Eva Burešová
Slunečná je pro
mě zlomová.
Mnozí diváci
teprve zjistí,
že existuju
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Servis seniorům v nouzi
V době epidemie nabízí nákup i další pomoc starším lidem v mnoha obcích

KORONAVIRUS V ČESKU
SERVIS PRO SENIORY

Rady, jak nakupovat, lépe
odpočívat, kde hledat
konkrétní pomoc, ale
i jak trávit volný čas ...str. 6
KOMUNIKACE MEZI GENERACEMI

Vyhněte se zákazům,
i když máte pocit, že se
babička nechová rozumně,
radí psycholog
...str. 7
V době epidemie COVID-19 jsou nejohroženější skupinou obyvatel senioři. Také proto se řada měst a obcích v regionu rozhodla jim pomoci.
FOTO | PETR ERET, MAFRA
LADISLAV VAINDL
PLZEŇSKÝ KRAJ | Senioři jsou při epidemii nového koronaviru nejzranitelnější skupinou. I proto řada měst, obcí i institucí v Plzeňském kraji připravila několik projektů, které starým lidem v nelehké době mohou pomoci. Některé z
nich vám představíme.

PLZEŇ
Nově vzniklé Kontaktní centrum pro
osoby v nouzi má pomoci potřebným seniorům, rodičům samoživitelům a lidem v opravdu krizové situaci. Lidé se
do něj dovolají vytočením telefonního
čísla 378 032 222. Mohou žádat o zajištění nákupu, vyzvednutí léků, vyvenčení pejska a podobně.
Terénní krizová služba Diecézní charity Plzeň. Na nonstop dostupném tele-

fonu 777 167 004 nebo mailu najdou pomoc lidé, kteří potřebují psychickou
podporu nebo včasnou intervenci v náročných životních situacích.

ROKYCANY
Město Rokycany prostřednictvím Pečovatelské služby nabízí pomoc seniorům
starším 70 let při zvládání základních
životních potřeb včetně nákupů potravin a léků. Zájemci, kteří nemají nikoho
blízkého, se mohou obracet na Pečovatelskou službu na telefonních číslech
371 722 467, 737 233 564 nebo 777 521
215.

TACHOV
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov nabízí seniorům a zdravotně
postiženým lidem zajištění nezbytných

nákupů potravin a vyzvednutí léků. S
objednávkami s uvedením jména a adresy je možné každý všední den od 8 do
15 hodin kontaktovat číslo 725 047
018.

KRALOVICE
Dům s pečovatelskou službou dlouhodobě zajišťuje roznáškovou službu pro seniory. V době epidemie se mohou přihlásit i noví zájemci. Obrátit se mohou
na sekretariát Městského úřadu Kralovice na čísle 373 300 261, nebo na Kateřinu Roučkovou, telefon 373 396 717.

PŘEŠTICE
Přeštičtí, kterým je nad 70 let, si mohou
objednat nákup nezbytně nutných potravin na telefonu 778 474 876. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

MÝTY A FÁMY O KORONAVIRU

Proti nemoci COVID-19
nepomůže chlór ani
preventivní antibiotika,
varují odborníci
...str. 8
DOSTANETE ZPĚT PENÍZE?

Cestovky jsou s vracením
peněz za zájezdy opatrné,
některé nabízejí změny
termínů a vouchery ...str. 9
NETOČÍME, HLÁSÍ TELEVIZE

Ulice i Všechnopárty.
Tvůrci populárních
pořadů mají stopku,
premiéry se odkládají ...str. 12
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Zkoušet teď herci musí doma

Plzeňský muzikál zaznamenal úspěchy v prestižní anketě, kvůli zákazu akcí teď ale prožívá nelehké období
LADISLAV VAINDL
PLZEŇ | Smíšené pocity zažívají v těchto dnech členové plzeňského muzikálu.
Stejně jako všichni kulturní aktéři teď
kvůli opatření proti koronaviru nesmí
vystupovat, což pro soubor samozřejmě
znamená obrovské problémy. Zároveň
ale inscenace, které vloni v Plzni vznikly, výrazně zabodovaly v prestižní anketě serveru i-divadlo. A to jak u diváků,
tak u odborné poroty. Ceny i nominace
posbírala představení Elisabeth, Josef a
jeho kouzelný plášť i Billy Elliot. Šéf
souboru Lumír Olšovský se pak stal divadelní osobností roku.
„Plánujeme denně, i když se všechny
nové plány hroutí. Nedáme se, vydržíme, uzdravíme se a vtrhneme na jeviště,
abychom ukázali, že když jet na muzikál, tak do Plzně. Ať to bude kterýkoli.
Tady se totiž budou dělat muzikály na
sto procent. Celou duší, hlavou i srdcem,“ okomentoval současnou situaci
Olšovský.
Zákaz akcí pro divadlo představuje
velké komplikace. To potvrzuje i herec
Pavel Režný. „Je hrozná škoda, že nehrajeme, člověk vypadne z rytmu. Běžně hrajeme minimálně čtyřikrát týdně,
někdy až osmkrát. Jsme zvyklí hrát
opravdu často,“ konstatuje Režný.
Hraní mu teď hodně chybí. „Je to až
obrovská závislost. Když toho někdy
máte hodně, říkáte si, potřebujete pauzu, abyste mohli zvolnit. A teď, když to
přišlo, najednou žádné zvolnění nechcete. Toužíte naskočit zpátky do toho úžasného kolotoče, kde se potkáváte s diváky, kolegy, novými režiséry, novými výzvami. Je to vynucená pauza, všichni
doufáme, že nebude trvat moc dlouho,“
svěřil se muzikálový herec.

Herci se teď musí
domlouvat po Facebooku
Vzhledem k tomu, že divadlo je zavřené, není možné tam ani zkoušet. „Musíme se teď připravovat doma. Chystáme
se na další premiéru, kterou je muzikál
My Fair Lady. Ten první týden, kdy
opatření začala platit, jsme shodou okolností měli mít zrovna osm představení a
všechna se zrušila. Nesmí se zkoušet, divadlo je uzavřené. Musíme se všichni
připravovat doma. Komunikujeme spolu po Facebooku a dalšími kanály, kterými to jde, abychom se domluvili, jakým
způsobem budeme představení dělat,“
sděluje Pavel Režný.
Nacvičovat doma není žádná legrace,

Za roli Smrti v české verzi muzikálu Elisabeth, který vypráví o císařovně Sissi, získal Pavel Režný cenu i-divadla od
diváků i odborné poroty.
FOTO | LADISLAV VAINDL
ale nic jiného mu momentálně nezbývá.
„Člověk se musí udržovat. Jakmile z
toho vypadnete, je to špatné. Myslím si,
že divadlo a speciálně to muzikálové se
takhle dělat dlouho nedá. Ale jinak to v
současnosti nejde. Myslím si, že je to
podobné jako u sportovce. Ten také
musí pořád trénovat. Atlet běhá pořád
dokola, není to jenom o tom, že zaběhne maraton a potom se válí. Hodně lidí
si myslí, že jenom večer hrajeme a přes
den nic neděláme. Ale opak je pravdou.
V podstatě to kolem je ještě důležitější.
Musíte zkoušet, aby to pak na jevišti vypadalo, jak má. Aby měl divák zážitek,“
podotýká herec, který se těší, až se opět
objeví na jevišti. Radost mu udělal fakt,
že v anketě i-divadla byl zvolen diváky
i odborníky nejlepším muzikálovým
hercem. Ocenění mu vynesla role Smrti
v představení Elisabeth.
„Bylo to neskutečné. Jsem vděčný,
že cena přišla zrovna za tuhle roli, která
je moje srdcová. Elisabeth je úžasný muzikál. Mám ho moc rád. Těší mě, že
jsem zabodoval u diváků i odborné poroty. Je to asi důkaz, že inscenace je dobře

nastavená a snad tomu odpovídá i můj
výkon,“ pochvaluje si.
Na roli Smrti se mu nejvíce líbí její tajemnost. „Tou působí na diváky už od
začátku. Ti nevědí, jakou úlohu vlastně
v příběhu bude mít. Postupně se ukazuje, že byla do císařovny Elisabeth zamilovaná. Tenhle muzikál mě baví moc.
Jak co se týče příběhu tak pěvecky a herecky,“ dodává.

Šéfa muzikálů těší ceny
od diváků i odborníků
Důvod k optimismu má v nelehké době
díky soutěžním úspěchům i šéf muzikálu Lumír Olšovský „Mám obrovskou radost. Už dávno si i-divadla vážím. To
opravdu neříkám kvůli těm pozitivním
výsledkům z posledních let. Už když
mě tu a tam natřeli za mé dřívější inscenace, cítil jsem, že jde o médium, které
se formuje z názorů zkušených divadelních duší. A ta masa přispívajících diváků! Ten přehled a snaha o redakční nezaujatost! Klobouk dolů. Takže - rozhodli
letos určitě správně,“ pochvaluje si.

Fakt, že nejlépe si vedl muzikál Elisabeth, který plzeňské divadlo J. K. Tyla
uvedlo v české premiéře, pro něho představuje satisfakci za všechnu vloženou
energii a průvodní tvůrčí bolesti. „Trochu podezřívám samotný čas, že zásadním způsobem ovlivňuje hlasování.
Stejnou péči věnujeme i ostatním inscenacím, ale zkrátka Billy Elliot je o půl
roku starší dítě, Josef o rok. Na druhou
stranu neupírám samotnému dílu Elisabeth, že se umí mezi konkurencí prosadit a svoji sílu vykřičet do světa. Je to
zkrátka velký epos,“ míní Olšovský.
Váží si přízně poroty, ale i diváků.
„Když mi některý divák říká, já divadlu
tolik nerozumím, nejsem odborník, odpovídám: divák je největší odborník ze
všech. Vždyť pro něj naše práce vzniká,
na něm jsme závislí, jemu vyrábíme zážitky, jen díky němu divadlo existuje.
Každá inscenace není pro každého, ale
nesnesl bych argument, že moji inscenaci lidi nepochopili proto, že jsou hloupí.
To už by mě hubila vlastní hloupost.
Tak tedy co pro mě znamená víc? Ideál
je získat ocenění od všech,“ myslí si.
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Kybernetici z Plzně, kteří
titulkují pořady, mají napilno
Kvůli epidemii koronaviru musela být slovní zásoba
pro převod mluveného slova na text, rozšířena.
LADISLAV VAINDL
PLZEŇSKÝ KRAJ | Pořádně napilno
mají v souvislosti s děním kolem epidemie COVID-19 vědci ze Západočeské
univerzity v Plzni.
Kybernetici z Fakulty aplikovaných
věd společně s firmou SpeechTech již
několik let spolupracují s Českou televizí na online titulkování živých televizních pořadů.
V souvislosti s aktuální pandemií koronaviru významně rozšířili tuto službu
o denní zpravodajství České televize na
kanálu ČT24, výukový pořad Škola
doma a další živé vysílání. Titulkování
se navýšilo o několik set procent.
Zatímco samotné titulkování v současné době zajišťuje především firma
SpeechTech, Fakulta aplikovaných věd
se podílí mimo jiné na průběžné aktualizaci akustického modelu titulkovacího
systému a na denní aktualizaci slovníků.
Slovní zásoba systému se aktualizuje
dvakrát denně na základě monitorovaného internetového zpravodajství. Jde
vždy o několik desítek nových slov a výrazů. „V souvislosti s aktuální situací
například slovník nově obsahuje slova
jako koronavirus či rychlotesty, ale také
názvy firem, léků a jména měst či oblastí, ve kterých se koronavirus objevil,“
upřesňuje děkanka Fakulty aplikovaných věd Vlasta Radová.

Převádění mluveného slova do psaného textu probíhá dvěma způsoby – buď
přímo rozpoznáváním originální zvukové stopy a následně jejím automatickým přepsáním do textu, nebo přemlouváním zvukové stopy stínovým řečníkem, kdy systém pak převádí řeč stínového řečníka opět automaticky do titulků.
Vybraní stínoví řečníci přitom mohou živá vysílání přemlouvat z pohodlí
svého domova. Originální zvuk pořadu
jim Česká televize zasílá s předstihem
zhruba tří sekund, což umožňuje snížit
zpoždění živých titulků pro diváka v
průměru na pět až šest sekund.
Trénovaných stínových řečníků je v
současnosti dvanáct, všichni jsou absolventi Západočeské univerzity, konkrétně fakulty filozofické. Poradit si musejí
třeba s vadami řeči nebo s horším mluveným projevem řečníka, jehož řeč přemlouvají.
Stejně tak mluvení přes roušky v některých případech zhoršuje srozumitelnost projevu. „Často největší oříšek pro
stínové řečníky ale představují nedokončené promluvy nebo promluvy, ve kterých se přeskakuje z jedné myšlenky na
druhou a podobně. Takové promluvy
musí stínový řečník nejdříve pochopit a
poté je přeformulovat tak, aby dávaly
smysl. Pokud by to neudělal, byly by výsledné titulky nesrozumitelné,“ vysvětluje Vlasta Radová.

Kybernetik Pavel Petrle ze Západočeské univerzity v Plzni titulkuje televizní
pořady.
FOTO | ARCHIV ZČU V PLZNI
INZERCE

Zabaleno na paletě

Sortiment

Servis seniorům v nouzi
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

STŘÍBRO

Senioři starší 70 let si mohou nechat zajistit dovoz základních potravin a hygienických potřeb či léků. Pomoc najdou
na číslech 371 516 165 či 371 516 138
od pondělí do pátku od 8 do 13 hodin.

NÝŘANY
Možnost nákupu nabízí seniorům i město Nýřany. O pomoc mohou zájemci volat v pracovní dny od 8 do 11 hodin na
telefonní čísla 377 832 311, 377 832
305, 377 832 310 či 377 832 302.

STOD

Pomoc seniorům a lidem v karanténě v

podobě nákupu nebo vyzvednutí léků
nabízí ve Stodě na telefonním čísle 379
209 481.

NEPOMUK
Také město Nepomuk se snaží pomáhat
osamělým seniorům. Nákup základních potravin, hygienických potřeb,
léků a zajištění nezbytných pochůzek si
je možné ve všední dny od 8 do 12 hodin objednat na telefonu 371 591 437,
nebo na mailu dd.nepomuk@iex.cz.

ZBIROH
Nákup seniorům ve Zbirohu pomáhá zajistit Terénní pečovatelská služba Koloběh života na číslech 776 801 044, 792
339 310.

(cena za cca 1,6 prm + balení)

Volně ložené v kontejneru
15 prm (cena za 1 prm)

Štípané dřevo měkké

1 250 Kč bez DPH

750 Kč bez DPH

Štípané dřevo listnaté

1 650 Kč bez DPH

1 000 Kč bez DPH

Štípané dřevo tvrdé

1 810 Kč bez DPH

1 100 Kč bez DPH

Štípané dřevo tvrdé

1 890 Kč bez DPH

1 150 Kč bez DPH

(smrk a borovice)

(mix bříza, osika, atd.)
(dub)

(buk)

ZAHRADNÍ KŮRA
Sortiment

Jednotka

Cena

Kůra drcená

1 prm

590 Kč bez DPH
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Česká republika

Díky karanténě se třeba naučím
Před kamerami prorazila jako zpěvačka v talentové
soutěži, v seriálech Modrý kód a Slunečná však
na sebe Eva Burešová upozornila především jako
herečka. „Role Týny je pro mě zlomová. Spousta
lidí teprve zjišťuje, že v uměleckém světě existuju,“
říká hvězda seriálu, který ve sledovanosti poráží
i Ordinaci. Natáčení však nyní přerušila pandemie.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Týdny nuceně strávené více méně
jen doma jsou pro většinu lidí dosud nepoznanou zkušeností. Pro herečku Evu
Burešovou to však neplatí. Před čtyřmi
roky strávila kvůli neštovicím v karanténě dokonce týdnů šest.
Vzpomínáte v těchto dnech na tehdejší týdny v izolaci?
Vidíte, na to už jsem úplně zapomněla!
To byl pro mě celkově opravdu šílený
rok, neštovice a hned jak mě pustili ven,
tak jsem si na dalších šest týdnů poležela
se zlomenou nohou.
Čím jste tedy zaháněla chmury?
Vlastně to bylo dost podobné jako teď.
Četla jsem knihy, poslouchala písně, natáčela covery a hrála počítačové hry. Teď to
mám o něco zábavnější, protože mám vedle sebe syna, takže si hrajeme spolu.
Jak vám zatím současná situace ovlivnila život a vaše pracovní povinnosti,
když televize omezily výrobu?
Natáčení Slunečné bylo pozastaveno. Zrušila se nám také divadla, besedy, koncerty. Když nemyslím na to, že nám to vzalo
příjmy, tak to vlastně vítám. Tahle pauza
už myslím byla potřeba pro všechny lidi.
Všichni se někam honíme, spěcháme a nedokážeme být v klidu. S rodinou, sami se
sebou. Měla jsem menší krizi po pár
dnech, jelikož jsme kvůli karanténě zůstali na Moravě, kde jsme měli v plánu být
jen na víkend, a tak tady nemáme vůbec
nic. Počítač, knihy, deskové hry a vlastně
ani oblečení, takže vytahuju starší věci ze
základní školy. Naštěstí jsem se postavou
moc nezměnila. (smích)

V seriálu Slunečná se na obrazovkách
poprvé objevujete jako představitelka hlavní role. Vnímáte tuhle příležitost jako zlomovou?
Vnímám každou svou práci jako zlomovou. Každá mi ukazuje a dává něco jiného. Vážím si veškeré své práce. Role
Týny Popelkové je nádherná zkušenost a
určitě zlomová je. Vidí nás hodně lidí, pro
některé jsme úplně nové osobnosti, někteří nás vidí prvně a teprve teď zjišťují, že v
tom uměleckém světě vlastně jsme, ačkoliv už je tomu tak nějakou dobu.

Jistě. Tyto obory, herectví a zpěv, mě doprovázely od malička. Nikdy jsem nepochybovala o tom, že by se mi to nevyplnilo. Tvrdě jsem pracovala a šla si za tím.
Pracuji na sobě stále a nepovolím. Nejsem
typ člověka, který by se dostal do určitého
bodu a pak si řekl: OK, teď už jsem dokonalá, už na sobě nemusím pracovat.

Nikdy jsem typicky městský člověk nebyla. V Praze žiju od patnácti, ale vyrůstala
jsem v malém městě a část rodiny mám
dokonce na Moravě, daleko od lidí v lese.
Celé mé dětství měli spoustu zvířat a mě
velmi bavilo se o ně starat. Jednou by se
mi líbilo mít přesně takový statek, jako
máme v seriálu Slunečná.

Ve Slunečné hrajete děvče z farmy.
Máte ráda venkov, nebo jste typicky
městský člověk?

Kdo je na place váš největší parťák, se
kterým sdílíte smysl pro humor?
Všichni. Opravdu. Máme tam skvělou partu, se kterou je vždy veliká sranda a zároveň se s nimi dají řešit i vážné
věci. Nejčastěji se potkávám
s Lucinkou Polišenskou.
To je úžasná ženská.
Skvělá herečka, herecká partnerka i kamarádka.

Ptám se proto, zda byste o sobě nyní
řekla, že jste zpěvačka a herečka,
nebo už je namístě ta pořadí obrátit?
Čím se cítíte být víc a co vás víc zaměstnává?
Pořadí teď klidně můžeme obrátit. Je pravda, že posledních pár let mě lidé mohou
více vnímat jako herečku, ale koncerty neopouštím. Stále zpívám na akcích, většinou charitativních. Minulý rok jsem ale například vystoupila na Prague Proms při programu
Beatles Night s dirigentem
Carlem Davisem. S tímto programem jsme
také zahajovali filmový festival v Karlových Varech. Letos
chystáme něco podobného, otázka
je, co nám bude
kvůli koronaviru
dovoleno.
Do širšího povědomí jste se před
lety
dostala
díky soutěži Česko
Slovensko má talent. Snila jste tehdy vůbec o kariéře
herečky?

Eva Burešová

Narodila se 22. července 1993 v Hlučíně.
Studovala konzervatoř Jaroslava Ježka, začínala v muzikálech
jako Jesus Christ Superstar a Vražda za oponou.
■ V roce 2011 se dostala do finále soutěže Česko Slovensko
má talent a hned následující rok získala roli Ofélie v muzikálu
Hamlet: The Rock Opera.
■ Muzikálům zůstala věrná, ale prosadila se i v televizních seriálech Gympl s (r)učením omezeným a hlavně Modrý kód a nyní Slunečná.
■ Předminulý rok skončila druhá v show Tvoje tvář má známý hlas.
■ Má dvouletého syna Nathaniela, s jeho otcem se rozešla.
■
■

FOTO | TOMÁŠ KRIST,
MAFRA
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ten nejlepší guláš na světě
Víte, že nám občas něco na plac napeče?
Lepší větrníky jsem snad neměla ani v žádné cukrárně!
V jednom z rozhovorů, z doby, kdy vašemu synovi nebyl ještě ani rok, jste
přiznala, že jste hodně úzkostlivá maminka a těžko snášíte chvíle, kdy nejste s ním. Jak jste na tom dnes, když
už je tříletý?
Úplně stejně. Jsem stále velmi úzkostlivá.
To mám prostě v povaze. Ale občas se nadechnu, vydechnu a nechám ho riskovat.
Ale s tím pocitem, že jsem stále na blízku,
abych mohla zasáhnout. Co se týče práce
a výčitek z toho, že jsem do ní nastoupila
po třech měsících, tak s tím už jsem dobojovala a zvítězila. Ty výčitky nebyly z mé
hlavy. Ale z tlaku okolí. Komentáře, zprávy. Tím, že jsme lidem na očích a často
tomu ještě chodíme naproti přes naše profily, dáváme lidem pocit, že jsme jejich
přátelé a někteří mají pocit, že nám mohou mluvit úplně do všeho. Samozřejmě
nejlépe z anonymních účtů. Už to házím
za hlavu, takové zprávy okamžitě mažu,
lidi blokuju. Je důležité si udržovat zdravou a pozitivní mysl. Proč mít kolem sebe
či na sociálních sítích někoho, kdo vám
INZERCE

chce zničit jakoukoliv radost ze sebe či
práce máte.

Bylo to složité období. Jsem ráda, že je za
mnou. Ale všechno zlé je pro něco dobré... To platí vždy.

V čem vás mateřství překvapilo?
V tom, jak strašlivě samozřejmé mi přišlo.
Myslela jsem si, že to bude něco nového.
Že se budu muset učit spoustu věcí. Ale
ne, když jsem Nathanka poprvé držela
v ruce, měla jsem pocit, že ho znám celý
život. Byl celou dobu se mnou, jen jsem
teď poprvé viděla jeho tvář. To, že miluji
daleko více, intenzivněji a jinak, je jasné...
Rychleji řeším věcí, které mi vadí. Rychle
se rozhoduji. Dělám vše pro nás. Miluji
ho neskutečně. Denně mi ukazuje tolik
věcí, jsem nesmírně vděčná, že ta malá dušička přišla zrovna ke mně.
Po určitý čas byl jediným mužem
ve vašem životě právě váš syn. Jak
zpětně vzpomínáte na dobu, kdy jste
s ním byla na řadu věcí sama?
Pozitivně. Já se na vše snažím koukat pozitivně. Bylo to v něčem těžké období, ale
hodně věcí mi to ukázalo. Naučila jsem se
spoustu věcí dělat sama. Naučila jsem
se dělat tři těžké věci najednou a zároveň
se učit do práce nebo dodělávat make-up.
Poznala jsem sama sebe. Naučila jsem se

Jakou etapu prožíváte nyní? Minimálně podle pracovních příležitostí to vypadá, že šťastnou…
Jsem šťastná. Samozřejmě je to nahoru
a dolů. Já jsem citlivý člověk, takže se
mnohdy trápím i kvůli věcem, co se mě
vůbec netýkají, ale s tím pracuju také.
Jsem holt bojovnice za všechna možná
práva. Ale jsem šťastná. Velmi.

Týna Popelková ze Slunečné je
pro Evu Burešovou první hlavní
rolí, a to hned v nejsledovanějším
seriálu. FOTO | ČSFD.cz/ARCHIV FTV PRIMA
milovat i sama sebe, proto do našeho života už mohl přijít někdo nový. Přišel a my
jsme všichni šťastní.
Bylo tohle vaše zatím nejtěžší životní
období?

Co je nyní vaše vysněná meta?
Zůstat šťastná. Samozřejmě bych si přála
hrát ve filmu, zpět se dostat na prkna činoherního divadla, pořídit si byt a vidět
mého syna stále se smát, vyjet do Izraele
a naučit se maďarský guláš. Ne nutně
v tomto pořadí. (smích) Uvidíme, co nám
ten nahoře přinese.
Máte vlastně ještě nesplněný sen?
Určitě se jich pár najde... Člověk nikdy
není úplně spokojen. Ale na všechny své
sny se připravuju. Pracuju na tom, aby se
mohly splnit. Zrovna teď se díky karanténě třeba naučím nejlepší guláš na světě!
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„Babi, dědo,
jsi v pořádku?“
Často se stydí si říci
o pomoc. Přitom senioři
jsou nejohroženější
skupinou obyvatel.
Radíme, jak nakupovat,
odpočívat i bavit se.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Omezený pohyb venku, takřka bez
kontaktu s ostatními a nástrahy tam,
kde to člověk nečeká. Jak se mohou senioři co nejsnáze poprat s aktuální situací, kterou poznamenal koronavirus?

Nákup díky dobrovolníkům
V době nouzového stavu se seniorům
nad 70 let radí vůbec nevycházet ven.
I návštěva obchodu s potravinami nese
riziko nákazy, a tak, pokud to jde, využijte pro nákup pomoci svých blízkých, rozvážkové služby či dobrovolníků. Jestliže za vás vyrazí nakoupit někdo jiný, přebírejte svůj nákup bezkontaktně. To znamená, že se s dotyčným
domluvte, aby zazvonil a nákup spolu
s účtenkou nechal například za dveřmi.
Až poté si jej vyzvedněte a popřípadě
stejným bezkontaktním principem také
zaplaťte. Pokud už přece jenom někomu
otevíráte dveře – nasaďte si vždy roušku, i když se nechystáte opustit byt.
V případě, že se chystáte na nákup sami,
využijte k tomu čas mezi 8. a 10. hodinou ranní, kdy větší prodejny s potravinami či drogerií slouží pouze seniorům.
Ti však v případě potřeby mohou mít doprovod osoby mladší 65 let. Do lékárny
můžete kdykoliv. U pokladny se radí dát
přednost platbě kartou před hotovostí, či
platit v rukavicích.

Návštěva u lékaře
Cesty k lékaři, které nejsou aktuálně nezbytné, nebo jsou pouze preventivního
charakteru, odložte.
Pokud máte zdravotní potíže, před
každou návštěvou lékaře nejdříve kontaktujte telefonicky a domluvte se na
dalším postupu i na možnosti a čase,
kdy můžete dorazit do ordinace. Bez
předchozí domluvy tyto cesty pokud
možno nepodnikejte.
Problém nenastává, ani když jde o
léky. „Pokud senior užívá léky pravidelně, může si zavolat praktickému lékaři
a on mu pošle recept do telefonu nebo
e-mailem. Poté mu může léky vyzvednout kdokoli, komu recept pošle,“ vysvětluje Hana Mezerová, psycholožka a
koučka společnosti Seniorem s radostí.

