuchařům a cukrářům
velmi přála zažít ten koncert na nejvyšší úrovni.
Tehdejší Československo jste opustila před sametovou revolucí, do
jaké atmosféry jste se pak vrátila?
Opouštěla jsem republiku plná očekávání dnů příštích a před sametovou revolucí. Netušila jsem, že za rok se vše uvolní, ale chtěla jsem si splnit jeden ze snů,
a to poznat svět. Z Čech do Německa,
pak do Jihoafrické republiky, a to byla
ta první pecka, blondýna na letišti v Africe. Nový exotický svět, nestačila jsem
zírat. Návrat do Prahy pak byl po úmrtí
mého otce. Vrátila jsem se za mamin-

Jaké je vaše nejoblíbenější vánoční
cukroví a máte nějaký tip na to, aby
se povedlo co nejlépe?
Začnu tím tipem – nezapomeňte na koření! Takovým neduhem dnešního pečení
je nedochucení, proto apeluji – mysleme na to, že proces pečení chutě koření
trochu obrousí, takže na to musíme
dbát. Koření jako skořice, badyán,
anýz, to vše u vánočního cukroví používáme, a proto se nebojme dostatečně kořenit. Cukrovíčko pak má tu správnou
chuť a není mdlé. Vánoce musí prostě
vonět. A jaké je moje nejoblíbenější
cukroví? To je velmi těžká otázka, protože každé má něco do sebe. Kdybych
měla opravdu zmínit jedno mé oblíbené, tak to je recept na kokosové rohlíčky mého tatínka. Já miluji kokos, a
když k tomu přidáte vzpomínku, není
co řešit.
Jaké cukroví přichystat na svátky? „Vánoce musí prostě vonět. Ohlížíme se
teď na staré dobré poctivé recepty našich babiček a jsem za to ráda. Je to
poctivá cukrařina,“ říká Mirka van Gils Slavíková. FOTO | ARCHIV MIRKY VAN GILS
kou, ale návrat to nebyl obyčejný. Jeli
jsme s mým partnerem přes celou Afriku automobilem až do Plzně. Vnímala
jsem na lidech novou dobu a nádech,
ale také velkou nejistotu. Vlastně jsem
přijela do nové země.
Jak často se do Prahy vracíte?
Vracím se do Prahy často! Jak já říkám
– Eindhoven je takové příměstské měs-

tečko Prahy. Za necelé dvě hodinky
jsem letadlem zpátky v ČR a cestování
já miluji. Chci se stále věnovat mým
cukrouškům fanouškům v Česku, takže
pořádáme kurzy, když je lockdown, tak
dokonce online! Na podzim tohoto roku
jsem procestovala 13 měst s novou knihou Famózní! 2 a na každou autogramiádu dorazilo obrovské množství fanynek a fanoušků. Cítím se za to vděčná, a

Pořádáte i kurzy pečení, co zajímavého chystáte v nejbližší době? O
co mají Češi největší zájem a chodí
na kurzy i muži?
Připravujeme se na příští rok – budeme
se věnovat čokoládě a kynutým těstům.
O to je velký zájem, protože naučit se
zpracovávat tu rozmazlenou lady čokoládu není jen tak. A kynutá těsta, to je
odkaz k babičkám, a cítím, že se těm trikům chceme u nás v České republice
stále učit. Mám z toho radost. Na mých
kurzech potkáte ženy, muže, ale i děti!
Už se na všechny v příštím roce těším.
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Čtěte nové
Téma: Tělo jako
zrcadlo stresu

J

ak je stres nebezpečný? Jak
na něj reaguje náš organismus? „Stres, spojený třeba
i s onemocněním covid-19, je potřeba vnímat nejen z polohy nebezpečí a ztráty, ale i jako výzvu, jako
předpoklad zisku,“ tvrdí světově
uznávaný fyzioterapeut a majitel
„zázračných rukou“ prof. PaedDr.
Pavel Kolář, Ph.D., který už řadu
let upozorňuje na to, že se pohodlným způsobem životem a snižováním psychické i fyzické zátěže stáváme stále zranitelnějšími.
Jeho nejnovější kniha Posilování
stresem – Cesta k odolnosti patří
v současné době mezi nejprodávanější tituly u nás. „Život je spojen s
tím, že si člověk musí hodně věcí
odříkat, překonávat své pohodlí,
a k tomu potřebujete nějakou motivaci. Ta se dnes rozpouští, nebo ji
hledáme v různých umělých schématech a klíčové opěrné body nám
dost unikají,“ dodává.
Více čtěte v novém vydání týdeníku Téma.
(lč)

