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Bořek
Slezáček
Mám co dohánět.
V barech jsem
se v minulosti
naodpočíval dost
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Dávné dovednosti si
lidé vyzkoušejí sami
Centrum tradičních
technologií v Příboře
připravuje novou
expozici, která představí
kdysi běžné dovednosti.

STŘEDNÍ ŠKOLY

Informace pro rodiče
i budoucí studenty ...str. 25 až 36

MARTIN PJENTAK
PŘÍBOR | Možnost vyzkoušet si rozčesávání vláken na ježčí kůži, práci s kolovrátkem nebo tkaní na stavu nyní čeká
na návštěvníky příborské pobočky Muzea Novojičínska. Umožní jim to takzvané experimentárium, které je součástí nově vznikající expozice nazvané Zaniklý svět rukodělné výroby.
Letos v březnu bylo definitivně zrušeno Muzeum a pamětní síň Sigmunda
Freuda, jak se zdejší pobočka jmenovala, a místo toho zde vzniklo Centrum tradičních technologií. „Už řadu let se
tady zabýváme kdysi běžnými, ale dnes
už často zapomenutými dovednosti
předků při zpracování přírodních materiálů, které je tenkrát běžně obklopovaly,“ uvedl vedoucí centra Václav Michalička.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

CESTOVÁNÍ ZA POLÉVKAMI

Znáte česnečku wodzionku
nebo „černokyselici“? ...str. 8

ŠVEJK I PAN KOPFRKINGL
V experimentáriu si návštěvníci pod dohledem muzejní pracovnice vyzkoušejí některé z dávných postupů sami.
FOTO | ADOLF HORSINKA

Rudolf Hrušínský by oslavil
stovku. Co o něm nevíte? ...str. 10

INZERCE

50

SLEVA

%

17. - 18. 10. 2020

NA VEŠKERÝ

NÁBYTEK

Nabídka platí od
17. 10. do 18. 10. 2020
nebo do vyprodání zásob
ve všech prodejnách
ASKO - NÁBYTEK v ČR.
Více informací v prodejnách.
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KRÁTCE
V nemocnici léčí také
zvířecí kamarádi
TŘINEC | Na oddělení sociálních lůžek
Nemocnice Třinec aplikují podpůrnou
léčbu formou canisterapie. Pacienty
tam navštěvuje psí fenka Rózinka s morčetem Peckou. „Klienti mají možnost se
ke zvířecím mazlíčkům přitulit, pohladit je, podrbat nebo se s nimi pomazlit.
Terapie rovněž pomáhá s rozvojem jemné i hrubé motoriky, při koncentraci,
rozvíjí sociální cítění a celkově uspokojuje,“ uvedla mluvčí nemocnice Irena
Sikorová Nožková.
(žah)

Dávné dovednosti si
lidé vyzkoušejí sami

Spojovací krček u kina
jde k zemi
FRÝDEK-MÍSTEK | Minulý týden začala demolice spojovacího krčku bývalého Kina Petra Bezruče s protějším objektem občanské vybavenosti. Práce budou ukončeny začátkem listopadu.
„Spojovací krček byl dlouhodobě nevyužívaný a jeho technický stav už byl za
hranicí životnosti. Odpadávaly z něj
podhledy a vlivem netěsnosti z něj také
zatékalo do objektu kina,“ přiblížil důvody primátor Michal Pobucký. (ova)

Nový Jičín má za třídění
Elektrooskara
NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín získal první
místo v kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel za množství sesbíraného elektroodpadu. „Na naše dva separační dvory přinesli občané během loňského roku 113
tun vysloužilých elektrospotřebičů. Na
jednoho člověka tak vychází téměř pět
kilogramů vytříděného elektroodpadu,“
řekl místostarosta Ondřej Syrovátka. Finanční odměnu 20 tisíc korun chce město použít ke zřízení Re-use centra, do
kterého by lidé nosili věci, které už nepotřebují, ale protože jsou funkční, mohou sloužit dál.
(jen)

V Kopřivnici začalo
hlasování o Ko-projektech
KOPŘIVNICE | Obnova lezecké stěny
ve skautském areálu Vanaivan, znovuotevření skateparku, vybudování workoutového hřiště ve Vlčovicích, doplnění
herních prvků na dětském hřišti ve vnitrobloku ulic Příčné a Obránců míru, rekonstrukce dětského hřiště za Katolickým domem či doplnění dětských herních prvků u kulturního domu v Mniší,
to jsou projekty, pro něž mohou lidé hlasovat v Kopřivnici v rámci participativního rozpočtu. Výsledek pak rozhodne,
který z nich radnice finančně podpoří.
Hlasování trvá do 9. listopadu.
(jen)

V nové expozici návštěvníci uvidí, jak lidé využívali materiály, které kolem nich byly běžně k mání. Patřily k nim i choroše, z nichž se vyráběly kabelky nebo pokrývky hlavy.
FOTO | ADOLF HORSINKA
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Nyní připravujeme novou expozici,
která by práci centra přiblížila, otevřena
by měla být během ledna příštího
roku,“ vysvětlil Václav Michalička.
Při tvorbě nové stálé výstavy se přiklonili ke klasickému pojetí, bez digitálních a interaktivních záležitostí. „Důležitý je pro nás vztah člověka ke sbírkovým předmětům, k lidské práci a k řemeslným postupům. Lidé se zde budou
moci seznámit se světem lidmi vytvořených věcí, s rukodělnými technologiemi, nic moderního je od toho rušit nebude,“ podotkl.
Různé tradiční rukodělné postupy návštěvníci uvidí už na fotografiích na
chodbě, každý bude navíc rozkreslený
pro snazší pochopení. První místnost
bude zaměřená na vztah lidové kultury
k materiálu. „Chceme ukázat, že lidé odjakživa využívali všeho, co bylo okolo
nich, ať to byl kus dřeva, co někdo sebral v lese a něco z toho vyrobil, nebo
další věci,“ přiblížil Michalička.
Kromě tradiční kultury ale bude expozice v tomto místě odkazovat i na sou-

časnost. K vidění zde budou například
výtvory domácích kutilů nebo věci, které vyráběli lidé potají na fuškách v automobilce Tatra. Těm se věnovala jedna
z dřívějších výstav příborského muzea.
„Také to je ukázka toho, jak lidé dokážou využít dostupný materiál,“ doplnil.

Pomáhají i pohádky
Jednou z oblastí, na kterou se Centrum
tradičních technologií orientuje, je textilní vlákno, kterým se zabývá další část
expozice. „Vedle jídla bylo odívání pro
člověka druhou nejdůležitější oblastí.
Jedním z prvních impulzů, proč lidé
vlákno zpracovávali, byl lov, jak zde například ukazuje jeden z exponátů, rybářská síť z kopřivového vlákna,“ uvedl vedoucí centra.
V Příboře se na výstavě zaměřují na
tři důležité materiály: vlnu, len a kopřivu. „Lidé se seznámí s tím, jakým způsobem získávali z těchto surovin nitě,
a to už od pravěku přes dobu bronzovou, středověk, tradiční kulturu až po
první světovou válku,“ doplnil.
Důležitost textilního vlákna zde zob-

razuje i pohádka Sedmero krkavců.
„V ní je základním symbolickým momentem chvíle, kdy si bratři oblečou košile, tím přestávají být zvířaty. Toho třeba využívali misionáři v Jižní Americe,
kdy oblékali indiány do bílých košilí,
aby přestali být loveni jako zvěř,“ objasnil Michalička.
V další místnosti představuje centrum výsledky své práce. Vedle sebe
jsou zde vystaveny sbírkové předměty
z přírodních materiálů a pro srovnání
pak věci vzniklé v příborském muzeu
při experimentálních rekonstrukcí jednotlivých rukodělných postupů.
Poslední částí je experimentárium,
kde si lidé mohou sami jednotlivé postupy vyzkoušet. „Tady si to lidé mohou
všechno osahat, seznámit se s přírodními materiály, sami si něco utkat nebo
vyzkoušet jiné techniky. K dispozici
jim je pracovnice muzea, která jim vše
ukáže a pomůže jim. Mnozí lidé zde zůstávají i hodinu, dvě,“ přiblížil Michalička. Zatímco nová expozice se otevře až
v lednu, experimentárium je již přístupné. Znovu se do něj ale lidé podívají až
po opětovném otevření muzeí.
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Trasa spojí třicítku rozhleden
U Jeseníku nad Odrou
a u Budišova nad
Budišovkou vznikají
nové rozhledny. Budou
součástí sítě čítající
34 vyhlídkových míst.
ŽANETA MOTLOVÁ
JESENÍK NAD ODROU | Novou rozhlednu staví v Jeseníku nad Odrou. Vyhlídková věž s rozpočtem zhruba 8
a půl milionu roste na Blahutovickém
kopci, kde už vznikají základy. „Kompletně hotovo by mělo být v únoru,“ avizoval starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček.
Věž ve tvaru kužele bude tvořit konstrukce v kombinaci dřeva, oceli a vinoucího se vřetenového schodiště kolem ní. Vyhlídková plošina bude ve výšce patnácti metrů nad úrovní terénu.
„Není tady potřeba několika desítek metrů, poloha umožňuje velice slušný rozsah výhledů. Lidé se dostanou nad základní horizont Moravské brány a nad

úroveň lesů,“ upřesnil starosta Machýček.
Za dobré viditelnosti bude možné vidět Nízký Jeseník, Oderské vrchy, ale
i Javorník, Radhošť a Lysou horu, lidé
shlédnou i Ostravu. V dohledové vzdálenosti jsou dokonce Hostýnské vrchy.
Na vznik získala obec dotační peníze
z projektu Silesianka – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu
Silesia. Jeho cílem je propojit všechny
rozhledny ve Slezsku, na české i polské
straně hranice. Jde o čtyřiatřicet staveb,
z nichž poslední tři právě vznikají.
Kromě té jesenické jde i o rozhlednu
Kopřivná u Budišova nad Budišovkou.
Jejím unikátem je prosklená podlaha
a střecha z plexiskla. „Montáž ocelové
rozhledny vrcholí, chybí nám dvě patra.
Pokud nám počasí dovolí, do poloviny
listopadu by mohlo být hotovo,“ popsal
aktuální stav starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm.
Tmavě šedá ocelová konstrukce na vrcholku kopce Kopřivná necelé dva kilometry od Budišova a s vyhlídkovou plošinou ve čtyřiadvacetimetrové výšce
umožní výhled na okolní obce, Hrubý
Jeseník s vrcholkem Roudný, panorama

Podoba rozhleden Blahutovice (nahoře) a Kopřivná (dole). FOTO | ARCHIV

Oderských vrchů a Beskyd, meandry
Budišovky, potoka Lobníku i hladinu
kružberské přehrady.
Třetí chybějící složkou je neogotická
vyhlídková věž Rytířská bašta v polském městě Wodzisław Śląski. Také
její rekonstrukce je součástí projektu,
hotovo má být rovněž příští rok. Do září
2021 pak čtyřiatřicet rozhleden převážně ve Slezsku, z toho dvaadvacet na české straně, propojí společná trasa.
Turisté se na jejím webu dozvědí, jak
se k rozhlednám dostat na kole, jak pěšky a jak autem, vzniknou příslušné
mapy i speciální publikace. Stezka bude
mít svůj věrnostní program a počitadla
zaznamenají na jednotlivých objektech
i návštěvnost.
Součástí projektu je například rozhledna Na Šibenici ve Stěbořicích na
Opavsku, Těchanovická vyhlídka ve
Starých Těchanovicích, kopřivnická
Bílá hora, ostravská Bolt Tower či opavská Hláska. Na polské straně pak vyhlídková věž městské radnice v Glubčicích,
vyhlídkové místo zříceniny hradu
v Tworkowie-Krzyżanowicích nebo
rozhledna Hraniční meandry Odry na
polském břehu řeky Odry.

INZERCE

Až desetkrát rychlejší internet u vás
v kraji díky nové technologii od O2
Statisíce domácností dnes mùžou
surfovat rychlostí až 250 Mb/s.
A nepotøebují k tomu kabelové
pøipojení ani optiku. O2 totiž nasadilo
novou technologii, která dokáže
poskytovat až desetkrát rychlejší
domácí internet než doposud. Staèí
jen venkovní anténa a modem.

Už více než rok nabízí O2 svůj vysokorychlostní
internet šířený vzduchem v místech, kam nedosáhne jeho optická nebo metalická síť a kde
dnes uživatelé nemohou mít připojení rychlejší
než 50 Mb/s. „Síť je dostupná napříč celou republikou, a to i v menších městech či na vesnicích. Na postupném rozšiřování pokrytí pořád
pracujeme,“ vysvětluje Martin Čejka, ředitel
marketingu fixních
fixních služeb O2.

Stabilní rychlosti po celý den
Rychlostí se tato technologie vyrovná optice. Bez
problémů tedy budete moct sledovat online videa, stahovat velké množství dat nebo koukat na
váš oblíbený pořad na O2 TV, a to kdykoli během dne. Díky vyhrazeným frekvencím jen pro
tuto službu je internet stabilní – neomezují ho
ostatní uživatelé jako u wi-fi poskytovatelů, kde
se o veřejné frekvenční pásmo dělí mnoho uživatelů a internet v čase večerní špičky zpomalují.

Jednoduchá instalace bez nutnosti
kopat a pokládat kabely
Velkou výhodou nové technologie je to, že se šíří
vzduchem – zákazníci si tedy nemusí lámat hlavu
s pokládkou kabelů. Pro příjem vysokých rychlostí stačí domácnost vybavit venkovní anténou
a modemem. Zákazníci, kteří se spokojí s rychlostmi kolem 50 Mb/s, si vystačí s malý vnitřním

O2 Guru Roadshow
12. 10. 2020, Nový Jièín, 10:00 - 17:00, Masarykovo námìstí
13. 10. 2020, Frýdek Místek, 10:00 - 17:00, Námìstí Svobody
Prùvodci technologií O2 Guru na místì ovìøí dostupnou rychlost
vašeho domácího internetu a seznámí vás s technologickými novinkami.

modemem bez nutnosti instalovat venkovní anténu. „Podle toho, jaká je u vás doma dostupnost
signálu, náš technik na místě rozhodne, který modem použije a kam jej umístí, abyste měli to nejrychlejší připojení,“ popisuje Martin Čejka s tím,
že signál mohou rušit například vysoké stromy či
okolní budovy. Celou instalaci na místě vždy zajistí technik a rovnou vše vysvětlí a předvede.

Ultrarychlý internet šíøený vzduchem
nyní zákazníci mohou získat za
zvýhodnìnou cenu od 299 Kè mìsíènì.
Více se dozvíte na webu
www.zrychlujeme.cz,
kde si také mùžete ovìøit rychlost
internetu pøímo na vaší adrese, nebo
na telefonním èísle 720 720 142.
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Slavné české filmové páry

Charismatický
tvrďák odešel
od „Bohdalky“
Legendy českého filmu,
Jiřina Bohdalová a
Radoslav Brzobohatý,
zažily bouřlivé manželství,
lásku i nepřátelství,
obrovské odloučení i
shakespearovské smíření.
JOSEF HORA
ČR | Jen málo lidí dnes ví, čím si v nitru
prošly dvě hvězdy českého filmu i divadla, Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý. Po rozvodu se třicet let skoro nestýkali, přesto „na podzim svých životů“ natočili poslední společný film. Nedlouho po premiéře Radoslav Brzobohatý umírá. Je možné, že se oba smířili a
jejich osud se naplnil.
Když se během velké hospodářské
krize v Praze narodila Jiřina Bohdalová,
brzy stála před kamerou. Maminka Marie pracovala jako služebná, milovala
ochotníky, a dcerku, ve které rozpoznala talent, zapsala do baletní školy.
Šestiletá Jiřinka debutovala v němém
snímku z roku 1937 Pižla a Žižla na
cestách. Jen pro vysvětlení, Pižla byl
český kabaretní herec Jarka Pižla, dobře

známý z filmu Poslušně hlásím jako Pepek Vyskoč, Ferda Žižla pak bylo jméno druhého herce. Malou hvězdičku filmaři vychvalovali jako „českou Shirley
Temple“ a brzy se objevila ve filmu
Madla zpívá Evropě.
Radoslav Brzobohatý zažíval s koncem první republiky trochu jiné dětství.
Narodil se ve slovenských Vrútkách,
ovšem říká se, že na svět přišel v nedaleké chatové oblasti Jánošíkovo pri Lipovci, když maminka nestihla do porodnice
ani vyjet a rodil tak strýc – lékař.