Co doma? Potěší i ČT3
I přes omezené možnosti pohybu je důležité udržovat se ve fyzické kondici. Inspiraci pro cvičení nabízí celá řada
webových stránek určených pro seniory. Cvičit v době karantény můžete i
paměť, a to luštěním křížovek, sudoku a
nebo například učením se cizích slov.
„Důležité je dodržovat pravidelný režim a vybudovat si své rituály: například čtení časopisu a čaj o páté,“ radí
koučka Mezerová.
Zpestření může přinést aktuálně také
televizní nabídka. Česká televize od
pondělí zprovoznila dočasně kanál ČT3
zaměřený na seniory. Denně od 9.00 do
17.25 hod. nabízí seriály, nostalgické
komedie, tematické pořady i lifestylový
magazín. Po patnácti letech se navíc na
obrazovku vrátily hlasatelky.

Nebojte se otevřít okno
Domnívat se, že dokonalé izolaci pomůže minimum
větrání,
je podle
všeho
nesmy-

ZDROJ |
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Po nákupu dokáže
doma zabavit třeba
pletení. FOTO | MAFRA
sl. Odborníci napříč obory totiž radí pravý opak.
Efektivní větrání je zvláště
v době karantény důležité
hned z několika důvodů.
V nevětraných prostorách
člověka začne bolet hlava a
rychleji se dostavuje pocit
únavy. Kromě kumulace pachů z nejrůznějších lidských
činností, jako je například vaření se z
obydlí stává pocitově ještě více stísněný prostor. V neposlední řadě roste vlhkost, která je často příčinou vzniku plísní. Optimální je s ohledem na svůj denní program větrat i vícekrát za den, a to
klidně i dvacet minut.

Dobrý spánek, ale v noci
Jedním ze základních pilířů zdraví je
kvalitní spánek. Zachovat si jej v době
izolace ale může být těžké. Aby byl noční spánek co nejvydatnější, snažte se nespat přes den, ačkoli mnoho volného
času k tomu vybízí. A jestli vás polední
šlofík přeci jen přemůže, dopřejte si jej
pouze krátce.
Vyvarujte se alkoholu, který sice v prvotní fázi může pomoci usnout, ale spánek po něm není kvalitní. Stejně tak se
v době před ulehnutím na kutě vyvarujte těžkým jídlům. Dejte svému dennímu
režimu řád. Choďte spát a vstávejte

v přibližně stejnou dobu,
aby tělo vašemu systému přivyklo.
Spánku napomáhá i psychická pohoda.
Proto si své starosti a problémy nenechávejte pro sebe. Zavolejte někomu ze
svých blízkých nebo využijte některou
z krizových linek.

S kým se poradit, kam volat
S veškerými otázkami ohledně koronaviru je možné se obrátit na bezplatnou
infolinku 1212. K dispozici jsou také tři
infolinky Státního zdravotního ústavu:
724 810 106, 725 191 367, 725 191 370.
Společnost Seniorem s radostí má k
dispozici linku 792 308 798. Na ni můžete volat, pokud potřebujete pomoci s
nákupem, venčením psa, nebo si například chcete jenom popovídat.
Bezplatnou a anonymní krizovou pomoc starším lidem nabízí linka seniorů
800 200 007 organizace Elpida.
Speciálně Pražanům slouží bezplatná
krizová linka organizace Život 90 na telefonním čísle 800 160 166.
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Jak nabídnout pomoc

P

ro řadu seniorů může být obtížné požádat blízké o pomoc. Proto by to měli být na
prvním místě právě děti, vnoučata
nebo jiní mladší příbuzní, kdo nabídne službu jako první.
Myslete na to, že vaši rodiče či
prarodiče se mohou cítit nesamostatně, mohou mít také dojem, že
vás obtěžují. Vaším úkolem je tyto
pocity vyvrátit.
„Vyhněte se zakazování nebo poučování. Raději nabízejte. Můžete
mít pocit, že se senior chová nerozumně. Seniora ale nepřesvědčíte
tím, že ho budete poučovat nebo s
ním mluvit jako s dítětem,“ radí ve
volně dostupném materiálu odborníci z Katedry psychologie FSS br-

ZDROJ | KATEDRA
PSYCHOLOGIE FSS,
MASARYKOVA
UNIVERZITA BRNO
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Přestaňte se nudit. Hry
pro prarodiče i vnoučata

K

něnské Masarykovy univerzity.
Naopak se zajímejte o názor seniora, zároveň se ale nenechte snadno odradit prvotním odmítnutím.
Dejte najevo, že jste rádi, že si od
vás váš příbuzný nechá pomoci.
A především, nezůstávejte u jednorázové aktivity. Nastavte si pravidla nákupů a pravidelného telefonického kontaktu.

vůli šíření koronaviru experti
doporučují co nejvíce omezit
přímé návštěvy a kontakty. I
přesto nesmí prarodiče „zmizet“ z
volného času svých vnoučat. Nenechte nudit děti a jejich babičku i dědu.
Pohrát si s nimi totiž mohou třeba po
telefonu. Zde je pár tipů.

Vyprávění příběhů i vtipů
Skvělý prostředek pro rozvinutí komunikace a pro předání zajímavých
zážitků ze života seniora i dítěte.
Dítě se může seniora ptát na jeho
dětství – s kým se přátelil, kam si
chodil hrát, co hráli, kde bydlel, kam
chodil do školy, co ho tam bavilo,
jestli zlobil. Senior se může dítěte
ptát na téměř totožné otázky. Fantazii se meze nekladou.

Vzájemné čtení knížek
Také předčítání knih – nejen na dobrou noc může po telefonu získat zábavný rozměr. Dítě se totiž s prarodi-

čem může ve čtení střídat. Pokud pořídíte dítěti i seniorovi stejnou knihu,
mohou si vzájemně ukazovat obrázky a rozprávět o příběhu.

Abeceda, zábavná hra
Zdánlivě banální, přitom až překvapivě zábavnou hrou po telefonu je takzvaná „abeceda“. Pravidla jsou jednoduchá. Hráči spolu vyprávějí příběh, přičemž se střídají po každé
větě. První věta musí začínat písmenem A, následující věta, kterou pokračuje protihráč, už musí začínat
písmenem B. Tímto způsobem se střídají a pokračují dál, dokud jim stačí
písmenka abecedy nebo fantazie.

Kvíz pro babi a dědu
Nechte dítě vyrobit kvíz pro seniora
na jakékoli téma – babička či děda zavzpomínají a dítě se rozhodně přiučí.
Co třeba něco o prezidentech, mistrovství světa v hokeji či o české kuchyni nebo zahradničení?

8 27. března 2020

Česká republika

Koronavirové mýty. Nepomůže
česnek, horká voda ani alkohol
Obavy lidstva z koronaviru jsou živnou půdou pro
šiřitele záměrných lží a výmyslů. Některé mýty už
oběhly doslova celý svět, byly mnohokrát vyvráceny,
ale přesto jim spousta důvěřivců věří dodnes.
Přinášíme přehled častých „zaručených“ tvrzení
o koronaviru, která odborníci označují za nesmysly.
Mýtus 1.: Virus zahubí
česnek, imunitu posílí
antibiotika

Koronavirus opravdu není upír, a tak na
něj neplatí česnek, jak někteří lidé radí. Totéž platí o používání očních a nosních kapek, kloktání ústní vody a ani o kouření
cigaret. Nikotin nám sice ničí plíce, koronaviru ale žádnou neplechu nenadělá.
Seriózněji se tváří metoda preventivního „dopování“ antibiotiky, jejichž předepsání požadovali někteří lidé po svých
praktických lékařích. Efekt takového zbytečného užívání antibiotik je přitom přesně
opačný. Zahlcení těla tímto lékem může
odolnost člověka naopak zhoršit.
Internet všude po světě je plný tipů na
přírodní alternativní léčbu. Zmiňována je
třeba údajná účinnost červených řas. Některé konkrétní druhy sice opravdu pomáhají lidskému organismu vyrovnávat se
s viry, ovšem v případě koronaviru není
nic takového prokázáno. Ve Francii zase
odborníci museli vyvracet fámu, že na vir
zabírá užívání kokainu. V Íránu jeden
vlivný klerik dokonce doporučoval potírat konečník vonným olejem, v Indii někteří politici tvrdili, že pomůže pomazání
se kravskou mrvou a pití kravské moči.

Mýtus 2: Bankovky a mince
přenášejí vir, vyhněte se jim
Banky a obchody se předhánějí v doporučení, že lidé mají při nákupech raději platit
bezkontaktně. To je nepochybně správná
rada, ovšem to neznamená, že by se koronavirus dokázal na papírové bankovce či
kovové minci udržet déle než na jiném
materiálu, například na klice či na madle
nákupního vozíku. Světová zdravotnická organizace na šířící se spekulace reagovala prohlášením, že „WHO netvrdila,

že by bankovky přenášely onemocnění
COVID-19, ani jsme v souvislosti s tím
nevydali žádná varování či vyjádření“.
Mluvčí organizace Fadela Chaibová dodala, že lidé by si měli po manipulaci s penězi umýt ruce, což je zkrátka vhodný hygienický návyk. „Peníze často mění majitele a mohou zachytit různé druhy bakterií
a virů a podobně,“ citoval na začátku března mluvčí deník The Daily Telegraph.
Podle aktuálních vědeckých studií se
koronavirus udrží na plastu, dřevě, sklu,
kovu a keramice až tři dny. Na kartonu
den, na oceli 13 hodin, na hliníku pouze
dvě až osm hodin a na zmiňovaných papírových bankovkách jeden den.
Jak však experti upozorňují, všechna
tato data jsou teoretická. Na povrchy totiž
působí spousta dalších vlivů a v žádném
případě tedy neznamená, že každý dotek s
daným povrchem na veřejných místech
okamžitě přenese nákazu koronavirem.

Mýtus 3: Domácí zvířata
mohou být riziko
O původu koronaviru není ve vědecké
obci ještě zcela jasno, mluví se hlavně o
tom, že původcem nákazy jsou netopýři.
WHO ovšem uklidňuje veřejnost, že neexistuje jediný důkaz, že by se mohla nemoc přenášet prostřednictvím domácích
zvířat, například psů či koček. Také u hospodářských zvířat není zatím žádný důkaz,
že by se vir mohl přenést třeba konzumací
masa. Stejně tak nepotvrzená je zatím teze,
že nákazu můžou přenášet komáři.

Mýtus 4: Balíky se zbožím
z Číny mohou vir přenášet
Češi rádi nakupují z čínských zásilkových
webů, avšak to, že by se virus udržel na
zboží nebo na samotném balíku při cestě

FOTO | P. UHLÍŘ, MAFRA

z Číny do Česka, je podle odborníků vyloučené. Neustálé proměny teplot a další
extrémy, které panují při dopravě mezi
kontinenty, viry spolehlivě zahubí, protože koronavirus nedokáže přežívat mimo
lidské tělo delší dobu.

Mýtus 5: Alkohol a chlór
fungují jako dezinfekce
Vnitřní užívání alkoholu skutečně
k ochraně proti koronaviru nevede. Zvláště sociální sítě na internetu přinášejí řadu
„babských“ rad, jak virus zničit domácími
prostředky. Jedním z častých tipů je značné množství chlóru. „Tímto způsobem je
možné čistit například různé povrchy, ale
postřikem takových látek si člověk může
poškodit oblečení nebo sliznice,“ varuje
na svých stránkách zdravotnická organizace, která tento mýtus považuje za jeden
z nejškodlivějších.

Mýtus 6: Pijte horkou
vodu, nebo se v ní koupejte
a virus zahubíte

V mailových schránkách mnoha pacientů
přistála před několika dny zpráva z důvěryhodného zdroje – z webu brněnské praktické lékařky Elišky Fuksové. Podle rad obsažených v mailu mají koronavirem ohrožení pít teplou vodu, neboť virus nesnáší vysoké teploty, respirátory i roušky prý fungují všechny bez rozdílu a viru se prý daří
na kovových věcech, kde přetrvá až 12 ho-

din. Nesmyslná doporučení se začala rychle šířit, načež lékařka popřela, že by cokoliv
takového rozesílala. Na její web se prý dostali hackeři, kteří mail rozesílali na adresy
pacientů. Jiný hoax také pracuje s vodou,
a to co možná nejteplejší, kterou snesete při
koupání. Odborníci varují, že tak jako tak
teplota lidského těla zůstává okolo 36,5 až
37 stupňů Celsia a koupel v horké vodě vás
může maximálně tak popálit.

Mýtus 7: Na COVID-19
už existuje lék, vlády nám
ho ale zamlčují

Žádný schválený lék ani vakcína zatím neexistují, alespoň to tak platilo do uzávěrky
5plus2 v úterý. Lékaři proto nakaženým podávají pouze přípravky, které zmírňují symptomy nemoci, mezi něž patří horečka, kašel a dušnost. V těžkých případech pomáhají pacientům s dýcháním či okysličováním
krve přístroje, aby se zmírnila námaha plic a
srdce. Dezinformátoři jako obvykle přispěchali s konspirací, že některé vlády mají už
účinný lék k dispozici, ale nepouští ho ven.
V Česku minulý týden Ministerstvo zdravotnictví řešilo přípravek
remdesivir. Ten je určen pro pacienty
s onemocněním COVID-19 v kritickém
stavu. Užití léčivé látky je posuzován
vždy pro konkrétní případ. Na vývoji vakcíny po celém světě pracují stovky vědeckých týmů, denně vznikají až desítky odborných textů a studií, které zákeřný vir
popisují.
(re, mb, iDNES.cz)

INZERCE

Internet v mobilu zdarma?
Internet zdarma platí 30 dnů
od aktivace SIM nebo dobití.
Více o výhodách předplacené
karty na www.mobil.cz

JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne
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Vrátí vám cestovky peníze? Není to jisté
Pandemie zastavila
dovolenkové cesty
do zahraničí. Cestovní
kanceláře jsou s vracením
peněz opatrné, některé
nabízejí změny termínů
a slevové vouchery.

Každý ze subjektů v cestovním ruchu se ve chvíli krize a hromadného rušení rozhodl pro trochu jiný přístup.
■ Mezi částí českých cestovek panuje názor, že náklady na zrušené cesty by v nastalé situaci měli nést na svých bedrech všichni: částečně
cestovky, částečně dopravci, ale i lidé, kteří si zájezd koupili. Cestovní kanceláře totiž už zaplatily desítky milionů na zálohách a nedaří
se jim je dostat zpět. „Hotely zaplacené zálohy nechtějí vracet, ale některé souhlasí s variantou posunutí termínů. Při zrušeném letu zase
platí, že se vrací peníze. Tato praxe se v této mimořádné situaci mění a aerolinky začínají umožňovat pouze změny termínů letů nebo
vystavování takzvaných kreditů k pozdějšímu využití,“ informuje Petr Kostka z Asociace českých cestovních kanceláří.
■ Portál Airbnb zase umožnil všechny rezervace stornovat zdarma, a to celosvětově. Ovšem pouze ty zamluvené nejpozději 14. března
2020 s datem příjezdu mezi 14. březnem a 14. dubnem 2020, na ostatní se (zatím) vztahují obyčejné storno podmínky. Rušení ubytování
na portálu Booking.com je také bezplatné, podmínky jsou ale konkrétnější, vždy na určitou zemi a období a vše se neustále aktualizuje.
INZERCE

ČR | Tisíce Čechů v těchto dnech ruší své
někdy i dlouho dopředu naplánované dovolené. Stornují letenky, jednotlivé rezervace v hotelích či na ubytovávacích portálech jako Airbnb a Booking, ale i celé zájezdy. „Úplné uzavření hranic a zákaz vycestování mimo území Česka je opravdu
mimořádnou situací, se kterou jsme se ještě nikdy v historii nesetkali. Chceme zákazníky požádat, aby poskytli cestovním
kancelářím čas na řešení,“ říká Petr Kostka z Asociace cestovních kanceláří.
V podobném duchu se teď vyjadřuje
většina cestovek. „Každý případ posoudíme individuálně, počkejte, až se vám ozve
náš zaměstnanec,“ radí jedna z nich na informační lince. Co je tedy možné očekávat? „Primárně se zaměřujeme na návrat

ILUSTR. FOTO | MAFRA

lidí do Česka a na storna nejbližších odletů a odjezdů. Pokud jsou v termínu vyhlášené vládní karantény či zákazu vycestovat, cestovky nabízí změnu termínu či vrácení peněz,“ tlumočí zaměstnanci infolinek rozhodnutí majitelů cestovek.

Květnová dovolená? Platí
běžné storno podmínky
Nakolik se ale budou peníze vracet, jisté
vůbec není. „Cestovní kanceláře nabízejí
hlavně změny termínu, některé i dárkové
poukazy či vouchery s výhodnějšími podmínkami,“ upřesňuje Kostka.
Co dělat, když mám koupený zájezd třeba na květen? „Pokud by někdo chtěl teď
stornovat květnový zájezd, platí pro něho
obyčejné storno podmínky,“ znělo koncem
minulého týdne z infolinek s tím, že podmínky storna jsou takové: „V případě květnové dovolené se jedná o zrušení od 64. dne
do 30. dne před odletem, zde se tedy platí
storno poplatek minimálně 30 procent z celkové ceny zájezdu.“ V cestovním ruchu pracuje v ČR asi 240 tisíc lidí. Ministerstva doporučují, aby klienti cestovky podpořili
tím, že budou akceptovat vouchery a odlo(jos)
žené termíny zájezdů.

Jste milovníky aut?
Pak pro vás máme to pravé místo,
kam zajet – carjobs.cz!
Vyberte si ze široké nabídky pracovních příležitostí v autorizované prodejní
a servisní síti automobilových značek Volkswagen, Audi a SEAT a pracujte tam, kde
vás to bude skutečně bavit.
Díky našim nabídkám můžete pracovat s nejnovějšími modely aut na trhu,
setkáte se se skvělými klienty a vždy budete mít možnost posouvat se dál.
Ať už vás na autech baví cokoliv, u nás si vyberete práci na míru.
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Těžké začátky „branibor“ v zemích
V krizi umí nasytit davy. Chutnaly už Inkům před osmi
tisíci lety. Bramborami, dříve nazývanými „branibory“,
ale ještě před dvěma staletími Češi opovrhovali. „Ani
nejprostší čeledín nechtěl je pojídati,“ píše se v první
české kuchařce věnované čistě bramborám. Napsala
ji Hana Dumková, od jejíž smrti uplynulo 100 let.
JOSEF HORA
ČR | Žena, která naučila české hospodyně
vařit z brambor. Takový „titul“ náleží kuchařce a spisovatelce Haně Dumkové,
od jejíhož úmrtí v únoru uplynulo 100 let.
Byla totiž autorkou první rozsáhlé české kuchařky věnované výlučně bramborám, která se jmenovala Úprava jídel zemákových.
„Roku 1874 bylo tomu sto let, co zemáky do zemí Koruny české přineseny
byly,“ vyzdvihuje autorka jeden z důvoINZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military

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

dů, proč knihu začala psát. V té době se
ale bramborům říkalo hlavně branibory. Důvodem bylo, že se rostlina rozšířila z Německa, které Češi nazývali
Braniborsko. „Čechové, nazývajíce z
doby válek pruských všechny Němce
Branibory, pojmenovali tak i zemáky,“ vysvětluje v předmluvě slavné české kuchařky spisovatelčin manžel a též milovník brambor Josef Dumka. Jedna ze základních plodin českých polí byla přitom po
dlouhá léta předtím vnímána jako potrava
dobrá tak leda pro prasata.
Vraťme se ale ještě hlouběji do minulosti. Do doby, kdy se brambory teprve dostaly do Evropy a postupně do Čech. Jejich
prapůvod je třeba hledat v Jižní Americe,
kde je už před osmi tisíci lety pěstovali

Hana Dumková (15. 5. 1847 - 14. 2. 1920) v knize ukázala,
jak vypadal domácí pomocník pro olupování brambor.
lidé z civilizace Inků.
Ti si vyšlechtili desítky
odrůd, měli dokonce bramborové božstvo. Kdo plodinu dovezl do Evropy, se
už neví, možná Kolumbus, spíše ale až dobyvatelé ze Španělska. Jeden z nich, konkvistador Francisco Pizarro, zakladatel
dnešního hlavního města Peru Limy, je považoval za houby. Konkrétně za „chutné
a moučné lanýže“. Kromě Španělů se chtě-

li novou plodinou pochlubit i Angličané,
královně prý jako dar připravili z nevídané suroviny připravený salát. Jenže nikoliv
z hlíz, ale z jedovaté a nechutné bramborové natě. Entrée brambor v Anglii bylo tedy
neslavné. Tajemná nová rostlina se z počátku těšila zájmu především v zahradách bohatých Španělů, odkud poté pronikla do
Itálie coby vzácné „tartuffi“. V roce
1675 se jí začalo dařit v Irsku, roku 1717

Nejrychlejší

půjčka

–
–
–
–
–
–

844 13 14 15

Česká společnost
Nemáme žádné skryté poplatky
Bez ručitele a dalších závazků
Žádné poplatky dopředu
Úvěry ve výši od 5 000 do 70 000 Kč
Úvěr vyplatíme do 24 hodin

Stále hledáme nové obchodní zástupce po celé ČR.

(podmínkou min. maturita nebo 3 roky praxe v oboru)

Poskytovatel úvěru je EC Financial Services, a.s. IČ: 242 43 744, držitel licence ČNB.

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Služby, osobní služby, au-pair

Datový specialista, Start a rozvoj podnikání

Zákaznická podpora hledá svého apoštola.

Osobní bankéř/ka - Kutná Hora 0,8 úvazek

35 000 - 43 000 Kč / měsíc

Vedoucí týmu – investiční specialista
Bankéř/ka Erste Premier – Plzeň

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Customer service agent rom/eng

26 000 - 29 000 Kč / měsíc

Customer care coordinator spanish + italian

27 000 - 31 000 Kč / měsíc

Referent se španělštinou

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Strojírenství

Doprava, logistika

Konstruktér

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Nastupte znovu do Amazonu a získejte bonus 12…

PLC programátor - Junior

Pracovník do skladu

20 000 - 25 000 Kč / měsíc30 000 - 35 000 Kč / měsíc

PLC programátor s praxí

Obalový specialista

30 000 Kč / měsíc

Konstruktér Praha - Východ

Více na www.jobdnes.cz

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Manipulant s VZV jihlava

Více na www.jobdnes.cz
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Evropané o novinku v jídelníčku z počátku nestáli. Téměř dvě století považovali
brambory za pohanskou, nečistou a zdraví
ohrožující plodinu. „Německý lid, jevě
velkou nechuť k nové plodině, ničil pole
zemáky posázená tak, že císař Bedřich musel k ochraně dragouny povolat a kolem
polí postaviti,“ vypravuje v knize Josef
Dumka s tím, že kdo odmítl brambory pěstovat, hrozil mu trest uříznutí uší a nosu.
Jinak než silou na to šel jistý Francouz,
lékárník Antoine Parmentier. Nejprve přesvědčil krále Ludvíka XVI., aby mu věno-
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osoba/den

24
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Do Prahy je přinesli mniši

10

BALENÍ
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MAX.

se brambory objevily v Sasku a o dvě desetiletí později v Prusku, odkud se ve velkém dostaly coby „branibory“ do Čech.

val bramborová pole nedaleko Paříže.
Lidé ale jím pěstovanou plodinu ignorovali, a tak nechal lékárník pole hlídat. Ale
jen přes den a co nejvíce nápadně. Tím vyvolal u vesničanů zvědavost, ti pak v noci
brambory kradli, doma je tajně jedli a postupně je začali sami pěstovat.
Byť obyčejní lidé a dokonce i chudina
zemáky z počátku odmítali, oblíbili si je
mniši. Zejména františkáni, kteří jimi zdobili klášterní zahrady. Právě ti je jako jedni z prvních přinesli během třicetileté války do Prahy. Po čase se k jedlíkům brambor přidali šlechtici i měšťané. O několik
desetiletí později už bývaly k vidění na polích častěji, ovšem nejdříve hlavně na horách, kde se jiným plodinám tolik nedařilo. „Horníci z Rudohoří (starý název pro
Krušné hory, pozn. red.) přinesli zemáky
do okolí jáchymovského a odtud octnuly
se přes slezské pohoří v našich Krkonoších. V horách českých nalezly záhy vděčných ochránců, zatímco ve středu země
bylo o ně velmi málo pečováno,“ vypravuje Dumka. „Mnozí hospodáři zasazovali
se sice o rozšíření jich mezi svými krajany, ale marně. Rolník, pěstoval-li je
takřka z donucení, krmil jimi jen vepřový
dobytek, lid však se jich ani nedotkl, ba
ani nejprostší čeledín nechtěl je pojídati.“
Když ještě nezvyklou plodinu občas zachvátila nějaká choroba, zhrozily se i úřady. Berlín, ale třeba roku 1806 i Praha, zakázaly například dobývat brambory rané.
„Válečná léta a mnohé neúrody ovšem
překonaly všelijaké předsudky a dopomohly bramborům k důstojnému postavení v našem polním hospodářství,“ uzavírá
Josef Dumek s poukazem na to, že se tak
stalo někdy kolem roku 1813.

ks
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Bramborové pochutiny podle Hany Dumkové
MAX.

2

12

MAX.

Kuchařská kniha Hany Dumkové Úprava jídel zemákových vyšla v nakladatelství Františka Kytky
v roce 1880. Obsahuje 516 receptů včetně pokrmů jako toč, lepenice, pražená kaše, michanky
a další méně známá jídla dřívějších hospodyň. Třeba bramborové kaše byly levné a připravovaly se
na desítky způsobů, na sladko i na slano. Následující recepty přinášíme v původním dobovém znění.
Zemáková kaše pražená
„Zemáky oškrabané se dají do hrnce a vaří se s kmínem a solí. Zároveň se vezme 0,26 litru
(3/4 žejdlíku) krupičky dětské, dá se na rendlík, přidá se kus sádla a míchá se jí, až je do
zlatova opražena. Krupice tato se přidá k zemákům jemně rozmačkaným a poleje se
horkým sádlem nebo máslem.“
Zemáková kaše s jablky
„Vezme se stejné množství zemáků i jablek. Zemáky se uvaří, scedí, protlačí sítem, by
z nich povstala hustá kaše. Oloupaná jablka se uvaří a sítem protlačí. Jablka i zemáky se
smíchají s kusem másla, až vše hodně zhoustne. Na mísu se udělá z kaše homole a pokryje
se houskou na másle smaženou.“
Toč
„Oloupají a rozstrouhají se na struhadle velké zemáky syrové, kterým několik vařených
rozstrouhaných se přidá, načež přidá se mouky a mléka, z čehož udělá se řídké těsto,
kmínem a solí připravené. Na máslem vymazaný pekáč naleje se těsto a dá se do červena
upéci. Velmi chutné jesti jídlo toto — dokud je čerstvé.“
Lepenice
„Oloupají se velké syrové zemáky, uvařejí a rozmíchají na kaši. Uvařené zelí smíchá se se
zemáky společně, osolí a omastí se a lepenice hotová dá se na mísu.“
Omelety zemákové
„45 grammů másla, 2 celá vejce, několik strouhaných uvařených zemáků, půl litru smetany,
90 grammů cukru, kousek vanilky a půl litru bílé mouky se v hrnci smíchá, omeletová forma
se promastí, do formy po částkách lije, upečené se posypou skořicí a cukrem.“

PŘEPRAVKY
osoba/den

ks

osoba/den

CENA BEZ PENNY KARTY
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Rejžo, končíme!
Seriály Ulice či Slunečná, talk show Jana
Krause i Karla Šípa. Televize kvůli krizi
s koronavirem stoply natáčení mnoha
pořadů. Jak se mění jejich program?
Tvůrci seriálů mají pauzu, premiérových
dílů bude méně, nahradí je reprízy
Zkrátí vám čas karantény vaše oblíbené
seriály? Zatím ano, ovšem premiérových
dílů bude méně, protože štáby pozastavily
natáčení. Televize Prima dočasně stopla
natáčení dvou svých nejpopulárnějších
seriálů. Zatímco Modrý kód (na snímku)
stále zůstává na obrazovkách dvakrát
týdně, seriál Slunečná mohou nově diváci
sledovat pouze v úterý. Úspěšnou novinku
s Evou Burešovou a Markem Lamborou
v hlavních rolích nahradí ve čtvrtek repríza Vinařů. K různým
bezpečnostním opatřením přistoupily štáby už v počátcích krize, kdy
ještě nebyla tak přísná vládní nařízení. „Snížili jsme počet komparzistů
na minimum, ti zároveň před vstupem do ateliérů musí podepsat čestné
prohlášení navržené právníky o tom, že v posledních 14 dnech nebyli
v rizikových oblastech či nepřišli do kontaktu s osobou, která v těchto
oblastech byla nebo u ní byl prokázán koronavirus,“ uvedla tehdy
výrobní ředitelka skupiny Prima Lucia Kršáková. Se seriály na Nově je to
obdobné. „Zdraví našich zaměstnanců, spolupracovníků a herců je na
prvním místě. V zájmu jejich ochrany
s okamžitou platností dočasně pozastavujeme
natáčení Ulice i Ordinace v růžové zahradě
(na snímku). K obnovení natáčení dojde
v závislosti na vývoji situace v zemi,“ sdělila
ředitelka výroby TV Nova Monika Hasmanová.
Ulice se nyní vysílá pouze od pondělí do čtvrtka,
od 20. dubna ji nahradí repríza sitcomu
Comeback, který se zatím vysílá jen v pátek.
Premiéry Ordinace vydrží Nově do 9. dubna.
Veřejnoprávní Česká televize v současné době
přerušila výrobu seriálů i filmů, rovněž upouští
od natáčení veškerých pořadů, které se netýkají
zpravodajství či aktuální mimořádné situace.