Česká republika

Rowlingové hrozí smrtí kvůli
názoru na transgender osoby
ANGLIE | Britská spisovatelka Joanne
K. Rowlingová dostává nejen dopisy od
fanoušků, ale také obálky, v nichž jí odesílatelé hrozí smrtí. Autorka knih o
Harrym Potterovi se v minulosti opakovaně vyslovila proti společenskému a
právnímu zrovnoprávnění transgenderových žen se ženami, které se už s ženskými pohlavními orgány narodily. To
jí přineslo spoustu kritiky.
„Dostala jsem mezitím tolik hrozeb
vraždou, že bych si jimi mohla vytapetovat dům,“ napsala 56letá autorka příběhů čarodějnického učně Harryho Pottera v sérii tweetů.
Znepokojení u ní vyvolala fotografie
sdílená na sociálních sítích. Vidět jsou
na ní tři herci s protestními plakáty v rukou před vchodem s jasně identifikovatelnou adresou bydliště spisovatelky v
Edinburghu. Twitterové účty kritizovaných herců už během pondělního dne
nebyly přístupné.
Rowlingová poděkovala policii a uživatelům Twitteru, kteří příslušný příspěvek nahlásili. V uplynulých letech prý

Spisovatelka J. K. Rowlingová čelí
pohrůžkám.
FOTO | GETTY IMAGES
byla opakovaně svědkem toho, že ženy,
které se jako ona stavěly kriticky vůči
zrovnoprávnění sexuální identity a
biologického pohlaví, byly cílem kam-

paní i hrozeb násilím a znásilněním.
Spisovatelka před rokem na svých
stránkách uvedla, že už delší dobu zkoumá problematiku genderové identity.
Potkala se s transsexuály, četla různé
knihy, blogy a články od nich, stejně
tak od genderových specialistů, intersexuálů, psychologů, sociálních pracovníků a lékařů. Zajímala se o to z profesionálního hlediska, jelikož téma může
využít ve svých detektivkách ze současnosti, ale i z osobního hlediska.
Před pár měsíci podpořila na sociálních sítích ženu, kterou propustili kvůli
údajně transfobním příspěvkům, jelikož
byla přesvědčena, že ženské pohlaví je
dáno biologicky. Rowlingová od té
doby čelila výhrůžkám a nadávkám aktivistů, kteří podle ní nejsou ochotni naslouchat odlišným názorům.
Rowlingovou znepokojuje obrovský
nárůst počtu mladých žen, které se snaží podstoupit změnu pohlaví, a také
těch, které se po jisté době chtějí vrátit
ke svému původnímu pohlaví, protože
svého kroku litují.
(iDNES.cz)

INZERCE

Energie bez obav
Vyhněte se vysokým zálohám a přejděte
s energiemi ke stabilní městské společnosti.
V našem klientském centru zvládnete uzavřít
smlouvu na plyn nebo elektřinu doslova za
pár minut. Bez front, bez čekání, bez stresu.
Délku ﬁxace si nastavíte podle vlastní
preference a administrativu vyřídíme za vás.

CO JE TŘEBA:
doklad totožnosti, poslední vyúčtování,
bankovní spojení, případně SIPO

KDE NÁS NAJDETE?
Na ulici Cimburkova 2, vedle NC Královo Pole.
Pohodlně se k nám dostanete městskou dopravou,
ale i autem (s parkováním přímo před budovou).

Jsme tu pro vás každý pracovní den:

9:00–12:00, 13:00–17:00
Pro nabídku se můžete obrátit také na
energie@teplarny.cz

www.teplarny.cz

Jihomoravský kraj
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Kůže křehká jako křídla motýla
V Brně už dvacet let
pomáhají lidem se
vzácnou chorobou.
Od ledna začnou
testovat nový způsob
buněčné léčby.