Otec i děd mořeplavci
Zatímco malá Jiřinka chodila na jahody
se šlehačkou po pražských cukrárnách,
Radek pobíhal po vilové čtvrti zvané
Mexiko, díval se na Tatry a po válečném rozpadu Československa se s rodinou odstěhoval na Valašsko. Navštěvoval gymnázium, byl vyloučen, a tak se
vyučil mechanikem pletacích strojů.
Hrál v kapelách i s ochotníky, na hereckou dráhu to ale nevypadalo, zvlášť
když otec i děd se dlouhá léta plavili po
mořích. Na hereckou kariéru to ale nevypadalo ani u Jiřiny Bohdalové. Po
gymnáziu nepřesvědčila profesory k přijetí na DAMU a odešla do Ostravy, kde
celé tři roky učila na základní škole, k
tomu totiž tehdy stačila maturita. Na he-

(1) Radoslav Brzobohatý a
Jiřina Bohdalová v muzikálu
Dáma na kolejích (1966)
(2) Ucho (1970). Trezorový
film režiséra Karla Kachyni.
(3) Vrásky z lásky (2012).
Film režiséra Jiřího Stracha.
FOTO | ČSFD, MAFRA
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rectví ji nakonec vzali, po čase ale musela studium přerušit, protože byla v jiném stavu. S mladistvou láskou Břetislavem Stašem, pozdějším geofyzikem, čekala dceru Simonu. Když ji po návratu
do školy a po absolventském představení oslovil Jan Werich s nabídkou práce,
kývla. A v Praze už zůstala, manželství
se Stašem totiž neklapalo.
Prošla mnoha divadly, jezdila na zájezdy a brzy se dostala i k filmu, zahrála
si například ve slavném Až přijde kocour. Nebo Hvězda zvaná Pelyněk, kde
měl roli i charismatický a mužný Radoslav Brzobohatý, který nakonec také vystudoval DAMU a postupně se přes divadla v Kolíně a Příbrami dostal do Prahy. To bylo oběma už něco přes třicet.

Premiéra a smrt
Snímek Hvězda zvaná Pelyněk se točil
v Rumburku. Během příběhu založeném na skutečné události, krvavě potlačené vzpouře českých vojáků proti rakousko-uherskému velení na konci války, se oba poznali, zamilovali a ten
samý rok začali společně bydlet, ještě s
devítiletou dcerou Jiřiny Bohdalové,
dnes známou herečkou Simonou Stašovou. Zrodil se jeden z nejlepších hereckých párů a tehdy vznikly i jejich nejlepší společné filmy jako Pěnička a Para-

plíčko či Dáma na kolejích. V jedné televizní estrádě se vtipkovalo, že Jiřina
bude „brzo bohatá“, společnou cestu životem stvrdili v létě 1970 během natáčení seriálu F. L. Věk. Tehdy natočili i jeden z vrcholů českého filmu, Kachyňovo Ucho. Herci bydleli v pražském rodinném domku, po čase se ale objevily
neshody, nevěry, žárlivost, hádky jak v
italské domácnosti, rozcházení i sbližování. Po dvanácti letech nastal konec,
manželé se rozvedli a Radek Brzobohatý odešel ke slovenské herečce Haně
Gregorové. Prudké ochlazení vzájemných vztahů pocítili i režiséři a diváci,
pár si od té doby držel od sebe tvrdý
distanc. Oblíbenou „Bohdalku“ později
proslavily pohádky a komedie.
Až v novém tisíciletí se podařilo oba
přesvědčit, aby si společně zahráli hlavní
role ve filmu Vrásky z lásky. Sice kývli,
co ale prožívali uvnitř, se už dnes nikdo
nedozví. I když Jiřina Bohdalová odmítla bulvární zkazky o nenávisti, vzájemné
hořkosti a nechuti objevit se spolu před
kamerou. „Náš osobní život se odvíjel v
jiných tóninách, a další spolupráce nepřicházela. Až se objevila nabídka filmu
Vrásky z lásky a oba jsme role vzali,“
řekla herečka. Film měl premiéru v dubnu 2012. Radoslav Brzobohatý, narozený 13. září 1932, zemřel náhle 12. září
2012, den před svými osmdesátinami.

DLUHOPISY PRO OBČANY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Celé portfolio našich nemovitostí najdete na www.e-ﬁnance.eu.

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

5,6%
ROČNÍ ÚROK

Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555

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

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení
(EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení
vhodnosti investování do těchto cenných papírů. • Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální
rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

Zastavovaný areál zámku
Račice v rámci dluhopisového programu e-Finance CZ
v celkové hodnotě uveřejněné
na adrese www.e-finance.eu/
/zajistene-dluhopisy.

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy
Roční úrok 4,1 % po celou dobu investice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

4,1%
ROČNÍ ÚROK

Česká národní banka schvaluje tento prospekt pouze z hlediska
toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Toto schválení by
se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které
jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své
vlastní posouzení vhodnosti investování do těchto cenných papírů.
Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li
učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika
a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.
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Jsem rád v zápřahu. Alespoň
nemám čas myslet na hlouposti
Bořek Slezáček nesnáší klišé. Ať už jde o to, jak se
každý chlubí „vražedným pracovním tempem“, nebo
když se o něm píše jako o moderátorovi, ačkoliv se
za něj sám ani nepovažuje. „Ke všemu v životě jsem
často přišel spíš náhodou,“ říká herec a zpěvák, který
nyní baví diváky v show Tvoje tvář má známý hlas.
„Naštěstí mám průpravu z muzikálů, kde jsem
připravil o rozum už celou řadu slavných choreografů
a vysloužil si přezdívku Mamut,“ glosuje své kreace.
5plus2
■ ROZHOVOR
IVETA BENÁKOVÁ
ČR | Sám moc dobře ví, že jeho jméno
bývalo soustem pro milovníky drbů. Žil
se slavnými modelkami Simonou Krainovou a Alenou Šeredovou, či moderátorkou Terezou Pergnerovou. Bořek Slezáček si prošel i temným obdobím alkoholismu, o kterém se ovšem nebojí veřejně mluvit. „Pár let jsem se věnoval reprezentačně konzumaci alkoholových
nápojů. Spousta lidí mne na základě
rozhovorů
kontaktuje,
mnohdy
s prosbou o pomoc, o radu. To má smysl, ne?“ míní vystudovaný ekonom.

ceti lety tím, že jsem spoluvytvářel hudební pořady na Nově a hlavně na Primě. Žádné ambice být moderátor jsem
nikdy vlastně neměl. Já ke všemu
v životě často přišel spíš náhodou. Toho moderátora mi pak
bulvární autoři lepili před jméno, aby tam měli nějaký přívlastek. Dělají to tak se všemi. Eva Decastelo bude do
smrti sexbomba, což jí mimochodem přeju. Pohlreich
bude navždycky pro bulvár kuchař, i kdyby vynalezl

Víte, vaše jméno mnoho let vnímám, ale tu vykouknete jako moderátor, tu jako zpěvák, tu jako herec,
tu vaše jméno plnilo titulky bulváru… Jak byste sám sebe popsal,
čemu se celá léta věnujete, kdo je
Bořek Slezáček?
Upřímně řečeno, to je otázka tak pro bilanční rozhovor a na ten asi nemáme
prostor a navíc pochybuju, že by moje
životní eskapády někoho výrazně zajímaly. Takže budu stručný. Termín moderátor jsem si vysloužil před pětadva-

Bořek Slezáček

Narodil se 30. května 1967 v Ostravě. Vystudoval
gymnázium a Technickou univerzitu Ostrava,
od mládí se pohyboval ve světě hudebních kapel.
Po škole žil několik let ve Španělsku, kde pracoval
mimo jiné v cestovní kanceláři či jako DJ.
■ Po návratu se nějaký čas věnoval hudbě, poté
se živil například v oboru produkce a reklamy.
■ Působil a působí coby moderátor i spolutvůrce
především hudebních pořadů v rádiích a televizi,
zahrál si ve filmech i seriálech, v poslední době
například v Ohnivým kuřeti či Místo zločinu
Ostrava. Účinkuje v muzikálech.
■ Přes dva roky byl ženatý s modelkou Simonou
Krainovou, jeho partnerkou byla i další slavná
modelka Alena Šeredová. Má přítelkyni a dva syny.
■

termojadernou fúzi. Jednou moderátor,
vždycky moderátor, i kdyby jediné, co
jste kdy odmoderovali, byl myslivecký
bál v Dolní Lomné. Nic proti Dolní Lomné samozřejmě. Novináři prostě používají ctrl+c ctrl+v, jakkoliv v případě bulváru není asi termín novinář namístě.
No, moc stručný nejsem, že?
Nevadí, pro rozhovor lepší, než kdybyste odpovídal jednoslovně. Stalo
se také, že o vás mnoho let nebylo
slyšet…
Mnoho let o mně nebylo slyšet, protože
já o to nikdy moc nestál. Bulvár se
o mne otíral vlastně jen proto, že jsem
je všechny docela zbytečně pozurážel. Časem jsem pochopil, že jsou tyhle
rozbroje zbytečné.
Taky jsem na pár
let zatáhl roletu
a věnoval se reprezentačně

konzumaci alkoholických nápojů. Tak
to asi bude tím. A co jsem se vrátil do
normálního života, věnuji se práci a rodině. Hraju divadlo, točím televizní projekty, občas nějaký film se zahraniční
produkcí a zpívám.
To je další věc, která se o vás dá zjistit. Ke svému alkoholismu jste se veřejně vyjadřoval. Proč vlastně? Jaké
byly reakce lidí a vašeho okolí?
Já to mám tak, že když se mne někdo na
něco zeptá, tak mu prostě odpovím.
Jsem abstinující alkoholik a nevidím důvod to zapírat. A když už jsem sebral
vůli a s pitím seknul, přijde mi dobré se
o tu zkušenost podělit. Lidi bohužel
strašně pijou a spousta z nich má trable,
stydí se, o to víc pije. Většinu života
jsem byl odstrašující případ, tak bych
třeba teď mohl být pro někoho dobrý příklad. Spousta lidí mne na základě těch
rozhovorů
kontaktuje,
mnohdy
s prosbou o pomoc, o radu. To má smysl, ne? Nemám ujímání z toho, že se na
mne někdo kvůli tomu dívá přes prsty.
Mně je víceméně buřt, co si cizí lidi
myslí. Hatery neřeším. A lidé v mém
okolí to stejně celou dobu věděli. Takže
není důvod se neodkopat.
Nicméně vystudovaný nejste umělec, ale inženýr na Technické univerzitě v Ostravě. Co jste studoval?
Ekonomii. Po gymplu jsem se přihlásil
na hudebně dramatický obor, tedy na herectví, na ostravskou konzervatoř, jenže doma z toho byly hrozné bouřky
a já nakonec pod pohrůžkou ekonomických sankcí a vojenské služby zařadil zpátečku a přihlásil se na vysokou. Z Ostravy jsem kvůli kapele nechtěl, a tak moc na výběr nebylo.
Ekonomie mi přišla zajímavá. Když
už nic, mám o ní alespoň povšechný
přehled. Mne školy vždycky bavily.
V tomto jsem věrný Leninovu krédu,
však víme. Jinak já prostě od puberty
věnuju čas divadlu a hudbě. S přestávkami na pití a cestování, abych byl
přesný. Prostě mi ten kumšt přišel
jako dobrá rozmnožovací strategie,
protože na kecy o teorii řízení moc
modelek v Kozičce nesbalíte. A fotbal sice miluju, ale neumím.

FOTO | TV NOVA
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Nakupujte
hezky česky
Nicméně nyní vás lidé už nějakou
dobu mohou vídat jako zpěváka a tanečníka v show Tvoje tvář má známý
hlas. Jak jste se k účinkování dostal?
S termínem tanečník bych byl v mém
případě velmi opatrný. Jsem kopyto. Naštěstí mám průpravu z muzikálů, kde
jsem o rozum připravil už celou řadu
slavných choreografů a vysloužil jsem
si přezdívku Mamut. A jak jsem se k té
show dostal? Snadno. Zavolali mi, jestli
bych to nechtěl dělat. A já jsem jim
řekl, že ano. Ono, mezi námi, teď navíc
není pro herce moc práce, takže jsem
dvojnásob rád. I když jsem ten pořad sledoval jen sporadicky, spousta mých kolegů jím prošla a byli nadšení. Takže já
měl radost, že budu mít fajn práci,
a taky z toho, že stojím někomu za to,
mne angažovat do primetime show,
když ve frontě stojí dost jiných, kteří
mají na rozdíl ode mne i talent. Navíc,
jestli mám v branži v někoho důvěru, je
to Simona Matásková, kreativní producentka Tváře. Z mnoha důvodů.
Splnilo to vaše očekávání? Naučilo
vás to něco o sobě samém?
Jsme už zhruba v půlce a já jsem nelitoval ani vteřinu. Bavím se skvěle. Snad
i diváci. Ten profesionální servis ve
všech směrech, kterého se nám tam dostává, to mi vyrazilo dech. A ta parta, co
tam účinkuje, to je ale banda fantastických pošahanců, takže je to fakt skvělá
životní zkušenost. Jsem rád, že jsem součást toho všeho. A jestli mne to naučilo
něco o mně samém? Asi ne. Já se docela
znám za těch 53 let. Navíc nejsem typ,
co by se řešil a studoval. Na světě je
spousta mnohem zajímavějších objektů.
Abychom doprobrali všechny profese, ve kterých si vás vybavím, chybí
ještě herectví.
Mám sice několik různých aktivit, ale
kdybych to měl kvantifikovat, tak už
mnoho let tak sedmdesát procent mého
pracovního času tvoří divadlo, zbytek
se dělí mezi natáčení seriálů a hudbu.
Nevím, co mne baví víc, jestli divadlo,
nebo natáčení. Mám u natáčení obrovské štěstí na fantastické kolegy a skvělé
režiséry a v divadle taky, ale myslím, že
na své nejlepší momenty v obou případech ještě stále čekám. No, snad se dočkám. I když všechny kusy, ve kterých
jsem kdy účinkoval a účinkuju, mne bavily a baví strašně. I díky lidem, se kterými se tam setkávám.

OD ČTVRTKA DO STŘEDY

VEPŘOVÁ PLEC*
bez kosti, balená
ve vakuu
cena za 1 kg

15. 10. – 21. 10. 2020

Zatímco v současnosti se o Bořkovi
Slezáčkovi mluví především v souvislosti s jeho vystoupeními v show
Tvoje tvář má známý hlas, pěveckou a pohybovou průpravou si prošel hlavně v muzikálech, například
v Trháku (horní snímek), který uvádí Divadlo Broadway. Tento rok se
také objevoval v kriminálním seriálu Místo zločinu Ostrava. Na snímku s režisérem Janem Hřebejkem.

KUŘE DUO*
chlazené
cena za 1 kg

XXL BALENÍ

89,90

44,90
ČOKOLÁDA MILKA
různé druhy | 270/300 g
100 g 18,48/16,63 Kč

27,90

FOTO | ARCHIV B. SLEZÁČKA A ČT

Kde jste teď tedy k vidění?
Na otázku, kde mne teď lidé mohou vidět, musím popravdě odpovědět, že
krom televize Nova nikde, protože
vzhledem k situaci se moc nehraje, nekoncertuje a v nejbližší době asi ani nebude, což chápu, ale radost nemám.
Na druhou stranu, aspoň mám čas věnovat se Tváři naplno. V září jsem dotočil
německý film Allmen a musím říct, že
skloubit ty dva projekty bylo dost stresující. Ale já jsem rád v zápřahu. Aspoň
nemám čas myslet na hlouposti. Tak
snad se všechno zase rozhýbe.
Když jsme domlouvali rozhovor,
zmínil jste se o tom, že čas je něco,
čeho se vám nedostává. Žijete takové zběsilé pracovní tempo? Umíte
odpočívat, čemu se věnujete, když
máte volno?
Víte, já nemám moc rád ty řeči o vražedném pracovním tempu. Dělám, co mě
baví a v tom mám obrovské štěstí. Vražedné pracovní tempo mají havíři
v dole, nebo chudé děti v Asii, které místo školy montují pro korporace iPhony,
a to jen proto, aby se s nimi jejich vrstevníci v Evropě mohli masírovat. Já jen
prostě mám málo času, jako každý člověk dnes. Samozřejmě s výjimkou koronavirového útlumu. Moje tělo je v pořádku na ty roky. Žiju zdravě a hodně sportuju, když čas dovolí. Občas něco bolí,
nebo na chvíli vypoví službu. Úměrně
věku. Odpočívám tak mezi řádky denním sněním a v noci spaním. Já už jsem
se naodpočíval dost v minulosti po barech, takže mám hodně co dohánět.

64,90�

57%

TATARSKÁ OMÁČKA,
MAJONÉZA
HELLMANN’S
420 ml | 100 ml 6,64 Kč

49,90

50%

99,90�

199,90

25%

269,90�

RUM HEFFRON
38 % alk. | 0,5 l
1 l 399,80 Kč

11,90
15,90�

13,90

25%

17,90�

MLÉKO
TRVANLIVÉ
plnotučné,
3,5 % tuku
1l

PIVO GAMBRINUS
ORIGINÁL 10,
RADEGAST RÁZNÁ 10
světlé výčepní | plech
0,55 l | 1 l 25,27 Kč
Radegast Rázná 10
k dostání ve vybraných
prodejnách

BRAMBORY
KONZUMNÍ POZDNÍ
balené | 5 kg | 1 kg 5,98 Kč

29,90
59,90�

5 KG

22%

19,90
27,90�

28%

50%
PEPSI
2,5 l

1 l 7,96 Kč

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn.
Množství zboží je omezené. *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou
být dodány na prodejny v menším množství, proto nabídka na toto zboží platí pouze první den
uvedeného období akce. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Polévková cesta
kolem Evropy
Už vás zase honí mlsná?
Pro jednou zapomeňte na
babiččinu kulajdu a zkuste
kulinářské zázraky
sousedů z ciziny. I u nich
platí: Polévka je grunt!
JOSEF HORA
ČR | Češi mají tradiční polévky jako
bramboračku či dršťkovou. Když ale
přejedeme sousední hranice, narazíme
na domácí klasiky, jako je wodzianka,
schwarzesauer nebo třeba demikát. Znáte nejpopulárnější polévky Slovenska,
Německa, Rakouska a Polska?
Základem dobrého oběda jsou v mnoha zemích polévky. Vždyť na to poukazuje i české přísloví „polévka je grunt a
maso je špunt“. Polévkové recepty se
po celé Evropě během staletí promíchaly kvůli vojenským tažením či obchodu,
a tak jsou často v mnoha zemích podobné. Někde něco přidali, jinde ubrali, často vznikaly krajské variace i polévky
zcela ojedinělé. Mnohde jsou dodnes
nejznámější ty polévky, které zachránily tamní obyvatelstvo před hladem.
To platí třeba pro Polsko. Když přijdete do restaurace a otevřete menu, jedna z prvních nabídek pod heslem zupy
(polévky) bude rosół, tedy klasický známý vývar. Méně častá, zato oblíbená, je
wodzianka, slezská regionální polévka,
chudší příbuzná české česnečky. Někdy
se jí říká sznelka či snelka, z německého schnell, čili rychlá polévka. Základem je starý chléb nakrájený na kostky,
tuk a česnek, vše se pouze zalije horkou
vodou a dochutí. Zámožnější rodiny přidávaly osmahnutou uzeninu nebo smetanu. Wodzianka zachránila v době nedostatku tisíce rodin od hladu, i proto se
na ni dodnes s chutí vzpomíná.