Talenti musí počkat, nebude
ani evropské finále Eurovize
Vítěz národního kola Eurovize Ben Cristovao (na snímku)
se nakonec nevypraví reprezentovat Českou republiku do
evropského klání. 65. ročník slavné soutěže, jehož finále
mělo proběhnout v květnu, se letos ruší. „Samozřejmě, že s
rozhodnutím Eurovizi zrušit souhlasím. Myslím, že bychom
se všichni teď měli soustředit na aktuálnější témata jako je
zdraví, imunita a pomoc ostatním,“ dodává Ben. Počkat
musí také talenty, které jejich první chvilka v záři reflektorů
teprve čeká. Televize Prima ve spolupráci se slovenskou
TV Joj zrušila castingová kola nového ročníku Česko
Slovensko má talent.

Pauzu hlásí Šíp, Kraus i Pavlásek
Na čas vymizí z televizního éteru také rozpravy se známými
tvářemi v rámci nejrůznějších talk show. Ani legendární pan
Odvárka, který jako jediný usedl v publiku Show Jana Krause
bezprostředně po vyhlášení první velké vlny vládních opatření,
nedokázal oblíbený pořad před důsledky viru zachránit.
Na místo dalších dílů nasazuje televize Prima reprízy
povedených dílů. Pouze do 14. dubna zůstane ve vysílání talk
show Na Pavláska, v níž své hosty zpovídá komik, ale také
spisovatel Lukáš Pavlásek. Přerušení se dočkala také show
Karla Šípa (na snímku) Všechnopárty či Kabinet Dr. Honzáka.

Novinky jsou zatím u ledu
Jarní novinkové trumfy v programu českých televizí musely
rovněž ustoupit do pozadí, a tak se na obrazovkách ještě
nějakou dobu neobjeví Vojta Kotek jako nesnesitelný génius
v krimi seriálu Einstein. Stejně tak televize Prima zrušila
premiéru nového zábavného pořadu Zlatá maska, v jejímž
prvním díle měli diváky pobavit například Jakub Prachař
spolu s Jiřinou Bohdalovou.
TEXT: Veronika Strejcová, FOTO: archiv MAFRA, ČSFD.cz

DOBRÉ ZPRÁVY V ČASE PANDEMIE KORONAVIRU

Nadace Agrofert pomůže Buďte vstřícní, nedávejte Pohlreich vaří hasičům,
rodičům samoživitelům hned pokuty, vyzval ERÚ umělci vystupují na netu

O

mezení spojená s pandemií znamenají citelnou finanční zátěž pro už tak znevýhodněnou skupinu rodičů samoživitelů. Nadace AGROFERT proto přispěchala se záchranným programem. „Vyhlásili jsme mimořádný program, kdy mohou podat žádost na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru. Stačí
do naší nadace poslat elektronicky žádost z Fondu pro rodiče samoživitele a doplnit ji u zaměstnanců potvrzením o zaměstnání, u OSVČ co nejaktuálnějším výpisem z bankovního účtu s platbou záloh na zdravotní a sociální pojištění. Víc
není potřeba dokládat,“ říká Zuzana Tornikidis, ředitelka nadace. Rodiče samoživitelé mohou získat příspěvek ve výši
několika tisíc korun. „Každou žádost budeme posuzovat individuálně,“ doplňuje Tornikidis. Žádosti s přílohou posílejte na e-mail zuzana.tornikidis@nadaceagrofert.cz.
(re)

E

nergetický regulační úřad (ERÚ) vyzval všechny dodavatele energií, aby při řešení možných problémů se
zákazníky přihlíželi k omezením vyvolaným pandemií. Zákon sice zaručuje spotřebitelům, že pokud nedodrží
své smluvní povinnosti vůči dodavateli energie v důsledku
zásahu vyšší moci, neměla by jim za takové pochybení hrozit náhrada škody. Nicméně mohou být nadále vystaveni
smluvní sankci, a to i v případech, kdy například nemohli
odeslat platbu v hotovosti kvůli uzavřené pobočce pošty, karanténě či z jiného relevantního důvodu. „Vyzývám proto
všechny dodavatele energie, aby k zákazníkům přistupovali
skutečně vstřícně, byli co nejvíce shovívaví při řešení problémů – nyní i posléze,“ říká předseda Rady ERÚ Stanislav
Trávníček s tím, že dodavatelé energií by se v takových případech měli vyhnout okamžitému uvalení sankcí.
(re)

V

oborech, které jsou jim vlastní, se snaží pomáhat
i mnohé tváře známé z televizních obrazovek. Například šéfkuchaři Zdeněk Pohlreich a Jan Punčochář začali ve svých restauracích zdarma vařit a zavážet jídla pro pražskou záchranku, hasiče a policii. Komu chybí
živá muzika, může využít toho, že mnozí umělci streamují
své domácí živé koncerty na internet. Fanouškům už takto
zpívaly Lucie Bílá, Ewa Farna, hrál houslový virtuoz Jaroslav Svěcený, kapelyMirai či Vypsaná fiXa, respektive
frontman Márdi a bubeník Pítrs. „Odehráli jsme to v Pítrsově zkušebně a bylo to hrozně fajn, byly na to moc hezké
ohlasy. Proto jsme to taky dělali a hodláme v tom pokračovat,“ uvedl Márdi. Nelení ani herci, třeba Tereza Ramba,
čerstvá držitelka Českého lva, na svém instagramovém
účtu každý večer čte z knížek.
(re)

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Podpořte své plíce lesní terapií
Jak dopřát v době
karantény restart plicím?
Pomoci může lesní
terapie, dechové cvičení,
ale i omezení vůní.

FOTO | SHUTTERSTOCK

...frekvence dýchání u dospělého je
v průměru 16 až 20 nádechů a výdechů
za minutu?

5plus2
■ ZDRAVÍ

...při kýchnutí plíce vytlačí vzduch
rychlostí až 160 km/h?
...při klidném nádechu a výdechu se
v plicích vymění asi 0,5 litru vzduchu?

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Procházky v přírodě jsou v těchto
dnech jednou z mála venkovních aktivit, kterým se člověk může s dobrým pocitem věnovat. Nejde však pouze o pocit, plicím totiž zejména pobyt v lese
prokazatelně prospívá.
Ostatně z hlediska produkce kyslíku
hovoří čísla jasně. Jeden jediný stoletý
buk vyprodukuje až tisíc litrů kyslíku
denně. Hektar smíšeného lesa pak ročně
„vyrobí“ v průměru 10 tun kyslíku.
Kam jinam tedy za čerstvým vzduchem
než právě do lesa?
Osmiletý výzkum japonských vědců,
který se zaměřoval na účinnost takzvané lesní terapie a jehož výsledky byly
publikovány před dvěma lety, význam
lesa coby přírodních lázní jen potvrdil.
Samotný pobyt v něm podle výzkumu
posiluje v těle tvorbu látek, které dokonce fungují jako přírodní zabiják nádorových buněk. Za vše podle vědců mohou
takzvané fytoncidy, což jsou látky, jimiž se stromy brání škůdcům. Vzduch

Víte, že...
...každou minutu plíce vdechnou až
8 litrů vzduchu?

...každý den plícemi vdechneme
a vydechneme až 10 tisíc litrů vzduchu?

v lese je jimi prosycený, což na člověka
působí blahodárně.

Posílíte i břišní svaly
Zásadní posilou pro kondici plic je zvýšení jejich kapacity. Tu představuje
množství vzduchu, které jsme schopni
vdechnout po maximálním nádechu.
Právě kapacita plic je totiž významným faktorem při nejrůznějších onemocněních. Přesto jde o velmi individuální
záležitost, a tak například ti, kteří pracují v kanceláři, budou mít s největší pravděpodobností výrazně menší kapacitu
plic než ti, kteří pracují manuálně a na-

víc ještě na čerstvém vzduchu. Rozdíl
je patrný samozřejmě také u sportovců.
Klíčem ke zlepšení je na prvním místě naučit se správně dýchat. Pokud se
vám při každém nadechnutí zdvihá pouze hrudník, aniž by se pohnulo břicho,
cosi je špatně. Zkuste se při nádechu
soustředit na to, aby se vzduch dostal až
do břicha. Výhodou takzvaného bráničního dýchání je mimochodem i posílení
svalů břišní stěny.
Základní dechová cvičení doporučují
hluboký nádech a výdech s rozpaženýma
rukama, čímž se ještě více otevře prostor
hrudníku. Možností je i trénovat vleže zadržovat dech. Speciální
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Em-eukal prémiové pastilky proti kašli
Vás přesvědčí svou jedinečnou chutí a vysoce
kvalitními přírodními ingrediencemi
Zhluboka se nadechněte - s prémiovými
pastilkami proti kašli Em-eukal.
Střídavé teploty přicházejícího jara, dokáží potrápit
nejeden krk! Em-eukal je správným společníkem
kdekoli a kdykoli je to potřeba. Ať už vyberete jakoukoli
příchuť, každá Vám dodá jemnou úlevu pro hrdlo
a povzbuzení pro Váš hlas.
Dnes již v 10-ti variantách: od nezaměnitelného
eukalyptu po sametově jemnou šalvěj Em-eukal
/ ve variantách sáček, nebo krabička.
Všechny jsou vyrobeny z vysoce kvalitních
přírodních surovin a esenciálních olejů.

ZVEME VÁS, ABY JSTE SE ZHLUBOKA NADECHLI!

dechová cvičení, nebo také dechovou
jógu se však doporučuje provádět alespoň z počátku pod dohledem další osoby. Snadno se totiž může stát, že se cvičícímu zatočí hlava a mohl by si ublížit.
Jestliže chceme co nejvíce zregenerovat své plíce, je také nasnadě vytvořit
pro to ideální vnější podmínky. V praxi
to znamená eliminovat co nejvíce vlivů,
které dýchací soustavu zatěžují.
A zdaleka přitom nejde pouze o to vyvarovat se smogu. Žádoucím krokem je
vyvarovat se také veškerým agresivním
vůním, parfémům, lakům na vlasy, prostředkům proti hmyzu nebo také vonným svíčkám. Při domácím úklidu zkuste chemické prostředky, které krom plic
dráždí i sliznice, nahradit šetrnější variantou. Dobrým služebníkem při úklidu může být například jedlá soda nebo
citronová šťáva.

ENERGIE
SPECIÁLNÍ TÉMA

Energie má zahřát
vás, ale nespálit
přitom peněženku
Změna dodavatele
energií může ušetřit
rodinnému rozpočtu
tisíce korun ročně.
Na co si dát pozor?

J

estliže chcete změnit dodavatele
energie, začněte tím, že si zjistíte, jakou úsporu vám změna přinese. Pokud se podíváte na nezávislé internetové
kalkulačky, třeba na stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ) nebo portálu TZB-info.cz, jednoduše získáte objektivní srovnání podle předem daných kritérií. K posouzení finanční výhodnosti budete potřebovat fakturu posledního vyúčtování, ze které zjistíte vaši spotřebu a tarif.

Zkontrolujte si podmínky
Ještě než se do změny pustíte, podívejte
se, jaký typ smlouvy máte uzavřený se
současným obchodníkem. V případě, že
máte smlouvu na dobu neurčitou, lze ji vypovědět kdykoli a po uplynutí tříměsíční
výpovědní lhůty již šetříte s novým dodavatelem. Pokud je uzavřena na dobu určitou, uplatňuje většina obchodníků sankce
za její předčasné ukončení, podobně jako
je tomu ve spoustě jiných oborů. Nejprve
si tedy ověřte, kdy lze smlouvu vypovědět
a s případným převodem počkejte až do jejího vypršení.

Pozor na ceník i poplatky
Finanční úspora je důležitá, ale rozhodně
byste měli zohlednit i to, jestli je vámi vybraná společnost dostatečně silná a stabilní a jaké služby poskytuje. Zjistěte si také,
jaký zákaznický servis vám může nový dodavatel nabídnout. Dovoláte se například
zdarma a rychle na zákaznickou linku?
Vrátí vám přeplatek vždy, včas a bez vytáček? „Na popularitě rychle nabývá i online správa zákaznického účtu,“ uvádí Vít
Svoboda, brand manažer Europe Easy
Energy. Prostudujte si nejenom ceník, ale
i obchodní podmínky, které jsou součástí
smlouvy. Zajímejte se také, jak má dodavatel nastaveny jednorázové poplatky. Někde například neúčtují SMS upomínku, či
dokonce ani první upomínku.

Jaký typ smlouvy zvolit?
U smluv na dobu neurčitou se ceníková
cena mění zpravidla jednou za rok podle
toho, jak se vyvíjí situace na energetické
burze a jak na ni reaguje trh. Při zvýšení
ceny má zákazník možnost od smlouvy odstoupit a vybrat si jiný produkt nebo jiného
dodavatele. Smlouvy na dobu určitou s fixní cenou garantují neměnnou cenu na
dobu, na kterou jsou sjednány. Zpravidla
jsou to dva až tři roky. „Cena na dobu určitou může být v porovnání s cenou na dobu
neurčitou v momentě rozhodování výhodnější. Pokud by ale cena na trhu poklesla,
nemusí se již vyplatit. A v případě, že již

pouze poroste, tak se po uplynutí doby fixace ani tito zákazníci vyšší ceně nevyhnou,
a navíc mohou čelit třeba i skokovému zvýšení,“ vysvětluje Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy.

Bezpečnost a pohodlí
Kvůli změně dodavatele není třeba chodit
na pobočku. Avšak doby získávání nových zákazníků ve „dveřích“, kdy u vás zazvonil anonymní prodejce a zkoušel více
či méně poctivými způsoby uzavřít smlouvu, jsou dnes u solidních dodavatelů pryč.
Někteří dodavatelé nabízí zákazníkům
možnost sjednat si smlouvu také online.
„V Bohemia Energy nyní mohou zájemci
o výhodnější energie vyřídit smlouvu
a změnu dodavatele kompletně online. Potřebné dokumenty podepíší elektronicky
přímo na svém počítači, notebooku, tabletu či chytrém telefonu,“ uvádí Holub,

Nevyzpytatelné aukce
Zprostředkovatelé energií nabízejí, že spotřebitelům vyberou výhodnějšího dodavatele v aukci. Často tvrdí, že stačí pouze podepsat nezávaznou přihlášku. Ve skuteč-

nosti když se pak zákazníci rozhodnou
smlouvu s vysoutěženým dodavatelem neuzavřít nebo ji zrušit, čeká je vysoká pokuta.
K nabídce svých služeb zároveň zpravidla
využívají problematický podomní prodej.
Zprostředkovatelé navíc nemusejí mít licenci od ERÚ a neřídí se tak energetickým, ale
pouze občanským zákoníkem. To se projevuje mimo jiné zejména v různých lhůtách
pro odstoupení od uzavřených smluv. Pokud si chcete dodavatele vybrat prostřednictvím aukce, požadujte možnost rozhodnout
se až po jejím ukončení. Tedy poté, co se seznámíte s podmínkami smlouvy, kterou budete s vítězným dodavatelem uzavírat.

Přechod bez starostí
Jestliže jste si vybrali renomovaného dodavatele, nemusíte se již o nic dál starat,
celou změnu vyřídí za vás. Stačí, když mu
udělíte plnou moc. Seriózní firma vás navíc bude o všech krocích průběžně informovat. „Nemusíte se ani obávat, že budete muset měnit elektroměr či plynoměr,
nebo že zůstanete nějakou dobu bez elektřiny či plynu. I vyúčtování budete nadále
dostávat ve stejném období, jako jste byli
dosud zvyklí,“ ujišťuje Libor Holub. (ks)

INZERCE

Tak to je
bezvadný!

Nic na vás nehrajeme
V rámci pravidelného vyúčtování vám bude
odečtena 1/12 ceny za odebranou silovou
elektřinu / zemní plyn a za stálý plat. Každý rok
tak od nás dostanete jeden měsíc zdarma.
Více informací a podmínky akce
na www.bohemiaenergy.cz.

Garance
měsíce
zdarma

HUDEBNÍ IMPULSY

Světlo nenápadného hitmakera
Michal Hrůza před pár
dny vydal novou desku
Světlo do tmy. Jaká byla
cesta talentovaného
muzikanta mezi českou
skladatelskou špičku?
JOSEF VLČEK

K

olem zpěváka a skladatele Michala Hrůzy se toho v poslední době
hodně děje. Ještě před tím, než byl
kvůli koronaviru nucen posunout termíny
jarního turné na podzim, změnil dlouholetý management. Očekávané nové album
Světlo do tmy vyšlo však už minulý pátek
a stejnojmenný singl již pár týdnů boduje
v rádiových žebříčcích. Při zkušenostech
s předchozími deskami je jisté, že to nebude jediná úspěšná skladba z nového
alba. Sám Michal při vysílání k nedávným 21. narozeninám Rádia Impuls s jistotou prohlásil, že on i jeho okolí mají pocit,
že to je „to nejlepší, co ze mě kdy vyšlo“.
Hrůza je neobvyklým zjevem na české
popové scéně. Od roku 2006, kdy opustil
pardubickou skupinu Ready Kirken, vydal
několik velmi úspěšných kolekcí písní, kte-

jeho písničky i po roce nebo po dvou relativně malou „ohranost“ a dají se pořád pouštět, aniž by šly většině publika na nervy.
Další specifickou vlastností písní Michala Hrůzy je jejich schopnost zklidňovat
emoce a přetavit osobní impulsy do obecnějších pocitů. Právě proto ho mají rádi
čeští režiséři, kteří z něj udělali nejúspěšnějšího současného autora filmových písní. Jeho písně najdete většinou v závěreč-

ných titulcích filmů Lidice, Martin a Venuše, Zakázané uvolnění, Padesátka nebo
Ten, kdo tě miloval. Zatím poslední byl
loňský Narušitel, z něhož pochází píseň
Nad světem (Nezapomínej!), která je také
součástí nové desky. Ostatně také zmiňovaný super úspěšný hit Pro Emu pochází
z filmu. Ten si naživo stejně jako další Hrůzovy filmové hity můžete na Impulsu poslechnout během večerního Živááááku Rá-

dia Impuls v úterý 24. března od 20:00.
Na první pohled se zdá, že letošní jaro
kvůli rušeným koncertům bude mít Michal
Hrůza volné. Není to tak úplně pravda.
V nejbližších dnech natáčí jeden z dílů připravované druhé řady talk show Doupě
Mekyho Žbirky. A pomalu si začne chystat
program na letní festivaly a pak na podzimní Český mejdan s Impulsem, který proběhne 17. října v pražské O2 areně.
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Elektrické vozíky
a skútry
SELVO 3500.6

58 290 Kč

34 990 Kč
Dojezd 48 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
2 nezávislé brzdy
Výkon 500 W (1000 W)

FOTO | A. HORSINKA, MAFRA

ré obsahují skoro dva tucty většinou křehkých pop rockových hitů. Asi nejslavnějším z nich je Pro Emu, který se drží už
165 týdnů na žebříčku nejhranějších písní
v Česku. Neméně oblíbená je dodnes také
skladba Voda živá, kterou napsal v roce
2006 pro debut Anety Langerové. Svého
času se dokonce psalo o tom, že Voda živá
patří mezi nejčastěji hrané písně během posledních rozloučení, což jen potvrzuje
emocionální sílu, kterou Hrůzova kompozice v sobě má.

Songy na dlouhou trať
Přitom kvalita 48letého písničkáře je v nenápadnosti jeho písní. Bývají to jakési
„běhy na dlouhou trať“. Jsou občas i trochu
introvertní a tím pádem do mysli posluchačů pronikají pomalu a jen jakoby mimochodem, ale o to déle a pevněji se v ní drží. Rádiové výzkumy ukazují, že díky tomu mají

Nový výrobek
10x delší životnost baterie
e
za příplatek
Plzeň 2 - Slovany

elektrokola-skutry.cz - ADOVE,
Koterovská 48,
tel.: 605 506 159

Plzeň 4 - Doubravka

Drhovle u Písku - Pamětice

AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY s.r.o.,
Pamětice 17,
tel.: 608 100 717, 380 427 000

Cheb

AGROWEST,
Hřbitovní 952/29,
tel.: 377 462 108, 377 462 109

OPTIMO-Elektro vozidla,
Evropská 879/44,
tel.: 608 481 885

Další nejbližší prodejny: Praha,

Písek, Strakonice, Louny 2x a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz
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PESTRÁ KRAJINA PETRA HAVLA

Objevte „neznámý“ pojem příroda

pod tímto pojmem představuje to, co by
si představovat měl.
Skutečný pobyt v přírodě totiž neznamená vydat se na procházku do městského parku nebo odjet na chatu mimo městské prostředí. Zejména některé městské,
ale i zámecké parky parametry „pobytu
v přírodě“ nesplňují, a dvojnásobně je
nesplňují právě souvislosti s koronavirem. Nejde totiž o místa, kde by byl člověk sám nebo skoro sám, často je to naopak prostředí využívané ke společen-

Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

J

ednou ze stále ještě povolených aktivit v současné době expanze koronaviru a s ní spojenému omezení pohybu lidí je „pobyt v přírodě“. Je
to po všech stránkách rozumné rozhodnutí, jak je ale z praxe vidět, ne každý si

ským setkáním, byť na čerstvém vzduchu v prostředí keřů, stromů, různých záhonků či uměle udržovaných vodních
ploch. To ale skutečná příroda není.
Tu představuje les, polní cesty nebo
rybníky přímo v krajině či některé naučné stezky, v nichž téměř nedochází ke
kontaktu s dalšími lidmi a kde si člověk
může na přírodu doslova sáhnout a být
alespoň na čas její součástí. Právě to je
přitom pro přirozené posilování imunity v současné době vhodné, bez rizika

potenciálního přenosu koronaviru. Bohužel je třeba konstatovat, že podoba
„pobytu v přírodě“ v podání nemalé části veřejnosti je důsledkem celkové odtrženosti společnosti od skutečné, „divoké“ přírody. Současná situace je tak
mimo jiné šancí tento deficit alespoň trochu napravit. Mohli bychom se proto
v budoucnosti zbavit třeba takových výstupů z anket mezi školáky, podle nichž
jablka rostou v lese. Když už se tedy ví,
že kráva na pastvě není fialová.
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VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

AKCE

/

MALOTRAKTORY

/

64 740 Kč

KARTÁČE

49 990 Kč

/

ŠTÍPAČE

/

A DALŠÍ

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL
/ s vyklápěcím návěsem ANV-380
a motorem VARI XP-200
za akční cenu 49 990 Kč s DPH
/ zvládne všechny polní práce,
přepravu nákladu i sečení trávy
/ vystavení technického
průkazu pro provoz
na veřejných komunikacích

ČTENÁŘSKÝ RING
Čtenáře 5plus2 zaujal článek o české výrobě smrtícího jedu s názvem
Agent Orange, který byl použit ve
vietnamské válce. Přinášíme příspěvky z diskuze na serveru
www.idnes.cz, který článek převzal.
Až mě zaráží, kolik lidí dosud
neví, že vietnamskou válku začal severní Vietnam a jižní spolu s Američany byli ti napadení. Byl jsem v jižním Vietnamu a Američany tam lidé
vnímají pozitivně, tedy aspoň ti, se
kterými jsem se tam potkal. Samozřejmě to nic nemění na tom, že
Agent Orange byl strašné svinstvo.
Otázkou je, zda to Američané věděli, nebo ne, když to použili k odlesnění.
Jiří Pokluda
Moc děkuji za článek, rozšířil mi
obzory. Mám radost, že i někdo
z Česka pomáhá Vietnam od těch
chemikálií dekontaminovat.
Jan Pindlik
Agent Orange byl v té době oficiálně považován za naprosto neškodnou chemikálii. Byla to tekutina a američtí vojáci ji na letištích třeba používali jako prostředek na mytí
rukou. Bohužel pro jejich budoucnost.
Radim Polášek

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-96 / KUK-125

SAZEČ BRAMBOR
SB-40

2 RADLICE SV-1
+ NOSIČ NM1-001

Původní účel tohoto koktejlu bylo
odlistnění porostů, ve kterých se
skrývali vietnamští vojáci a partyzáni, čili původně jako zbraň nebyl určen.
Dan Vlk

HOLD TĚM, CO POMÁHAJÍ
ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Karlovy Vary, Jana Slouková - MBN, Dolní Kamenná 1035/12, T 353 565 419, 608 444 133 / Klatovy, FRANČÍK, 5. Května 329, T 376 323
787 / Louny, HSQ centrum , Zeměšská 2787, T 732 500 962 / Marianské Lázně, GARFO, Chebská 602/20a, T 725 301 044 / Plzeň, AT
SERVIS, Husova 73, T 377 221 789 / Roudnice nad Labem, ROSS UNIVERSUM, Žižkova 2491, T 608 124 767 / Roudnice nad Labem,
Auto Krepčík, Žižkova 2493, T 602 430 322 / Rumburk, Jiří Šuma, Nová 168/15, T 606 850 100 / Sušice, PRŮCHA-MOTOROVÉ NÁŘADÍ
s.r.o., Volšovská 1224, T 376 528 940, 602 546 022

Všem zdravotníkům, policistům,
hasičům, dobrovolníkům pracujícím nejen pro seniory, vojákům, celníkům a všem, co pomáhají ostatním proti nákaze koronaviru: Držte
se, hodně sil, zvládáte to na jedničku. Velká poklona vám patří.
Dagmar Macášová

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

Chcete i vy něco vzkázat lidem
z první linie boje s koronavirem? Napište na e-mail redakce@5plus2.cz.
Vybrané vzkazy zveřejníme.