od kůže křehké jako motýlí křídla, více
než 360 pacientů. Vada je geneticky
skrytá, dítě onemocní, když se vyskytuje u obou rodičů. „Snažíme se, aby se rodiny testovaly a my díky tomu dopředu
zjistili, kdo je nosič a přenašeč, aby se
mohli podle toho zařídit v další generaci,“ pokračuje Vokurková.
I když je choroba viditelná hlavně na
zevnějšku, zasahuje i zažívací a močovou trubici, část dýchací trubice a pohlavní orgány. Podle závažnosti poškození pokožky pak lékaři rozdělují pacienty na čtyři skupiny. Ta nejtěžší se
u nás vyskytuje u třiceti až dvaceti lidí,
šance na dožití vysokého věku je u takových pacientů velmi nízká, nejčastěji
umírají na rakovinu kůže.
Žít s nemocí motýlích křídel znamená neustálou péči a velkou opatrnost.
Ošetřování pokožky může zabrat až tři
hodiny denně. Pacienty bolí oblékání,
jedení, sezení i chůze, bolest cítí při práci i hře. Situaci neulehčuje ani jejich
oslabená imunita a tím zvýšená náchylnost k infekcím. Kvůli své nemoci jsou
často odsuzováni a rodiny nemocných
se setkávají s nepochopením ze strany
veřejnosti. Pacienti z těchto důvodů čas-

to trpí depresemi a dalšími psychickými
problémy.
Před dvaceti lety bylo v Brně založeno EB centrum ve Fakultní nemocnici,
které lidem trpícím nemocí motýlích křídel pomáhá. „Předtím se o nemoci ve
společnosti nemluvilo a o pacienty nebylo dobře postaráno. Rodiče děti schovávali a nedostalo se jim potřebné péče.
Na tento popud vznikla v Česku i pacientská organizace Debra, která opravdu

EVA VEVERKOVÁ

MARCO HERRNDORFF

IVANA FILOUSOVÁ

LUDMILA SEKANINOVÁ

V každém prodeji nemovitostí je lidský příběh.
Dovolte, abych byla jeho součástí.

Prodej nemovitostí není jen o penězích, ale o
lidech a emocích. Důvěra je začátek všeho.

Již 20 let pomáhám lidem realizovat jejich sny
o bydlení. Pomohu i vám k vysněnému bydlení.

Útulným domovem to vše ráno začíná a večer
končí. Ráda pomohu najít domov i Vám.

Telefon: 603 564 101
Email: eva.veverkova@century21.cz

Telefon: 605 234 551
Email: marco.herrndorff@century21.cz

Telefon: 777 729 415
Email: ivana.ﬁlousova@century21.cz

Telefon: 775 674 510
Email: ludmila.sekaninova@century21.cz

JOHANA RYŠAVÁ
BRNO | Puchýře, otevřené rány na
kůži, sliznici a neustálá bolest. Každodenní potíže pacientů s nemocí motýlích křídel jsou pro mnohé nepředstavitelné. I když postižené poraní třeba jen
silný tlak nebo mírné tření, nevzdávají
se šance zapojit se do běžného života.
Vrozená choroba, odborně nazývaná
Epidermolysis bullosa congenita (EB),
vzniká chybou v lidském genu, která
změní soudržnost kůže. „Nemoc je vzácná, ale vyskytuje se ve společnosti dlouhodobě a zatím jsme na ni nenašli lék,
dají se ošetřovat pouze její projevy,“ vysvětluje doktorka Jitka Vokurková z Fakultní nemocnice Brno. V České republice trpí nemocí, jejíž název je odvozen

Do studie, která má pomoci lidem
s nemocí motýlích křídel, vložila organizace Debra bezmála dva miliony korun.
FOTO | DEBRA

zvedla životní úroveň pacientů a jejich
rodin. Poskytují jim jak sociální, tak
i právní a materiální pomoc,“ říká Vokurková. Díky Debře se tak mohou nemocní scházet, komunikovat a spřátelit
se s lidmi s podobným osudem.
Zlepšit kvalitu péče o pacienty má za
úkol i nový způsob buněčné léčby, který se bude testovat právě ve Fakultní nemocnici Brno. Podobnou terapii už
zkouší v Londýně. „Máme vybraných
patnáct pacientů. Prvně budeme testovat na čtyřech dospělých, pak až přijdou na řadu děti. Doufáme, že studii budeme moct zahájit v lednu, všechno už
je nachystané, čekáme na poslední
schválení,“ vyjasňuje doktorka Vokurková, jež bude se svým týmem lékařů
o pacienty pečovat.
Povědomí společnosti o nemoci motýlích křídel se za posledních dvacet let
výrazně zvýšilo. I přes všechna svá omezení se lidé s EB nevzdávají a zapojují
se do běžného života. Pracují, studují,
rádi vytváří umění a hrají na hudební nástroje. Ti mladší se učí jezdit na kole
a snaží se zapojit do her na dětském hřišti, starší zakládají rodiny, a dokonce se
mezi nimi najdou i maminky s dětmi.