Kyselost dodá žitný kvásek

Žurek
Vydatnější a dobře známá polská polévka se jmenuje zalewajka. Je to taková
nakyslá polská bramboračka, ovšem
bez hub. Kyselejší chuť je dána surovinou, která se v Česku moc nepoužívá –

žitným kváskem, který dává příjemně
nakyslou chuť i nejznámější polské polévce zvané žurek.
Základem je vývar ze zeleniny, uzených kostí a bůčku. Když získá po několika hodinách správnou sílu, přilije se
kvásek. Podle chuti i regionu se pak přidá vejce, klobása, křen nebo i smetana.
Kvásek je ale opravdové tajemství. Spojí se žitná mouka, česnek a voda, vše
kvasí v hliněném hrnci, kam smí jen dřevěná vařečka. Zákvasy mívají i desítky
let starý základ, kus starého se pokaždé
přidá k výrobě nového.

Vydatné rakouské vývary
Když se přeneseme do restaurace k jižnímu sousedu Česka, na speisekarte, tedy
jídelním lístku, se objeví zejména vývary. Nejčastěji hovězí, protože alpská
země má pro chov skotu ideální podmínky. Každý vývar se ale jmenuje jinak,
například podle toho, co v něm zrovna
plave. Asi nejčastěji to jsou celestýnské
nudle a polévka nese název frittatensuppe. Číšník může v polévce donést i jeden či dva obří špekové knedlíky, pak je
to speckknödelsuppe, pokud jsou
knedlíčky játrové, pak dostanete (Tiroler) germsuppe.

Velmi vydatná je štýrská klachelsuppe (viz foto), vepřový vývar s pohankovou polentou, který se připravuje během zabijaček. Vaří se z vepřových kolen a často se jedná o hlavní jídlo.
Rakouskou specialitou, také ze Štýrska na jihovýchodě země, je krémová
dýňová polévka, tzv. kürbiscremesuppe. Recept je jednoduchý, oloupaná
dýně se nakrájí na kostičky, které se s cibulí a česnekem orestují na másle, dochucuje se muškátovým oříškem, někdy špetkou zázvoru, pepřem a solí.
Když dýně změkne, rozšlehá se v mixéru, do směsi se může přidat šlehačka.
Vrchol je ochutit ji před servírováním
praženými dýňovými semínky.

Silné vývary, husté polévky z brambor, kvásku či krve. V sychravém podzimu ale zahřeje třeba i krémová dýňová polévka.
FOTO | ARCHIV MAFRA
nější – kapustnicu. V horách většinu s
klobásou a hříbky. Kapusta ve slovenštině znamená hlávkové zelí a na Slovensku se její příprava liší od vesnice k vesnici. Nezbytné jsou sušené houby.
Delikatesou slovenské kuchyně je ale
demikát. Krémová polévka, kde se tím
pravým kulinářským esem stavá ovčí
brynza. Tradiční recepty dokonce nabádají použít polovinu vody a polovinu
„haluškovice“, tedy vody, ve které se vařily bramborové halušky. Vodou se zalije na sádle s pepřem, kmínem a paprikou opražená cibulka, následně se přidá
brynza. Aby polévka nepřišla o vitamíny, nesmí přijít k varu. A etymologie
slova demikát? Jméno pastýřského jídla
pochází z Karpat, z rumunského slova
dumicat, což je „polévka s prosem“. Základem slova dumicat je pak latinský výraz „mica“ čili drobek.

Slováci vaří z haluškovice
Kdo vyrazí do Starého Smokovce, nejstarší osady ve Vysokých Tatrách, a půjde si do tamní restaurace sednout na polévku, zřejmě mu nabídnou tu nejslav-

Demikát podle vyhlášené bratislavské restaurace.
FOTO | ZYLINDER.SK

Německo: bezinky i krev
Jestliže nebudeme rozebírat slavný německý eintopf, do něhož může kuchař
přidat prakticky cokoliv, pokud vynecháme tradiční chlebovou či bramborovou polévku, přesto nám zůstanou báječné speciality. Dvě z nejznámějších se
připravují hlavně na severu země. Mají
temnou krvavou barvu, u každé za to
může jiná přísada. První je tzv. fliederbeersuppe, polévka z bezinek. Puštěná
šťáva z vařených plodů se smíchá s
jablečným džusem, citronovou šťávou a
kůrou, nakrájenými jablky, kukuřičným
škrobem a cukrem. Směs je občas okořeněna skořicí nebo česnekem. Tato sladká polévka se podává teplá s domácími
houskovými knedlíky.

Druhá polévka se jmenuje schwarzsauer (černá kyselá) a hlavní přísadou je
krev. Pokrm spojovaný s nejsevernějším regionem Šlesvicko-Holštýnsko se
připravuje hlavně při zabijačkách, kdy
se čerstvá krev vaří s vepřovým masem,
octem, cibulí, kořenovou zeleninou a
kořením, jako je bobkový list, pepř a
hřebíček. Podává se s bramborem nebo
knedlíky. Její česká variace může připomínat polévku černou či zabijačkovou.

Vstupte do
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Žádný „švejk“, ale génius
Je jedním z mála herců, o nichž můžeme říct, že byli geniální,
a přitom nepřehánět. Rudolf Hrušínský mezi ně bezesporu patřil,
a to nejen díky Švejkovi či panu Kopfrkinglovi ze Spalovače mrtvol,
což byly jeho zřejmě nejslavnější role. V sobotu 17. října uplyne
100 let od jeho narození. Co o tomto velikánovi možná ani nevíte?
Foto: archiv MAFRA, Pressdata

OSUDOVÝ
KAMARÁD
I ŽÁRLIVEC
JOSEF KEMR
Se školami to Rudolf Hrušínský neměl jednoduché,
navštěvoval jich celkem dvaadvacet. „Nedostudovaného
gymnazistu, kterého odmítli
vzít na konzervatoř, přijal
E. F. Burian do herecké školy
a pak ho angažoval do svého
legendárního Déčka,“ vzpomíná filmový historik Pavel
Taussig. Později začal také
točit filmy, jeho první se jmenuje Lízin let do nebe. Ve snímku režiséra Václava
Binovce z roku 1937 si zahrál venkovského chasníka Jarku Rejlka. V tomto filmu
debutoval i Josef Kemr (společně na snímku z filmu Studujeme za školou z roku
1940). Obě hvězdy českého filmu se skamarádily na dlouhá desetiletí. O to nepochopitelnější je, jak toto velké přátelství skončilo. Po mnoha letech Hrušínský
žertem poplácal Kemrovu družku a ten se po žárlivém výstupu přestal s kamarádem stýkat a nepřijal podávanou ruku k usmíření.

SYN Z KOČOVNÉ DIVADELNÍ RODINY
Rudolf Hrušínský měl po kom zdědit herecké geny. Své matce Hermíně (vzdálené příbuzné Josefa Kajetána Tyla) a otci Rudolfovi se narodil
za jevištěm krátce po představení kočovného divadelního spolku Václava
Červíčka, ve kterém oba hráli. Rodným jménem byl Rudolf Böhm, postupem času hledal umělecký pseudonym. Nechybělo mnoho a místo Rudolfa
Hrušínského mohl role ztvárňovat Otomar Otovalský, protože to bylo jméno, o kterém nejprve uvažoval.

ZÁKAZY A ŠIKANA KVŮLI PRAŽSKÉMU JARU
Hrušínský patřil k velkým zastáncům demokratizačního procesu pražského jara roku 1968, byl jedním z prvních signatářů dokumentu 2000 slov.
Následnou okupaci vojsky států Varšavské smlouvy nesl velmi těžce
a nebál se vystupovat proti normalizaci. V textu, který vyšel v Mladé frontě 15. prosince 1968 mimo jiné napsal: „(…) Ale co si proboha počneme, až
bude celý národ inteligentní? Asi nám zase někdo přijede na pomoc.“
Na čin Jana Palacha v lednu 1969 reagoval: „Nejsi to ty, kdo se měl upálit.
(…) Žij i tento život a věř, tak jako věřím já, že přijde jaro.“
Ani na nátlak svůj podpis pod 2000 slov Hrušínský neodvolal, za což
následoval na řadu let zákaz natáčení a další profesní šikana. Tak například když v létě 1972 vedení Národního divadla adresoval žádost hostovat
jako režisér v divadle Večerní Brno, dostal zamítavou arogantní odpověď:
„(…) Zřejmě jste o správnosti svých názorů a postojů v letech 1968 a 1969
přesvědčen i nadále, protože o žádném důkazu o opaku nevíme. (…) Každý
si píše svůj vlastní kádrový posudek. (…) Pohostinskou režii vám proto
nemohu povolit (…)“ Profesně byli režimem v té době šikanováni i jeho
synové a naschvály ze strany státní moci dosáhly do tak bizarních forem,
že Hrušínskému komise Ministerstva zemědělství zamítla žádost o vydání
rybářské povolenky. Není proto divu, že se angažoval v sametové revoluci
a dva roky byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění.

HOLLYWOODSKÝ SEN KOMUNISTÉ ZATRHLI
V polovině 60. let přišla Rudolfu Hrušínskému nečekaná nabídka z Hollywoodu. Agentura zastupující režiséra
Normana Jewise si českého herce
vytipovala pro jednu z hlavních rolí
ve válečné komedii o ztracené ponorce Rusové přicházejí. „Ten film podával
Rusům ruce, nebylo to nic, co by je
nějakým způsobem ponižovalo nebo
uráželo,“ vzpomínal Hrušínský v roce
1990. Přesto přišel z nejvyšších stranických míst zákaz, Hrušínský v „kapitalistické“ cizině natáčet nemohl. Škoda
to byla i proto, že snímek byl posléze
nominován na několik cen Oscar.

ZAJÍMAVOSTI JEDNOU VĚTOU
● Na natáčení se často dopravoval vlastním autem, ovšem
řídila jej jeho manželka.
● Byl vášnivým milovníkem cigaret, vykouřil klidně i víc než
40 „kousků“ denně.
● Nebyl jen hercem, ale také divadelním a filmovým režisérem;
napsal i detektivní divadelní hru Případní případ (1944).
● Na slavnou roli Švejka musel projít konkurzem, sám ovšem považoval za nejlepší zpracování knižní předlohy loutkovou verzi Jiřího Trnky.
● Jeho poslední rolí bylo mistrovské ztvárnění prezidenta Emila Háchy v televizním dramatu Noc rozhodnutí (1993).

Podzimní povinná
výbava z lékárny

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

K AKUTNÍMU
UŽÍVÁNÍ
ŽÍ Á Í

doplněk stravy

MAXIMÁLNÍ
POSÍLENÍ
IMUNITY!
S ohledem
na současné
dění – nošení
roušek, dodržování odstupů či setrvání v nařízené
karanténě, je potřeba mít více než kdy dříve silnou a odolnou imunitu.

ODRAZTE SE
OD DNA A ŽIJTE
NAPLNO
Nezdravý životní styl je běžným projevem dnešní doby. Bohužel právě on
stále častěji ústí ve zdravotní komplikace. Jednou z nich může být nepřirozené
vylučování kyseliny močové. Poté se
vytvoří jehličkovité krystalky, které se
postupně usazují v kloubech.
Řešení představuje posílený doplněk stravy Enzycol® DNA*. Jeho unikátní složení
napomáhá k omezení kyseliny močové1,2
a podporuje její lepší vylučování z těla2.
Přípravek obsahuje komplex látek Multi
CleanUPTM, kde původní trojkombinace
extraktu z 1kyselé višně, 2celeru a vitaminu C je nyní obohacena o extrakt z pistácie a kurkumin. Díky přidanému *zinku
je DNA pod kontrolou.

Proto neváhejte a pořiďte si jedinečný doplněk stravy Imunit® AKUT. V jeho složení naleznete
významné množství přírodních imunostimulačních beta-glukanů, které mají pozitivní vliv na lidský organizmus. Pro maximální posílení imunity je tento doplněk stravy rovněž obohacen o vitamin C a selen, který chrání buňky před volnými radikály.
Díky svému šetrnému složení je Imunit® AKUT vhodný pro diabetiky, celiaky i těhotné
a kojící ženy.

PRO ŽIVOT V POHODĚ
Už žádné starosti a vnitřní neklid! Nastal čas vyřešit svou psychickou nepohodu i občasné poruchy nálady. Naučte se mít
opět dobrou náladu a radost ze života s jedinečným přípravkem
z lékárny.
Poznejte přímou a bezpečnou cestu k plnohodnotnému životu. Vyzkoušejte tradicí ověřený
přípravek L-Tryptofan doporučovaný při
poruchách nálady a psychické nepohodě. Tento
unikátní doplněk stravy obsahuje čistý a kvalitní L-tryptofan, který je přirozeným zdrojem
hormonu štěstí (serotoninu). L-Tryptofan vám
proto pomůže navrátit duševní klid a pohodu.
Při jeho užívání se zároveň nebudete muset
obávat nežádoucích účinků, jako je omezení
bdělosti či návykovost.

JAK NA CHOLESTEROL A VYSOKÝ KREVNÍ TLAK?
Vysoká hladina cholesterolu v krvi a vysoký krevní tlak dnes patří mezi naprosto běžné potíže. Tělo nám takto dává najevo, že naše celková vitalita
a zdraví není zcela v pořádku. Utěšovat se však tím, že tento problém řeší
všichni, není zcela na místě. S přibývajícím věkem je totiž mnohem těžší
se s těmito neduhy vypořádat.

Áčko mezi Reishi.

K udržení zdravé funkce oběhového systému a ke snížení hladiny cholesterolu využijte houbu Reishi. Ta působí blahodárně na celý náš organizmus, což je známo
už po celá staletí. 100% čistý extrakt houby Reishi
naleznete v přípravku ReishiA 800 mg EXtractum.
Výběr hub v tomto doplňku stravy podléhá speciálním
kritériím, která zaručují maximální kvalitu i účinnost.
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Češi, není to chřipečka!
Koronavirus rozděluje
národ. Většina Čechů
nařízení dodržuje, hlasitá
menšina křičí, že vládní
opatření jsou k ničemu.
Experti varují před
zlehčováním covidu.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Stále více lékařů se ohrazuje proti
tvrzení, že covid-19 je jako běžná chřipka. „Nemáme data, zkušenosti, nemoc
je nová. Je třeba pokora a průzkum,“
uklidňují odborníci rozhádaný národ.
Jenže odmítači roušek i dalších striktních opatření vidí v covidu-19 podobný
průběh, symptomy i následky jako má
běžná chřipka. Jak se v situaci vyznat?
U někoho to tak být může, převažují
ale hlasy vědců, lékařů i mnohých nakažených, kteří před takovým zjednodušením varují. Onemocnění covid-19 odborníci teprve zkoumají a dosavadní výsledky ukazují třeba na dlouhotrvající
potíže po vyléčení či velké procento pacientů s vážným průběhem, kteří končí
v nemocnicích. To prožil i šestapadesátiletý herec a recesista Petr Čtvrtníček.

Topil jsem se jak v sudu
Dnes už je naštěstí z nejhoršího venku a
možná mu zlepší náladu vtipy jako „od
pondělí nesmí být přítomna u porodu už
INZERCE

ani rodička“, ovšem ještě před pár dny
se potýkal s nepříjemnými stavy, které
přirovnal k topení v sudu. „Mně se to potom nějak rozjelo, říkal jsem si, že jsem
tam nastydl, klasická viróza. Pak to člověka vezme do nějakých kleští, vypadá
to jako hodně pitomá chřipka, pak nemůžete dýchat, jste jako v sudu, když se
topíte. Myslím, že lehounce vím, jak vypadá waterboarding (technika mučení
pomocí vody, pozn. red.),“ řekl Čtvrtníček pro Český rozhlas.
Po zkušenostech s pobytem ve špitálu vyzývá i takový svéráz jako on k dodržování nařízení, jako je třeba nošení
roušek, a kriticky hodnotí ty, kteří to odmítají. „Dočetl jsem se, kolik procent
Čechů odmítá roušku, protože je to nepohodlné, blbě se v tom dýchá. Říkají:
Já to nosit nebudu, všecko je to fáma,
budu to bojkotovat a hurá, my jsme revolucionáři! Není to žádná ostuda, srabáctví dát si ten vehikl na hubu a neprotestovat. Ono na tom něco je,“ dodal s

Čtvrtníček doporučuje roušku –
„vehikl na hubu“ – a neprotestovat.
FOTO | V. CHLAD, ARCHIV MAFRA
připomínkou, že on, starý srandista a rebel, teď tady jako Zdeněk Svěrák říká lidem, aby byli zodpovědní.