NÁŠ KRAJ

magazín pro volný čas

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN 5plus2 PRO ZÁPADNÍ ČECHY

Užijte
si jaro
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Lázně vítají další sezonu
Byť lázně nezavírají své
brány ani v zimě, slavnostní
zahájení letní lázeňské
sezony patří dodnes mezi
nejoblíbenější městské
akce. PETR PRZECZEK

N

ejvětší společensko kulturní událostí lázeňských měst je vždy slavnostní zahájení sezony. Na letošních oslavách se sice podepsala opatření
v boji proti koronaviru, lázně ale věří, že
v květnu bude to nejhorší za nimi.
Karlovy Vary v minulosti zahajovaly sezonu jako první na začátku května. Letošní zahájení je ale posunuté až na poslední květnový víkend. Podle plánů pořadatelů tak město ožije od 29. do 31. května.
Ta letošní sezona už má pořadové číslo
663.
V ulicích, parcích, na kolonádách i v lázeňských lesích se představí hudebníci,
divadelníci a další umělci. Chybět nebude slavnostní večer s předáním ceny města a čestného občanství, který se letos
odehraje v Karlovarském městském divadle, žehnání pramenům a slavnostní
mše, průvod družiny Karla IV. nebo řemeslný trh s dobovými atrakcemi pro děti
zdarma.
V Mariánských Lázních věří, že v termínu od 8. do 10. května už budou antikoronavirová opatření minulostí. O druhém
květnovém víkendu má totiž začít lázeňská sezona s pořadovým číslem 202.
Oficiální část programu zahájí Slavnostní koncert Západočeského symfonického orchestru, který se uskuteční v pátek 8. května od 19.30 hodin ve Společen-

NEJSTARŠÍ SOUČÁSTÍ SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ LETNÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY JE OD NEPAMĚTI
ŽEHNÁNÍ PRAMENŮM. NA SNÍMKU OBŘAD V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH. FOTO: PETR PRZECZEK

ském domě Casino. Oficiální část bude
pokračovat v sobotu 9. května v 10.00 hodin Mší svatou v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, který stojí poblíž kolonády.
Po mši cca od 11 hodin, požehnají církevní hodnostáři mariánskolázeňským pramenům. Připravený je i bohatý kulturní
program.
Předpokládaným termínem, ve kterém
do nové sezony vstoupí další z měst lázeňského trojúhelníku, Františkovy Lázně je 16. květen. Připravuje se slavnostní

svěcení a otevírání pramenů, průvody v
historických kostýmech, jarmarky, promenádní a kolonádní koncerty.
Na vstup do 217. lázeňské sezony se
chystají také jediné lázně Plzeňského kraje - Konstantinovy Lázně. V kulturním kalendáři slavnostní zahájení obsadilo termín od 15. do 17. května.
Nejznámější radonové lázně, Jáchymov, původně plánovaly zahájit sezonu
na konci května, nakonec se ale rozhodly
akci zrušit.
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Výstava je připravena k aktuálnímu tématu 40. ročníku
Plzeňského mezioborového sympozia k problematice
19. století konaného v rámci festivalu Smetanovské dny.
www.zpc-galerie.cz

FB.com/Zapadoceska.galerie

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
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Kraj je plný neznámých,
přitom zajímavých míst

Seznamte se s několika obcemi regionu, jejichž návštěva stojí za to. Nabízejí mimo jiné
řadu pozoruhodných přírodních i památkových lokalit. LADISLAV VAINDL

P

lzeňský region je plný známých
turistických cílů, do nichž každoročně míří desetitisíce turistů nejen z celé republiky, ale i z
ciziny.
Ať už je to krajské město Plzeň s
řadou zajímavých památek, zoo či pivovarem, nejnavštěvovanější hrad kraje
Rabí, nebo šumavská příroda. To ale
zdaleka není všechno, co může návštěvníkům nabídnout. Nachází se zde také
řada menších obcí, které možná nefigurují v žebříčku nejlákavějších destinací,
přesto v nich ale je co obdivovat a nemusíte za ně platit ani žádné vstupné.
Přicházející jaro k jejich návštěvě přímo láká, zvláště v době, kdy jsou kvůli no-

vému koronaviru zakázané akce, zavřené
jindy přístupné památky a cestování do
zahraničí není zrovna nejbezpečnější.
Přinášíme profily několika obcí, které mohou v nelehké době být zajímavými cíli jarních výletů. Řada z nich se
může pochlubit opravenými domy na
návsích, pozoruhodnými církevními
stavbami i přírodními místy spojenými s mnoha legendami a příběhy.
Přestože zde nebudete moci obdivovat honosné interiéry zámků ani zde nebudete mít k dispozici prohlídkové trasy s výkladem o historii místa, neznamená to, že by vaše návštěva měla být
méně hodnotná.
I prostřednictvím poutních míst, roz-

hleden nebo kapliček se můžete dozvědět spoustu zajímavého o dějinách místa
a také třeba lidech, kteří zde v minulosti
žili.
To platí například o legendami opředeném vrchu Ticholovec nebo okolí Příchovic. Zároveň nechybí ani informace o aktuálním dění v těchto obcích a o nejzajímavějších investičních akcích, které se
zde odehrávají nebo se v blízké době
chystají.
Některá z uvedených míst se pravidelně účastní soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje. V našem výčtu tak nechybí
ani obec, která je aktuálním držitelem tohoto titulu, tedy Pačejov. Ten ocenění získal v minulém roce.
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Jaro a léto v Chotěšově
a v chotěšovském klášteře
je na co se těšit
středa-sobota
pátek
sobota
pondělí
sobota
sobota
neděle
pátek
sobota-neděle
pátek
sobota
čtvrtek
sobota
pátek
pátek
pátek
sobota-pondělí
sobota
sobota
sobota
pátek
sobota
pátek
pátek
sobota

1.-4. 4.
3. 4.
11. 4.
13. 4.
25. 4.
25. 4.
3. 5.
8. 5.
9.-10. 5.
16. 5.
30. 5.
11. 6.
13. 6.
19. 6.
26. 6.
3. 7.
4.-6. 7.
11. 7.
18. 7.
1. 8.
14. 8.
15. 8.
21. 8.
28. 8.
29. 8.

Výstava trofejí
Velikonoční jarmark
Extra band
Velikonoční koncet
Rybářské závody
Běh Chotěšovem
Zahájení sezony v klášteře
Slavnosti vína
Staročeské máje
Chotěšovská 30
Den dětí
Lukáš Pavlásek - Planeta slepic
Rybářské závody dvojic
Letní kino
Letní kino
Letní kino
Fotovíkend
Den malých pivovarů – NOVINKA
Kabát revival
Večer pro klášter
Letní kino
Neckyáda
Letní kino
Letní kino
Barokní odpoledne

Obec Štěnovice hledá
provozovatele restauračního zařízení
Lidový dům Štěnovice:
Obec Štěnovice hledá nájemce (provozovatele) restauračního zařízení Lidový dům Štěnovice (ul. Spojová 194, k.ú. Štěnovice – objekt je
ve vlastnictví obce). Předmětem pronájmu jsou prostory restauračního zařízení spolu s kuchyní s příslušným vybavením a skladovacími
prostory. Objekt je zcela zařízen pro okamžité provozování restaurace.
Pronájem bude sjednán na dobu neurčitou od 1. 6. 2020 s výpovědní
lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí 5 tis. Kč za měsíc (bez energií
a služeb). Příjem jednotlivých nabídek bude ukončen dne 30. 4. 2020
v 11:30 hodin. Úplné znění výběrového řízení s podrobnějšími informacemi je k nalezení na internetových stránkách obce:
www.stenovice.cz/obecni-urad/uredni-deska/
Případně je možné kontaktovat starostu či místostarostu
obce Štěnovice na tel.: 377 916 202, 606 665 782.

Srní

srdce
Šumavy

Srní a jeho okolí patří k nejoblíbenějším částem
Šumavy. Najít je tady možné spoustu přírodních
i architektonických zajímavostí.
Velkým lákadlem je například Povydří, tedy oblast mezi Srním a Horskou Kvildou
vinoucí se podél řeky Vydry. Lokalita byla vyhlášena přírodní památkou zejména kvůli kaňonovitému údolí balvanitého úseku řeky s přilehlými zalesněnými
svahy. Pozornost návštěvníků poutají například obří hrnce, kterých je vodní tok
plný, peřeje i dlouhé kaskády. Nad nimi se potom tyčí skalní masivy se skalními
věžemi Baba, Panna a Mnich i mnoho kamenných moří. Jde o plošné rozsáhlé
plošné balvanové pokryvy na temenech horských břehů a na svazích. Většinou
jde o výsledek rozpadu skalních výchozů. Na soutoku Vydry a Křemelné se pak
nacházejí dvě unikátní vodní elektrárny Vydra a Čeňkova pila. Také ty jsou častým cílem turistů. Jsou totiž veřejnosti přístupné a nacházejí se zde expozice,
které přibližují historii výroby elektřiny v této lokalitě. Atraktivním místem je také
Vchynicko-tetovský plavební kanál vybudovaný na přelomu 18. a 19. století, aby
odváděl část vody z řeky.
Projekt kanálu vypracoval v letech 1798-1801 inženýr Josef Rosenauer. Na několika místech se dochovaly původní kamenné mostky přes kanál. Po celé délce je
nenáročná naučná stezka - i pro cyklisty. Kanál sloužil k přepravování palivového
dřeva z nepřístupných revírů v údolí Modravy. Je 14,4km dlouhý a 4,5 metru
široký, výškový rozdíl mezi konci je 190 metrů. Protože toky byly tenkrát splavné
po celé délce, bez přehrad a jezů, plavilo se dříví až do Prahy. Když postihla v 18.
století Šumavu lesní kalamita, desítky tisíc kubických metrů dřeva se dostaly
po proudu, a zajistilo se tak palivové dříví pro celé hlavní město.

https://www.sumava.net/ousrni/

Turisté, kteří své putování zahájí v Srní, si mohou zvolit mezi delší i kratší cestou.
Ta první je zavede na Rokytu, kde je možné si prohlédnout geologickou expozici.
Komu to nestačí, má příležitost dojít až na Antýgl. Tady se v letech 1523-1815
vyrábělo v místní sklárně duté sklo a pateříky, tedy skleněné kuličky pro růžence.
Protože sklárna měla jen jednu pec - ein Tigel, získalo místo dnešní název Antýgl.
Po uzavření hutě byl roubený objekt upraven na zájezdní hostinec, dnes je tu
dochovaný komín.
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Okolí Strašic láká na lesy
V blízkosti brdské vsi, o níž
se píše v dokumentech už
ze 14. století, je možné
spatřit mokřady, rybníky,
kopce i pozůstatky po
těžbě. LADISLAV VAINDL

S

trašice jsou obec s 2500 obyvateli, která se nachází na jihovýchodě Rokycanska, na úpatí pohoří
Brdy.
Jsou kolem dokola obklopeny
lesy, převážně jehličnatými, které se v
podzimních měsících stávají pravým
houbařským rájem.
Nádherný pohled směrem k jihu nabízejí zalesněné brdské vrchy, hrdě se tyčící nad okolím. Nejvyššími z nich jsou Tok
s výškou 865 metrů nad mořem a Praha,
který má 862 metrů nad mořem.
Samotné Strašice, které mají svoji bohatou historii, se skládají ze tří čtvrtí, jejichž názvy se dochovaly z dávné minu-

JEDNA ZE STRAŠICKÝCH PAMÁTEK, KOSTEL
SVATÉHO VAVŘINCE. FOTO: ARCHIV

losti. Nejvýše položená strašická čtvrť se
nazývá Dvůr, prostřední, současné centrum obce, nese název Ves a dolní části
Strašic se říká Huť. Skutečné stáří obce
může být předmětem dohadů, první písemná zmínka o městečku v podhradí,
vybudovaného v době, kdy byly Strašice
majetkem Petra I. z Rožmberka, se datuje rokem 1349.
Bohaté lesní porosty a přítomnost vodních toků skýtají možnost sportovního i
turistického vyžití. Nejvýznamnějším
vodním tokem je Klabava, dříve zvaná
Padrťský či Černý potok. Mezi rybníky
stojí za zmínku především rybník Tisý s
rozsáhlým mokřadem a rašeliništěm, které poskytuje domov celé řadě druhů vodního ptactva. Mezi další rybníky patří
Dvorský, Veský a Pod kostelem.
Při procházkách malebnou krajinou
může turista spatřit skromné pozůstatky
po středověké a novověké těžbě železné
rudy, které pomalu mizí pod všudypřítomnou zelení. Dále může navštívit i několik tvrzišť, která dříve chránila strašickou kotlinu.

INZERCE

Školku a bývalou hasičárnu
ve Strašicích čeká proměna
Nový kabát dostane letos mateřská škola ve
Strašicích na Rokycansku. Obec chce budově
vrátit podobu, jakou měla před 130 lety,
kdy byla vystavěna. A není to jediná stavba
v majetku obce, kam letos půjdou peníze
z rozpočtu.
Budova mateřské školy je architektonicky
zajímavou stavbou, v době normalizace však
byla opatřena břízolitovou omítkou, která
překryla i původní štukatérské prvky.„My je
tam zase chceme vrátit,“ uvedl starosta Strašic Jiří Hahner. Budova v minulosti fungovala
jako základní škola, ale už čtyři desítky let
slouží jako mateřinka. Obec chce letos investovat také do bývalé hasičárny, kde dnes sídlí
obecní policie a mají tam zázemí techničtí
zaměstnanci.„Budovu chceme modernizovat
a také dostane novou střechu a fasádu. Bude
to další krok ke zvelebení naší návsi,“ nechal
se slyšet starosta.
Strašice dnes mají více než dva a půl tisíce
obyvatel a jejich počet stále roste. V obci se
staví a usazují se tu hlavně mladé rodiny.„Za

poslední čtyři roky nám vzrostl počet obyvatel téměř o dvě stě, a to je opravdu hodně,“
těší Hahnera. Největší výhodou je podle něj
strategická poloha obce. „Jsme blízko dálnice
D5 a přitom ležíme uprostřed brdských
lesů v sousedství chráněné krajinné oblasti,
máme tu čistý vzduch a krásnou přírodu.
A to jsou zkrátka lukrativní věci,“ vysvětluje
s tím, že Strašice se mohou pochlubit i velmi
nízkou nezaměstnaností, což přičítá právě
e.
blízkosti dálnice
V obci je veškerrá občanská
vybavenost, fun
ngující
zdravotnictví
i školství, několik obchodů
a hospůdek.
Po třiceti
letech od revoluce se Strašice
z šedé obce
proměnily
v moderní mís-

to pro život.„Hodně se tu investovalo. Vždyť
ještě na konci osmdesátých let tu nebyly kromě středu obce vybudovány inženýrské sítě.
Chyběly vodovody, kanalizace a plynovod.
Bytové domy byly vytápěny lokálními kotelnami na tuhá paliva. To všechno je minulost,“
podotýká Hahner.
Jeho samotného těší, že Strašice se postupně
stávají přirozeným centrem brdského pohoří,
které vyhledávají jak turisté, tak lidé k trvalému bydlení.

www.strasice.eu
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Objevte Strašice, bránu
do brdského pohoří

Obec, která se rozkládá na úpatí pohoří
Brdy a obklopují ji hluboké lesy. To jsou
Strašice. Dnes zde žije dva a půl tisíce
obyvatel a jejich počet pomalu roste i díky tomu, že se tady hodně staví
a místo objevují i mladé rodiny s dětmi.
Láká je nejen krásná příroda, ale i skvělá
dopravní dostupnost Prahy i Plzně díky
blízké dálnici D5. Strašice dnes také vyhledává stále více turistů. „Naše obec
se postupně stává přirozeným centrem
brdského pohoří,“ říká starosta Strašic
Jiří Hahner.
Oblast pohoří Brdy byla pro turisty
atraktivní už před více než sto lety.
Již v roce 1926 tady ale vznikla dělostřelecká střelnice, a i když v té době
zaznívaly hlasy, které volaly po založení národního parku, v roce 1950 byl
zřízen vojenský újezd Brdy a v oblasti
pak dlouhá desetiletí sloužila armáda.
V novém miléniu však byla její činnost
utlumována a v roce 2007 byly částečně zpřístupněny okrajové části újezdu
o víkendech a svátcích, což se týkalo
i oblasti mezi Strašicemi a Zaječovem.
V roce 2016 byl vojenský újezd zrušen, byla zpřístupněna jeho valná část
a vznikla chráněná krajinná oblast, což
do těchto končin přivedlo a stále přivádí i velké množství turistů.
Dříve vojáci, dnes turisté
S odchodem vojáků se ve Strašicích
museli vypořádat už v roce 2004, kdy
tady byla zrušena vojenská posádka
a vedení obce se zabývalo tím, co

udělá s chátrajícími kasárnami. Areál
se naštěstí podařilo smysluplně využít. Začalo zde fungovat Muzeum
Středních Brd a Muzeum dopravy
a zázemí zde našla také knihovna či
několik soukromých firem. Turistům
tady také celoročně slouží jedinečná
ubytovna, která vznikla v prostorách
bývalé kasárenské ubikace. Příchozí
zde mají k dispozici téměř dvacet lůžek se sociálním příslušenstvím a vše
je autenticky upraveno na způsob
vojenské nocležny z období první
republiky. Zážitek pak umoňuje třeba to, že lůžka kdysi skutečně patřila
armádě. Muzeum Středních Brd je
dnes hojně navštěvované turisty. Ještě před zpřístupněním újezdu do něj
zamířily až tři tisíce lidí ročně, ovšem
hned rok nato se jejich počet zdvojnásobil a roste i nadále.
V areálu se nově zřizuje také soukromá Záchranná služba Brdy, pro niž
jsou prioritou výjezdy právě do rozsáhlé oblasti Brd, a to včetně hůře
přístupných lokalit. Do někdejšího
vojenského prostoru měli dosud
záchranáři dojezdovou vzdálenost
i více než třicet minut, takže jde o vítanou iniciativu. Posádka kvalifikovaných zdravotníků navíc pomůže řešit
problém s nedostatkem lékařů v obci.
Na Tři trubky i s kočárkem
Pokud vás lákají brdské hvozdy
a chcete se příjemně projít, aniž byste hledali adrenalin, udělejte si vý-

let na někdejší lovecký zámeček Tři
trubky, který nechal v letech 1888 až
1890 vystavět Jeroným Colloredo-Mansfeld, jemuž kdysi patřily zdejší
lesy a panství Dobříš a Zbiroh. Nenáročná procházka začíná na parkovišti
ve Strašicích, odkud je to k zámečku
přibližně dva a půl kilometru. „Cestu
pohodlně zvládnou i rodiny s malými dětmi a kočárky,“ ubezpečuje
starosta Strašic. Turistické značení
vás povede údolím říčky Klabava obklopeným hlubokými lesy. Zámeček
byl vystavěný v duchu pozdního romantismu a v roce 2014 byl vyhlášen
kulturní památkou. Zajímavostí je, že
ve třicátých letech zde nějaký čas pobýval prezident Tomáš Garrigue Masaryk a v roce 1938 i jeho nástupce
Edvard Beneš. V objektu má výhledově vzniknout Dům přírody Brd, který
bude jednou ze vstupních bran do

zdejší chráněné krajinné oblasti. „Již
je na to zpracovaný projekt,“ přikyvuje Hahner.
Co se týče parkování, obec Strašice
nechala už rok po zpřístupnění vojenského újezdu vybudovat parkovací plochu přímo u vjezdu do chráněné krajinné oblasti a další možnost
zaparkovat je pak přímo u muzea.
Pohodlně tak odsud můžete vyrazit
na výlet do brdských lesů, které mají
co nabídnout všem věkovým i zájmovým skupinám po celý rok.
www.strasice.eu

24 27. března 2020

Náš kraj

Vesnice roku sází na
spolky i opravu staveb

Držitelem ocenění je za loňský rok Pačejov. Zaměřuje se na rozmanitost. LADISLAV VAINDL

A

ktuálním nositelem prestižního titulu Vesnice roku Plzeňského kraje je Pačejov. Ten
soutěž ovládl v minulém roce
a získal ocenění zlatá stuha.
„Máme samozřejmě obrovskou radost, jedná se o velký úspěch. Jde o
prestižní soutěž, navíc její jubilejní pětadvacátý ročník. V kraji je 501 obcí, takže
uspět v takové konkurenci je výborné. Co
to všechno bude znamenat, si člověk uvědomí až časem,“ řekl po převzetí titulu
starosta Pačejova Jan Vavřička. Vesnice,
v jejímž čele stojí, se o titul ucházela potřetí. „V předchozím ročníku jsme získali
modrou stuhu za společenský život, letos
je to nejvyšší ocenění,“ dodává.
V loňském roce soutěžilo v kraji šestnáct obcí. Komisi, která z nich vybírala tu

nejlepší, vedl Miroslav Kroc, starosta
Břas na Rokycansku. Ty se Vesnicí roku
staly před dvěma lety. „Návštěva, kterou
jsme absolvovali v Pačejově, byla příjemná, nenásilná, celé dvě hodiny jsme si užili. Viděli jsme základní věci v částech
obce. Všude bylo plno lidí, kteří nás vždy
ochotně seznámili s tím, co je zde zajímavého a co se podařilo za poslední roky
udělat,“ sděluje Kroc.
Jeho i ostatní kolegy zaujala také představení, která si Pačejovští připravili. Funguje tam řada spolků, což nás zaujalo,“
vysvětluje Kroc, proč zvítězil zrovna Pačejov.
Právě na představení spolkové činnosti Pačejovští sázeli nejvíce. „Porotu jsme,
myslím, upoutali hlavně rozmanitostí
naší prezentace. Bylo tam ode všeho

něco a to bylo asi důležité. Snažili jsme
se jim předvést nejrůznější oblasti života
v obci, ať jde o práci s mládeží, spolkovou činnost, nebo péči o stavební fond.
Spolkový život je důležitý. U nás funguje
dvanáct zájmových spolků. Každý rok se
koná několik desítek akcí. Skoro každý týden se něco děje, pořádají je právě spolky nebo kulturní komise obce. Máme
tady třeba fotbalovou přípravku, mladé
hasiče, kteří se pravidelně účastní soutěží, skauty, tenisový oddíl nebo myslivce,“
vyjmenovává Jan Vavřička.
Důležitý je i fakt, že budovy v Pačejově
jsou nově opravené. „Péče o stavební
fond se nám za poslední roky podařila úplně otočit. Všechny stavby prošly rekonstrukcí. K tomu využíváme velice úspěšně
dotace,“ míní starosta.
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V PačejoVě to žije.

je to hlavně práce našich spolků, říká starosta
Malebná pošumavská obec mezi Horažďovicemi a Nepomukem, kde dnes žije
více téměř 750 obyvatel. To je Pačejov,
pod nějž spadají ještě části Pačejov-nádraží, Strážovice, Týřovice a Velešice. Pačejov loni právem získal prestižní ocenění
Vesnice Plzeňského kraje roku 2019. Hodnotící komisi zaujalo nejen to, jak obec
vypadá, ale především její kulturní a společenský život, který je opravdu bohatý.
„V obci funguje celkem dvanáct zájmových spolků, které vyvíjejí pravidelnou činnost, a velice aktivně pracuje kulturní komise, která tuto činnost a
jednotlivé akce koordinuje. Lidé v těchto spolcích
pracují rádi, je to pro ně vlastně koníček,“ vysvětluje starosta Pačejova Jan Vavřička a připomíná, že
v soutěži Vesnice roku uspěla obec již v roce 2018,
kdy získala tzv. Modrou stuhu právě za spolkovou
činnost.
Nejstarším pačejovským spolkem jsou včelaři, kteří
se scházejí už od roku 1903. „Dále máme tři sbory dobrovolných hasičů, přičemž nejúspěšnější
z nich jsou hasiči z Pačejova, kteří mají i družstvo
žen a mládeže, a ta pravidelně obsazují čelní místa
v soutěžích v rámci klatovského okresu,“ popisuje
starosta. Velice známý je pak zdejší Automotoklub,
který Pačejov proslavil po celé republice, neboť po-

řádal již 40. ročník jedné z nejstarších tuzemských
automobilových soutěží. Aktivní jsou také skauti,
Tělovýchovná jednota Sokol, která má družstvo
fotbalistů hrajících krajskou soutěž, přípravku mládeže a oddíl SPV (sport pro všechny). Pravidelnou a
bohatou činnost vyvíjí rovněž Tenisový klub, o památky a dodržování lidových tradic se stará Spolek
pro obnovu památek, funguje zde také Myslivecké
sdružení a spolek JBR Enduro team Pačejov, kterýý
svým jarním závodem v klasickém enduru pravide
elně zahajuje sezonu terénních motocyklových sou
utěží u nás. V Pačejově vznikl také spolek, který od
roku 2003 bojuje proti jadernému úložišti v lokalittě
Březový potok. „Spolky mají obrovskou podporru
vedení obce a vzájemná spolupráce je na výborn
né
úrovni. Svědčí o tom i náš kulturní kalendář, kterrý
ročně obsahuje kolem padesáti společenských
h,
kulturních a sportovních akcí,“ podotýká Vavřička.

Velkou pozornost vedení obce mají také investiční
akce. Jen v loňském roce v Pačejově proinvestovali
dvanáct milionů korun, přičemž zhruba polovinu
pokryly získané dotace. „Například jsme posílili vodovod, což vyšlo na 2,5 milionu korun, v Pačejově
jsme za 700 tisíc korun odbahnili rybníček, ve zdejší
mateřské škole vyrostlo dopravní hřiště za 800 tisíc
korun a v neposlední řadě jsme za milion korun pořídili novou komunální techniku,“ vypočítává starosta.
Letos se pak podle jeho slov chystají dokončit nový
hektarový rybník pro zachycení vody v přírodě, což
je investice za sedm milionů korun.„Chceme rovněž
zrekonstruovat školní dílny, na což jsou vyčleněny
dva miliony korun a chystáme se na obnovu chodníků a cest na místním hřbitově, kam půjde 1,5 milionu korun,“ dodává Vavřička. V plánu je také obří
stomilionová investice do vybudování kanalizace
v jednotlivých místních částech, kterých je dohromady pět, a opatření, která zlepší zásobování obce
vodou za zhruba 40 milionů korun.
„Určitě se máme za čím otočit, ale stále je na čem pracovat, což nás žene dopředu,“ říká závěrem starosta.
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Vrch nabízí romantiku

V Příchovicích je možné najít vzácný barokní zámek od Jakuba Augustona i bývalé
lázeňské letovisko na hojně navštěvované vyhlídce zvané Ticholovec. LADISLAV VAINDL

O

bec Obec Příchovice je známá zejména svým barokním
zámkem postaveným v první
polovině osmnáctého století
podle návrhu Jakuba Augustona mladšího. Stavbě ustoupily pravděpodobně nejen budovy staré tvrze, ale
též byla upravena dispozice vesnice. V
hlavním průčelí je rizalit s balkónem podpíraným sochami atlantů, vytvořenými
pravděpodobně Lazarem Widmannem.
Turistických zajímavostí ale Příchovice a
jejich okolí nabízejí mnohem více. Vyhledávanou lokalitou je například nedaleký
vrch Ticholovec, který leží ve výšce 480
metrů nad mořem.
Místo bylo na začátku 18. století velmi
hojně navštěvované. Lidi sem lákaly lázně, sochy i jeho romantický charakter. Zástupy sem mířily také kvůli soše svatého
Lamberta a svatého Vojtěcha, zejména
pak o všech svátcích, kdy se dílo stávalo

JEZ NA ZLATÉM POTOCE U PŘÍCHOVIC
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cílem různých průvodů. Na Ticholovci
byla studánka s léčivou vodou, kterou
místní nazývali Svatolambertská.
Roku 1741 byla v Ticholovci postavena
poustevna, do které byl uveden fráter
Martián. Ten se stal správcem lázní. Na
zbytky lázní návštěvníky v současnosti
upozorní jen nerovnosti v terénu, které

dříve bývaly vanami ke koupání a informační tabulka s popisem dřívějších událostí. Zatímco v minulosti byl vrch hustě
porostlý, dnes už tomu tak není. Během
posledních dvaceti let totiž místní vegetaci poškodila sucha a vichřice. Neprospěla ani těžba dřeva, poté, co byl les navrácen v restituci původním majitelům, o
zbytek škody se postaral kůrovec. Les
později vykoupila obec a postupně ho
dává do pořádku.
V lese se nachází malá skála, kde je namalována postava svatého Vojtěcha. Ten
se měl při své cestě do Říma v letech
989-990 stavět na hradě Skála, kde měl
příbuzné. Na uvedené skále v lese Ticholovci měl zůstat málo znatelný stín a pak
neumělá malba. V roce 1942 namaloval
světce na skálu akademický malíř F.V.Eisenreich. Vlivem počasí obraz chátral, a
tak asi kolem roku 1975 jej opravil přeštický občan Pavel Jirsa.