INZERCE

REALITNÍ PORADCE

INVESTOR A REALITNÍ PORADCE

VEDOUCÍ TÝMU A REALITNÍ PORADCE REALITNÍ PORADCE

PŘIVYDĚLEJTE SI 10-50 000 Kč

Nenechávejte si to pro sebe! Pomozte svým známým a přivydělejte si. A je zcela jedno,
zda studujete, pracujete, jste v důchodu nebo na rodičovské dovolené. Váš tip vedoucí k
prodeji nemovitosti odměníme zajímavou provizí od 10 000 do 50 000 Kč.
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Jan Werich: Arogance je parukou k zakrytí…

Tajenka: … duševní pleše.

1
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Výběr z akční nabídky
od 24. 11. do 7. 12. 2021

Heffron ORIGINAL

Šunka od kosti

38% 0,5 l
1 l/398,00 Kč

výběrová, 90 % masa
Váhala
100 g

17

199

90

00

B O S KO V I C E

5lřeentý

sta
M
SKÝ RU
PANAM

Kinder Surprise
vybrané druhy
20 g
100 g/99,50 Kč

19

90

Adventní
kalendář

mléčná čokoláda
50 g
100 g/39,80 Kč

19

90

VYUŽIJTE DALŠÍ NABÍDKU ZBOŽÍ ZA AKČNÍ CENY NA NAŠICH PRODEJNÁCH

Jedinečné spojení
kvalitního panamského
rumu a výběrové, čerstvě
pražené kávy.

199
Heffron

00

Coffee 35%
0,5 l
1 l/398,00 Kč

Brno, Blansko a Vyškov
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Velká ocenění pro Krejčíkovou?
Sportovec roku v České
republice? Hráčka roku
na okruhu WTA? Před
tenistkou Barborou
Krejčíkovou se po skvělé
sezoně rýsuje šance na
velká ocenění.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Prvenstvím ve čtyřhře na Turnaji mistryň, kde zvítězila s tradiční parťačkou Kateřinou Siniakovou, skončila
pro tenistku Barboru Krejčíkovou její životní sezona na kurtu. Ještě ji však
může „dohrát“ na prestižních galavečerech, kde se udělují ta největší ocenění.
Pro ivančickou rodačku je aktuální
například cena pro Sportovce roku, udělovaná před Vánocemi.
„Přál bych jí to moc. Víme ale, že žhavým uchazečem bude zřejmě také judista Lukáš Krpálek, zlatý z olympiády
v Tokiu. Jednotlivé úspěchy se strašně
těžko porovnávají,“ podotkl Aleš Kartus, trenér aktuálně páté ženy světového
žebříčku ve dvouhře. Ve čtyřhře je Krejčíková druhá za Siniakovou.

Doma ve Šlapanicích kousek od
Brna, kde společně trénují, Kartus pro
Krejčíkovou už nyní chystá program
pro příští rok. Uvědomuje si, že bude daleko náročnější než ten letošní. Krejčíková v něm bude obhajovat obrovské
množství bodů.
„Především je na nás, abychom pečlivěji plánovali program. Druhý takový
rok, jako byl tento, s takovým zápřahem
není možné na Báru naložit. Od začátku
budeme muset jet s rozumem,“ vyhlíží
Kartus příští sezonu. S otcem Kateřiny
Siniakové rovněž s předstihem probral,
na kterých turnajích by vítězky Turnaje
mistryň měly společně hrát čtyřhru.
Grandslamy budou zcela jistě patřit
mezi ně.
Kartus přiznal, že ho Krejčíková během letoška mnohokrát překvapila tím,
kam až dokázala posunovat svoje hranice. Ještě na začátku antukové sezony,
když se s ní chystal na generálku před
French Open do Štrasburku, neměl ani
tušení, kam následná jízda jeho svěřenkyni vystřelí.
„Do Štrasburku jsme odjížděli s tím,
že se chceme co nejlépe připravit. Ani
jsme nešli primárně po výsledcích, ale
abychom to brali zápas od zápasu. Každý den jsme pilně trénovali, a najednou
to hodilo ten obrovský úspěch,“ připo-