Výzkum z Hradce Králové
Výzvu k odpovědnosti, ohleduplnosti a
dodržování opatření vydala také Akademie věd ČR nebo Česká lékařská komora. „Covid-19 je závažnější než sezonní
chřipka a ukazuje se, že častěji zanechává trvalé poškození zdraví, a to i u lidí
mladých a jinak zdravých. O důvod víc,

Co teď bude dál?
Celý svět zkoumá, jak se bude
koronavirová epidemie šířit dál.
Epidemiologický tým z Minnesotské
univerzity představil tři
nejpravděpodobnější scénáře.
První říká, že během příštích dvou
let lze očekávat sérii menších
pravidelně se opakujících vln, vždy
silnějších v období sezonních
chorob. Druhý scénář se podobá
epidemii španělské chřipky, kdy
v březnu 1918 zasáhla svět vlna
první, která v létě opadla, aby s
obrovskou silou udeřila na podzim,
choroba nakonec zmizela po třetí
vlně začátkem roku 1919.
Třetí scénář tvrdí, že epidemie
covid-19 zůstane s lidmi léta a bude
vypukávat v různém čase v různých
místech po celém světě.

abychom byli opatrní,“ uvedl prezident
lékařské komory Milan Kubek. Zároveň říká, že nemá smysl spekulovat,
kdo z lidí zemřel „na covid“ a kdo „s covidem“. To kritizuje i přednosta Plicní
kliniky Fakultní nemocnice v Hradci
Králové Vladimír Koblížek: „Pro staré
lidi je covid-19 nebezpečný. Výraz
‚s covidem‘ považuji za sociální darwinismus hodný fašistického přístupu,“ reagoval v rozhovoru pro iDNES.tv.
Na jeho pracovišti se tým kolem mladého lékaře Mikuláše Skály zaměřil na
průzkum obtíží po odeznění nemoci.
Skupinu tvořilo 79 pacientů s průměrným věkem 45 let. „Drtivá většina se léčila doma s relativně mírným průběhem. Překvapivé bylo, že víc jak polovina pacientů měla 3 měsíce od nákazy
dlouhodobé následky jako dušnost, únava, ztráty čichu i chuti a bolest na hrudi,
stejně jako poruchy plicních funkcí, “
vysvětluje Koblížek.

Zdá se to nemožné.

Dokud to
neuděláš.
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Zimní hruška k játrům i do koláče
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Podzimní nebo zimní hrušky se od
letních odrůd liší tím, že pro skvělou chuť
je potřeba je zhruba tři nebo čtyři týdny po
natrhání ještě v chladu skladovat, aby dozrály. Mezi zimní hrušky, které se osvědčily na českých zahrádkách, patří Bohemica, Dicolor, Erika, Jana či Vonka. Sklízejí

se obvykle během října. Kdyz dozrají, lze
s nimi obohatit slanou i sladkou kuchyni.
Neobsahují sice příliš vitamínu C, ale
béčka mají dostatek a k tomu i důležité minerály jako draslík, hořčík a železo. Díky
diuretickým účinkům a nulovému obsahu
sodíku má hruška schopnost snižovat krevní tlak. Také podporuje správnou funkci
ledvin a je vhodným doplňkem odtučňovacích diet. Odvar z listů pomáhá proti revmatu a zánětům močových cest.
(re)

Telecí játra s hruškou
podle Romana Pauluse

ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA
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Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 38 %
SELVO 4800

44 990 Kč

Dojezd 45 km
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
A
Elektromagnetická brzda
Silný motor 800W
Certiﬁkováno pro TP, ZT
TP
a ZTP/P
Nový výrobek
Nový Jičín

Ostrava

Zahradní centrum HUSQVARNA,
Nerudova 50,
tel.: 774 864 206

Hranice

Frýdek Místek - Baška

GardenTechnik ŠOBORA,
Tř. 1. máje 2074,
tel.: 581 604 962

Zahradní stroje Foldyna,
Baška 41,
tel.: 558 649 049, 723 934 215
Další nejbližší prodejny: Olomouc

Hruškový koláč
s levandulí
Potřebujeme: 5 pevných hrušek, 5 lžic
medu, 200 g másla, 3 vejce, 200 g hladké
mouky, 2 lžičky kypřicího prášku, lžíci
sušených květů levandule.
Postup: Troubu předehřejeme na 180 °C.
Kulatou formu o průměru 28 cm vyložíme
pečicím papírem potřeným máslem. Hrušky
oloupeme, rozpůlíme, odstraníme jádřince,
krátce spaříme, nakrájíme do vějířků.
Do malého hrnce dáme 5 lžic medu
a přihodíme lístky levandule, přivedeme
k varu, necháme chvilku vřít, dokud
nezkaramelizuje. Nalijeme ho do formy
a naklademe na něj vějířky hrušek. Máslo
utřeme vařečkou do pěny. Vejce šleháme s
medem, dokud nevznikne světlá krémovitá
pěna, do které vmícháme mouku s práškem
do pečiva a přilijeme máslo. Těstem
zakryjeme hrušky a pečeme asi 50 minut,
dokud nevyjde špejle čistá. Koláč necháme
chvíli zchladnout a překlopíme na talíř.
Zdroj receptu: Eliška Černá pro iDNES.cz

72 590 Kč

BG Technik cs, a.s.,
Výstavní 123/11,
tel.: 596 781 718, 602 750 655

Potřebujeme: 400 g telecích jater, olej, sůl,
pepř, 2 lžíce másla, 80 g cukru krupice,
šťávu z půlky citronu, 4 lžíce hruškovice
(alespoň 40 % alkoholu), 4 menší hrušky.
Postup: Játra očistíme, nakrájíme na širší
plátky, lehce naklepeme, osolíme
a opepříme a potřeme olejem. Pečeme
z obou stran na grilu. Cukr vsypeme do
pánve a necháme pomalu karamelizovat,
potom přidáme šťávu z citronu, máslo a
promícháme. Odstavíme z plotny, do směsi
přidáme hrušky, oloupané a nakrájené
na měsíčky, a krátce podusíme. Přilijeme
hruškovici, zapálíme a opatrně flambujeme
(hruškovici můžeme ještě předtím nahřát
v naběračce, lépe chytne a zvýrazní se její
aroma). Hrušky necháme v pánvi, dokud
plamen nezhasne. Podáváme s grilovanými
játry, bramborovou kaší a smaženými
cibulovými kroužky.

2x, Přerov, Zlín 2x a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Pečený zimní čaj
Potřebujeme: 4 velké hrušky, 2 jablka,
2 pomeranče, 1 citron, 500 g cukru (nejlépe
třtinového), 3 kusy hřebíčku, 2 svitky
skořice, zrníčka z vanilkového lusku, 200 ml
rumu. Postup: Ovoce omyjeme, oloupeme
a nakrájíme na kousky. Přidáme cukr
a koření a vše dáme do hlubokého pekáče.
Troubu předehřejeme na 200 °C a pečeme
asi hodinu. Nejdříve pod pokličkou, na
posledních 10 minut ji sundáme. Občas
promícháme, aby se ovoce nepřipálilo.
Směsí naplníme sklenice, pevně uzavřeme
a otočíme dnem vzhůru. Tak je necháme,
dokud čaj nevychladne. Do hrníčku stačí
dát vždy dvě lžičky a zalít horkou vodou.
Po vypití čaje můžeme ovoce sníst.
Zdroj receptů: 2x Lidovky.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Český mejdan v obýváku.
Chybět nebude ani Gott
JOSEF VLČEK

Č

eský mejdan s Impulsem měl
v těchto dnech zaplnit pražskou
O2 arenu už popáté a se skvělou sestavou v čele s Paľem Haberou, Olympicem, Marií Rottrovou, Mirai, Xindlem
X, Jeleny a Michalem Hrůzou. Bohužel
se ale ani této hudební události nevyhnula koronavirová krize plná omezení.
A tak má Český mejdan s Impulsem
nový termín za rok. V sobotu 16. října
2021 se v podobné sestavě a navíc s dalšími hvězdami v O2 areně znovu sejdeme.
Příznivci velkolepého halového koncertu ale nepřijdou zkrátka. Nejposlouchanější české rádio pro ně připravilo
v předvečer neuskutečněného koncertu
záznam z historicky prvního ročníku, který bude jednou zapsán do historie české
populární hudby jako první velké setkání

českých a slovenských popových hvězd
všech generací.

Vichřice Michala Davida
Pamětníci si připomenou, že tu v roce
2016 tehdy ještě jako nováčci s ohromným úspěchem vystoupila skupina Jelen,
která večer odstartovala. Střední generaci
reprezentovali skvělí Chinaski a Petr Kolář a hudbu 90. let připomněli Ilona Csáková a Janek Ledecký. Důležitou roli sehráli
v programu také slovenští interpreti.
Naše sousedy reprezentovali Miro
Žbirka, Vašo Patejdl, Peter Nagy a výborní No Name, kteří rozpálili svými hity našlapanou arénu. Nemohly samozřejmě
chybět ani legendy – Dalibor Janda nabídl směs starých a nových písní a o pořádný mejdan se postaral ve čtyřicetiminutové vichřici Michal David se svými hosty.

Nikdo s nikým sice nesoutěžil, ale
přesto si nakonec pomyslnou palmu vítězství odnesl v závěru Karel Gott. Český
mejdan Rádia Impul byl tehdy jeho prvním veřejným vystoupením po návratu z prodělané onkologické
léčby. Mimo jiné tehdy zazpíval i novou mejdanovou hymnu Země vstává, kterou s ním
zpívalo všech patnáct tisíc diváků ve vyprodané hale.
Udělejte si tedy v pátek
16. října od 20 hodin
svůj mejdan v obýváku,
nalaďte Ráááádio Impuls
a zažijte znovu atmosféru
více než dvouhodinového
koncertu na Českém mejdanu 2016 s Karlem Gottem
a všemi velkými hudebními
hvězdami a jejich hity.

INZERCE

9 311 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Nepotřebujete žádné naspořené
peníze ani pozemek.
V programu Nulová hotovost

Blanka 38
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OBJEDNÁVEJTE
KATALOG 500 DOMŮ

www.ekonomicke-stavby.cz

+420 377 825 782

Nechte svou firmu
v klidu růst

heliosnephrite.cz

ZDRAVÍ
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Plíseň většinou začíná na palci
Na nehtech se objevují
napříč všemi věkovými
kategoriemi, ale ve věku
nad 70 let mívá plísně
až 50 procent všech
seniorů. Velký výskyt
je také mezi diabetiky.
ČR | Mykóza neboli plíseň je infekční onemocnění kůže a nehtů, které způsobují parazitické houby. Nejčastěji postihuje dolní
končetiny v oblasti prstů. Léčba plísně by
se v žádném případě neměla zanedbávat,
bez ní se totiž plíseň může rozšířit i na další části těla.
Pokud napadne nehet, postupně na něm
rozkládá keratin, což je stavební prvek
nehtu. Dochází pak ke změně zbarvení – žluté, bělavé, někdy i černé, dále se objevuje ztluštění, třepení, olupování či úplné deformace nehtu. „Jestliže si lidé všimnou změny zbarvení nehtu či struktury

kůže, měli by problém ihned začít řešit.
Často mu ale nevěnují pozornost a nemoc
se tak může šířit dál nejen na další části
těla, ale i na ostatní členy domácnosti,“ vysvětluje Ivana Lánová, odborná konzultantka lékáren Benu, a dodává: „Konzultace každé anomálie s lékařem či lékárníkem je určitě namístě.“ Plíseň většinou postihuje nejdříve palec u nohy, pak se rozšiřuje i na ostatní prsty. Ale postihnout
může i chodidla. Nakazit se můžete poměrně snadno, stačí k tomu vlhké prostředí, které má ráda. Nejnáchylnější místa
jsou společné sprchy, umývárny, sportoviště či plochy kolem bazénů. Ale chytit ji
můžete i z předmětů, které nakažená osoba používala – například z ručníků nebo
bot. Odloučené kožní šupiny a části nehtů
jsou infekční dokonce několik měsíců.

Léčba trvá dlouho
Co se týče léčby, ve většině případů stačí
lokální přípravky. Zásadní je však začít co
nejdříve od výskytu prvních příznaků onemocnění. Ošetřování postižených míst

Jak se vyhnout riziku vzniku plísní

Dodržujte pravidelnou a dostatečnou hygienu a udržujte
nohy suché. Noste ponožky z přírodních materiálů, jako
je bavlna nebo bambus, a měňte je každý den. Noste
prodyšnou obuv, nejlépe z pravé kůže. A v létě pak
dávejte přednost otevřeným botám. Pokud jste ale
diabetik, noste naopak obuv uzavřenou.
■ Dezinfikujte punčochy a vnitřní část obuvi, zvláště ty
sportovní, antimykotickým sprejem a poté nechte vždy
vyschnout. Oblečení a ponožky perte kvalitním pracím prostředkem, min. při 60 °C.
Ručníky můžete vymáchat v octové vodě. Nepoužívejte cizí boty, ručníky ani župany,
ať už na návštěvě nebo v rámci rodiny, když někdo z ní plísněmi trpí.
■ V případě zjištění prvních příznaků mykózy zahajte léčbu co nejdříve, aby se předešlo
rozšíření mykózy na jiné části těla. Dodržujte doporučenou délku léčby.
Zdroj: Benu
■

musí být pravidelné a dlouhodobé, což
bývá náročné. Doba léčby se odvíjí od
toho, kde se plíseň vyskytuje, a její dodržení je klíčové. „Pokud jde o kůži, léčba trvá
přinejmenším čtyři týdny. To je proto, že
k obnově nejsvrchnější vrstvy kůže dochází jednou za tři týdny. U nehtových mykóz může léčba trvat i jeden až dva roky,
podle toho, jak rychle nám nehty rostou.
Je třeba, aby celý postižený nehet komplet-

ně odrostl. První výsledky můžeme na
nehtech vidět až za 8 až 12 týdnů,“ vysvětluje Ivana Lánová.
Důležité je i ošetřování nehtové ploténky, tedy zkrácení nehtu na nejkratší možnou délku, zbrušování pilníkem či pemzou a koupání v octové vodě. Pokud lokální léčba nezabere, přistupují lékaři k celkové protiplísňové léčbě – a to podáváním
tablet.
KAMILA HUDEČKOVÁ
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Odstraněním plísní posilujete imunitu
„Začali jsme u nohou, protože jsou na opačném konci než hlava,“
vzpomíná výzkumník Radim Klimeš a pokračuje.„ Zápach nohou
vytvářejí sice bakterie, ale ty žijí v symbióze s plísněmi. Plísně
dráždí pokožku a tělo je chce odplavit potem. Vlhko plísně i bakterie potřebují. Pokud plísně odstraníme, nohy přestanou zapáchat. Oříškem byla plíseň pod nehtem, ale vhodnou zábalovou
aplikací jsme s lékaři tento problém vyřešili.“
Velmi překvapivé bylo čištění nehojících se ran (bércové vředy,
diabetické nohy, …) a snížení patogenní mikroflóry, která rozkládá tkáně a brání hojení, takže se nemuselo přistupovat k amputaci.“

Plísně jsou infekce a naše lehkovážnost, že nebolí, tak
nám neškodí, je zavádějící. Tělo musí na obranu proti
plísním soustředit imunitní systém do místa infekce. Pak
se může stát, že bude chybět jinde, při závažnějším onemocnění.
Pythium oligandrum je mikroorganizmus, který přímým parazitizmem vysává jiné plísně a kvasinky. To není nic nového, takových mikroorganizmů je na světě několik tisíc.
Ale Pythium oligandrum je chytrá houba a konzumuje pouze
plísně a kvasinky, ze kterých čerpá živiny pro svůj rozvoj a není
schopna napadat jiné organizmy, což se o ostatních mikroskopických predátorech říci nedá.

šejí tuto infekci i do úst a tak jsme se nevyhnuli ani dutině ústní
a vyšly nám velmi pozitivní ohlasy od gynekologů, dentálních
hygieniček a zubních lékařů.“
Dnes jsou v lékárnách k dispozici přípravky pro péči o nohy - BIODEUR 3x1g, CHYTRÁ HOUBA PYTHIE BIODEUR NAIL, CHYTRÁ HOUBA PYTHIE BIODEUR PREVENT a další. Pro dutinu ústní – CHYTRÁ
HOUBA PYTHIE BIO PLUS. Pro intimní hygienu a místa náchylná
k výskytu kvasinek – FEEL FRESH. Pro péči o pokožku a úpravu
fyziologické mikrobiální flóry při hojení poškozené pokožky –
BIOMYCOSIN.