INZERCE

Kouzlo venkova s městem na dosah. To jsou Příchovice
V Příchovicích na Přešticku se blíží do finále rekonstrukce domu, který sousedí se zdejší mateřskou školou. Obec vilu již před časem zakoupila
za účelem rozšíření kapacity mateřinky a vybudování prostor pro provoz zdejšího skautského
střediska. Pro obec s jedenácti sty obyvateli jde
o velice významnou investici.
„Dům má dvě podlaží. Spodní bude sloužit mateřské škole a horní patro budou využívat skauti,
jejichž klubovna má dnes nedostačující kapacitu.
Stavba je těsně před dokončením,“ uvedla starostka Příchovic Pavlína Nohavová. O činnost
ve skautu v Příchovicích je podle jejích slov velký zájem. Zdejší středisko má kolem 140 členů
a další přibývají, nejmladší členové, kterým tu říkají benjamínci, chodí ještě do školky. „Skauting
se u nás po revoluci neskutečně rozjel,“ usmívá se
Nohavová. Činnosti se ujali zkušení vedoucí, kteří už si vychovali novou generaci, která dále pracuje s dětmi. I proto je v zájmu obce, aby skauti
měli pěkné a hlavně dostačující zázemí. Dům,

kam obec nastěhuje část mateřinky a skauty,
sloužil v minulosti k rekreačním účelům, léta byl
však nevyužívaný, a tak se vedení obce rozhodlo
jej za 2,5 milionu korun zakoupit a následně zrekonstruovat.
V Příchovicích mají dále v plánu prodloužení vodovodního řadu, a to z důvodu dlouhotrvajícího
sucha. „Vody ve studních ubývá a už i ti, kteří z nich
dlouhá léta brali vodu, dnes volají po vodovodu.
Nyní na to zpracováváme projekt,“ řekla Nohavová. V Kucínech a Zálesí, které pod Příchovice
spadají, se pak letos chtějí zaměřit na opravy
místních komunikací. V Zálesí pak obec investuje
ještě do oprav požární nádrže.
Příchovice jsou dnes podle Nohavové skvělým
místem pro život. „Dost se tu staví a za poslední
léta jsme se hodně rozrostli. Ročně přidělujeme až
dvanáct nových čísel popisných,“ uvedla starostka. Obec má podle jejích slov vynikající polohu
napůl cesty mezi Plzní a Klatovy. Veškeré služby
pak mají lidé snadno dostupné v sousedních

Přešticích, kam je to kousek pěšky po cestě. „Je tu
venkov se vším všudy, ale vymoženosti města lidé
mají stále na dosah,“ popisuje Nohavová, která je
v úřadu od roku 2010. Ji samotnou těší, že starousedlíci i nově přistěhovalí k sobě mají blízko
a setkávají se nejen na pravidelných akcích.
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Kostelec opravuje kostel
a chystá nové byty
Obec, která se nachází
nedaleko Stříbra, chystá
i letos zajímavé investiční
projekty. K těm patří
vodovodní přivaděč nebo
kamerový systém.
LADISLAV VAINDL

K

ostelec u Stříbra patří k místům, která rozhodně nestojí na
jednom místě. Neustále tu vymýšlejí nové projekty. „Rok
2019 jsme zahájili přímo největšími možnými investicemi, které jsou
obsaženy ve Strategickém plánu obce na
léta 2018 – 2025 a prioritně dané pro nadcházející čtyři roky. Dokončili jsme druhou etapu odkanalizování obce Nedražice v hodnotě 13,5 milionu korun. Za vý-

znamného přispění Plzeňského kraje a
Ministerstva zemědělství se otvírají další
možnosti zkrášlování veřejných prostor.
Určitě občané zaznamenali nejenom optickou změnu na návsi a v areálu bytových domů v Kostelci, kde ČEZ dodavatelsky zajistil uložení vzdušného elektrického vedení do země a obec instalovala
nové veřejné osvětlení za 2,5 milionu korun, včetně nasvícení kostela sv. Jana
Křtitele,“ uvedl starosta Kostelce František Trhlík.
Dokončena byla také první etapa úpravy fasády místní významné církevní památky. Oprava věže kostela si vyžádala
800 tisíc korun. „Ukončena byla i první
část akce vybudování nových vjezdů, parkovacích míst k nemovitostem starší zástavby v hodnotě 700 tisíc korun. Obci Vrhaveč jsme dali do vínku altán s krbem a
dětské hřiště, další místo k setkávání na
správním území,“ konstatuje starosta.

DOMINANTOU KOSTELCE JE VZÁCNÝ KOSTEL

FOTO: ARCHÍV

V letošním roce v Kostelci plánují oživit čtvrtou bytovou zónu Severozápad v
Kostelci o 34 parcelách, revitalizaci a výsadbu zeleně v Ostrově u Stříbra a Lšelíně, výstavbu vodovodního přivaděče
nebo dohledový kamerový systém v Kostelci a Ostrově u Stříbra. Chysají se i na
kapličku v Popově či dopravní hřiště.

INZERCE

V Kostelci Vy
V rostou další rodinné domy

Rychle se rozvíjející obec, kde je velký zájem o bydlení. To je Kostelec na Tachovsku. Obec tady bude realizovat
už čtvrtou rozvojovou zónu, která bude mít celkem 34 parcel pro rodinné domy. „V první etapě jich vznikne
21 a už teď je o všechny zájem,“ vypočítává starosta Kostelce František Trhlík.
V obci díky čilému stavebnímu rozvoji přibylo v posledních deseti letech 45 rodinných domů, počet
obyvatel vzrostl o více než 150 a již teď je jasné, že
další ještě přibudou. Svou roli hraje hlavně to, že
Kostelec je napojen na dálniční přivaděč a že malý
kousek odsud funguje velký průmyslový komplex,
na jehož vybudování se podílela přímo obec ve spolupráci se soukromým developerem. V komplexu
dnes působí více než desítka firem, které jsou významným zaměstnavatelem v regionu. „Naši obyvatelé nemají problém s tím, aby si našli práci. Kdo

chce pracovat, má uplatnění jisté,“ je přesvědčený
starosta. S nárůstem obyvatel přibyly i děti, a tak
dnes zdejší mateřskou školu navštěvuje téměř šest
desítek předškoláků.
Kromě rodinných domů přibudou v obci také byty.
„Připravujeme projekt malometrážních bytů v objektu bývalé fary, kterou jsme koupili od Biskupství
plzeňského. Naše představa je taková, že byty budou
sloužit seniorům či jako startovací byty pro mladé,“
popisuje Trhlík s tím, že obec od biskupství již dříve

převzala všechny památky na svém správním území
a postupně je opravuje.
Vedle přípravy stavebních parcel se obec chce letos
pustit také do prodlužování vodovodu. „Přivedeme
jej do Alfrédova a Beraního Dvora, kde v souvislosti se
suchem nastaly problémy se studnami,“ vysvětluje
starosta. Když se zamýšlí nad dalšími plány, zmiňuje
dokončení oprav fasády kostela sv. Jana Křtitele či
doplnění zeleně na kompletně zrevitalizovanou náves v Ostrově u Stříbra.„Také bychom rádi vybudovali
nový sběrný dvůr odpadů,“ dodává Trhlík.
Rodák z Domažlicka se v Kostelci usadil v roce 1990,
neboť odsud pochází rodina jeho manželky. Obec
na Tachovsku si zamiloval už tehdy a dnes, po osmnácti letech v křesle starosty, říká, že by neměnil.
„Kostelec je opravdu krásné místo pro život,“ usmívá
se a připomíná, že obec v roce 2014 získala titul Vesnice roku roku Plzeňského kraje.
Noví i původní obyvatelé si rozumějí, dobře zde fungují spolky a jejich členové se mohou scházet v nově
vybudovaných klubovnách. Obec rovněž finančně
podporuje pořádání kulturních, společenských
i sportovních akcí, zejména těch určených dětem
a mládeži.
www.obeckostelec.cz

KULTURA V KOSTeLCi

14. 4. vzpomínka na Petra Nováka v kostele
27. 6. tradiční Kostelecká pouť

KostelecKÁ PouŤ
sv. Jana Křtitele
PÁteK 26. 6. 2020

17:00
GOLF CLUB ALFRÉDOV:
XII. ročník Golfového turnaje o pohár starosty
obce Kostelec v pattování a nejdelším odpalu
– neregistrovaných

soBota 27. 6. 2020

Prostranství za hasičskou zbrojnicí
13:00 – 15:00
Vystoupení skupiny Staropražští
Pardálové
15:00 – 16:30
Vystoupení herečky a zpěvačky Petry
Černocké hudební doprovod Jiří Pracný
16:30 – 18:00
Vystoupení skupiny WALDA
a Malevil Band
19:00 – 01:00
Taneční zábava:
hraje - Duo Golden Wind, vstup 50,- Kč

nedĚle 28. 6. 2020

Hřiště TJ Sokol Kostelec
9:00
Turnaj mladších žáků v kopané

Po celou doBu oslaV
zaJištĚno:
občerstvení,
stánkový prodej,
lunaparky a další
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Řenče zdobí řada památek
V malé obci na Plzeňsku je možné najít bývalou tvrz, kapli
i oblíbenou rozhlednu. LADISLAV VAINDL

A

čkoliv je dnešní zástavba vesnice Řenče z větší části novodobá, vůbec to neznamená,
že by tu návštěvníci nenašly
zajímavé historické památky.
Naopak, při návsi jich najdeme až překvapivé množství. Při silnici stojí drobná
čtvercová kaplička předcházející stavbě
kostela svatého Cyrila a Metoděje, postaveného v novorománském slohu s věží v
průčelí, jejíž jehlancový vrchol dominuje
okolí. Obdélná loď je členěna polokruhovými okny, stejně jako trojboký presbytář. Interiér je plochostropý, jednoduchý, zařízení slohově jednotné s dobou
výstavby, pouze zvon z r. 1521 a křtitelnice byly přemístěny z vícovského kostela.
Proti kostelu na sebe poutá pozornost
udržované roubené stavení s kamenným
ohrazením dvora.
Za kostelem se tyčí mohutná opuštěná
stavba bývalé tvrze s rozpadajícím se zdi-

ŘENČE V KRESBĚ

vem, čekající zatím marně na svoji záchranu. Z původně trojkřídlé renesanční
stavby se vstupní průjezdnou věží se po
přestavbě na sýpku dochovala pouze dvě
křídla a ze zbývajícího pouze torzo dvorní stěny. Klenutý suterén jižního křídla
pochází ještě ze starší gotické tvrze, která
byla menšího rozsahu. Na fasádách jsou

dobře patrna zazděná velká renesanční
okna a sgrafitová výzdoba s psaníčkovým
motivem. Vstupní, původně pravděpodobně věžovitá část má v přízemí valeně
klenutý průjezd, starý portál byl nedávno
odstraněn, interiéry jsou jinak kromě
sklepů plochostropé, vybourané pro sýpkové využití. Velkou zajímavostí je také
rozhledna na nedalekém vrchu Kožich.
První výškový bod s vyhlídkou se tu nacházel už v roce 1865. Stavba ale postupně chátrala a zanikla.
Roku 1934 byla na Kožichu zřízena třiadvacetimetrová triangulační stanice,
kterou tvořily čtyři dřevěné sloupy postavené do čtverce.
Po roce 1968 prostor nějaký čas užívali
vojáci. Pod skálou, na které stála rozhledna, vykopali bunkr, vybudovali odpalovací rampy a natáhli maskovací sítě.
Časem zanikla i tato druhá vyhlídka. Od
roku 2008 tu stojí věž, kterou postavil jeden z mobilních operátorů. Pětatřicetimetrový kovový stožár má ve výšce 35
metrů vyhlídkovou plošinu, kterou využívají místní lidé i turisté.

INZERCE

V Řenčích investují do sportu i stavebního rozvoje
Novou sportovní halu pro školu a tělovýchovné oddíly zkolaudují v červnu
v Řenčích na jižním Plzeňsku. Pro obec, která má i s přidruženými částmi téměř
tisíc obyvatel, jde o významnou investici, která přispěje ke zvýšení její atraktivity.
„Loni na jaře jsme začali stavět a nyní již dokončujeme vnitřní práce. Jakmile to počasí
dovolí, bude se pracovat ještě na venkovním
hřišti,“ uvedla starostka Řeneč Miloslava Loudová. Stavební firma by měla tělocvičnu předat v květnu, poté ji čeká kolaudace a přes léto
bude ve zkušebním provozu. V září se pak hala
začne využívat naplno. Investorem tělocvičny je
Tělovýchovná jednota Řenče, která 5. července
oslaví 100. výročí od svého založení. Projekt je
financován z dotačního programu ministerstva
školství a třicet procent hradí obec ze svého
rozpočtu.
„Jsem ráda, že se nám tohle povedlo, protože
zázemí pro sport u nás není v současnosti dostačující. Škola využívá pro tělocvik jednu svou
třídu a venkovní hřiště, které má nově upravený
asfaltový povrch. Pak zde máme kluby, které
se věnují třeba nohejbalu či florbalu, a ty jezdí
do jiných hal, jež si pronajímají,“ vysvětlila starostka s tím, že tyto oddíly budou moci nově
trénovat doma. Investice do sportu a volnočasových aktivit mládeže jsou dnes podle vedení
obce na místě. I z toho důvodu obec na začátku
roku finančně podpořila lyžařský výcvik svých

školáků na Šumavě a hradí jim třeba i bruslení.
Co se týče rozvoje, obec by ráda opravila chodníky podél kostela a úřadu, což chce financovat s pomocí dotace od kraje. Další peníze pak
půjdou na průzkumné vrty v Řenčích a Libákovicích, které ukáží vydatnost a kvalitu vody
z těchto zdrojů a její možnost využití pro občany nejen v době sucha.
Řenče jsou dnes podle své starostky přitažlivým
místem k životu zejména pro rodiny s dětmi,
které zde mohou navštěvovat mateřskou školu i první stupeň školy základní. Funguje zde
také řada spolků. „Lidé mají zájem o bydlení
u nás, a i z toho důvodu podporujeme stavební
rozvoj,“ podotkla starostka s tím, že na podzim
zde bude k dispozici více než dvacet stavebních parcel. Již nyní se pokládají inženýrské sítě
a celá investice z rozpočtu obce by měla být dokončena na konci října tohoto roku.
Podle Miloslavy Loudové, která stojí v čele obce
od roku 2006, nabízejí Řenče lidem mnohé, ať
už jde o dobrou dopravní dostupnost měst,
jako jsou Plzeň, Klatovy či Blovice, školní zaříze-

ní a možnost vyžití pro děti či krásnou přírodu
s hlubokými lesy v pahorkaté krajině jižního Plzeňska.
www.rence.cz
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Klenová a její výhledy
Hrad poblíž Klatov patřil k nejvýznamnějším středověkým
stavbám svého druhu na Klatovsku. Jeho okolí nabízí
nádherný pohled na šumavskou přírodu. Poblíž jsou hned
dvě rozhledny. LADISLAV VAINDL

K

latovsko je vyhlášené i svými
hrady, které patří k nejnavštěvovanějším památkám v regionu. Švihov, Rabí, Velhartice i
Kašperk jsou ve středu zájmu
mnoha turistů. Možná trochu opomíjený
je středověký areál Klenová. A rozhodně
neoprávněně. Jde o rozsáhlou zříceninu
významného středověkého hradu, k níž
byl v 19. století přistavěn novogotický
zámek. V druhé polovině 19. století vyrostl v nejbližším okolí ucelený urbanistický
komplex obytných a hospodářských budov, k nimž patří sýpka, vila, kaple svatého Felixe a statek.
V roce 1964 tady byla založena okresní
galerie. Současná Galerie Klatovy / Klenová vznikla v přímé souvislosti s listopadovými událostmi v r. 1989. Tehdy se poda-

řilo "vybojovat" přízemí domu č. 149/I
na klatovském náměstí, kde se nacházela
expozice městského muzea z dějin dělnického hnutí, a uspořádat zde výstavu
fotografií z listopadových demonstrací.
Ve stejném duchu se nesla i druhá výstava, jež představila fotografie ze sovětské
okupace v r. 1968. Protože následovaly
další akce, které už měly ryze výtvarný
charakter, bylo rozhodnuto, že výstavní
činnost v těchto prostorách dostane oficiální ráz.
Vhodným řešením se ukázalo spojení s
galerií na zámku Klenová, která v té době
byla součástí muzea.
Zámecké expozice ani výtvarné sbírky
kvůli současným opatřením momentálně přístupné nejsou, i tak místo v každém případě stojí za návštěvu. Hradní zří-

HRAD KLENOVÁ MÁ TAKÉ NÁDHERNÉ
OKOLÍ, ODKUD JSOU KRÁSNÉ VÝHLEDY.

ceniny, které se vyznačují velkou malebností, si zájemci mohou prohlédnout
zvenku. Všude kolem je výhled na krásnou šumavskou přírodu.
Vypravit se zájemci mohou také na
Rozhlednu svatá Markéta. Ta je vzdálená
zhruba šest kilometrů. Dřevěná věž se nachází vedle stejnojmenné kaple. Další zajímavé výhledy potom nabízí rozhledna
nazvaná Klatovská Hůrka.

INZERCE

Hrad a zámek Klenová se přichystal
na novou návštěvnickou sezónu
V romantickém zámku a zřícenině středověkého hradu jsou v Galerii Klatovy / Klenová, která je příspěvkovou organizací Plzeňského
kraje, často k vidění výstavy současného umění. Galerie tady sídlí
už od roku 1964.
Hrad Klenová se poprvé připomíná
na konci 13. století. V dalších staletích
přibyla renesanční budova purkrab-

Galerie Klatovy / Klenová
Klenová 1
340 21 Janovice nad Úhlavou
tel.: 376 392 208
info@gkk.cz, www.gkk.cz

ství, vnější opevnění a zámecký palác. V 19. století byly chátrající budovy
hradu přestavěny podle tehdejší módy
do podoby romantické zříceniny.

Z hradu se nabízí jedinečné
výhledy na centrální Šumavu.
V době sezony najdete v přízemí
zámku stálou expozici výtvarného

■ Klenová - hrad, zámek, galerie
■ Klatovy - Galerie U Bílého
jednorožce v Klatovech
■ Klatovy - kostel sv. Vavřince
v Klatovech

umění doplněnou zámeckým mobiliářem, výstavy špičkového českého i zahraničního umění v prostoru 1. patra
zámku, v budově purkrabství, v budově
zámecké sýpky a znovu otevřenou zámeckou kapli. V areálu hradu a blízkém
okolí buduje galerie sochařský park.
Návštěvníci se mohou občerstvit
v zámecké restauraci nesoucí jméno
zdejšího významného rodáka, renesančního humanisty Kryštofa Haranta
z Polžic a Bezdružic.

Galerie zve také všechny milovníky
umění i na výstavy v Klatovech. Galerie U Bílého jednorožce sídlí v domě
čp. 149 na klatovském náměstí. Je
zde možné celoročně shlédnout proměnné výstavy moderního českého
umění. Dalším výjimečným místem,
které galerie spravuje, je kostel sv.
Vavřince v Plánické ulici v Klatovech,
kde jsou v monumentálním prostoru
představena významná díla výtvarného umění.

13. 6.
19. 6. – 18:00

29. 8. – 19:00

18. 7.

Muzejní noc
Naďa Urbánková
a Bokomara
Rytíři na hradě

5. 9. – 18:00

Michal Prokop
& Luboš Andršt
& Jan Hrubý Trio
Beseda s Michalem
Wieweghem

INZERCE

Včely na střeše? Díky ojedinělému systému ProBee nyní budou na budově Techmanie
Včely jsou nenahraditelní opylovači rostlin a jejich přítomnost signalizuje zdravé životní
prostředí. V poslední době se
stále více objevují pokusy přiblížit včely lidem ve městech.
Bude to včelám a lidem vyhovovat, nebo si budou vzájemně
překážet?
Firma Softech je v plzeňském regionu známá jako dlouholetý
dodavatel služeb v oboru
výpočetní
techniky a její majitel,
RNDr.
Pavel
Dodání kompletních
Mach, je zároveň
úlů s plásty a včelami
netového úlovéjiž téměř 40 let
Celoroční péče
ho deníku, kde si
včelařem.
Před
o včelstva
včelař vede své
několika lety se
záznamy a má
mu podařilo spojit
Monitorovací
k dispozici nejen
oba obory vývotechnologie
naměřená
data,
jem systému pro
ale i výsledky jejich
elektronické monitoanalýzy umělou počítarování včelstev a nyní již
čovou inteligencí. Včelaři tak
Softech na včelařském trhu
mají dokonalý přehled o tom,
úspěšně nabízí komerční řešení
zda jsou jejich včelstva v pořádpod názvem ProBee.
ku, a včas se dozvídají o případných negativních stavech nebo
 Když se spojí zkušenosti
událostech. ProBee umí poznat
z včelařství a IT
Jak toto unikátní řešení funguje? např. ztrátu včelí matky, přípravu
Jedná se o systém senzorů a růz- na vyrojení a jiné stresové situace.
ných dalších zařízení, jako úlové Problémem již nebudou ani včelí
váhy, kamery a detektory pohybu škůdci, roztoči Varroa, jelikož před
s GPS. Vše je propojeno do inter- spuštěním je počítačová funkce je-

ho specialistu, programátora internetových aplikací, designéra a odborníka pro matematické metody
umělé inteligence. K tomu je třeba
disponovat technickým zázemím
internetového počítačového centra
s dostatečným výpočetním výkonem,“ popisuje Pavel Mach.

jich rozpoznání, a to z pouhé fotografie podložky ze dna úlu.

 Monitorovat včely není
snadné, ProBee to ale dokáže
Ve světě existuje mnoho pokusů
o monitorování života včel, ale
většinou se jedná o výzkumné projekty, nebo komplikovaná řešení
elektronicky zdatných včelařských
nadšenců. Připravit uživatelsky jednoduchý systém jak po technické,
tak po softwarové stránce vyžaduje
součinnost mnoha profesí - možná
proto se v případě ProBee jedná
o světový unikát. „Je třeba spojit zkušeného včelaře, specialistu
na výrobu elektroniky, odborníka
na dálkový přenos dat, databázové-

 První včelstva už najdete
v Praze, teď zamíří i do Plzně
Softech v projektu ProBee využívá
i odborníky na neuronové sítě firmy
IBM a před rokem došlo k instalaci
dvou včelstev na střeše sídla IBM
v Praze na Chodově. Zpočátku panovaly obavy, jak se včelám na čtyřpatrové budově s těsné blízkosti
dálnice D1 bude dařit a zda nebudou obtěžovat široké okolí. Praxe
ukázala, že nikoliv. Včely přinesly
téměř 50 kg medu a nikdo kolem
budovy nezaznamenal jediný případ
včelího obtěžování.
Proto se Pavel Mach rozhodl podpořit tzv. „střešní včelaření“ a nabídnout umístění včelstev i dalším institucím a ﬁrmám. Jako jedna z prvních
zareagovala kladně Techmanie
v Plzni, se kterou Softech na poli IT
delší dobu spolupracuje.

Humanity, aneb kvalita života jako dlouhodobé téma v Techmania Science Center
jsme nemocní - odtud tedy pojem
sickcare. My bychom se ale měli
snažit o healthare, tedy využít medicínu k tomu, abychom byli stále
zdraví. V ideálním případě bychom
chodili k lékaři zejména na preventivní prohlídky. Tak by se nám dařilo podchytit počínající nemoc již
ve fázi „0“ a ne, až když nás něco
bolí. Ve většině případů si pak současná medicína s nemocí ví rady.

Jak nás evoluce vybavila pro život v dnešním světě? Jak rychle se člověk dokáže adaptovat
na nové životní podmínky? Může
člověk žít aktivní život do 150
let, nebo snad i déle? „I to jsou
otázky, na které se Techmania
Science Center snaží přiblížit
odpovědi. V následujících cca 10
letech bude sekce „Humanity“
ukazovat, kam dospělo lidské
poznání zabývající se kvalitou lidského života,“ objasňuje v rozhovoru Mgr. Vlastimil Volák.

 Sekce Humanity bude klást
důraz na prevenci. Proč právě
na ni?
Adaptační procesy nás v rámci evoluce vybavily na svět, ve kterém
i díky rychlému technologickému vývoji už vlastně nežijeme. Pokud si to
uvědomíme a budeme s tím v rámci
prevence něco dělat, věda nám poskytuje návod, jak na to. V anglicky
mluvícím světě se diskutuje, že současné „healthcare“ je spíše „sickcare“. K lékaři jdeme, až když nás něco
bolí nebo nám není dobře, zkrátka

 Myslíte, že je v dohledu
budoucnost, kdy budou lidé žít
více než sto let?
Věda a technologie již položily
ke kvalitní prevenci solidní základ.
Magnetická rezonance, rozbory
DNA a krve ve spojení s Umělou
inteligencí již dnes pro bohatší část
světové populace nabízejí možnosti, které nám dávají příslib, že by
se již současní šedesátníci mohli
dožít v dobré kondici více než sta
let.
 Na jaké další otázky se bude
expozice snažit odpovědět?
Kdy bude preventivní vyšetření „levnější“ než následná léčba? Co může
každý člověk sám v rámci prevenci
pro sebe udělat? Chtěli byste žít aktivní život do 150 let? Nejen těmto

otázkám se chystáme v Techmania
Science Center věnovat. Snažíme
se tak spojit vědecké poznatky z biologie, chemie, medicíny
a podpořit veřejnou diskuzi o kvalitě života v našem průmyslovém
regionu.
 Techmanie se chystá umístit
na střechu své budovy
včelstvo. Budou z toho něco
mít také návštěvníci?
Možnost ukázat veřejnosti propojení ryze technického oboru elektroniky a IT s přírodou je velmi
atraktivní a návštěvníci Techmanie
se brzy budou moci formou živých
přenosů z videokamer a různých
senzorů seznámit se životem
včel.