mněl dlouholetý trenér ŽLTC Brno titul
Krejčíkové v singlu i v deblu.
Paříž změnila tenisový život i jemu.
Místo předpokladu, že bude s Krejčíkovou během roku pracovat v několika
blocích a bude se vracet ke své práci
v oddíle, se musel rozhodnout, zda se
stane koučem na okruhu WTA na plný
úvazek. Po dohodě s rodinou tuto výzvu
přijal.
Krejčíková se pak pravidelně dál zlepšovala, až se vyhoupla na průběžné třetí
místo na světě. „Věděl jsem, že patří do
elitní stovky, ale kde jsou její hranice,
jsem netušil. Jestli v první padesátce,
dvacítce, nebo ještě výš? To jsme zjišťovali vždy na turnaji, kde právě hrála. Posunuli jsme je o kousek výš a letěli jsme

je na další turnaj posunovat zase dál.
A tak jsme to dělali až do listopadu,“ připomněl Kartus, že vyčerpávající sezonu
zakončila Krejčíková startem na Billie
Jean King Cupu v Praze, následovaným
přeletem do Mexika a Turnajem mistryň v singlu i deblu.
Tam Krejčíková vedle svých výkonů
zaujala i emotivně laděným proslovem
o významu sametové revoluce a odkazu
17. listopadu pro Českou republiku.
Na kurtu rozplakala dojetím i legendární Martinu Navrátilovou.
„Před ceremoniálem se mi svěřila
s tím, že chce o 17. listopadu mluvit,
a nastínila mi, co plánuje říct. Odpověděl jsem jí, že to vystihla do puntíku
přesně,“ vyzdvihl Kartus.

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•
•
•
•
•
•

specialista sterilizace
dělnice ve zdravotnické výrobě
dělnice ve zdravotnické výrobě – konečná kontrola
manipulační dělník – balič
operátor sterilizace
skladník/skladnice

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost osobního rozvoje, jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku práce
• příplatky nad zákonnou výši
• kooperativní prémie
• prémie na letní dovolenou a Vánoce
• věrnostní odměny
• dotované stravování
• vitamínové balíčky
• tábory pro děti zaměstnanců
• ﬁremní akce a beneﬁty

Barbora Krejčíková (vlevo dole) s Kateřinou Siniakovou slavily titul ve čtyřhře
na Turnaji mistryň v doprovodu legend. Nad nimi stojí (zleva) Martina NavrátiFOTO | FACEBOOK B. KREJČÍKOVÉ
lová, Billie Jean Kingová a Chris Evertová.

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás: email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com;
tel.: +420 544 425 879; + 420 731 141 123
email: Lucie.Wutzelova@cz.LRMed.com; tel. +420 544 425 844
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna
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CHRÁNĚNÁ DÍLNA hledá zaměstnance pro pracoviště v Josefově (Olomučany) na tyto pozice:
OPERÁTOR DŘEVOVÝROBY, JEDNODUCHÉ KOMPLETAČNÍ PRÁCE, TRUHLÁŘ, FAKTURANTKA NA PC,
ŠITÍ, BALENÍ, ÚKLID, JEDNODUCHÁ OBSLUHA STROJŮ, VÝDEJ OBĚDŮ
Pozice jsou pro osoby se sníženou pracovní schopností – (INVALIDITA 1., 2. nebo 3. stupně)
Přestávky během práce
Doprava z Blanska zajištěna,
Plánování směn dle potřeby
z Adamova a Křtin dostupné autobusem
Možnost ubytování
Příjemný kolektiv mužů i žen
Stravování v místě pracoviště
Zkrácený/plný úvazek

Kontakt:
Ondřej Janů

776 519 934

janu@domestav.cz
Olomučany

2. 2. 2022
Sono Centrum

CLAYTON-HAMILTON
JAZZ ORCHESTRA

FEAT. RENÉ MARIE, AKIKO TSURUGA & DAN BÁRTA

14. 3. 2022
Sono Centrum
generální partner

hlavní partner

generální mediální partner

jazzfestbrno.cz

MARIA SCHNEIDER
ORCHESTRA