„Pythium oli-mi
gandrum svým
zoosporami aktivvnně
vyhledává kvasinnkkyy,
které pak vysává.
A tak netrvalo
dlouho,
abychom se zaměřili na vaginální
kandidózy“ říká
Radim Klimeš
a dodává. „Ovšem lidé při
svém aktivním
životě si přená-

Přípravky s Chytrou houbou dostanete ve své lékárně. Vaše otázky, rádi zodpovíme na telefonu: 773 773 970, e–mail: pythium@pythium.cz,
informace na: www.chytrahouba.cz, výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

Hlíva a rakytník
svádí boj s viry
Imunitu na podzim
posílíte vycházkami
do přírody, otužováním
a dostatkem vitamínů.
Sáhnout můžete i po
přírodních preparátech
z rakytníku nebo hlívy.
ČR | Chcete-li mít silnou imunitu, začněte
u zdravého jídelníčku. Vitamíny je nejlepší konzumovat v přirozené podobě v ovoci, zelenině, kvalitním mase či mléčných
výrobcích. Doplňkovými přípravky jen doháníme a nahrazujeme to, co nejsme
schopni si zajistit přirozenou cestou.
„Zařaďte do jídelníčku zdroje vitamínu C. Hojně ho obsahují například šípky
INZERCE

nebo kiwi. Ale postačí i potraviny s relativně vyšším množstvím ‚céčka‘, jako jsou citrusové plody nebo kysané zelí. Pravidelnou konzumací potravin s vitamínem C lze
pozitivně ovlivnit i lidskou psychiku, neboť
právě ‚céčko‘ je spojeno se silným obranyschopným účinkem,“ říká Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně Naturhouse.
Významným zdrojem vitamínu C je
i rakytník. Obsahuje mnohem více než citrusy, a kromě toho je bohatý i na vitamíny A, P, E a K. Také obsahuje dostatek minerálů a antioxidantů. „Takový vitamínový mix je velkým obráncem organismu,
ale i účinnou prevencí. Čaj z rakytníku
nejenom posilní imunitu, ale doplní i pitný režim, a když posnídáte třeba rakytníkovou marmeládu, posilníte organismus
hned po ránu,“ doplňuje výživová poradkyně Alena Balíková Přídová. Rakytník
také pomáhá při nachlazení, rýmě či záně-

FOTO | SHUTTERSTOCK

tu dutin a zlepšuje trávení a peristaltiku
střev. Skvělý je i proti podzimním chmurám a depresím.

Pomůže echinacea i jablko
I hlíva ústřičná je malý přírodní zázrak.
Obsahuje vitamín C, ale kromě toho i takzvané betaglukany, které nejenže pomáhají zvládnout virózy rychleji a lépe, ale zároveň posilují imunitní systém a celkově
zvyšují odolnost organismu proti fyzickému i psychickému stresu.
Pokud máte rádi ovoce, zkuste vynechat
to dovážené zdaleka, ale pusťte se do obyčejného českého jablka. Přece jen tropické
ovoce muselo být řádně ošetřeno a „nado-

pováno“, aby vydrželo až k vám na talíř.
„Vsaďte proto na lokální zdroje. Tradiční
jablko nikdy nevyjde z módy. Obsahuje
velké množství minerálních prvků, vitamínů, ale i enzymů, které jsou prospěšné pro
trávení. Jablko je zároveň osvědčený antioxidant,“ radí Alena Balíková Přídová.
Imunitu pomáhají posílit i léčivky. Například echinacea, která je obsažena
v mnoha přípravcích na podporu imunity.
Aktivuje produkci buněk, které jsou v těle
odpovědné za imunitní odpověď. A také
rakytník, který má biostimulační účinky.
Doporučuje se při rekonvalescenci, podporuje tvorbu žluči a trávicích enzymů, stimuluje činnost jater a plic, reguluje krevní
oběh.
KAMILA HUDEČKOVÁ

SENIOŘI
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Obtíže, o kterých se nemluví
Ačkoliv o nich málokdo
mluví rád, faktem je, že
hemeroidy trápí téměř
každého seniora. Přibývá
však i lidí po čtyřicítce
a dokonce teenagerů.

ČR | Teprve až když s nimi máme problém, tak si uvědomíme, že ve skutečnosti
máme hemeroidy všichni. Jde totiž o žilní
pleteně, jejichž úlohou je uzavírat konečník a bránit samovolnému úniku střevních
plynů a stolice. Svědění, bolest nebo krev
ve stolici pak poukazují na to, že došlo
k jejich rozšíření, a tedy ke vzniku hemeroidálního onemocnění. Podle odborníků určitým stupněm problémů trpí téměř všichni senioři a v posledních letech i stále více
lidí po čtyřicítce a dokonce také po třicítce. Na vině jsou civilizační faktory jako sedavá zaměstnání, či naopak přílišné zvedání těžkých zátěží v posilovně nebo i nevhodné stravovací návyky.
V případě příznaků neváhejte s návštěvou lékaře, který vám předepíše venofarmaka – tablety posilující žilní stěnu, zastavující krvácení, snižující otok a působící
protizánětlivě. Ty je vhodné doplnit o lokální masti, které mají zklidňující účinky
a podporují proces hojení. Podcenit byť prvotní příznaky je velkou chybou, může jít
totiž také o projev mnohem závažnějšího
problému – nádoru tlustého střeva.
Ačkoliv technologie pokročily, pořád
se v souvislosti s problémy s hemeroidy
drží mýtus, že toto onemocnění je časté

především u cyklistů. „V dnešní době různě upravovaných sedel to u cyklistů není
tak častý problém. Daleko více trpí vzpěrači nebo lidé, kteří často zvedají těžké věci.
Problémy mohou mít i ženy po porodu.
Záleží to i na dědičnosti a životním stylu,“
říká lékařka Soňa Hořínková, proktoložka z Nemocnice TGM Hodonín.

Problémy mají už i děti
Stejně tak není pravda, že se tyto problémy
vesměs vyhýbají mladým lidem. „V průběhu posledních let dochází k nárůstu mladších pacientů a v ordinacích se objevují
i teenageři mezi 15 až 17 lety. Objevují se
i malé děti na vyšetření. Na vině vidím nedůslednost matek v otázce hygieny a časté
používání hygienických ubrousků. Není
nad to omýt dítě pod tekoucí vlažnou vodou dětským mýdlem,“ uvádí Hořínková.
A prevence? Vyvážený zdravý životní
styl. „Je potřeba hlídat, aby přijímaná strava obsahovala vlákninu, zajistit dostatek tekutin a naopak omezit kofein a alkohol. Pacientům s obezitou pak radím zhubnout,
důležité je i nosit vzdušné oblečení a dbát
na zvýšenou hygienu,“ doporučuje prokto(re, mb, iDNES.cz)
log Josef Zimola.

S hemeroidálním onemocněním se setkává až polovina
z nás, stydíme se o tomto problému mluvit a trvá průměrně
rok a půl, než se ho rozhodneme řešit. Při včasné léčbě je
přitom možné zabránit nepříjemnému chirurgickému řešení. Více se dozvíte například
na www.konectabu.cz.
FOTO | SHUTTERSTOCK A PROFIMEDIA

Nejstarší problém lidstva
Slovo hemeroid pochází z latiny a odkazuje na sousloví „náchylný ke krvácení“. Psalo se o nich
už před dvěma tisíci lety na egyptských papyrech, kde se doporučovala léčba pomocí listů
akácie, zmiňují se i v Bibli. Hippokrates už znal a prováděl léčbu pomocí podvázání gumovým
páskem, rozžhavenými železy a obklady s vínem, Celsus na přelomu našeho letopočtu
publikoval popis chirurgických metod jejich odstranění. V jejich studijním úsilí pokračovala řada
středověkých lékařů v celém známém světě, protože tento problém, zvlášť u movitější vrstvy,
byl vedle dny a poruch erekce nejčastějším konverzačním tématem v oblasti zdraví.
(bat)
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1. fond reverzních hypoték SICAV vyplní mezeru na trhu.
Nabídne investorům podíl na výnosech z reverzních hypoték
Píše se rok 2015 a FINEMO.CZ spouští v ČR nový produkt
- Rentu z nemovitosti. Renta z nemovitosti se od počátku
stala v ČR u seniorů oblíbeným produktem a doposud
ji využilo přes 300 klientů v celkovém objemu přes 250
mil. Kč.
„Založení fondu je logickou reakcí na vývoj na trhu, kdy
poptávka seniorů po úvěrech roste a reverzní hypotéka
se jeví jako ideální a de facto jediný dostupný nástroj
k poskytnutí odpovědné půjčky seniorům. Renta
z nemovitosti seniorům umožní důstojné dožití v jejich
nemovitosti. Banky seniorům v důchodovém věku
hypotéky prakticky neposkytují.
Několik tuzemských bankovních domů sice zvažovalo, že
reverzní hypotéku do produktové nabídky zavedou, ale
zatím žádný z nich se k tomuto kroku neodvážil.
Proto se FINEMO.CZ rozhodlo pro další krok za účelem
posílení svojí pozice jedničky na trhu reverzních hypoték
v ČR a založilo 1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

Fond je spravován největší investiční společností v ČR AVANT investiční společností, depozitářem je Komerční
banka, a.s.. Veškeré úroky z poskytnutých úvěrových
tranší z fondu do FINEMO.CZ jsou navázány na inflaci
a jsou zajištěny portfoliem zajištěných úvěrů se zástavou
k rezidenčním nemovitostem na území ČR = reverzních
hypoték.
Cílený výnos 1. fondu reverzních hypoték se předpokládá
3 % p.a. nad inflaci, nyní tedy mezi 5 % a 6 % p. a. Z fondu

to tak v kombinaci se strukturou fondu podobné
hypotéčním zástavním listům činí dle názoru zakladatelů
velmi atraktivní příležitost pro kvalifikované investory.
Fond je zajímavý také pro investory, kteří již do fondů
investují, , případně ty, kteří hledají příležitost k další
diverzifikaci svého portfolia.
1. fond reverzních hypoték je totiž skutečně prvním
fondem v České republice, který do takto atraktivního
podkladového aktiva investuje. Vývoj hodnoty fondu
totiž není závislý na vývoji na kapitálových trzích ani
na vývoji hodnoty cen nemovitostí.
1. fond reverzních hypoték tak vyplní mezeru na trhu.
Investorům požadujícím výnos nad inflací takto
zaměřený fond dosud na tuzemském trhu fondů chyběl.
1. FOND REVERZNÍCH HYPOTÉK SICAV, A.S., JE FONDEM KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ DLE ZÁKONA 240/2013 SB. SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH
INFORMACÍ FONDU (KID) JE K DISPOZICI NA : FONDREVERZNICHHYPOTEK.CZ

ZABIJAČKOVÉ HODY
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

To nej z vepříka v klidu domova
Dobře živený pašík plus
šikovný řezník. Kombinace,
z níž po staletí vznikaly
skvělé masové pochoutky.
Připravit si zabijačkové
hody ale můžete doma
i bez vlastního čuníka.
ČR | Jitrnice, ovar či tlačenku z vlastnoručně vykrmeného „pašíka“ si dopřeje
rok od roku stále méně lidí. Už před čtyřmi roky statistika Ministerstva zemědělství ukázala, že jen za jednu dekádu ubyl
počet doma poražených prasat o téměř
polovinu – ze zhruba 190 tisíc na 100 tisíc. Podíl prasat poražených mimo jatka
se v posledních letech pohybuje na úrovni
čtyř procent z celkového počtu porážek.
Ačkoliv se před časem mluvilo o zákazu tradičních zabijaček, veřejné zabíjení
prasete před celou vesnicí je zakázané již
zhruba 50 let. Domácí porážky, které se
provedou v hospodářství chovatele, však
možné jsou. „Zabijačka byl vždy rodinný
rituál. Příbuzní se vždy scházejí na svatbách a pohřbech. A pak na zabijačce. Jak
se říká, prase má nejvíc příbuzných, když
se zabíjí, prostě všichni na to mají chuť
a všichni přijedou,“ říká Tomáš Hudera,
který provozuje řeznictví v pražských
Střešovicích a ve své rodině je již třetí generací, jež se tomuto oboru věnuje.
Podle něj si za trvale snižující počet zabijaček paradoxně můžou zčásti i sami
řezníci. „Někteří na tom založili svůj byzINZERCE

nys, dělali ze zabijaček divadlo. Jsem ze
třetí generace řezníků a už můj děda
říkal, že u zabijačky mají být dva lidé, řezník a majitel. Aby se zvíře nestresovalo.
Bohužel se našli i takoví řezníci, kteří zabíjeli prase na náměstí,“ dodává.

Z vepříka využijete vše
Tradice se drží častěji alespoň na Moravě. „Zato já v Praze jsem žádnou zabijačku nedělal snad dva roky. Je to zkrátka
dobou, lidé nemají na domácí chov čas,“
míní. „A zároveň také ubývá řezníků, kteří umí zabijačku a vše s tím spojené od začátku do konce,“ dodává. Na mysli má
třeba to, že z vepříka lze využít témě vše.
„Dnes se snažíme neplýtvat kvůli životnímu prostředí, původním cílem zabijaček ale bylo využít a zpracovat prase
tak, abychom z něj získali co nejvíc jídla
a nic nepřišlo nazmar. Ono se totiž – snad až na kopyta – doslova celé
zpracovat dá, tedy včetně hlavy, vnitřností, nožiček, kůže nebo krve. Při zabijačce
jde zkrátka z velké části o to, jak tyhle
,podřadné‘ suroviny, kterých není málo,
levně a zajímavě zužitkovat,“ vysvětluje
šéfkuchař Jan Punčochář.
Chuť dopřát si jitrničku, jelítko či kousek uzeného ale většině z nás zůstala. Některé klasické zabijačkové dobroty je navíc možné připravit i v té nejmenší kuchyni, bez nutnosti zvát řezníka a míchat
krev. „V domácích podmínkách, myšleno v kuchyni a v malém množství, je
možné připravit třeba ovar, tlačenku, jitrnice nebo jelítka,“ vypočítává Punčochář.
(re, jos, iDNES.cz, Lidovky.cz)

FOTO | PETR TOPIČ

Připravte si domácí jitrnice i bez zabijačky
Potřebujeme: 0,6 kg masa (z hlavy, kolínka, bůčku, laloku),
0,3 kg vnitřností (plíce, srdce), 0,3 kg buchty, žemle (popřípadě
vařených krup), 100 g jater, 40 g cibule, cca 20 g soli (podle
chuti), mletý pepř, mleté nové koření, majoránku, 1 až 2 stroužky
česneku, sádlo, 400 ml vývaru z masa, 4 m tenkých střev.
Postup: Maso a vnitřnosti (kromě jater) uvaříme doměkka. Játra
za syrova umeleme a promícháme s utřeným česnekem. Uvařené
maso umeleme nahrubo, uvařené vnitřnosti najemno. K tomuto
základu postupně přidáme předem nakrájenou a na sádle
osmahnutou cibuli, játra s česnekem, na kostičky nakrájenou a ve vývaru namočenou buchtu
(žemli, popř. předem uvařené kroupy), sůl a koření podle chuti. Dobře promícháme, případně
ještě trochu zředíme vývarem. Střeva obrátíme, vypereme a dáme okapat. Nakrájíme je
na délku 15 až 20 cm a uzavřeme na jednom konci špejlí. Připraveným prejtem je rukama nebo
tzv. nabíječkou naplníme, poté je zašpejlujeme i z druhé strany. Jitrnice vložíme do vroucí vody,
stáhneme plamen a vaříme asi 20 minut – když plavou na hladině, jsou hotové. Poté je omyjeme
a necháme vychladnout (čas od času je obracíme, aby se tuk v nich rovnoměrně rozprostřel).
Podáváme nejlépe s kysaným zelím. Autor receptu: šéfkuchař Jan Punčochář (Lidovky.cz)

TÝM CNN PRIMA NEWS
EKONOMICKÁ REDAKTORKA LUCIE HRDLIČKOVÁ

První živý rozhovor? Připadala
jsem si jako u maturity

P

eníze a firmy hýbou světem. To,
že je dobré vědět, co se v byznysu aktuálně děje, ať už děláte cokoli, ví i Lucie Hrdličková. Sympatická
novinářka se dlouhodobě profiluje jako
ekonomická redaktorka a na CNN Prima NEWS si zve zajímavé osobnosti ze
světa byznysu do pořadu INTERVIEW.
„Je to pořad, který odpovídá na aktuální témata a otázky, ale také představuje
jejich aktéry, a to jak v jejich profesionální roli, tak i v lidském světle. Představuje nejzajímavější osobnosti českého veřejného života a odhaluje jejich příběhy,“ vysvětluje Hrdličková, jejíž pozvání neodmítli ani mnozí ředitelé velkých společností, kteří jinak dávají třeba
jediný rozhovor za několik let. Diváci
tak mají jedinečnou možnost poslechnout si, jak vidí aktuální svět velmi úspěšní lidé, kteří se jinak médiím vyhýbají.