INZERCE

Další ze „zelených kroků“
Plzeňské teplárenské
P

lzeňská teplárenská rozšířila od konce
ledna svůj vozový park o prvního zástupce automobilů na elektrický pohon,
nový užitkový elektromobil Goupil G5.
„Snažíme se být maximálně ekologicky
uvědomělí, a proto jsme dosluhující multikáru M25 z roku 1988 nahradili právě touto alternativou“, uvedl ředitel Služeb společnosti, Ing. David Hoffmann, MBA.
Nový vůz se na teplárně mezi zaměstnanci těší velké oblibě a slouží především
pro přepravu náhradních dílů, nářadí pro
údržbu, přípravků, materiálu i pracovníků
údržby. Elektromobil je využíván prioritně
k dopravě v rámci areálu závodu Energetika, snadno však přepraví vše potřebné
i mezi Karlovem a Doubravkou, do závodu Teplárna. Několikrát také již vyrazil
do spalovny ZEVO Plzeň, která se nachází
u Chotíkova. Všechny tyto „pojezdy“ v Plzni a okolí zvládá nový elektromobil bez
problémů, jeho deklarovaná dojezdová
vzdálenost je totiž až 200 km a maximální rychlost 70 km/hod. V tomto smyslu je
vůz vybaven dvěma režimy rychlosti jízdy
pomalé a rychlé, na přepínači je ikona zajíce a želvy.
Kromě ekologického hlediska byla důvodem k pořízení elektromobilu i velká
úspora v provozních nákladech – stačí pouze nabíjení z klasické zásuvky 230
V 16 A, není tedy zapotřebí žádná extra

nabíjecí stanice. Dále odpadá běžný servis
motoru, jak ho zná většina motoristů –
olej, ﬁltry a řemeny.
Jak potvrdil vedoucí technického rozvoje a investic Plzeňské teplárenské, Ing. Petr
Sláma: „výhodu elektromobilu spatřujeme
i v tom, že jeho velikost je velmi vhodná
do úzkých uliček teplárenského provozu,

současně je plnohodnotným účastníkem
silničního provozu na veřejných komunikacích.“
„Navíc byl vůz částečně ﬁnančně podpořen z evropských ﬁnančních fondů,
konkrétně z prostředků operačního programu Elektromobilita“, uzavřel Petr Sláma.
www.pltep.cz
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Jak pomoci dětem s učením?

V BASICu Vám pomůžeme…

Hledáte způsob, jak svému dítěti pomoci s učením, ale rady nezabírají? Víme, proč tomu tak je, a ukážeme vám, že to jde jinak. Pomáháme
dětem se čtením, psaním, gramatikou i matematikou. Poskytujeme
individuální pomoc šitou na míru potřebám vašich dětí a vaší rodiny.
Při doučování
využíváme specializovanou studijní metodu s prokazatelnými výsledky.
Naše lektory si také sami školíme a dále vzděláváme.
Co od nás dostanete?

Naučíme vás, jak zvládat problémy s učením a jak se s vašimi dětmi učit, aby je to
bavilo. Zbavíte se každodenní frustrace a do vašeho života se navrátí pohoda a radost.
Svým dětem zabezpečíte lepší budoucnost.

Jak řešíme problémy s učením?

Naši metodu stavíme na skutečném porozumění. Odhalíme konkrétní překážky při
učení a děti i vás naučíme, jak je správně zvládat. U nás se bude vaše dítě i vy cítit jako
doma. Naše metoda je ověřená dlouholetou zkušeností. Jsme součástí mezinárodní
sítě vzdělávacích organizací pracující se specializovanou vzdělávací metodou L. Rona
Hubbarda. „Proces učení není pouze navršení informací na vrch těch dalších. Je to
proces získávání nového porozumění a lepších způsobů, jak něco dělat.“
– L. Ron
Hubbard

PŘEDNÁŠKA ZDARMA

„JAK NA UČENÍ BEZ MUČENÍ“

23. 4. 2020 v 16:30
Přijďte se osobně přesvědčit o tom, že i krátká přednáška
vás může inspirovat a pomoci vám s učením.

739 355 203
www.basic.cz

Čekají vaše dítě přijímací zkoušky?

Máte strach, jestli se dostane na školu, kterou chcete? Bojíte se, jak bude následně
zvládat výuku na střední škole? Chcete být na tento důležitý životní krok náležitě připraveni? Potřebujete upevnit základy v matematice nebo českém jazyce, a přitom ještě
připravit na zvládnutí přijímacích zkoušek? Přijímací zkoušky na střední školu jsou pro
každého studenta prvním mezníkem v životě. Rozhodnutí, které zásadně ovlivní studijní
kariéru. Pomůžeme Vám!
„Jondovi se nechtělo číst a zhoršoval se v českém jazyce. V BASICu se Jonáškovi velice
líbilo a stouplo mu sebevědomí, které postupně ve škole ztrácel. Bavilo ho modelovat
předměty a písmenka. Doma začal číst znovu krátké pohádky a říkanky. Po prázdninách
se určitě rádi znovu přihlásíme a budeme se těšit.
Určitě doporučuji rodičům, kterým se doma děti nechtějí učit, aby vyzkoušeli.“
Jitka, maminka Jonáše
„Soﬁnka se na doučování v BASICu vždy velmi těšila. Forma je pro děti dobře vstřebatelná a přístup učitelů povzbuzující. Také individuální přístup a tempo je velmi prospěšné.
Soﬁnce ve škole déle trvalo pochopit matematiku a po pár měsících v BASICu šlo
vše lépe a lépe. Pokrok byl znatelný po každé hodině a nyní má z matematiky samé
jedničky.
Velmi oceňuji také doplňující služby, jako jsou různé semináře, které nám pomáhají
v přístupu rodičů k učení i k dětem. Mockrát děkujeme a těšíme se zase někdy na viděnou.“
Gabriela K.,
maminka Soﬁnky – 7 let

TEL: 739 355 203
Studijní centrum BASIC
Veleslavínova 55/12
301 00 Plzeň

Nechcete čekat na přednášku?
Zavolejte a domluvte si informační
schůzku – 739 355 203, www.basic.cz
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Prameniště chrání arniku
Na seznam přírodních památek Karlovarského kraje přibyla další položka. PETR PRZECZEK

R

udenská luční prameniště nedaleko Vysoké Pece na Karlovarsku jsou novou přírodní památkou regionu. Předmětem
ochrany jsou mechová slatiniště, přechodová rašeliniště, vlhké acidofilní luční biotopy a na ně navazující ochranářsky významné druhy. Ze vzácných
rostlin zde můžeme spatřit vstavač nachový, prstnatec májový či například
prhu arniku.
„Luční prameniště leží při severním
okraji venkovské zástavby v katastrálním
území Rudné a jedná se o dílčí část Evropsky významné lokality. Představuje zhruba její jednu dvacetinu, přičemž je rozděleno do tří segmentů o celkové výměře
23,15 hektarů. Cílem nařízení je zachování a zvýšení perspektivy dochovaných stanovišť a nastavení trvalého optimálního
managementu území,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

Kromě samotné ochrany ekosystémů a
vzácných organismů splňuje ochrana tohoto území další cíl, a to ochranu pramenišť, jako významných forem povrchové
vody.
Rudenská luční prameniště se nacházejí na jedněch z mála zemědělských
ploch, které nebyly v minulosti dotčeny
plošnými melioracemi a lze tak v nich a
jejich okolí sledovat přirozený vývoj lučních ekosystémů daného typu.
Ochranné pásmo přírodní památky
Rudenská luční prameniště se nezřizuje, území je dostatečně zajištěno ochranou Evropsky významné lokality a hospodařením na zemědělské půdě v udržitelném ekologickém režimu. V terénu bude hranice přírodní památky vyznačena, v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR, hraničními sloupky, pruhy na hraničních stromech a tabulemi s malým státním znakem.

Přírodní památka je území obvykle menší rozlohy zřízené k
ochraně určitých přírodních objektů místní až státní hodnoty.
Je obdobou národní přírodní
památky.
Přírodní památku vyhlašuje vyhláškou krajský úřad, správa
chráněné krajinné oblasti, správa národního parku nebo statutární město.
Na Karlovarsku je jako přírodní
památka označeno 22 lokalit,
na Sokolovsku je těchto míst
celkem 11 a na Chebsku 10. Některá jsou obecně známá jako
například Vlčí jámy nebo Šemnická skála, jiné znají jen místní
nebo odborníci. Seznam přírodních památek se neustále rozrůstá.

INZERCE

KONZULTAČNÍ STŘEDISKO STAŇKOV,
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

partner Fakulty veřejnoprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti
www.obchodniakademie / email:bastlova@bean.cz / telefon: 773 971 313

Konzultační středisko nabízí následující studijní programy
pro akademický rok 2020/2021
STUDIJNÍ PROGRAMY - AKREDITOVANé
1. Bakalářský studijní program „Správa“ – (titul Lic., plnohodnotný k Bc.)
Specializace studijního programu Správa:
➢ Správa v oblasti realit – makléř a obchodník s realitami
➢ Správa v oblasti bezpečnosti a ochrany obyv
y atelstva
➢ Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny
➢ Správa v oblasti rozpočtování ve stavebnictví a moderní systémy budov

2. Magisterský studijní program „Správa a ekonomika“ – (titul Mgr.)
Specializace studijního programu Správa a ekonomika:
y atelstva – studijní obor
➢ Správa a ekonomika v oblasti bezpečnosti a ochrany obyv
➢ Správa a ekonomika v oblasti realit – makléř a obchodník s realitami – studijní obor
➢ Správa a ekonomika v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny
➢ Správa a ekonomika v oblasti rozpočtování ve stavebnictví a moderní systémy budov

3. Studijní programy v zahraničním programu celoživotního vzdělávání
➢ Master of Business Administration
➢ Master of Public Administration
➢ Master of Business Science
➢ Master of Laws

(titul MBA)
(titul MPA)
(titul MSc.)
(titul LL.M.)

AKREDITOVANé REKVALIFIKAČNÍ KURZY MŠMT-28694/2016-1/675

➢ Oceňování nemovitostí
➢ Obchodník s realitami

PREZENTAcE STUDIJNÍcH PROGRAMů se koná v sobotu dne 4. dubna 2020 v 10,00 hodin v budově školy Trnkova 125, Staňkov
Ing. Marie Bastlová, ředitelka školy

|

Ing. Václav Petráš, Ph.D., vy
v sokoškolský pedagog, odborný garant specializace FVES

zlato

INZERCE

Bezpečná investiCe,
která se vyplatí

Staré zlaté a stříbrné šperky či mince, ale třeba i stříbrné příbory po prarodičích nebo zlaté zuby. Máte něco z toho
doma a nevíte co s tím? V plzeňské Zlaté Bance od vás tyto kousky rádi vykoupí. A nejen to. Můžete zde i výhodně
investovat.
Pokud se totiž právě zamýšlíte nad tím, jak
zhodnotit své úspory, zajímavá možnost se
nabízí právě v oblasti obchodu se zlatem.
„Na světě neexistuje žádná měna, která by
sloužila jako všeobecně respektované platidlo tak dlouho jako zlato,“ vysvětluje jednatel společnosti Zlatá Banka Matěj Šalátek.

Cena zlata roste

Koupě zlata je podle něj velice atraktivní
třeba pro ty, kteří mají nějaké úspory, ale
ještě to není tolik, aby si za ně například pořídili byt. „V takové chvíli je škoda, aby peníze jen tak ležely na účtu,“ vysvětluje bankéř. Investovat do zlata je podle něj nejen
výhodné, ale zároveň bezpečné. „Zlato je
komodita, která jednoduše řečeno neztrácí
svou cenu, platí to samozřejmě z dlouhodobého hlediska. Jeho hodnota naopak
mírně roste, a tak se na něm dá spolehlivě vydělat,“ popisuje Šalátek s tím, že loni
cena zlata rostla rychleji než v jiných letech,
a to téměř o patnáct procent.

Podle něj má investice do zlata větší smysl
než třeba vklad úspor do různých fondů či
koupě akcí, což se nemusí úplně vyplatit.
„Lze takhle výhodně investovat i peníze
z životního pojištění či penzijního spoření,“
dává příklad Šalátek.
Lidé obvykle investují částky v řádech statisíců korun. „Lze však koupit zlato třeba
už od dvou tisíc korun anebo investovat
miliony. Záleží na finančních možnostech
každého jedince,“ říká Šalátek.

kurzu na světové burze ihned dostanete
peníze na ruku.
V případě, že byste chtěli koupit zlatou cihličku, aktuální ceník a podmínky naleznete na webu společnosti: www.zlatabanka.
store. „Můžeme nabídnout nejlepší ceny
na západě Čech,“ ujišťuje jednatel společnosti.

ohodnotí minCe

Zlatá Banka v Plzni funguje již pátým rokem. Její pobočku najdete v blízkosti radnice přímo na náměstí Republiky. Vykupují
zde zlato, stříbro a platinu ve všech podobách, a to i když je třeba výrobek poškozený nebo mu chybí punc. Přinést sem
můžete i dentální a investiční slitky, technické kovy a zlomkové kovy, věnují se zde
i ohodnocování mincí. Podle aktuálního

www.zlatabanka.store

Výkup zlata a stříbra za nejlepší ceny
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI

VYKUPUJEME ZUBNÍ ZLATO, ZLOMKY, POŠKOZENÉ I NENOŠENÉ ŠPERKY, MINCE,
PŘÍBORY, TABATĚRKY, PUDŘENKY apod.
Prodej zlata je při dnešních cenách velmi výhodný způsob znovu zhodnocení peněz.

ZDARMA

ODBORNÉ POSOUZENÍ ŠPERKŮ,
URČENÍ RYZOSTI POMOCÍ
SPEKTROMERTU

Cena zlata se odvíjí od cen
na světové burze drahých kovů
Naši pobočku naleznete na adrese:
Plzeň, nám. Republiky 4/3
(vpravo od staré radnice)
Otevřeno je:
Po – Pá 9:00–12:00 a 12:30–17:00
V sobotu je otevřeno pouze po předchozím ústním nebo telefonickém objednání na čísle:
374 446 552 (www.zlatabanka.com)

Milí čtenáři,
dovolte mi, abych vás pozval do Karlovarského
kraje, který je proslulý nejenom blahodárnými
léčivými prameny, ale také úžasnou nedotčenou přírodou a bezpočtem památek. A právě u těch bych se chtěl na okamžik zastavit.
V červenci loňského roku se
nám podařila opravdu skvělá
věc, a sice dostat hornické
památky Krušnohoří na Seznam světového dědictví
UNESCO. Naším společným
závazkem je nyní zajistit
ochranu tohoto unikátního
dědictví pro budoucí generace a zároveň pracovat na jeho dalším rozvoji.
Pokud tedy plánujete jarní výlety za poznáním,
Krušné hory byste rozhodně neměli minout.
Troufám si dokonce říct, že jejich návštěva pro
vás bude výjimečným zážitkem.
Krušné hory patří díky rozmanitosti surovin
k nejunikátnějším hornickým místům na naší
Vlčí jáMy, Horní Blatná

planetě. Již od středověku zde vznikaly malé
osady, v jejichž blízkosti se těžilo stříbro a později další rudy. O tom, jaké dovednosti ovládali
horníci v dávných dobách, se můžete přesvědčit na vlastní oči v některém z mnoha zpřístupněných dolů. Tak například v Jáchymově
byste určitě neměli vynechat návštěvu nejstaršího funkčního uranového dolu v Evropě – dolu
Svornost. Právě díky radonové vodě, která je
hlavním léčebným zdrojem ve zdejších lázních,
znají Jáchymov lidé po celém světě. Kousek
od něho se nachází štola č. 1, jež připomíná
nejen způsob dobývání nerostů v minulém století, ale také utrpení politických vězňů, kteří zde
byli nuceni těžce pracovat za minulého režimu.
Nedaleko Božího Daru, kousek od německých
hranic, najdete další významnou hornickou památku – štolu Johannes. Jedná se o mimořádně zachovalý komplex obrovských podzemních
komor. Duch historie na vás dýchne i v cínovém
dole Mauritius hned vedle Abertam, který je až
v neobvykle zachovalém stavu. A pozor, v podzemí panuje pekelná zima, tak se nezapomeňte
teple obléknout.
Pokud se budete chtít vypravit na delší procházku a užít si výhledy do krajiny, doporučuji
návštěvu Blatenského příkopu. Voda z Božídarských rašelinišť zásobovala doly a později
i průmyslové závody nejen v Horní Blatné, ale
v celém Krušnohoří. Dnes vede kolem Blatenského příkopu dvanáct kilometrů dlouhá naučná
stezka, díky níž se dozvíte spoustu zajímavých
informací o ekologii, lesnictví, hornictví a historii. Za vidění stojí třeba také Vlčí jámy, ve kterých se i v tom nejparnějším létě díky neustálé
přítomnosti ledu příjemně ochladíte. Je toho
však mnohem víc, co určitě stojí za navštívení.

Karlovarský kraj
Lázeňský trojúhelník na cestě do UNESCO

Největším darem, který byl Karlovarskému regionu dán do vínku, jsou
bezesporu unikátní přírodní zdroje v podobě léčivých minerálních pramenů,
peloidů a blahodárných klimatických podmínek. Tyto životadárné přírodní
produkty pomáhají léčit či zlepšit zdravotní stav u mnoha nemocí. Pozitivně
působí na vitalitu, posilují imunitní systém a jako prevence dokáží předcházet
civilizačním chorobám včetně chronických a respiračních onemocnění.
Chcete udělat něco pro své zdraví? Navštivte lázně Karlovarského kraje.
Karlovy Vary | Mariánské Lázně | Františkovy Lázně | Jáchymov | Lázně Kynžvart
Slavné lázně Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně, tzv. Lázeňský
trojúhelník jsou společně s dalšími jedenácti lázeňskými městy Evropy
na cestě na prestižní seznam světového dědictví UNESCO.
www.zivykraj.cz

Karlovarský
kraj

www.greatspasofeurope.org

BlatensKý PříKoP
Jako další užitečný zdroj tipů na výlety vám jistě
poslouží náš turistický portál, jenž najdete na
internetových stránkách www.zivykraj.cz.
Budu se těšit, že se na některém z míst v Krušných horách osobně potkáme.
Mgr. Petr Kubis
hejtman Karlovarského kraje
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Kovárna se změní na galerii
Na zámek ve Valči se vrátil soubor osmadvaceti soch Matyáše Bernarda Brauna.
Památkáři dokončují novou expozici. PETR KOZOHORSKÝ

Z

řejmě až na konci dubna otevřou na zámku ve Valči expozici
souboru 28 soch Matyáše Bernarda Brauna. Do příprav, které
měly vyvrcholit už na začátku
měsíce, zasáhla vyhlášená karanténa.
„Expozici připravujeme, jak jen můžeme,“ uvedl kastelán zámku Tomáš Petr.
Unikátní soubor Braunových soch chtějí
zpřístupnit, jak jen to bude možné. „Podle dosavadního vývoje to vypadá na konec dubna,“ řekl Petr. Všechny sochy
jsou už přitom na místě, správa zámku
už nakoupila také osvětlovací a zvukovou techniku.
„Ta bude po dokončení expozice naprogramovaná tak, že bude možné jednoduše změnit atmosféru celé prezentace,“
prozradil kastelán.
Správa zámku zpřístupní soubor soch,
které představují lidské vlastnosti a mytologické postavy, v objektu bývalé kovár-

BAROKNÍ PERLA REGIONU,
ZÁMEK VE VALČI.

FOTO: MAFRA

ny. Podobu výstavy připravili odborníci
ještě dříve, než se na zámek začaly stěhovat první sochy. Na Valeč se dílo Matyáše
Bernarda Brauna vrátilo po více než
čtyřech desítkách let. V roce 1976 poničil
valečský zámek požár, originály soch se
pak přestěhovaly do kláštera v Kladru-

bech u Stříbra. V zámeckém parku zůstaly pouze jejich kopie. Ty se v nedávné minulosti staly terčem zlodějů. Na přelomu
let 2002 a 2003 jich ze zámeckého areálu
zmizelo hned sedm – Marnivost, Lstivost,
Skromnost, Filozofie, Básnictví, Polyhymnia a sousoší Dionýsos a Persefona.
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AutosAlon Sokolov
stará ovčárna 2059

tel.: 731 161 582
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Jurkovičova rozhledna
ozdobí park miniatur
Park Boheminium v
Mariánských Lázních na
blížící se letní sezonu
připravuje nové exponáty.

JURKOVIČOVA
ROZHLEDNA

FOTO: MAFRA

JITKA DOLANSKÁ

P

ark miniatur Boheminium v Mariánských Lázních chystá na letošní turistickou sezonu řadu
novinek. Hned, jakmile to bude
možné, začnou tamní modeláři
pracovat na modelu Jurkovičovy rozhledny. O tom, že se v parku objeví právě tato
stavba, rozhodla veřejnost.
„Prostřednictvím sociálních sítí jsme
požádali naše příznivce o to, aby nám napsali, jaký stavební unikát by v našem
parku neměl chybět. Podmínkou bylo,
aby byl něčím zajímavý a zároveň nebyl
příliš velký a známý,“ řekl jednatel společ-
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nosti Park Boheminium Tomáš Slifka, k
jehož rukám se sešlo na pět desítek návrhů. Z nich nakonec vyšla vítězně právě
rozhledna, která je jednou z dominant

Rožnova pod Radhoštěm. V parku by se
mohla objevit letos na podzim.
„Díky anketě jsme získali také dalších
deset až dvanáct námětů na modely, které by u nás lidé chtěli vidět. Určitě se k
nim v budoucnu vrátíme. Kromě toho
máme na skladě připravených asi osm
velkých miniatur známých památek, které bychom chtěli začít návštěvníkům
představovat. Nejprve nás ale čekají jednání s radnicí o spolupráci v dalších letech. Původně jsme se měli setkat v dubnu či květnu, ale možná se jednání kvůli
koronaviru uskuteční později,“ řekl Tomáš Slifka s tím, že hned, jakmile se společnost s městem dohodne na nové
smlouvě, objeví se v parku například
hrad Bouzov či zámek Švihov.
Také obrovský model zámku Lednice,
který je zatím umístěn v provizorní lokalitě, nechá společnost definitivně usadit
na čestné místo v parku.
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Turisté lákají na procházky
Přísná omezení kvůli koronaviru jistě nebudou trvat věčně. Bude fajn vrátit se zase
do přírody a v regionu najde poutník zajímavé cíle téměř na každém kroku. PETR PRZECZEK

D

obrou pohodu může člověku
přinést i tak obyčejná věc,
jako je výlet do přírody. „Je potřeba se otužovat a udržovat
fyzickou i psychickou kondici.
A k tomu je dobrý individuální pohyb v
přírodě,“ uvedl předseda krajského oblastního výboru KČT Ladislav Zoubek.
Vyrazit stojí za to nejen do Krušných
hor nebo Slavkovského lesa, které jsou
protkané sítí dobře značených turistických stezek.
Například naučná stezka Andělská
Hora - Kyselka je zaměřená na přírodní
zajímavosti, geologii a historii. Deset kilometrů dlouhá stezka začíná v Andělské
Hoře za kostelem u schodiště k hradní zřícenině.
Ze základní trasy si můžete udělat ještě
několik odboček a výlet si tak až o osm kilometrů ještě prodloužit. Po cestě můžete
navštívit například Skalky skřítků.

Méně známou, ale zajímavou je naučná stezka okolím hradu Seeberg nedaleko od Františkových Lázní. Ta popisuje
historii obce, vývoj osidlování podhradí
a rozvoj řemesel, faunu a floru v povodí
Slatinného potoka. Můžete si zvolit ze
dvou okruhů. Ten kratší měří 800 metrů,
delší 1.800 metrů. Stezka má deset zastávek a začíná na parkovišti před hradem
Seeberg.
Sokolovsko zase nabízí naučnou stezku Šibeniční vrch v Bečově nad Teplou,
která je zaměřená na historii a hrdelní
právo středověku. Začátek této kilometr
dlouhé stezky najdete na náměstí v Bečově a konec na popravišti na Šibeničním
vrchu.
Trasa se dá zdolat za hodinu, vede
středně náročným terénem se znatelným převýšením zejména v závěru stezky po upravených cestách, případně lesních pěšinách.

Naučná stezka Kladská je zaměřená na biologii, historii a geologii této významné části Slavkovského lesa. Délka 1,6 kilometru, bezbariérová.
Naučná stezka Lubsko je zaměřena na historii mikroregionu a
jeho osídlení. Na trase dlouhé
devět kilometrů je 17 poučných
zastávek.
Naučná stezka Kynžvartské kyselky je zaměřená na přírodní
léčivé zdroje v okolí Lázní Kynžvart. Trasa měří něco málo
přes dva kilometry.
Kruhová naučná stezka Siardův pramen je zaměřená na přírodu, historii a geologii. Začíná
v Mnichově u silnice nad kostelem a měří 4,5 kilometru.
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Deutsch-tschechisches Radlerfest auf der „Karlsroute“
Německo-české cyklistické setkání na Karlově stezce

23.05.
2020

11:00 - 16:00 Uhr / hod

Radlerfest auf dem Hirschenstander Pass
(zwischen Oberwildenthal und Jelení)
u.a. mit Musik, Imbiss, Infoständen
Cyklistické setkání na státní hranici v Jelení
(mezi obcemi Oberwildenthal a Jelení)
s hudbou, pohoštěním a informačními stánky

Infos & Programm:

www.karlsroute.eu
Informace & program:

www.karlova-stezka.eu

Eine Veranstaltung im Rahmen des grezübergreifenden Projektes
„Kalsroute II - Weiterentwicklung und Fortführung der Karlsroute“ (2016-2020).
Akce v rámci přeshraničního projektu
„Karlova Stezka II - Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky“ (2016-2020).

THÜRINGEN
Mit dem EgroNet-Ticket
S jízdenkou EgroNetu

BAYERN

SACHSEN
REGION KARLOVY VARY
auf Entdeckungstour im Vierländereck
na objevné cestě po čtyřzemí

1 JÍZDENKA

na cestu do Vierländereck
Celodenní

Fotos: Michael Schiffhorst · unico-gestaltung.de, Pastierovic/aanders.de, Fichtelgebirge, A. Hub

od

jízdenka

200Kč

200 Kcˇ 100 Kcˇ 100 Kcˇ 100 Kcˇ 100 Kcˇ

www.egronet.de

1 jízdenka • 4 země • 1 cena

NAŠE ELEKTRICKÁ
BUDOUCNOST
ZAČÍNÁ PRÁVĚ TEĎ
ŠKODA CITIGOe iV
Již za

429 900 Kč

Kombinovaná spotřeba vozu ŠKODA CITIGOe iV:
12,9 kWh/100 km; emise CO2: 0 g/km

První elektromobil značky ŠKODA je tady
Vstupenka do elektrické budoucnosti ŠKODA s bohatou komfortní, funkční a
designovou výbavou. Představujeme Vám ŠKODA CITIGOe iV. První plně elektrický
automobil ŠKODA AUTO s dojezdem 253 km na jedno nabití může být Váš již
za 429 900 Kč.
skoda-iv.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO Červený s.r.o.
Hlavní třída 384/142
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: 354 625 422
www.autocerveny.cz

Máte v Brně a okolí rodiče,
přátele nebo zde bydlíte?

INZERCE

Hotová jídla k uskladnění v lednici, vakuově balená, Vám přivezeme až domů
Jídlo lze objednávat 24 hodin denně prostřednictvím e-shopu www.e-ﬁnance.eu/jidlo,
telefonicky na tel. 515 555 500, 515 555 555 nebo e-mailem: jidlo@e-ﬁnance.eu

Volejte 24 hodin denně

Objednávku dovezeme až domů

515 555 500, 515 555 555

do 1000 Kč – 150 Kč | nad 1000 Kč – zdarma

Jídlo vakuově baleno

Rozvoz Brno a okolí do 20 km

trvanlivost až 7 dní

pondělí–neděle, 2× denně

Možnost osobního odběru

E-shop www.e-ﬁnance.eu/jidlo

eFi Hotel– Bratislavská 52, Brno
restaurant Teﬁti – Zelný trh 4, Brno

přehledná nabídka jídel s možností
objednávky 24 hodin denně

Vakuované hotové jídlo až domů s trvanlivostí 7 dní si
můžete objednat od kuchařů restaurací a hotelů skupiny e-Finance, a.s. s dovozem až domů v Brně a okolí
do 20 km (Blansko, Rousínov, Slavkov, Židlochovice,
Ivančice, Oslavany, Tišnov) nebo k osobnímu vyzvednutí v Brně v eFi Hotelu, Bratislavská 52 (parkování ve
dvoře) a restaurantu Teﬁti, Zelný trh 4.

Jídlo je baleno po dvou porcích, připraveno ke skladování v lednici a ohřátí v mikrovlnné troubě nebo na
plotně. V nabídce jsou polévky, klasická jídla české
kuchyně a italské těstoviny. Každý týden se bude
nabídka jídel obměňovat.

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %

ROČNÍ
VÝNOS

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

Investice od 30 000 Kč

Možnost předčasného splacení

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

Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

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

Vrtěti zadkem

Televizní Prostřeno! opět v Praze a nejbližším okolí
ČR | Soutěžní Prostřeno! zamíří znovu
do Prahy a střední Čech. O výhru 60 tisíc korun bude hned v pondělí bojovat
šéfcukrářka Dominika (23 let). Její česká kuchyně vyvolá řeči, zda žena dokáže udělat správný guláš a jestli buchtičky s vanilkovým krémem patří i jinam
než do školní jídelny. Dominika není
žádný stydlín, takže se ke všem překážkám postaví hezky energicky.
Úterní večer bude patřit mamince na
mateřské dovolené Karolíně (23). Vsadí na mini bramboráčky s kuřecím masem, hovězí vývar s domácími nudlemi,
vepřové kostky na divoko a krtkův dort.
Soupeře tím příjemně překvapí.
Ve středu se předvede Adrian (25).
Specialista odbytu ve stavebninách nachystá italskou kuchyni. Stres ale udělá
svoje. Navíc parta si myslí, že pasta je
krém… Jak hostitel ustojí vlnu kritiky?
Čtvrteční večer bude v režii Evy (35),
maminky na mateřské. Jako dezert je banánové chimi, naservíruje kohoutí vývar a steak z krkovičky. David dostane
upřímnou náladu. Co bude mít na srdci?

A při zábavě bude legrace. Úkol zní jasně – zadkem vyvrtět kuličky z krabičky.
Jako poslední se k plotně postaví podlahář David (47). Coby milovník myslivosti do menu zařadí zvěřinu. A také
rybu. Vyhraje dobré jídlo, nebo zvítězí
jiné pohnutky? Sledujte Prostřeno! na
Primě každý všední den od 17.50 hodin.
Předkrm: Kuřecí paštika s mandlemi
a brusinkami, bagetka
Ingredience –
paštika: 400 g
kuřecích jater,
3 stroužky česneku, 1 velká
cibule, 150 g
másla + 50 g na zalití, 100 ml smetany,
velký panák whisky, brusinky, mandle,
sůl, pepř. Bagetka: 1/2 kostky droždí,
3/4 kg hladké mouky, 1 lžička soli, 1 lžíce oleje, špetka soli. Postup: Játra očistíme, nakrájíme na menší kousky a na cibulce a česneku orestujeme. Játra by
měla být opečená do hněda a uprostřed
ještě na omak pružná. Osolíme, opepří-

U Evy (vzadu uprostřed) si soupeři zavrtí zadkem.
me, přidáme koření dle chuti, nasekané
brusinky a mandle, přilijeme whisky a
necháme odpařit alkohol. Poté vše rozmixujeme na jemnou pastu. Přidáme
máslo a smetanu a nalijeme do malých
formiček, ozdobíme ještě pár kousky
brusinek a mandlí a zalijeme rozpuštěným máslem. Dáme vychladit. Na
bagetky si z droždí, cukru a 250 ml teplé vody uděláme kvásek. Smícháme si
mouku se solí a přidáme kvásek a olej.
Vyrobíme těsto, které necháme vykynout. Vytvarujeme bagetky, do nichž
podélně uděláme zářezy, osolíme, posypeme kmínem či různými semínky dle
chuti. Pečivo lehce potřeme vodou a
dáme na dvacet minut péct do trouby vyhřáté na 220 °C.

FOTO | FTV PRIMA

Hlavní chod: Vepřové kostky na divoko, šťouchaný brambor
Ingredience: 1,5 až
2 kg vepřového plecka, 1 cibule, slanina,
máslo, divoké koření, sůl, pepř, 1 kg
brambor, jarní cibulka, slanina, smetana. Postup: Nakrájíme maso na kostky,
osolíme, opepříme, ochutíme divokým
kořením, promícháme. Nakrájíme si slaninu, cibuli, kterou promícháme s masem, a dáme do pekáče, přidáme máslo a
dáme péct na 180 až 200 °C, pečeme asi
hodinu a půl. Brambory si uvaříme doměkka v osolené vodě, přidáme osmaženou slaninu s jarní cibulkou, smetanu a
rozšťoucháme.
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Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

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

Nejnovější

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

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

ZABEZPEČTE SE PROTI NEPŘÍZNI OSUDU.
Poradíme vám, jak si správně nastavit své životní pojištění.
V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Víte, že pokud živíte rodinu nebo splácíte hypotéku, měla by vaše pojistka krýt výpadek až třech ročních platů?

Povinné ručení
Pohlídejte si Povinné ručení, i když máte

nepojízdný vrak anebo auto prodáváte

V České republice je téměř 145 000
provozovaných vozidel bez povinného ručení a o tom, jaké množství
škod způsobí, vypovídají statistiky
a data České kanceláře pojistitelů,
které zaznamenaly za loňský rok
celkem 3 186 nepojištěných škod při
dopravních nehodách. V průměru tak
v celé České republice na každých
10 000 registrovaných a provozovaných vozidel připadá 3,75 nepojištěných škod ročně.

rančního fondu, pokud je jejich auto
zapsané v registru vozidel a není pojištěné. Sazby příspěvku do garančního fondu stanovuje ministerstvo
financí podle typu vozidla. Garanční fond slouží k úhradě škod, které
nemůže platit žádná pojišťovna. Jde
zejména o újmy (ať už na zdraví či
majetku) způsobené nepojištěnými
vozidly, případně o újmy na zdraví
způsobené nezjištěným pachatelem
a vozidlem.

Důvodů, proč lidé porušují zákon
a nemají zřízeno povinné ručení,
je celá řada. Někteří si své jednání
dobře uvědomují, zatímco jiní o porušení zákona možná ani nevědí.
Jedná se např. o vozidla, která nikdo
nepoužívá, může to být například
i starý vrak, který majitel nezlikvidoval a nenechal vyřadit z registru
vozidel. Pozor by si měli dát i ti,
kteří se rozhodnou své auto prodat
a zapomenou se při prodeji dohodnout s novým majitelem na postupu přepisu auta v registru a změně
povinného ručení. Od 1. ledna 2018
totiž lidé zaplatí příspěvek do tzv. ga-

Důvodů, proč lidé porušují
zákon a nemají zřízeno povinné ručení, je celá řada.
Někteří si své jednání dobře uvědomují, zatímco jiní
o porušení zákona možná
ani nevědí.
Při prodeji vozu se prodávající
často spoléhá na to, že kupující zařídí zápis změny vlastníka v registru vozidel na základě
pokračování na další straně

UNIQA SafeLine - unikátní
služba pro motoristy
 záchrana při nehodě
 dohled nad vozidlem
 platba pojistného podle ujetých km
 slevy za maximální zabezpečení
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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.

Upozorňujeme na nejčastější mýty
o povinném ručení:
1)

2)
3)

4)

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.

Z povinného ručení se hradí jen škoda na autě

Povinné ručení se nevztahuje jen na škody na vozidlech, ale
– a to hlavně – na újmu na zdraví. Z povinného ručení hradí
pojišťovny poškozeným bolestné, ušlý výdělek, náklady léčení,
ztížení společenského uplatnění aj.

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 –
pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla – kryje jen ty
škody, které způsobíte v rámci nehody jiným osobám, například
i spolucestujícímu, a dále pak škody na věcech, které má řidič
a spolucestující u sebe.

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, hrozí vám vysoké pokuty a sankce. Za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno,
zaplatí majitel či provozovatel vozidla příspěvek do garančního
fondu ČKP.
Pokud víte, že vozidlo nebudete po nějakou dobu potřebovat,
pak máte možnost dočasně je vyřadit z registru vozidel (odevzdat na registru vozidel tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla). Takto dočasně vyřazené vozidlo nesmí
na veřejně přístupnou komunikaci a nemusíte za ně platit
pojistné, ovšem jen za předpokladu, že také dočasné vyřazení
oznámíte své pojišťovně. Dočasně vyřadit vozidlo z registru je
však možné max. na dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců.

5)

Po zániku povinného ručení je odevzdání tabulek SPZ
a osvědčení o registraci na registr vozidel dobrovolné

Pokud povinné ručení zanikne, je podle zákona povinností
vlastníka vozidla požádat registr silničních vozidel o vyřazení
vozidla z provozu. Nejde o dobrovolnost, ale o zákonem uloženou povinnost. V případě, že vozidlo bylo ekologicky zlikvidováno, je nutné registru tuto skutečnost oznámit také, aby ji
v evidenci vozidel vyznačil.

6)

U starších vozů se povinné ručení již nemusí a nevyplácí
sjednat
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 písemně oznámit, že vozidlo prodal.
Pojištění tak zanikne až dnem oznámení skutečnosti o prodeji
vozidla pojišťovně.

Povinné ručení
pokračování z předchozí strany

plné moci. Jenže co když to neu
dělá a přestane například s prodávajícím komunikovat? „Prodávající se
pak bez dokladů a bez auta dostává do
pasti. Musí složitě dokazovat, že už není
vlastníkem vozu, když dostane pokutu
od policie nebo výzvu k úhradě příspěvku do garančního fondu,“ upozorňuje
Vladimír Krejzar, právník České kanceláře pojistitelů, a dále říká: „Velmi
doporučujeme všem prodávajícím, aby si
zápis na registru vozidel zařídili sami,
předejdou tím mnoha problémům v budoucnu.“
Lidé si také často neuvědomují, že
porušují zákon, i když mají doma
v garáži staré auto, se kterým už nejezdí. Myslí si totiž, že nemusí platit povinné ručení. Ale to je omyl.
Podle zákona musí mít povinné ručení všechna vozidla registrovaná
pro provoz, tedy i ta, která nejezdí
v silničním provozu. „Každý motorista, který nechce vozidlo používat, může
odevzdat značky do depozitu a odstranit
ho z pozemní komunikace. Pokud to udělá, příspěvek nepojištěných do garančního fondu se ho netýká,“ radí Vladimír
Krejzar. Výhodou je, že značky lze
odevzdat na kterémkoli registru
vozidel i mimo trvalé bydliště.
Povinnost přitom dopadá i na majitele, kteří nepojízdné vozidlo rozebrali. Ti musí předložit doklad
o jeho ekologické likvidaci, aby

mohlo být vozidlo v registru zapsáno jako zaniklé. Pokud si není majitel vozu jistý, jestli má auto řádně
pojištěné, jednoduše zadá svou registrační značku do formuláře na
webu www.ckp.cz.
Co dělat, když přišla výzva
k úhradě příspěvku do garančního fondu?
„Pokud lidé tuto výzvu obdrží, je to pro ně
signál, aby si dali povinné ručení do pořádku a předešli násobně vyšším částkám
v případě škody, kterou by nepojištěným
vozidlem mohli způsobit,“ doplňuje
Vladimír Krejzar a dále radí: „Platbu za nepojištěné období může každý
provést jednoduše pomocí mobilního
bankovnictví a QR kódu či klasickou složenkou. Výši příspěvku určuje vyhláška
Ministerstva financí ČR podle druhu
vozidla. Pokud s příspěvkem řidič nesouhlasí, stačí doložit potřebné dokumenty,
které dokazují skutečnosti vylučující vznik
nároku na příspěvek.“
Pozor – příspěvek ale nenahrazuje
pojištění. Pokud bude nepojištěným
vozidlem způsobena škoda, viník ji
zaplatí do výše jedné třetiny z celkového nároku, a to může být až
300 000 Kč. Tento limit, který zavádí
novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, má zabránit
likvidačním finančním dopadům na
viníky nehod způsobených nepojištěnými vozidly.

UNIQA nabízí úrazovou asistenci
po nehodách pro motoristy
UNIQA nabízí užitečný
doplněk k pojištění aut
– úrazovou asistenci pro
motoristy, kteří se zranili
v souvislosti s nehodou
anebo užíváním vozidla.
Připojištění s asistencí doplňuje
paletu krytí jak
k havarijnímu
pojištění, tak
i povinnému ručení. Poúrazová
asistence je dostupná 24 hodin denně
a není omezena věkem pojištěného.
Připojištění s touto speciální asistencí
lze uzavřít buď pro řidiče auta, anebo
pro celou posádku. Je určena pro osobní,
užitková a terénní vozidla. Zajišťuje komplexní servis pro osoby s handicapem
po autonehodě, které nejsou schopné
během léčby úrazu vykonávat běžné činnosti. Lze ho nárokovat 24 hodin denně
až do celkového limitu 10.000 korun pro
každou pojištěnou osobu s omezenou
pohyblivostí.
Cena úrazového připojištění včetně úrazové asistence je 300 korun pro řidiče
vozu a 130 korun pro každé sedadlo
v autě (pojištění celé posádky). U prémiových produktů havarijního pojištění
UNIQA je cena poloviční.

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.
Služba je dostupná nepřetržitě
na telefonu 272 10 10 20.

Povinné ručení
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Vyšší limity u povinného ručení
přinášejí zajímavé beneﬁty
Nový občanský zákoník významně
rozšířil a zvýšil odškodnění při
újmách na zdraví, které se projevuje
i v povinném ručení. „Zejména často
jezdící motorista by měl vždy zvolit vyšší
limity plnění. Připlatit si pár stokorun
ročně se určitě vyplatí,“ zdůrazňuje
ředitel Úseku pojištění motorových
vozidel v Kooperativě Aleš Zethner.
V poslední době škody
z povinného ručení stále
rostou, jedná se zejména
o škody na zdraví. Uvědomují si řidiči, že nejnižší
limity nemusí stačit?
Zatím stále ne. V povinném
ručení proto klientům doporučujeme zvolit vyšší limity,
alespoň 100 milionů na majetkové škody a 100 milionů
na škody na zdraví. Dvojnásob to platí pro ty, kteří

tráví za volantem více času,
najezdí hodně kilometrů
nebo často vyrážejí do zahraničí. Například u trvalých
následků na zdraví může
pojišťovna odškodnění vyplácet i několik desítek let.
Zájem klientů naznačuje,
že podpora vyšších limitů
formou zajímavých beneﬁtů
se osvědčila, neboť více než
tři čtvrtiny si volí limity 70/70
milionů a vyšší. Důležitý je

také servis, který pojišťovna
v případě nehody zajistí.
Povinné ručení nabízí i nějaký servis pro majitele
vozu?

Ano, například komfort přímé likvidace
pro situace, kdy
jste poškozeným při
dopravní nehodě
způsobené jiným
vozidlem – nemusíte nic složitě řešit
s pojišťovnou viníka,
obrátíte se na svoji pojišťovnu a ta
s vámi vše vyřeší.
Při sjednání povinného ručení s limity
100/100 milionů korun a vyššími u nás
získáte automaticky
i přímou likvidaci
v ceně. V novém
produktu, který jsme
na konci loňského
roku uvedli na trh,
pak klienti s vyššími
limity získávají i další beneﬁty, např. úrazové pojištění
řidiče. Při sjednání s havarijním pojištěním zdarma
získají i pojištění VÝMOL,
tedy škody, kterou si způso-

bí na neoznačeném výmolu v silnici. Klient by se měl
zamyslet i nad rozsahem
asistenčních služeb – hradí pojišťovna odtah vozidla
při záměně paliva? Zaplatí
odtah vozidla při poruše?
Doveze palivo, když dojde?
To jsou praktické věci, které
mohou pomoci.
Pojištění poškození vozidla vjetím do výmolu není
úplně obvyklé, jak si ho
máme představit?
Je to novinka. Vjetím
do neoznačeném výmolu
na vozovce si většinou motorista poškodí pneumatiku
a disk, tomu také odpovídá
limit 10 000 Kč, který jsme
u tohoto pojištění stanovili na pojistnou událost.
Na druhou stranu, budeme
po klientovi vyžadovat podrobnou fotodokumentaci
výmolu a poškození vozu
s celkovou dispozicí místa,
kde k poškození došlo.
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Jak postupovat při nehodě? Zavoláním Záchranky to nekončí.

Důležité je přeDejít sekunDární nehoDě
Víte, jak postupovat při nehodě
a jak zabránit sekundárním škodám na zdraví a majetku? A co
když si nemůžete při nehodě vybavit, u které pojišťovny jste pojištění, a vůbec si nejste jistí, koho
máte zavolat kvůli odtahu auta?
Autonehoda je bez diskuse nepříjemný zážitek, a to i v případě,
když u ní nejsou žádní zranění.
I když se nemusí volat záchranka a řešit zraněný spolucestující
nebo řidič, nebo když záchranka se
zraněnými odjede, zbývá na místě
v lepším případě nabourané auto,
v horším případě nepojízdný vrak.
V tu chvíli řidič začne řešit otázky
ohledně odtažení auta, které může
v tu chvíli mimo jiné překážet provozu a způsobit sekundární nehodu.

lenosti alespoň 5 metrů od silnice,
a zavolat na Linku pomoci řidičům
na číslo 1224, která je propojí s asi-

Linka pomoci řidičům 1224
je provozována Českou
kanceláří pojistitelů už
téměř pět let, od té doby
pomohla už statisícům
českých řidičů.
stenční službou pojišťovny a situaci pomůže vyřešit. V případě
zranění někoho z místa nehody

Jaký je tedy správný postup po
nehodě nebo při poruše vozu?
Nejprve by si řidič i spolujezdci
měli obléct reflexní vestu a opustit
vozidlo. Dále je potřeba umístit výstražný trojúhelník na dálnici nejméně do vzdálenosti 100 metrů, na
jiných silnicích alespoň do 50 m
od vozidla. Poté musí neprodleně
opustit vozovku, ideálně do vzdá-

Poprvé je to nejvíc
K 1. dobití dostaneš
500 Kč kreditu navíc!

Bonusový kredit 50 % z dobíjené částky při
prvním dobití (do max. výše dobíjení 1000 Kč).
Více o dalších výhodách předplacené karty
na www.mobil.cz

samozřejmě řidiči kontaktují nejprve linku 112 a přivolají pomoc.
Linka pomoci řidičům 1224 je provozována Českou kanceláří pojistitelů už téměř pět let, od té doby
pomohla už statisícům českých
řidičů. Pokud zavoláte na číslo
1224, budete v průměru za 6 vteřin spojeni s operátorem. Nahlásíte název pojišťovny, u které je dané

auto pojištěno. Pokud to nebudete
vědět, operátor tuto informaci vyhledá podle SPZ vašeho auta. Poté
vás přepojí na smluvní asistenční
společnost vaší pojišťovny, která
na místo nehody okamžitě vyšle
vůz a zařídí opravu nebo odtažení
auta do servisu. A to vše v rozsahu
sjednaném v povinném ručení či
havarijním pojištění

Povinné ručení
férově a se slevou

V povinném ručení patří mezi tři největší hráče v ČR. ČPP celkem pojišťuje přes
1, 3 milionu vozidel. „Abychom se udrželi na špici, naši nabídku stále inovujeme. Letos do
prodeje uvádíme již čtvrtou generaci produktu AutoCombi Plus,“ říká Miloš Velíšek, ředitel úseku pojištění vozidel ČPP. Zásadní změnou je navýšení limitů pojistného plnění
u všech tří typů povinného ručení. „Náš SPOROPOV má limity pro újmu na zdraví a majetku navýšeny na 45 milionů korun, nejprodávanější SPECIÁLPOV na 75 a stále častěji vyhledávaný SUPERPOV na 130 milionů korun,“ doplňuje Miloš Velíšek. K dalším změnám ČPP
přistoupila v oblasti segmentačního kritéria bonus/malus. Podle statistik míru rizikovosti řidiče ovlivňují především škody z nejbližší doby, na rozdíl od těch z dávné historie.
Právě tuto skutečnost ČPP nově zohledňuje v ceně pojistného. A jako první na trhu začala ČPP vázat bonus/malus na osobu provozovatele, který s vozidlem nejen jezdí, ale za
jeho provoz také plně zodpovídá. ČPP tak pokračuje na cestě ke spravedlivým sazbám
a férovému přístupu k těm, kteří ze systému odčerpávají méně prostředků. Sjednejte si
povinné ručení pohodlně a bezpečně ze svého domova. ČPP slaví 25 let svého působení
na trhu a při sjednání smlouvy přes své webové stránky vám nyní nabízí slevu 25 %.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 28. března 2020
Nova

Prima

Prima cool

6.10 Tlapková patrola (20, 21) 7.00 Looney
Tunes: Úžasná show (2) 7.25 Kačeří příběhy
(19, 20) 8.10 Hvězdné tolary 9.20 SuperStar
11.20 Koření 12.15 Volejte Novu 12.50 Rady
ptáka Loskutáka 14.00 Výměna manželek IX
15.20 Co je šeptem... 17.05 Mumie 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Max Steel II (7) 6.30 Ninjago VIII (3)
6.55 M.A.S.H (63) 7.25 M.A.S.H (64) 7.55
M.A.S.H (65) 8.30 Autosalon.tv 9.45 Tlouštíci
EXTRA 10.20 Máme rádi Česko 12.15
Vražedné záhady slečny Fisherové III (3) 13.25
Vražedné záhady slečny Fisherové III (4)
14.45 Tulipány pro Rose. Romantický film
(Kan., 2016) 16.40 Limonádový Joe. Filmová
komedie (ČR, 1964). Hrají K. Fiala, R. Deyl ml.,
M. Kopecký, K. Fialová 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

7.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (6) 8.05
Top Gear 2011 9.20 Pevnost Boyard (10) 11.50 Replay 12.25 COOL e-sport 12.55 Futurama VI (13)
13.20 Simpsonovi XX (13-16) 15.20 Futurama VI
(14) 15.40 COOLfeed 15.50 Flynn Carsen: Honba
za Kopím osudu 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XX (17-20) 19.50 COOLfeed 20.00
Sahara 22.40 Skautův průvodce zombie apokalypsou 0.35 Pod černou vlajkou II (6)

20.05 Zázraky přírody
Moderátoři M. Kramár a V. Kořen
vás provedou pořadem, u kterého se budete divit, žasnout
a bavit se. Dále účinkují: I. Šmoldas, A. Hemala, J. Šídlo a P. Nečas
21.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.20 Amadeus
Drama (USA, 1984). Hrají
F. Murray Abraham, T. Hulce,
E. Berridgeová, S. Callow,
R. Dotrice. Režie M. Forman
0.15 Detektiv Endeavour Morse II
Dávné hříchy. Seriál (VB, 2014).
Hrají S. Evans, R. Allam
1.45 Manéž Bolka Polívky
Spoluúčinkují: Z. Stivínová,
Z. Korčián, „český Elvis Presley“
V. Lichnovský a Českomoravská
hudební společnost (2001)
3.55 Sama doma
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.15 Krimi 6.40 Noviny 7.20 Policisté

v akci 8.25 Policisté v akci 9.30 Policisté v akci
10.30 Na chalupě 11.30 Nové bydlení 12.30 O zvířatech a lidech (12) 13.35 Synové a dcery Jakuba
Skláře (1) 15.05 IQ Taxi CZ 16.50 30 případů majora Zemana (4) 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře
(2) 21.30 IQ Taxi CZ 23.25 Dědictví (25, 26)

NEDĚLE 6.55 Noviny 7.40 Policisté v akci 8.45
Policisté v akci 9.45 Policisté v akci 10.50 Soudní
síň – cz 11.35 Soudní síň – cz 12.30 Jsem máma (4)
13.25 Synové a dcery Jakuba Skláře (2) 14.45 Tři
chlapi na cestách 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.35 Jsem máma (5) 23.35
Všechno, co mám rád 0.55 Záchranáři v akci
PONDĚLÍ 5.15 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Ranní
noviny 8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci 11.45
Záchranáři v akci 12.40 Zoo (55) 13.50 Zoo (56)
14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Tři chlapi na cestách 22.20 Policisté v akci
23.20 Na chalupě 0.15 Ve jménu zákona (103)

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

INZERCE

ČT1
7.25 Komu straší ve věži 8.15 Gejzír 8.45
Durrellovi II (1/6) 9.35 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Po stopách hvězd 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Čertův
švagr 14.15 Pavouk se smaragdovýma očima
14.55 Perinbaba 16.30 Eva tropí hlouposti.
Komedie (ČR, 1939) 18.00 Co naše babičky
uměly a na co my jsme zapomněli 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

FILM NA PŘÁNÍ
KAŽDOU SOBOTU

HLASUJTE ONLINE
CSFILM.JOJ.CZ
20.20 Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
Fantasy (USA, 2017)
22.40 Prci, prci, prcičky: Svatba
Komedie (USA/N, 2002)
0.25 Mumie
3.50 Víkend
4.35 Volejte Novu
5.05 Novashopping

ÚTERÝ 8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

11.45 Záchranáři v akci 12.40 Zoo (57, 58) 14.55
Soudní síň 17.05 Policisté v akci 18.00 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Všechno, co mám
rád 21.30 Soudní síň – cz 22.25 Policisté v akci
23.30 Na chalupě 0.25 Ve jménu zákona (104)

STŘEDA 8.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Záchranáři v akci 12.25 Zoo (59, 60) 14.45
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.50 Policisté v akci
17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15
O zvířatech a lidech (13) 21.20 IQ Taxi CZ 22.25
Policisté v akci 23.20 Na chalupě
ČTVRTEK 8.40 Soudní síň 9.40 Soudní síň
10.50 Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.40
Zoo (61, 62) 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15
30 případů majora Zemana (5) 21.30 Soudní síň –
cz 22.25 Policisté v akci 23.25 Na chalupě
PÁTEK 8.40 Soudní síň 9.40 Soudní síň 10.45
Policisté v akci 11.40 Záchranáři v akci 12.25 Zoo
(63, 64) 15.00 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.15 Synové a dcery Jakuba Skláře
(3) 21.30 Smrt stopařek 23.30 Policisté v akci

20.15 Temný Kraj (2)
Čarodějnice (2/2).
Krimiseriál (ČR, 2016). Hrají
L. Vaculík, K. Nováková, J. Teplý,
K. Zima, M. Trnavský.
Režie J. Bártů
21.45 Jak básníkům chutná život
Filmová komedie (ČR, 1987).
Hrají P. Kříž, D. Matásek,
E. Vejmělková, J. Hlaváčová,
R. Hrušínský.
Režie D. Klein
0.00 V řetězech
Thriller (USA, 2006).
Hrají S. L. Jackson, Ch. Ricciová,
J. Timberlake.
Režie C. Brewer
2.25 Nepoučitelní
Krimikomedie (USA, 2013).
Hrají J. Anistonová, T. Robbins,
J. Hawkes.
Režie D. Schechter
4.25 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor

z hor 9.20 Stefanie 10.20 Zvěřinec 10.50
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.35 Paní domu
15.15 Pralinky 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Stefanie 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.20 Labyrinty vášně

8.20 Doktor z hor 9.20 Stefanie 10.20 Na červeném koberci 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.35 Zvěřinec 15.15 Pralinky 15.55 Nespoutaný
anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor
z hor 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 11.10
Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.10 Podraz 7.25 Mentalista VI (18, 19) 9.05 Vidláci
11.50 Nesvatbovi, romantická komedie (USA)
14.00 Koralína a svět za tajemnými dveřmi, animovaný film (USA, 2009) 15.55 Zachraňte Willyho 3,
dobrodružný film (USA, 1997) 17.25 Rychle a zběsile 7, akční film (USA/Čína/Jap./Kan./SAE, 2015)
20.00 Sufražetka, drama (VB, 2015) 22.05
Parchanti, akční film (USA, 2010) 23.50 Tajemná
řeka, krimidrama (USA, 2003)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 8.05 Ninjago VIII (2) 8.35 Max
Steel II (6) 8.55 Námořní vyšetřovací služba II
(4, 5) 10.50 Švec, komedie (USA, 2014) 12.55 Emma,
romantická komedie (VB, 1996) 15.30 Žít a nechat
zemřít, akční film (VB, 1973) 18.15 Divoké vlny, anim.
pohádka (USA, 2007) 20.00 Slečna zamilovaná,
komedie (USA, 2009) 22.00 Monstrum, horor (USA,
2008) 23.45 Skautův průvodce zombie apokalypsou, komediální horor (USA, 2015)