„Ráda předávám informace dál a ze
setkání se zajímavými lidmi čerpám další energii a inspiraci. Je to zkrátka obohacující a věřím, že velkou část z toho
se mi daří posílat divákům,“ říká.
Pro zkušenou novinářku s mnohaletou praxí v tištěných médiích znamenal
vstup do projektu CNN Prima NEWS
veliké změny. „Když mě oslovili do
týmu, přistávala jsem zrovna v New
Yorku, a první, co mě napadlo, bylo, že
Amerika přišla za mnou. Zpráva se ke
mně dostala v úžasných kulisách věžatého Manhattanu. Potěšilo mě to, zaujalo
a polichotilo,“ vzpomíná.
Místo pera a papíru si musela zvyknout hlavně na kameru, mikrofon a obrovské studio s miliony svítících diod.
„Nikdy nezapomenu na svůj první živý
rozhovor. Bylo to se šéfkou české pobočky Googlu Taniou le Moigne. Zazněla

vůbec první znělka INTERVIEW a odpočítávaly se poslední sekundy. To byl
prostě adrenalin. Připadala jsem si jako
během maturity,“ směje se.
Lucii její práce naplňuje, přiznává ale,
že nepatří k těm nejjednodušším. „Je to
návykové povolání, ale nejsem si jistá,
zda se dá dělat celý život. Mezi prací se
snažím pořád učit něco nového: jazyky,
doplňovat znalosti z ekonomie nebo
práv. Nebo třeba vázat kytky.“ A k tomu
má ještě dceru. Jak to všechno zvládá?
„Pracuji už od jejího půl roku. K tomu je
potřeba aparát školek a hlídání. Práci
mám ráda a nechtěla jsem se jí vzdát.
Volný čas ale pak z 80 procent věnuji
dceři, a ta ho zaplní tak, že ani nemyslím
na práci,“ usmívá se Lucie Hrdličková.
Pořad INTERVIEW se vysílá každý všední den ve 12.30 a 18.30 na
CNN Prima NEWS.

Ekonomická
redaktorka
Lucie Hrdličková.
FOTO | CNN PRIMA NEWS
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sobota 17. října 2020
Nova

Prima

Prima cool

7.05 Looney Tunes: Nové příběhy (10) 7.30
Kačeří příběhy (16, 17) 8.20 Tvoje tvář má
známý hlas VII 11.00 Koření 11.55 Volejte Novu
12.30 Rady ptáka Loskutáka 13.45
MasterChef Česko 15.10 Božský Bruce 17.00
Lovci pokladů: Kniha tajemství 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Astro Boy II (10) 6.50 Ninjago IX (4) 7.20
M.A.S.H (81, 82) 8.25 Autosalon.tv 9.40 Vůně
zločinu (7) 10.50 Zlatá maska 12.25 Vraždy
podle Agathy Christie (3) 14.30 Podzim
v New Yorku 16.45 Cirkus bude 18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50
Počasí 19.55 SHOWTIME

ZÁBAVA

KOMEDIE

6.00 Umění je cool 6.30 Americký chopper II
(16, 17, 18) 9.35 Re-play 10.10 COOL e-sport 10.40
Teorie velkého třesku XII (6, 7) 11.35 Futurama IV
(10, 11) 12.25 Simpsonovi XV (5-8) 14.20 Hon na
ponorku 17.15 Futurama IV (12) 17.45 Futurama V
(1) 18.15 Simpsonovi XVI (11, 12) 19.15 Simpsonovi
XVI (13, 14) 20.15 Flynn Carsen: Honba za Kopím
osudu 22.15 Brutální Everly 0.10 Simpsonovi XVI
(11) 0.40 Simpsonovi XVI (12)

20.10 Zázraky přírody
Zábavní show
21.20 Světlo pro Světlušku
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Dobrodružství rabína Jákoba
Komedie (Fr./It., 1973). Hrají
L. de Funès, S. Delairová,
M. Dalio, C. Giraud,
R. Montagnani. Režie G. Oury
0.20 Tančírna na hlavní třídě ‘56
(3/3)
Drama (N, 2016). Hrají
C. Michelsenová, S. Gerhardtová,
M. Ehrichová, E. Schüleová,
H. Ferch. Režie S. Bohse
2.00 Banánové rybičky
2.55 Sama doma
Móda, zdraví, děti a tipy na
víkend
4.35 Kuchařská pohotovost
5.00 Bydlet jako... na Měsíci
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.35 Krimi 6.00 Noviny 6.35 Krimi

7.05 Noviny 7.50 Záchranáři v akci 8.30 Policisté
v akci 9.30 Policisté v akci 10.25 Na chalupě 11.25
Nové bydlení 12.35 Synové a dcery Jakuba Skláře
(11-13) 16.35 Chlapci a chlapi (3) 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 O zvířatech
a lidech (10) 21.20 Dnes v jednom domě (4) 23.20
Soudní síň – cz 0.05 Soudní síň – cz

NEDĚLE 5.35 Noviny 6.10 Krimi 6.35 Noviny

7.10 Záchranáři v akci 8.05 Policisté v akci 9.05
Policisté v akci 10.05 Soudní síň – cz 10.55 Soudní
síň – cz 11.45 Dnes v jednom domě (4) 13.45
O zvířatech a lidech (10) 14.50 Akce Bororo 16.50
Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.15 V sedmém nebi 22.25 Všechno, co
má Ander rád 23.50 Aféry 2 0.30 Aféry 2

PONDĚLÍ 7.05 Soudní síň 8.10 Soudní síň 9.20

Soudní síň 10.25 Policisté v akci 11.25 Hoď svištěm
(7, 8) 12.55 První oddělení (53, 54) 13.50 Soudní
síň 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Akce Bororo 22.20 Aféry 2
23.15 Záchranáři v akci 0.05 Soudní síň – cz

SÉRUM PRAVDY
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ČT1
6.25 Polopatě 7.20 Tlustý pradědeček 8.05
Taková normální rodinka (7/8) 8.50 Příběhy
slavných... Rudolf Hrušínský 9.45 Gejzír 10.15
Otec Brown VII 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 O nosaté čarodějnici 14.00
Čarovná rybí kostička 14.45 Pozor, vizita! 16.10
Hercule Poirot 17.55 Milovníci vína (7/16) 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

Nova Cinema
6.40 Zrcadlový princ 8.30 Odložené případy VII
(5, 6) 10.20 Kněz je poděs 12.05 Teleshopping
12.35 Strýček Buck, komedie (USA, 1989) 14.25
Princezna a žabák, animovaný film (USA, 2009)
16.15 Babe: Galantní prasátko, komedie (Austr.,
1995) 18.05 Svatba na bitevním poli aneb Hodiny
před slávou, komedie (ČR, 2008) 20.00 Star Wars:
Epizoda III – Pomsta Sithů, sci-fi film (USA, 2005)
22.55 Hacker, thriller (USA, 2015)

Prima Max
20.20 Tvoje tvář má známý hlas VII
22.50 Noční hra
Akční komedie (USA, 2018)
0.55 Lovci pokladů: Kniha tajemství
Dobrodružný film (USA, 2007)
2.45 Krok za krokem V (23)
3.05 Volejte Novu
3.50 Dáma a Král II (6)
4.45 Novashopping

ÚTERÝ 9.25 Soudní síň 10.25 Policisté v akci

11.25 Hoď svištěm (9, 10) 13.00 První oddělení
(55, 56) 13.55 Aféry 2 14.50 Soudní síň 15.50 Soudní
síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.05
Aféry 2 23.00 Soudní síň – cz 23.50 Záchranáři v akci

STŘEDA 10.30 Policisté v akci 11.30 Na shledanou, babičko! (1, 2) 13.00 První oddělení (57, 58)
13.55 Aféry 2 14.50 Soudní síň 15.50 Soudní síň
16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 30 případů majora Zemana
(1, 2) 22.45 Aféry 2 23.40 Záchranáři v akci
ČTVRTEK 11.20 Na shledanou, babičko! (3, 4)
12.35 První oddělení (59-61) 14.00 Aféry 2 14.55
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Chlapci a chlapi (4) 21.35 Aféry 2 22.30 Soudní síň –
cz 23.20 Záchranáři v akci 0.00 Nová zahrada
PÁTEK 11.25 Na shledanou, babičko! (5, 6) 12.40
První oddělení (62-64) 14.00 Aféry 2 14.55 Soudní
síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů
majora Zemana (3, 4) 22.50 Případ mrtvých spolužáků 0.30 Záchranáři v akci

20.15 Všechno, nebo nic
Romantická komedie
(ČR/SR/Pol., 2017)
22.45 Ztracená minulost
Thriller (USA, 2019)
0.50 Ospalá díra
Horor (USA/N, 1999)
3.05 Mafiáni
Životopisné drama (USA, 1990)

Relax
SOBOTA 7.25 Osudová láska 8.20 Osudová

láska 9.20 Úžasňákov 9.50 Paní domu 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55 Nespoutaný
anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55 Žena za pultem 20.55 Osudová láska 21.55 Osudová láska
23.05 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 7.25 Osudová láska 8.20 Osudová

láska 9.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 10.20
Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Žena za pultem 15.55
Stefanie 16.55 Stefanie 17.55 Nespoutaný anděl
18.55 Nespoutaný anděl 19.55 Osudová láska
20.55 Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 9.20 Krampovoloviny 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55
Nespoutaný anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55
Osudová láska 20.55 Osudová láska 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Super Wings II (38)
7.05 Astro Boy II (9) 7.35 Super Wings II (39) 7.45
Námořní vyšetřovací služba X (20, 21) 9.40 Ace
Ventura: Zvířecí detektiv 11.20 Tajná minulost 13.15
Simpsonovi ve filmu, animovaný film (USA, 2007)
15.00 Jak ukrást Venuši, komedie (USA, 1966)
17.45 Prime, komedie (USA, 2005) 20.00 Jeden
svět nestačí, akční film (VB/USA, 1999) 22.45
Čelisti, thriller (USA, 1975)

ÚTERÝ 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store

14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55
Nespoutaný anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55
Osudová láska 20.55 Osudová láska 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55
Nespoutaný anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55
Žena za pultem 20.55 Osudová láska 21.55 Osudová
láska 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40
Žena za pultem 15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55
Nespoutaný anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55
Osudová láska 20.55 Osudová láska 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store

14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55
Nespoutaný anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55
Osudová láska 20.55 Osudová láska 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČÍSLO 331

neděle 18. října 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.40
15.30
16.55
17.55
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.35
22.09
22.10
23.40
0.25
1.05

Zajímavosti z regionů 6.30 Dary
skřítků 6.45 Pozor, vizita! 8.10
Úsměvy Terezy Pokorné-Herz 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Cirkus Humberto (4/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Vodnická čertovina
Pohádka z šafránové louky
O houbovém Kubovi a princi
Jakubovi
Příbuzenstvo
Pošta pro tebe
Herbář
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Herec (2/3)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Diagnóza smrti
Případy detektiva Murdocha XI
Banánové rybičky
Na forbíně TM

Nova
5.55
6.05
7.00
7.25
8.15
9.25
11.35
13.45
15.25
17.40
19.30
20.20
22.15
22.50
0.55
2.10
2.55
3.15

Oggy a Škodíci VII
Tlapková patrola III (10, 11)
Looney Tunes: Nové příběhy (11)
Kačeří příběhy (18, 19)
Rampelník
Pohádka (N, 2009)
Muzikál ze střední 2
Rodinná komedie (USA, 2007)
Zlatý kompas
Fantasy film (USA/VB, 2007)
Hogo fogo Homolka
Trilogie (ČR, 1970)
LOVEní
Romantická komedie (ČR, 2019)
Brácha za všechny peníze
Komedie (ČR, 1978)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Věčně tvá nevěrná
Komedie (ČR, 2018)
Střepiny
Dunkerk
Válečný film (USA/VB/Fr., 2017)
Hogo fogo Homolka
Trilogie (ČR, 1970)
Specialisté (100)
Krok za krokem V (24)
Krok za krokem VI (1)

Prima
6.10
6.35
7.05
8.00
9.15
9.45
10.20
11.00
11.45
12.40
13.05
13.45
14.00
14.35
16.55
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.25
22.55
0.50
4.15

Astro Boy II (11)
Ninjago IX (5)
M.A.S.H (82, 83)
Svět ve válce (8)
Prima SVĚT
Šéf na grilu
Božské dorty od Markéty
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Fachmani
Jen blázni spěchají
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Komedie (ČR, 2018)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Polda IV (3)
Zlatá maska
Příchod temné noci
Akční film (USA/It., 2019)
Alexander Veliký
Historický film (USA, 2004)
Svět ve válce (8)

Nova Cinema
5.50 Frankie a Hazel 7.40 Babe: Galantní prasátko
9.25 Svatba na bitevním poli aneb Hodiny před
slávou 11.55 Princezna a žabák 13.45 Star Wars:
Epizoda III – Pomsta Sithů 16.30 Zachraňte Willyho
3 18.10 Božský Bruce 20.00 Dokonalá bouře,
dobrodružný film (USA, 2000) 22.35 Náhlá smrt,
akční film (USA, 1995) 0.45 Noční hra

Prima cool
5.15 Umění je cool 6.05 Americký chopper II (17-20)
10.05 Autosalon.tv 11.20 Teorie velkého třesku XII
(8, 9) 12.15 Futurama IV (12) 12.45 Futurama V (1)
13.15 Simpsonovi XV (9-12) 15.15 Flynn Carsen:
Honba za Kopím osudu 17.15 Futurama V (2, 3)
18.15 Simpsonovi XVI (15, 16) 19.15 Simpsonovi XVI
(17, ,18) 20.15 Smrtonosná past 3 22.55 Ace
Ventura: Zvířecí detektiv 0.45 Simpsonovi XVI (15)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.00 Super Wings II (39)
6.20 Astro Boy II (10) 6.45 Super Wings II (40)
7.00 Námořní vyšetřovací služba X (21, 22) 8.55
Poklad u jezera 11.05 Cirkus bude 13.00 Prime 15.15
Jeden svět nestačí, akční film (VB/USA, 1999)
18.05 Bella Mia, drama (ČR, 2013) 20.00 Ranhojič,
dobrodružný historický film (N, 2013) 23.15
Ztracená minulost, thriller (USA, 2019)

pondělí 19. října 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VII 10.00
168 hodin 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 První pohled
14.25 Diagnóza smrti
15.55 To je vražda, napsala III
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Labyrint (6/7)
21.10 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Já, Mattoni
22.45 Na stopě
23.10 Kriminalista
0.10 AZ-kvíz
0.45 Na forbíně TM
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.15
0.15
1.50
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3915)
Policie Modrava III (5)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (808)
Odložené případy VII (7, 8)
Castle na zabití II (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3916)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (115)
Specialisté (101)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (9)
Castle na zabití II (20)
Odložené případy VII (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (9)
Krok za krokem VI (2)

Prima
6.15
7.00
9.10
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.40
23.45
0.45
1.40
2.40
3.40

Astro Boy II (12)
Nový den
M.A.S.H (83, 84)
Rosamunde Pilcherová:
Pouto lásky
Romantický film (N, 2004)
Walker, Texas Ranger III (5)
Jake a Tlusťoch III (17)
Policie Hamburk VI (1)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(3)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky Modrý kód (16)
Poklad z půdy
Hudson a Rex (16)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII
(3)
Walker, Texas Ranger III (5)
Jake a Tlusťoch III (17)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.30 Rampelník 7.45 Strýček Buck, 9.40
Teleshopping 10.10 Star Wars: Epizoda III – Pomsta
Sithů 12.50 Teleshopping 13.20 Božský Bruce 15.10
Dokonalá bouře 17.40 Lovci pokladů: Kniha tajemství, dobrodružný film (USA, 2007) 20.00 Pianista,
válečné drama (N/Pol./USA/VB/Fr., 2002) 23.00
Čarodějky z Eastwicku, komedie (USA, 1987)

Prima cool
12.30 Futurama V (2, 3) 13.20 Simpsonovi XV (13-16)
15.10 Hvězdná brána X (17, 18) 17.15 Futurama V (4, 5)
18.15 Simpsonovi XVI (19-21) 19.45 Simpsonovi XVII
(1) 20.15 Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem
a Lukášem Pavláskem (8) 20.45 Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy (13) 21.15 Teorie velkého třesku
XII (10) 21.45 Partička 22.30 7 pádů Honzy Dědka
23.35 Flash (22) 0.40 Simpsonovi XVI (19)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.35 Super Wings II (40)
6.55 Astro Boy II (11) 7.20 Super Wings II (41) 7.30
Námořní vyšetřovací služba X (22, 23) 9.25 Podzim
v New Yorku 11.40 Jesse Stone: Smrt v jezeře 13.25
Bella Mia 15.25 Smrtonosná past 3 18.10 Ranč
nových začátků 20.00 Podnikavá dívka 22.25
Voják 4: Pohyblivý terč, akční film (USA, 2015) 0.10
Ranhojič, dobrodružný historický film (N, 2013)

úterý 20. října 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.55 Úsměvy Bohumila Bezoušky
10.35 Cirkus Humberto (4/12) 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 Všechno, co mám ráda
14.30 Knedlíky
14.45 Panství Downton IV (8/10)
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 Vyprávěj
21.00 Stůj, nebo se netrefím
Komedie (ČR/SR, 1998)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Kolo plné hvězd
23.30 Případy detektiva Murdocha XI
0.15 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.40
9.00
9.55
10.55
11.50
12.00
12.25
12.45
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.45
22.45
23.40
0.40
2.15
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3916)
Specialisté (115)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (809)
Odložené případy VII (9, 10)
Castle na zabití II (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3917)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (10)
Castle na zabití II (21)
Odložené případy VII (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (10)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.05
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
0.25
1.20
2.20
3.20