ÚTERÝ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Paní domu 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové

zprávy 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55
Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25 Pralinky
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
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neděle 29. března 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.05
16.20
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.20
21.55
22.34
22.35
0.15
1.45
2.30

Krásné živé památky 6.25 Pomeranč
a kachna 6.45 Eva tropí hlouposti
8.10 Úsměvy Karla Smyczka 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 10.55
F. L. Věk (13/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Tom v kozí kůži
Královny kouzelného lesa
Sardinky aneb Život jedné rodinky
Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (6/6)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Zrádci (6/6)
168 hodin
Kabinet dr. Honzáka
Výsledky losování Šťastných 10
Pátek čtrnáctého
Detektiv Endeavour Morse II
Sestřičky (3/6)
Banánové rybičky

Nova
6.10
6.30
7.25
7.45
8.35
8.55
10.05
11.55
13.55
16.15
17.45
19.30
20.20
22.15
22.45
0.25
1.50
3.50
4.45

Oggy a Škodíci V
Tlapková patrola (22, 23)
Looney Tunes: Úžasná show (3)
Kačeří příběhy (21, 22)
Malý Sheldon II (9)
Jak princezny
po nocích tancovaly
102 dalmatinů
Jsem číslo čtyři
Sci-fi (USA, 2011)
Láska přes internet
Romantická komedie (USA, 1998)
Jak napálit advokáta
Komedie (ČR, 1980)
Co je doma,
to se počítá, pánové...
Komedie (ČR, 1980)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Křižovatka smrti 2
Akční komedie (USA/HG, 2001)
Jak napálit advokáta
Co je šeptem...
Jak princezny
po nocích tancovaly
Novashopping

Prima
6.10
6.35
7.05
7.35
8.00
9.10
9.45
11.00
11.45
12.40
13.05
13.45
14.10
16.35
18.55
19.40
19.55
20.15
22.20
1.00
4.45

Max Steel II (8)
Ninjago VIII (4)
M.A.S.H (65)
M.A.S.H (66)
Přírodní vesmír (15)
Prima ZOOM Svět
Polda (3)
Partie
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak básníkům chutná život
Filmová komedie
(ČR, 1987)
Kurz sebeovládání
Komedie (USA, 2003)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Bezva ženská na krku
Romantická komedie
(ČR, 2016)
Základní instinkt
Thriller (USA, 1992)
Kmotr III
Drama (USA, 1990)
Přírodní vesmír (15)

Nova Cinema
5.55 King Kong 8.20 Zachraňte Willyho 3 9.55 Co
je šeptem... 12.15 Koralína a svět za tajemnými dveřmi 14.00 Sufražetka 16.00 Klokan Jack 17.45 Piráti
z Karibiku: Salazarova pomsta, fantasy (USA, 2017)
20.00 Wild Wild West, sci-fi (USA, 1999) 22.00
Nenarození, horor (USA, 2009) 23.40 Rychle a zběsile 7, akční film (USA/Čína/Jap./Kan./SAE, 2015)

Prima cool
7.25 Top Gear 2011 8.40 Pevnost Boyard (1) 11.05
Partička 11.55 Jak se točí pohádka (5) 12.25
Futurama VI (14) 12.55 Simpsonovi XX (17-20)
14.50 Futurama VI (15) 15.10 COOLfeed 15.20
Sahara 17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XX (21)
18.30 Simpsonovi XXI (1-3) 19.50 COOLfeed 20.00
Kurýr: Restart 22.00 Narcos III (5) 23.20 Vikingové
V (15) 0.25 Pod černou vlajkou II (7)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.10 Ninjago VIII (3) 7.40 Max
Steel II (7) 8.00 Námořní vyšetřovací služba II (5, 6)
10.05 Flynn Carsen: Honba za Kopím osudu 12.00
Limonádový Joe 14.15 Divoké vlny 15.55 Slečna
zamilovaná 18.05 Tajemství zakázaného lesa
20.00 Pomsta Růžového pantera, komedie (VB,
1978) 22.05 V řetězech, thriller (USA, 2006) 0.30
Základní instinkt, thriller (USA, 1992)

pondělí 30. března 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi II (1/6) 9.55
168 hodin 10.30 Poldové a nemluvně
(12/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kapesníček
14.20 Perinbaba
15.55 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Místo zločinu Ostrava (13/13)
21.10 Sestřičky (4/6)
21.50 Reportéři ČT
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Kriminalista II
23.55 Profesionálové
0.50 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Kalendárium

Nova
5.55
8.35
8.55
10.00
11.00
11.45
12.00
12.35
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.15
23.10
0.45
1.30
1.45
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Comeback
Specialisté (61)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (669)
Mentalista VI (20, 21)
Dr. House III (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3859)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (63)
Specialisté (64)
Smrtonosná zbraň (14)
Mentalista VI (20, 21)
Dr. House III (23)
Malý Sheldon II (10)
Specialisté (62)
Střepiny
Co na to Češi

6.10
6.35
7.20
8.15
8.50
9.20
10.20
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
1.05
2.00
3.00
4.00
5.35

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (9)
Ninjago VIII (5)
M.A.S.H (66)
M.A.S.H (67)
M.A.S.H (68)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Láska žije dál
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (17)
Jake a Tlusťoch IV (18)
Walker, Texas Ranger V (18)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (240)
Modrý kód (2)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (18)
Jake a Tlusťoch IV (18)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.10 Flintstoneovi: Mela doby kamenné 6.30 102
dalmatinů 8.15 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
11.05 Sufražetka 13.40 Láska přes internet 15.50
Wild Wild West, sci-fi film (USA, 1999) 17.50
Mumie, dobrodružná komedie (USA, 1999) 20.00
Špionáž, thriller (USA/Fr., 2013) 22.05 Instinkt,
thriller (USA, 1999) 0.20 Krásná a zvrácená, thriller

Prima cool
12.15 Futurama VI (15) 12.45 Simpsonovi XX (21)
13.10 Simpsonovi XXI (1-3) 14.40 Těžká dřina 15.10
Re-play 15.45 Futurama VI (16) 16.05 COOLfeed
16.10 Hvězdná brána II (9) 17.05 Top Gear 2011
18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI (4-7) 20.15
Po hlavě (9) 20.50 Teorie velkého třesku VIII (14,
15) 21.45 Experiment 21 22.20 Partička 23.00
Cesty k úspěchu 23.05 Úplně debilní zprávy

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.20 Ninjago VIII (4) 7.45 Max
Steel II (8) 8.10 Námořní vyšetřovací služba II (6)
9.05 Námořní vyšetřovací služba II (7) 10.10
Květiny od vraha 12.05 Hříšný tanec 2 13.45
Tajemství zakázaného lesa 15.45 Pomsta Růžového
pantera 17.50 Nadějný rok, komedie (USA, 2011)
20.00 Nahoru, dolů, romantický film (USA, 2000)
22.05 Rudý orel (2/2) 0.20 Kurýr: Restart

úterý 31. března 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Úsměvy Mileny Steinmasslové
10.30 Pošta pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Škola doma
14.45 Všechno, co mám ráda
15.15 To je vražda, napsala III
16.50 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
20.10 Vyprávěj
21.00 Ach, ty vraždy!
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Columbo
0.05 Kabinet dr. Honzáka
0.50 AZ-kvíz
1.25 Krásné živé památky
1.50 Zahrada je hra
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.35
8.50
10.00
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.20
0.10
1.00
1.40
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3859)
Specialisté (62)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (670)
Mentalista VI (22)
Mentalista VII (1)
Dr. House III (24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3860)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (965)
Víkend
Smrtonosná zbraň (17)
Mentalista VI (22)
Mentalista VII (1)
Dr. House III (24)
Malý Sheldon II (11)
Specialisté (64)

Prima
6.10
6.35
7.20
8.50
9.20
10.20
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
22.50
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Max Steel II (10)
Ninjago VIII (6)
M.A.S.H (68, 69)
M.A.S.H (70)
Prostřeno!
Inga Lindströmová:
Elin má každý rád
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (18)
Jake a Tlusťoch IV (19)
Walker, Texas Ranger V (19)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (23)
Na Pavláska
Polda (3)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (19)
Jake a Tlusťoch IV (19)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.15 King Kong 7.45 Mentalista VI (20, 21) 9.20
Láska přes internet 12.05 Wild Wild West 14.35
Mumie 16.50 Co je doma, to se počítá, pánové...,
komedie (ČR, 1980) 18.35 Jak napálit advokáta,
komedie (ČR, 1980) 20.00 Zpátky ve hře, sportovní drama (USA, 2012) 22.10 Tombstone, western
(USA, 1993) 0.30 Prci, prci, prcičky: Svatba

Prima cool
11.20 Po hlavě (9) 11.55 Těžká dřina 12.25 Futurama
VI (16) 12.55 Simpsonovi XXI (4-7) 14.50 Teorie velkého třesku VIII (14, 15) 15.45 Futurama VII (1) 16.05
COOLfeed 16.10 Hvězdná brána II (10) 17.05 Top
Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI
(8-11) 20.15 Teorie velkého třesku VIII (16-19) 22.10
Partička 22.50 Úplně debilní zprávy 22.55
Americký chopper IV (9) 23.55 Partička

Prima Max
6.00 Nad krajinou 8.25 Ninjago VIII (5) 8.55 Max
Steel II (9) 9.25 Námořní vyšetřovací služba II (7)
10.15 Námořní vyšetřovací služba II (8) 11.20
Tulipány pro Rose 13.15 Nadějný rok 15.20 Nahoru,
dolů, romantický film (USA, 2000) 17.35 Škola
ro(c)ku, hudební komedie (N/USA, 2003) 20.00
Prvotní strach, thriller (USA, 1996) 22.45 S.W.A.T. –
Jednotka rychlého nasazení, akční film (USA)

středa 1. dubna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 To je vražda, napsala III 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 První pohled
14.25 Columbo
15.55 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (13/22)
21.15 Musím tě svést
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Kobova garáž (1/2)
0.10 AZ-kvíz
0.35 Na stopě
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou
2.15 Dobré ráno
4.45 Kluci v akci

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.55
23.50
1.25
2.05
2.45
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3860)
Ordinace v růžové zahradě 2 (965)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (671)
Mentalista VII (2, 3)
Dr. House IV (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3861)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Výměna manželek IX
Smrtonosná zbraň (18)
Mentalista VII (2, 3)
Dr. House IV (1)
Smrtonosná zbraň (16)
Malý Sheldon II (12)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (671)

6.15
6.40
7.25
8.50
9.25
10.25
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
22.50
0.10
1.05
2.05
3.05
4.05
5.35

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (11)
Ninjago VIII (7)
M.A.S.H (70, 71)
M.A.S.H (72)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Ten pravý
Romantický film (N/Švéd., 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (19)
Jake a Tlusťoch IV (20)
Walker, Texas Ranger V (20)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (241)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Temný Kraj (2)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (20)
Jake a Tlusťoch IV (20)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.50 Jsem číslo čtyři 7.45 Mentalista VI (22) 8.35
Mentalista VII (1) 9.25 Klokan Jack 11.35 Špionáž
13.50 Co je šeptem..., komedie (USA, 2005) 15.40
Zpátky ve hře, sportovní drama (USA, 2012) 17.45
Řeka, drama (USA, 1983) 20.00 Souboj Titánů, fantasy film (USA/VB, 1981) 22.20 Maminčin mazánek,
komedie (USA, 2007) 0.05 Křižovatka smrti 2

Prima cool
12.20 Futurama VII (1) 12.45 Simpsonovi XXI (8-11)
14.45 Teorie velkého třesku VIII (18, 19) 15.40
Futurama VII (2) 16.00 COOLfeed 16.05 Hvězdná
brána II (11) 17.00 Top Gear XVII 18.10 COOLfeed
18.20 Simpsonovi XXI (12-15) 20.15 Prima Partička
21.15 Teorie velkého třesku VIII (20, 21) 22.00 Star
Trek: Discovery (1) 22.55 Úplně debilní zprávy
23.00 Americký chopper IV (10)

Prima Max
6.15 Ninjago VIII (6) 6.40 Max Steel II (10) 7.05
Námořní vyšetřovací služba II (8, 9) 9.05 Falešný
příběh 10.55 Limonádový Joe 13.10 Škola ro(c)ku
15.30 Ve jménu krále, fantasy film (USA/Kan./N,
2006) 18.05 Poslední tah štětcem, krimifilm (Austr.,
2004) 20.00 Tristan a Isolda, dobrodružný film
(USA, 2006) 22.30 Spletenec, sci-fi horor
(Kan./USA, 2009) 0.45 Prvotní strach

čtvrtek 2. dubna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 Kapesníček. Komedie (ČR,
1984) 10.10 Komici na jedničku 11.00
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Škola doma
14.45 Světáci
15.10 To je vražda, napsala III
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.00 AZ-kvíz
0.25 Toulavá kamera
1.00 Banánové rybičky
1.30 Kuchařská pohotovost

Nova
5.55
8.45
9.00
9.45
11.00
11.45
12.00
12.35
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
23.05
0.40
1.20
2.05
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3861)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (672)
Mentalista VII (4, 5)
Dr. House IV (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3862)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (966)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň II (1)
Mentalista VII (4, 5)
Dr. House IV (2)
Smrtonosná zbraň (12)
Malý Sheldon II (12)
Kolotoč
Co na to Češi

6.15
6.45
7.25
8.55
9.25
10.25
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.25
0.20
1.20
2.20
3.20
4.25
5.30

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (12)
Ninjago VIII (8)
M.A.S.H (72, 73)
M.A.S.H (74)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Čas na lásku
Romantický film (N/Švéd., 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (20)
Jake a Tlusťoch IV (21)
Walker, Texas Ranger V (21)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Vinaři (2)
Tlouštíci
Tlouštíci EXTRA
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (21)
Jake a Tlusťoch IV (21)
Prostřeno!
Šéf na grilu
Pohoda u krbu

5.45 Hvězdné tolary, pohádka (N, 2011) 6.55
Mentalista VII (2, 3) 8.30 Řeka 11.20 Zpátky ve hře
13.50 Co je doma, to se počítá, pánové... 15.30
Souboj Titánů, fantasy film (USA/VB, 1981) 17.45
Batman, dobrodružný film (USA/VB, 1989) 20.00
Piráti na vlnách, komedie 22.35 Vraždy na domácí
půdě 0.25 Maminčin mazánek

Prima cool
11.15 Star Trek: Discovery (1) 12.20 Futurama VII (2)
12.50 Simpsonovi XXI (12-15) 14.45 Teorie velkého
třesku VIII (20, 21) 15.40 Futurama VII (3) 16.00
COOLfeed 16.05 Hvězdná brána II (12) 17.00 Top
Gear XVII 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI
(16-19) 20.15 Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého
třesku VIII (22, 23) 22.15 Námořní pěchota 0.30
Americký chopper IV (11)

Prima Max
8.10 Ninjago VIII (7) 8.40 Max Steel II (11) 9.00
Námořní vyšetřovací služba II (9, 10) 10.55 Emma
11.35 Poslední tah štětcem 15.35 Tristan a Isolda
18.05 Henry ze zkumavky, komedie (USA, 2011)
20.00 Strach, krimifilm (ČR, 1963) 22.15 Borat:
Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku
slavnoj kazašskoj národu, komedie (USA, 2006)
23.55 Spletenec, sci-fi horor

pátek 3. dubna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 To je vražda, napsala III 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

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 Neobyčejné životy
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
20.10 Poldové a nemluvně (13/13)
21.15 13. komnata Marka Výborného
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Všechnopárty
22.35 Profesionálové
23.30 Kriminalista II
0.30 AZ-kvíz
1.00 Objektiv
1.25 Banánové rybičky
1.55 Žiješ jenom 2x

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.10
15.55
16.57
17.00
17.25
18.20
19.30
20.20
22.25
0.10
1.35
2.15
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3862)
Ordinace v růžové zahradě 2 (966)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (673)
Mentalista VII (6, 7)
Dr. House IV (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comebeck
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Řachanda
Pohádka (ČR, 2016)
R.I.P.D. – URNA: Útvar
rozhodně neživých agentů
Akční komedie (USA, 2013)
Mentalista VII (6, 7)
Smrtonosná zbraň (18)
Malý Sheldon II (13)
Kolotoč

6.15
6.45
7.25
8.20
8.55
9.25
10.25
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
0.05
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (13)
Ninjago VIII (9)
M.A.S.H (74)
M.A.S.H (75)
M.A.S.H (76)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Smím prosit?
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (21)
Jake a Tlusťoch IV (22)
Walker, Texas Ranger V (22)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Poslední zúčtování
Akční film (VB, 2018)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (22)
Jake a Tlusťoch IV (22)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

6.15 Batman 8.35 Mentalista VII (4, 5) 10.10 Lego
DC Superhrdinové: Vesmírný souboj 12.05 Souboj
Titánů 14.40 King Kong žije 16.40 Nominace na
Oscara 18.20 Báječná dovolená, komedie (USA,
1988) 20.00 Lego příběh, animovaný film
(Austr./Dán./USA, 2014) 21.55 Hra o přežití, thriller
(USA, 1994) 23.40 Vraždy na domácí půdě

Prima cool
8.55 Top Gear XVII 10.05 Hvězdná brána II (12)
11.05 Autosalon.tv 12.20 Futurama VII (3) 12.50
Simpsonovi XXI (16-19) 14.50 Teorie velkého třesku
VIII (22, 23) 15.40 Futurama VII (4) 16.00
COOLfeed 16.05 Hvězdná brána II (13) 17.00 Top
Gear XVII 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI
(20-23) 20.15 Legenda o strážci hrobky 22.00
Poslední průzkum 0.10 Americký chopper IV (12)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.55 Ninjago VIII (8) 7.25 Max
Steel II (12) 7.50 Námořní vyšetřovací služba II (10,
11) 9.45 Pomsta Růžového pantera 11.50 Falešný
příběh 13.50 Henry ze zkumavky 15.45 Ranč
nových začátků 17.40 Vynálezce her 20.00 Muž se
zlatou zbraní, dobrodružný film (VB, 1974) 22.45
Vrahova múza 0.40 Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu

Inzerce

Unicity Plzeň.

Nadstandardní bydlení vedle univerzity

Moderní a komfortní bydlení v Plzni na Borských polích.
To nabízí jedinečný projekt Unicity Plzeň, za nímž stojí
úspěšná developerská společnost Daramis. V současné
době probíhá stavba třetí a zároveň poslední etapy, do níž
spadají celkem tři budovy s označením B. Tato etapa by
měla být dokončena v prvním kvartálu příštího roku. „Budou tam byty o dispozicích 1+kk až 4+kk,“ uvedl výkonný
ředitel společnosti Martin Vachek.
Osm budov, 542 bytových jednotek, dva komerční ve vnitrobloku a jóga studia v budově
prostory. Takový je celý projekt v řeči čísel. Pokud A, prádelny a mnoho dalšího.
hledáte perfektní bydlení anebo třeba chcete výhodně investovat do
realit, Unicity Plzeň je pro vás skvělou
Unicity Plzeň tvoří 8 samostatných budov, které
volbou.

O projektu

Recepce, bistro, pekařství
Projekt Unicity Plzeň láká na velmi
vysoký standard bydlení – samozřejmostí je parkovací stání a sklep.
Nechybí ani balkon nebo předzahrádka u každého bytu. Navíc je zde k dispozici park ve vnitrobloku, sportovní
zázemí včetně multifunkčního hřiště

nabídnou 542 bytových a nebytových jednotek. První
etapa, která je již dokončena a také prodána, zahrnovala výstavbu budov A1 a A2 se 184 jednotkami.
Ve druhé etapě došlo loni v květnu k dostavbě budov
C1, C2 a D. Ve výstavbě je třetí etapa, kterou tvoří
budovy B1 - 3, a ta nabídne k prodeji byty o dispozicích 1+kk až 4+kk. Součástí záměru je také nájemní
bydlení Unicity Living, kde jsou plně vybavené byty
vhodné k okamžitému nastěhování. Za projekty stojí
úspěšná developerská společnost Daramis, která byla
založena v roce 2000 a od té doby dokončila téměř tři
desítky realitních projektů s více než třemi tisíci byty.
Více na webech
unicity.cz, unicity-living.cz a daramis.com.
Letos zde rovněž bylo otevřeno Bistro Rosemary, kde kromě jiného zakoupíte vynikající vína
a můžete si pochutnat na vláčných palačinkách.
Provoz zahájilo také Pekařství Kuri Stříbro, kde koupíte nejen čerstvý voňavý chléb a vánočku jako od
babičky, ale i originální dortíky či výběrovou kávu.
Devizou je skvělá poloha
Projekt lemovaný ulicemi Technická a Magisterská
se nachází v sousedství Západočeské univerzity
v Plzni, odkud je výborná dopravní dostupnost
centra Plzně. Zajišťuje ji několik autobusových
linek a nově i tramvajová trať, která vede přímo

mezi areálem univerzity a novostavbami.
Nedaleko za domy je navíc možné se napojit
na hlavní silniční tah na Klatovy a přivaděč
k dálnici D5, odkud je to necelou hodinu do
Prahy či na hraniční přechod Rozvadov.
„Plzeň je dnes vnímána jako moderní metropole s bohatou historií,“ vysvětluje Martin
Vachek a dodává, že čtvrté největší české
město je mimochodem držitelem titulu
Evropské hlavní město kultury 2015. Funguje
zde mnoho muzeí a galerií, několik divadel,
lidé mohou navštívit řadu restaurací, kaváren, barů a klubů a koná se tu hodně akcí ve
veřejném prostoru. Asi deset minut chůze
pak zdejší obyvatele dělí od vyhledávané
plzeňské relaxační a sportovní zóny, jakou je Borský park, v blízkosti jsou také dvě velká nákupní
centra s velkým množstvím obchodů.
Držitelé ocenění
Projekt Unicity Plzeň zaujme nejen svým rozsahem
a provedením. Může se totiž pochlubit i cenou
veřejnosti v anketě Realitní projekt roku, kterou
obdržel hned dva roky po sobě, a to loni a předloni. Více k celému projektu včetně seznamu bytů
na prodej, jejich půdorysu a vizualizace naleznete
na unicity.cz.
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Francouzský malíř Pierre Bonnard: Právě chyby dávají...

Tajenka: ...někdy obrazu život.
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Útočník má v Plzni svou ulici

Čtvrtý nejlepší střelec české fotbalové historie, legendární Antonín Hájek, pocházel ze západních Čech
LADISLAV VAINDL
PLZEŇ | Před desítkami let byl fotbalový útočník Antonín Hájek postrachem
brankářů. Přestože jej často trápila zranění, dokázal během kariéry v klubu
SK Plzeň do sítí soupeřů nasázet 199
gólů. Více dali pouze tři hráči - Josef Bican, Vlastimil Kopecký a David Lafata.
Teď má fenomenální hráč ve své rodné
Plzni ulici. Ta se nachází poblíž slovanského bazénu.
V březnu cedule s jeho jménem nahradily ty staré s pojmenováním Mezi stadiony. „I když byl legendou, jak to tak
bývá, postupem času upadl v zapomnění,“ vysvětluje předseda klubu SK Plzeň 1894 Radek Vodrážka, proč k pojmenování ulice po skvělém plzeňském
fotbalistovi došlo až sedmatřicet let po
jeho úmrtí. „Před rokem nebo dvěma,
když končil David Lafata, se začal řešit
i Antonín Hájek. Jestli je druhý, nebo
třetí. Některé góly mu nebyly uznány,
takže se vlastně přesně neví, jak to
bylo,“ konstatuje Vodrážka. Od té doby
se o Hájkovi začalo více debatovat i v
INZERCE

Slavnostního instalování cedule se jménem ulice Antonína Hájka se zúčastnil i předseda klubu SK Plzeň 1894 Radek Vodrážka. FOTO | PETR ERET, MAFRA

Plzni. „Samozřejmě jsme věděli o tom,
že jsme v klubu kdysi měli takového
střelce. Teprve v poslední době jsme se
zabývali tím, jak jeho osobnost připomenout. Podnět na přejmenování ulice vzešel od jednoho z našich členů,“ dodává.
Existovala i varianta, že po Hájkovi pojmenují zrekonstruovaný areál klubu.
Nakonec se přiklonili k této možnosti.
O novém názvu rozhodlo zastupitelstvo druhého plzeňského obvodu v prosinci minulého roku. „Respekt si zaslouží nejen fotbalista Antonín Hájek, ale i
samotný klub SK Plzeň 1984, který patří k nejstarším u nás,“ uvedl starosta Lumír Aschenbrenner.
Antonín Hájek byl jedním z největších českých fotbalových talentů. Za dospělé nastoupil poprvé už v roce 1932,
kdy mu bylo šestnáct let. Svůj stý ligový gól vsítil, když mu bylo pouhých třiadvacet let. Přestože šlo o fenomenálního střelce, nikdy se neobjevil v reprezentačním dresu. „Těžko říct, jaká tehdy byla situace. Určitě se na tom ale podepsal fakt, že byl velmi často zraněný,“ dodal Vodrážka.

Symbolicky 100 za 100!
Emise:
Exkluzivní měděná replika legendární 100 Kčs
Důležité:
Pouze 1 replika legendární 100 Kčs pro každého zákazníka
Téma:
Výročí československé
měny

Distributor:
Národní Pokladnice

Nejrychlejší způsob rezervace:
www.slavnastokoruna.cz; tel.: 810 50 50 20

Pozor:
Symbolicky 100 za 100
pro každého

Cena:
100 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

Uctěte legendární 100 Kčs exkluzivní měděnou replikou

Provázela nás přes třicet let, byla zvolena čtvrtou nejkrásnější
bankovkou světa. Dokonce sám československý národ si
tuto bankovku vybral ve veřejném hlasování za své platidlo!
Národní Pokladnice se rozhodla uctít její odkaz na věčné
mědi, a to za symbolických 100 Kč.
Využijte příležitost vlastnit, díky symbolické nabídce
100 za 100, trvalou upomínku na nejpamátnější bankovku,
kterou všichni známe a máme s ní spjaté své vzpomínky!

100 Kč
poštovné a balné ZDARMA

Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.slavnastokoruna.cz
Telefonní rezervační linka:

810 50 50 20

Po-Pá 9:00-18:00, So-Ne 9:00-15:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

VAŠE ČÍSLO
REZERVACE:

72014462

CENA:

100 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 replika legendární 100 Kčs na zákazníka

ZPŮSOB
REZERVACE:

www.slavnastokoruna.cz; 810 50 50 20

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému zájmu
je možné objednat pouze 1 ks repliky legendární 100 Kčs.
Poštovné a balné je zcela ZDARMA.
Garantujeme Vám právo na vrácení repliky legendární 100 Kčs
ve lhůtě 14 dnů od doručení. Nabídka platí pouze 10 dní!

www.slavnastokoruna.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!
Téma:

Výročí československé měny

Avers:

Vyobrazení družstevnice a hutníka
níkka

Revers:

Hradčany

Rozměr:

100 x 50 mm

Kov:

Měď

Cena:

100 Kč (poštovné a ba
balné
alnéé ZZDARMA)
alné
al
DARM
DA
DAR
RMA)
A)

Důležité:

Pouze 1 replika legendární 100 Kčs na zákazníka

Internetový rezervační systém
www.slavnastokoruna.cz