Astro Boy II (13)
Nový den
M.A.S.H (84, 85)
Rosamunde Pilcherová:
Tak blízko nebi
Romantický film (N/Rak., 2004)
Walker, Texas Ranger III (6)
Jake a Tlusťoch III (18)
Policie Hamburk VI (2)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(4)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (52)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII
(4)
Walker, Texas Ranger III (6)
Jake a Tlusťoch III (18)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.20 Babe: Galantní prasátko 7.05 Odložené případy VII (7, 8) 9.00 Svatba na bitevním poli aneb
Hodiny před slávou 11.30 Dokonalá bouře 14.30
Zlatý kompas 16.35 Brácha za všechny peníze
18.25 Hogo fogo Homolka 20.00 Hokejový zázrak,
drama (USA, 2004) 22.40 Poslední dům nalevo,
horor (USA, 2009) 0.55 Čarodějky z Eastwicku

Prima cool
8.40 Flash (21, 22) 10.25 Hvězdná brána X (17, 18)
12.30 Futurama V (4, 5) 13.20 Simpsonovi XV
(17-20) 15.10 Hvězdná brána X (19, 20) 17.15 Futurama V (6, 7) 18.15 Simpsonovi XVII (2-5) 20.15
Simpsonovi XXXI (16) 20.45 Teorie velkého třesku
XII (11) 21.10 Teorie velkého třesku XII (12) 21.30
Partička 22.15 Cesty k úspěchu 22.25 Na schovávanou (8) 23.40 Flash (23) 0.45 Simpsonovi XVII (2)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.10 Super Wings II (41)
6.30 Astro Boy II (12) 6.55 Super Wings II (42) 7.10
Námořní vyšetřovací služba X (23, 24) 9.10 Jak
ukrást Venuši 11.45 Flynn Carsen: Honba za Kopím
osudu 13.45 Ranč nových začátků 15.40 Podnikavá
dívka 18.05 Moje potrhlá máma 20.00 Kletba
bratří Grimmů 22.25 Robocop 3 0.30 Voják 4:
Pohyblivý terč, akční film (USA, 2015)

středa 21. října 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Panství Downton IV (8/10)
11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Otec Brown VII
14.45 Panství Downton IV (9/10)
15.30 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 Četnické humoresky (24/39)
21.40 Hercule Poirot
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
23.25 Komici na jedničku
0.20 AZ-kvíz
0.45 Máte slovo s M. Jílkovou
1.50 Na stopě
2.15 Dobré ráno
4.45 Kluci v akci

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
23.05
0.00
0.55
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3917)
Ordinace v růžové zahradě 2
(984)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (4)
Ordinace v růžové zahradě 2
(810)
Odložené případy VII (11, 12)
Castle na zabití II (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3918)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
Výměna manželek X
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (11)
Castle na zabití II (22)
Odložené případy VII (11, 12)
Krok za krokem VI (3)

Prima
6.15
7.00
9.05
10.20
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.40
22.55
0.05
1.00
2.00
3.00

Astro Boy II (14)
Nový den
M.A.S.H (85, 86)
Rosamunde Pilcherová: Rodný
statek
Romantický film (N/Rak., 2006)
Walker, Texas Ranger III (7)
Jake a Tlusťoch III (19)
Policie Hamburk VI (3)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(5)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky Modrý kód (17)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Polda IV (3)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII
(5)
Walker, Texas Ranger III (7)
Jake a Tlusťoch III (19)

Nova Cinema
6.45 Odložené případy VII (9, 10) 8.35 Zachraňte
Willyho 3 10.15 Teleshopping 10.50 Muzikál ze
střední 2 13.00 Teleshopping 13.30 Brácha za
všechny peníze 15.15 Hokejový zázrak 17.50
LOVEní 20.00 Žába k zulíbání, komedie (USA,
2002) 22.05 Vzbuďte se, vojáci!, komedie (USA,
1994) 0.35 Poslední dům nalevo

Prima cool
7.00 Americký chopper II (23) 8.20 Flash (22, 23)
10.10 Hvězdná brána X (19, 20) 12.10 Futurama V
(6, 7) 13.10 Simpsonovi XV (21, 22) 14.10
Simpsonovi XVI (1, 2) 15.00 Hvězdná brána (1, 2)
17.15 Futurama V (8, 9) 18.15 Simpsonovi XVII (6-9)
20.15 Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku XII
(13) 21.50 Partička 22.45 Holky za mřížemi II (2)
23.55 Flash II (1) 0.50 Simpsonovi XVII (6)

Prima Max
5.15 Nad zimní krajinou 6.00 Špinavá práce III (12)
7.00 Super Wings II (42) 7.15 Astro Boy II (13) 7.45
Super Wings II (43) 7.55 Námořní vyšetřovací
služba X (24) 8.50 Námořní vyšetřovací služba XI
(1) 9.50 Poklad u jezera 11.50 Agent Cody Banks
14.05 Cirkus bude 16.05 Moje potrhlá máma 18.05
Ledová vášeň 20.00 Maigret a noc na křižovatce
21.55 Do hlubiny 0.15 Robocop 3

čtvrtek 22. října 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
10.10 Panství Downton IV (9/10)
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 Výfuk
14.15 Profesionálové
15.05 Panství Downton IV (10/10)
15.55 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
21.05 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Zpátky se Sobotou
23.30 Tančírna na hlavní třídě ‘56 (3/3)
Drama (N, 2016)
1.10 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
23.05
23.40
0.35
2.15
3.05
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3918)
Výměna manželek XII
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (811)
Odložené případy VII (13, 14)
Castle na zabití II (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3919)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(985, 986)
Život ve hvězdách
Castle na zabití II (23)
Odložené případy VII (13, 14)
Život ve hvězdách
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (811)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
9.05
10.20
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.55
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00

Astro Boy II (15)
Nový den
M.A.S.H (86, 87)
Rosamunde Pilcherová:
Cornwallská romance
Romantický film (N, 2006)
Walker, Texas Ranger III (8)
Jake a Tlusťoch III (20)
Policie Hamburk VI (4)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(6)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (53)
Vinaři II (14)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII
(6)
Walker, Texas Ranger III (8)
Jake a Tlusťoch III (20)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.00 Teleshopping 5.30 Odložené případy VII
(11, 12) 7.20 Hokejový zázrak 10.00 Teleshopping
10.30 42, životopisné drama (USA, 2013) 12.55
Teleshopping 13.25 LOVEní 15.40 Žába k zulíbání
17.40 Řeka 20.00 Mars útočí!, parodie (USA, 1996)
22.05 Král Škorpion 2: Zrod válečníka, akční
fantasy film (N/USA/JAR, 2008) 0.20 Pianista

Prima cool
8.15 Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem
a Lukášem Pavláskem (8) 8.40 Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy (13) 9.15 Simpsonovi XXXI (16)
9.45 Do pryč z tadyma (1) 10.15 Hvězdná brána (1, 2)
12.30 Futurama V (8, 9) 13.20 Simpsonovi XVI (3-6)
15.10 Hvězdná brána (3, 4) 17.15 Futurama V (10, 11)
18.15 Simpsonovi XVII (10-13) 20.15 Ace Ventura 2:
Volání divočiny 22.10 Komando 0.05 Simpsonovi

Prima Max
5.25 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.25 Super Wings II (43) 6.45 Astro Boy II (14) 7.10
Super Wings II (44) 7.25 Námořní vyšetřovací služba XI (1, 2) 9.20 Agent Cody Banks 2 11.20 Podzim
v New Yorku 13.40 Ledová vášeň 15.35 Maigret
a noc na křižovatce 17.35 Druhý báječný hotel
Marigold 20.00 Sázka na třináctku 22.00 Perem
markýze de Sade 0.40 Do hlubiny

pátek 23. října 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 Panství Downton IV (10/10)
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 Příběhy slavných... Jiřina Šejbalová
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.10 Četnické humoresky (25/39)
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.25 Banánové rybičky

Nova
4.45
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.45
0.00
4.50

Novashopping
Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3919)
Ordinace v růžové zahradě 2
(985)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (6)
Ordinace v růžové zahradě 2
(812)
Odložené případy VII (15)
Odložené případy VII (16)
Castle na zabití II (24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3920)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava III (6)
Dáma a Král II (8)
Dáma a Král II (9)
Noc filmových nadějí
Novashopping

Prima
6.15
7.00
9.05
10.20
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.55
23.55
0.50
1.50
2.50
3.50

Astro Boy II (16)
Nový den
M.A.S.H (87, 88)
Rosamunde Pilcherová:
Nad oblaky
Romantický film (N, 2006)
Walker, Texas Ranger III (9)
Jake a Tlusťoch III (21)
Policie Hamburk VI (5)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(7)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Sázka na třináctku
Krimifilm (ČR, 1977)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII
(7)
Walker, Texas Ranger III (9)
Jake a Tlusťoch III (21)
Prostřeno!

Nova Cinema
7.15 Odložené případy VII (13, 14) 9.05 Batkid začíná 10.50 Teleshopping 11.20 Žába k zulíbání 13.20
Teleshopping 13.50 Lidé z předměstí 15.50 Mars
útočí! 17.50 Doktor Flastr 20.00 Lego příběh,
animovaný film (Austr./Dán./USA, 2014) 21.55
Sexmise, komedie (Pol., 1984) 0.25 Král Škorpion 2:
Zrod válečníka, akční fantasy film (N/USA/JAR, 2008)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.55 Americký chopper II (25)
8.15 Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána (3, 4) 12.30 Futurama V
(10, 11) 13.20 Simpsonovi XVI (7-10) 15.10 Hvězdná
brána (5) 16.10 Hvězdná brána (6) 17.15 Futurama
V (12, 13) 18.15 Simpsonovi XVII (14, 15) 19.15
Simpsonovi XVII (16, 17) 20.15 Rocky: Nová krev
23.00 Ulice Cloverfield 10

Prima Max
6.10 Super Wings II (44) 6.30 Astro Boy II (15) 6.55
Super Wings II (45) 7.10 Námořní vyšetřovací služba XI (2, 3) 9.10 Malé vítězství 11.00 Smrtonosná
past 3 13.45 Druhý báječný hotel Marigold 16.15
Jesse Stone: Tenký led 18.05 Hlavně nenápadně
20.00 Přejezd Cassandra, thriller (USA, 1976)
22.45 Zabij, nebo zemři, thriller (USA, 2016) 0.25
Perem markýze de Sade
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Česká republika

Ital jí z „papíru“

Prostřeno! v Jihočeském kraji? Pět mužů za plotnou
ČR | Prostřeno! na jihu Čech přivede k
plotnám tentokrát jen chlapy. Utkají se
v boji o výhru 60 tisíc korun. Jako první
v pondělí uvaří Vašek (33 let). Pracuje
na stavbách, často bývá v cizině. Pustí
se do knedlíku, jenže ho ovládne stres.
Bude jako smyslů zbavený. Dokáže z té
šlamastyky svérázný hostitel vybruslit?
Úterní soutěžící Martin (30) je prodejcem počítačů. Vsadí na klasiku, maso a
hranolky. Ale ohromí tím soupeře? Výhra by se mu moc hodila, touží po autu.
Provozní z kavárny Jakub (20) nachystá ve středu noky, z nichž se zježí
vlasy soutěžícímu Italovi. Kuba má v
ložnici tyč a chlapi jsou z ní trochu paf.
Zvláště když zjistí, co na ní s partnerkou mladičký Jakub dělá.
Ve čtvrtek se za sporákem předvede
dělník Jarda (54). Pozve soupeře na chatu, je s bazénem, ale má tam jen kadibudku. Podmínky jsou to polní, menu
totiž připraví na kamnech.
Jako poslední v pátek uvaří zpěvák
Davide (52). Ital Mattioli dříve vystupoval třeba s Michalem Davidem. Samo-

zřejmě vsadí na pizzu a špagety, jenomže u stolu má samé české chlapíky. Hostům se navíc nelíbí večeře servírovaná
na papírovém nádobí. Kdo to vyhraje?
Sledujte pořad Prostřeno! na Primě každý všední den od 17:50 hodin.
(kot)
Hlavní chod: Gnocchi na smetaně s
kuřecím masem a baby špenátem
Ingredience:
500 g gnocchi, 300 g kuřecího masa,
100 g špenátu, smetana
na vaření, 3 stroužky česneku, polévkové koření, olej, sůl, pepř. Postup: Nejprve uvaříme gnocchi (asi 3 až 5 minut).
Omyjeme kuřecí maso a nakrájíme na
nudličky, okořeníme a dáme na pánev.
Mezitím osmahneme špenát, dochutíme
česnekem. Po uvaření masa a špenátu
dáme vše dohromady (gnocchi, maso,
špenát) a zalijeme smetanou na vaření.
Necháme chvíli vařit a dochutíme polévkovým kořením.

Vzadu uprostřed Davide Mattioli, někdejší hvězda pop music. Někteří ze soupeřů teprve až v pátek zjistí, o koho vůbec jde.
FOTO | FTV PRIMA
Předkrm:
Spaghetti
alla carbonara
Ingredience: 1 balení špaget,
4 žloutky, 1 celé vejce, 80 g sýru pecorino, 150 g slaniny, 1 polévková lžíce
másla, sůl. Postup: Špagety si uvaříme
dle návodu. Na pánvičku dáme nakrájenou slaninu, cibuli a necháme opéct, přidáme trochu másla. Po opečení pánvičku odstavíme z tepla a přidáme uvařené
špagety, směs z vajec a sýru, řádně zamícháme, ale už nevaříme.

Hlavní chod: Verdure gratinate alla
fanese
Ingredience: 5 rajčat, 3 cukety, 2 papriky (červená, žlutá),
1/2 sáčku
strouhanky, olivový olej, sůl, pepř. Postup: Zeleninu nakrájíme napůl a zbavíme dužiny. Dužinu dáme na pánvičku,
přidáme strouhanku, olivový olej, osolíme a opepříme. Touto směsí naplníme
cuketu, rajčata a papriku – dáme do trouby zapéct na 150 °C na 15 až 20 minut.
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Energetika

Bezpečnost, ostraha

Obsluha důlních vrtacích strojů a rypadel

32 000 Kč / měsíc

Technik BOZP

50 000 - 60 000 Kč / měsíc

Strojník/strojnice vrtných souprav

25 000 Kč / měsíc

Technik BOZP - plzeň (30-40.000 Kč)

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

20 000 Kč / měsíc

Pracovník ostrahy - brno

Stavební strojník/strojnice
Obsluha vrtací soupravy

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

H
í i
Více na www.jobdnes.cz

22 000 Kč /

ě í

Ekonomika

Specialista BOZP a PO

45 000 Kč / měsíc

P
ík t h
jihl
Více na www.jobdnes.cz

IT - prodej a služby

Senior mzdová účetní / Payroll specialist

35 000 - 55 000 Kč / měsíc

Oracle database architect Praha

Finanční a mzdová účetní

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Principal engineer Praha

Hlavní cifršpión

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Analytik fmcg s AJ Praha

38 000 - 48 000 Kč / měsíc

Specialista finančního controllingu s NJ Praha

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Analytik s aj/nj Praha

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

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

STŘEDNÍ ŠKOLY

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Jak se rodí drtiči digitálních dat
Geolokační hry spojené
s pohybem a vývojem
aplikací. Atraktivní forma
výuky na středních
i základních školách
umí studenty připravit
na profese vyžadující
analytické schopnosti.
ČR | Jak dnešní děti obstojí na trhu práce? Co jim při hledání zaměstnání
v rychle se měnícím světě pomůže? Klíčovou roli hrají jejich pedagogové, a právě pro ty nejlepší je určena odborná
cena Global Teacher Prize ČR. Ta u kantorů na základních a středních školách
sleduje nejen jejich odbornou zdatnost,
ale také individuální přístup k žákům,
vytváření a používání inovativních učebních metod a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit.
„Během koronavirové krize se ukázalo hodně problémů. Děti si neumí zorganizovat čas, nechávají všechno na poslední chvíli. Nerozvrhnou si úkoly, cítí
se přehlcené,“ říká jedna z finalistek loňského ročníku Petra Boháčková ze Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích. Právě škola, v níž vyučuje, se
vloni i letos zúčastnila grantových programů O2 Chytrá škola, jež akcentují digitální gramotnost, analytické a kritické
myšlení. Jednou z metod zábavné výuky byly i geolokační hry, které jsou
spojené s pohybem hráčů v outdooro-

vém terénu a navigací pomocí GPS zařízení. „Shodli jsme se na tom, že když už
děti tráví tolik času na mobilu, bylo by
fajn, pokud by se u toho začaly trochu
hýbat. Geolokační hra byla jasná volba.
Nechceme ovšem využít služeb externího programátora, ale celé si to vytvořit
sami,“ vysvětluje Petra Boháčková.
Tvorba geolokačních her je podle ní
ukázkou projektové práce. „Děti musí
vymyslet téma hry. Musí si také rozdělit role. Když jedna skupina neudělá
svou práci, tak ta druhá nemá na čem
pracovat. Je to výuka dovedností pro
jednadvacáté století jak vyšitá,“ je přesvědčená. „Myslím si, že děti, které projdou tímto způsobem práce, nebudou
mít potíž pracovat právě v zaměstnáních, kde se postupuje projektovým způsobem. Pomůže jim to v rozvoji analytického myšlení. Vývoj je překotný. Děláme si s dětmi legraci, že někdo už nebude chtít být jen lékařem či právníkem, ale třeba drtičem digitálních dat,“
dodává kantorka, jejíž doménou je fyzika, angličtina a environmentální výuka.

(re, Metro)

Hra napříč předměty
Podle jejích zkušeností právě geolokační hry mohou studentům pomoci zvládat v úvodu zmiňované nesnáze spojené s neschopností organizovat si čas.
A v jakých předmětech se geolokační
hra bude využívat? „Částečně to budou
třídnické hodiny, ale i předměty, jako je
informatika, zeměpis, dějepis. Vyberou
si téma, vytvoří obsah hry a vše následně ‚nalijí‘ do systému. Částečně to bude

Škola online za časů korony?
Pro Finsko žádný problém
ČR | V Česku stejně jako v mnoha dalších zemích donutila pandemie koronaviru vlády omezovat školní docházku. Studenti přecházejí na online výuku a leckde
se to neobešlo bez problémů. Jednu z nejvíce pozitivních zkušeností s digitální formou vzdělávání má Finsko, kde žáci k výuce papír a učebnice téměř nepotřebují.
V zemi je většina středoškoláků zvyklá
dělat velkou část práce na elektronických
zařízeních, která dostávají zdarma od školy. „Kromě pár knih používám papír velmi zřídka,“ řekla pro německý týdeník
Die Zeit učitelka ze státní střední školy na
předměstí Helsinek Marjaana Ajanto.
Na většině pracovištích podle Die Zeit
i před uzavřením škol používali na různé
aktivity speciální aplikace. Tento přístup
usnadňuje výuku jak žákům, tak učitelům. Žáci si nemusí nosit na všechno
zvláštní sešity, učebnice a další pomůcky,

i fyzika. Před použitím musí nejprve pochopit, jak taková mobilní aplikace funguje,“ přibližuje.
Na to, aby takový způsob
výuky mohl být zaveden,
musí mít ale děti adekvátní
techniku. „Jsme velmi
dobře vybaveni. Máme desítky tabletů, které si učitelé půjčují do hodin.
Máme tu i různé druhy
robotů, které využíváme v hodinách informatiky a dalších
předmětech,“
uzavírá Petra
Boháčková.

ale stačí jim jejich notebook. Učitelé se nemusí s žáky dohadovat o tom, kdy a jak
byl zadán úkol či test. Vše je přehledně zaznamenáno na jednom místě a má k tomu
transparentní přístup učitel, žák i rodič.
To v Česku online výuka pří první vlně
koronaviru vyvolala značné zmatky. Učitelé nevěděli, jak se studenty komunikovat, rodičům se v mnoha případech nedařilo s kantory spojit, studentům chyběla
technika. Podle průzkumu dokonce čtvrtina z žáků neměla online výuku vůbec.
Důvodem, proč zrovna Finsko je natolik
připravené na distanční vzdělávání, je, že
přibližně sedm procent finského HDP jde
do školství, přičemž většinu peněz směřuje
stát podle Die Zeit dlouhodobě na jeho digitalizaci. V Česku jde do vzdělávání podle
posledních údajů ČSÚ (Český statistický
úřad) 4,6 procenta HDP a jsme tak těsně
pod průměrem EU.
(re, Lidovky.cz)
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FOTO | SHUTTERSTOCK
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Na podání přihlášek ke
středoškolskému studiu
je ještě zhruba pět
měsíců. Rodiče a děti by
je měli využít k výběru
oboru studia i k volbě
konkrétních škol – každé
dítě se může hlásit na
dvě různé.

Střední školy

Jak letos na výběr
střední školy

LENKA BRDKOVÁ

O

ptikou současnosti to vlastně
v předchozích letech byla hračka. Konaly se nejrůznější veletrhy, v Praze například Schola
Pragensis, v jižních Čechách veletrh
Vzdělání a řemeslo, v Olomouckém kraji přehlídka středních škol Scholaris, Veletrh povolání Opava a další, školy pořádaly dny otevřených dveří, už od podzimu se rozjížděly přípravné kurzy na státní přijímací zkoušky...
A letos, v časech covidu?
Většina přehlídek je zrušená, případně se přesunuje do online prostoru – to
je případ Scholy Pragensis či plzeňského festivalu Posviť si na budoucnost.
Listopadové termíny dnů otevřených
dveří ředitelé středních škol povětšinou
vzdávají, protože mají už tak dost starostí s distanční výukou a nechtějí anebo
vzhledem k nařízeným karanténám v pedagogickém sboru ani nemohou investoINZERCE

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
A VEŘEJNÉ SPRÁVY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KAŽDOU STŘEDU!
VEŘEJNOU SPRÁVU
68-43-M/01

EKONOMIKU A PRÁVO

63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

18-20-M/01

www.tria-tr.cz
558 321 671

Za běžné situace nabízejí střední školy různé dny otevřených dveří. Letos to
bude složitější.
FOTO | MAFRA
vat čas a energii do akce, která se dost
možná konat nebude. Menšina se možná pokusí nějakým způsobem přenést
den otevřených dveří do online prostoru.
„Hledáme cestu a jedna z variant je,
že se budeme potkávat v onlinu a povedeme s rodiči virtuální debaty. Anebo
využijeme naše studenty, kteří by s kamerami obcházeli školu a rodiče by jejich prostřednictvím měli možnost nahlédnout do výuky,“ popisuje Petr Hopfinger, ředitel pražského osmiletého
Gymnázia Duhovka. „Virtuální den otevřených dveří může mít různé podoby.
Máme několik různých videí o škole,
která natočili naši studenti v rámci projektových dnů, rádi bychom udělali i přímý přenos z nějaké hodiny, nabídneme
rodičům a uchazečům videokonferenci
s odpovídáním na dotazy, online den
otevřených dveří, vytvoříme pro zájemce o studium speciální stránku na Facebooku a Instagramu,“ nastiňuje některé
z možností Marcela Fatrová, zástupky-

ně ředitelky pražského Mensa Gymnázia. Podobně postupují i jinde a doufají,
že uchazeče a jejich rodiče budou moci
přivítat v lednu. V každém případě platí, že je potřeba sledovat weby škol, kde
vždy najdete aktuální informace.
„Je zřejmé, že letos to s volbou školy
bude náročnější. Rodičům bych poradila, aby se obrátili na výchovného poradce ve své základní škole. Má zkušenosti
z předchozích ročníků a nemyslím si, že
by se střední školy z hlediska oborů, nároků a přístupu k žákům měnily tak
rychle, že by tyto zkušenosti již nebyly
relevantní,“ říká Markéta Frývaldská,
psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9.
Dobrý výchovný poradce podle ní již
v rámci dnů otevřených dveří v předchozích letech pravděpodobně mnoho škol
navštívil a může se o své poznatky s rodiči podělit.
„Ozývají se nám zástupci středních
škol, kteří byli zvyklí na základní školy
chodit a prezentovat se, tak snad něco

z toho proběhne,“ nastiňuje další možnost Soňa Paulová, výchovná poradkyně na ZŠ Satalice, a připomíná takzvané
profitesty, které provádějí pedagogicko-psychologické poradny.
Jsou určeny deváťákům, kteří mají na
výběr opravdu velkou paletu oborů.
„Právě tato šíře ale někdy může paradoxně dělat problémy, zvláště pokud
dítě není vyhraněné žádným směrem
a přitom není natolik studijní typ, aby
zamířilo na gymnázium, které je primárně přípravou k dalšímu studiu na vysoké škole,“ říká psycholožka Frývaldská.
„S pomocí testů profesní orientace můžeme posoudit, pro jaký typ středoškolského studia má dítě největší předpoklady či jestli pro něj zvolený typ školy nebude moc náročný. Platí se pouze poplatek za testový materiál, což je asi 100
korun.“
I do profitestů ale zasáhl covid. Některé poradny a někteří psychologové
zatím stále testují, ale může se stát, že
v době vydání tohoto textu bude vše jinak. „Testování zrušeno nebylo a ani
k tomu není důvod. Každá jednotlivá poradna ale musí vycházet ze svých prostorových, organizačních a personálních
možností. U nás například máme jedinou zasedací místnost pro 24 dětí. Ale
dnes jich tam může být naráz devět plus
administrátor z pozice psychologa. Navíc nesmíme míchat školy ani třídy, tudíž třídu musíme rozdělit do tří skupin,“
vysvětluje Pavla Kubíčková, místopředsedkyně Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden, a připouští, že z těchto důvodů možná nestihnou otestovat všechny zájemce. V každém případě platí, že je potřeba se v konkrétní poradně předem informovat, telefonicky se objednat a počítat s tím, že
co platí dnes, nemusí platit zítra.
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Důležitá data: Co, kdy, kde...

V

jakých termínech letos budou
probíhat přijímací řízení na
střední školy, kdy je potřeba podávat přihlášky a kdy se konají talentové zkoušky? To vše se lze dozvědět z následujícího přehledu všech důležitých
termínů pro letošní školní rok.

1

Termín přijímacího řízení u oborů
s talentovou zkouškou by měli ředitelé škol vyhlásit do letošního
31. října.

2
3

Přihlášky na obory s talentovými
zkouškami je potřeba odevzdat
do 30. listopadu 2020.

Přijímačky na obory s talentovými zkouškami se musejí konat
mezi 2. a 15. lednem 2021, v případě oboru vzdělání Gymnázium se
sportovní přípravou od 2. ledna do 15.
února. Konkrétní termín stanoví ředitel
školy, přičemž pro první kolo budou
dva termíny talentové zkoušky.

4

Termíny přijímacích zkoušek na
ostatní střední školy musejí jejich ředitelé vyhlásit do 31. ledna
2021. Nejpozději k tomuto datu musí
zveřejnit také kritéria přijetí.

5

Přihlášky na školy bez talentových zkoušek je potřeba odevzdat do 1. března 2021. Přihlášky musí střední škole podávat rodiče
(zákonní zástupci) dítěte. Formuláře
jsou ke stažení na internetových stránkách většiny středních škol, najdete je
i na stránkách cermat.cz. Základní ško-

Jednotné přijímačky pro čtyřleté maturitní obory se budou konat 12. a 13. dubna 2021. Pokud střední škola dělá v rámci přijímacího řízení i své vlastní testování, bude se nejspíše konat v tentýž den.
ILUSTRAČNÍ FOTO | VÁCLAV ŠLAUF
la do přihlášky pouze ověří známky,
vše ostatní je na rodičích. V případě některých oborů je potřeba i potvrzení od
lékaře, nezapomeňte vyplnit, na který
termín zkoušky se vaše dítě dostaví.

6

Jednotné přijímačky pro čtyřleté
maturitní obory se budou konat
12. a 13. dubna 2021. Pokud
střední škola dělá v rámci přijímacího řízení i své vlastní testování, bude se nejspíše konat v tentýž den.

7

Jednotné přijímačky na šestiletá
a osmiletá gymnázia se uskuteční
14. a 15. dubna 2021. Pokud střední škola dělá v rámci přijímacího řízení
i své vlastní testování, bude se nejspíše
konat v tentýž den.

8

Cermat výsledky jednotné zkoušky zpřístupní ředitelům škol nejpozději 28. dubna, ředitelé pak
do dvou pracovních dnů (tedy do 30.
dubna) musí zveřejnit výsledky přijíma-
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cího řízení a seznam přijatých. Pokud je
dítě jen pár míst „pod čarou“, je vhodné
podat odvolání. Je totiž pravděpodobné,
že řada uchazečů se dostane na obě školy, nastoupit však může jen na jednu.
Místo dotyčného uchazeče se tak uvolní. To ale budou školy vědět až poté, co
jim budou doručeny zápisové lístky.

9

Náhradní termíny pro jednotné
přijímačky jsou stanoveny na 12.
a 13. května 2021.

AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola,
střední umělecká škola
a základní umělecká škola, s.r.o.
Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
Má pro zájemce o studium
v příštím roce volná místa v oboru:

Dále nabízíme
rekvaliﬁkační kurzy:

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

• motion design

• multimediální tvorBa

• interiérový designer
• keramika

STŘEDNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA

• umělecký kovář

• grafický design

• grafický design

• PrŮmYslový design

• zahradní návrhář

• motion design
• umělecké kovářství

ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA

• interiérový design

• výtvarný oBor

• design
uŽitkových výroBkŮ

• umělecký oBor

AVE ART

škola bez bariér

tel.:/fax: 595 782 930

www.aveart.cz

aveart@aveart.cz
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„Výuka na dálku je výzva,“ říká
Střední školy se vracejí k distanční výuce. Učení na
dálku zřejmě bude standardem také v budoucnu.
„Některé školy si na větší míru využívání zejména
digitálních nástrojů distančního vzdělávání už
navykly. Reakce ovšem bude asymetrická,“ říká
ředitel Pražského inovačního institutu a expert na
vzdělávání Bohumil Kartous.
5plus2
■ ROZHOVOR

J

isté je, že budou školy, které se digitální nástroje budou snažit využívat intenzivněji i poté, co už pandemie nebude tolik vstupovat do našich
životů.
„Ovšem zároveň budou jiné školy,
které se pravděpodobně vrátí do běžného režimu. A i tam, kde by bylo možné
digitální nástroje využít, třeba když žáci
z nějakých důvodů nebudou moci být
ve škole a bylo by možné jim tu výuku
poskytnout na dálku, tak to dělat nebudou,“ míní Bohumil Kartous.

Jaká jsou pozitiva tohoto způsobu
učení?
Pozitiva a negativa se teprve zjišťují. Během doby od března do června 2020 se
ukázalo, že někteří učitelé, rozhodně to
neznamená, že všichni, začali přemýšlet o tom, jak uzpůsobit obsah vzdělávání tak, aby mohli srozumitelněji vysvětlovat zadání úloh, jakým způsobem komunikovat se žáky, což je vedlo často
k tomu, že nějakým způsobem pozměnili jak obsah, tak i formu vzdělávání.
A to je dobře?
Je to dobře. V některých případech. Někteří učitelé pochopili, že frontální způsob výuky je nevhodný. Při distančním

způsobu vzdělávání dochází daleko častěji k větší snaze vzbudit nějakou interakci u žáků, alespoň tedy u těch učitelů, kteří to pochopili. Je to zajímavý posun. Samozřejmě to pak vede i k tomu,
že také žáci využívají daleko více digitálních zdrojů a obsahů, což také může
rozšiřovat jejich představu o tom, co
všechno může poskytovat internet. Že
to není jen nějaký omezený segment zábavy, ale jde i o nástroj k učení, poznávání.
Některým dětem distanční výuka vyhovuje dokonce více než běžná...
Ano, mluví o tom i ředitelé škol. Některé žáky, kteří v běžném režimu prezenčního vzdělávání z jejich pohledu neprospívají, to distanční vzdělávání jakoby
uvolnilo a oni doslova rozkvetli. Zdá se,
že se část dětí v běžném režimu setrvalého srovnávání necítí dostatečně komfortně a v okamžiku, kdy se podmínky
změní, se ukáže, že se jejich potenciál
naplňuje více.
Jak například?
Dokážu si představit, že u některých
škol by na základě těchto zkušeností

„

mohlo docházet k větší míře zapojení
takzvaného flexischoolingu, tedy že někteří žáci by část docházky mohli absolvovat distančně. Ale samozřejmě je
otázka, jakým způsobem to logisticky
řešit.

Žáci využívají
daleko více
digitálních zdrojů, což
také může rozšiřovat
jejich představu o tom,
co všechno může
poskytovat internet.
Pro učitele by bylo náročné učit
část dětí prezenčně a část distančně…
Přesně tak. Někteří ředitelé škol mi říkali, že uvažují, že by třeba jedna třída
byla v tomto režimu. Děti, které by tento způsob výuky uvítaly, by byly tam.
U středních škol je to jednodušší, dokonce už existují úvahy, zejména v Praze,
o zcela distančních školách.
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120 let

Matiční
GyMnáziuM,
Ostrava,
Dr. Šmerala 25, 728 04

Již více jak 120 let nabízíme špičkové všeobecné
středoškolské vzdělání talentovaným a motivovaným
žákům základních škol.
Více na
www.mgo.cz

MGO - náš moderní životní styl!
S námi si studium opravdu užijete!

Den OteVřených DVeří: 10. prosince 2020

Matiční gymnázium, Ostrava je příspěvkovou
organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Stavíme na moderním ŠVP - tradice - kvalita - budoucnost pro 21. století.

1897 - 2017

Škola s tradicí, profese s uplatněním
Pro školní rok 2021/2022 nabízíme tyto obory
Učební obory tříleté, zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou
36-52-H/01 Instalatér
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
36-66-H/01 Montér suchých staveb
36-64-H/01 Tesař
33-56-H/01 Truhlář
36-67-H/01 Zedník-Obkladač
36-67-H/01 Zedník
Učební obory tříleté s upravenou teoretickou výukou,
(speciální vzdělávací potřeby) ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
33-56-E/01 Truhlářské práce
23-51-E/01 Strojírenské práce
36-64-E/01 Tesařské práce
36-67-E/01 Zednické práce
Učební obor dvouletý, zakončený závěrečnou učňovskou zkouškou
36-67-E/02 Stavební práce
Maturitní obor čtyřletý
33-41-L/01 Technik dřevoobráběcích CNC strojů
Dvouleté nástavbové maturitní studium v denní formě
pro vyučené s kódem oboru písmene „H“
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
36-44-L/51 Stavební provoz
Zkrácená jednoletá denní forma studia pro absolventy v oborech
H/Instalatér, L/Mechanik instal. zař., M/Technická zař. budov
36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení

„DEN ŘEMESEL“ 13. listopadu 2020
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ 20. ledna 2021

www.soustav-ostrava.cz

SŠ stavební a dřevozpracující

„Řemeslo má zlaté dno“
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expert na moderní vzdělávání
Na druhou stranu tím děti přicházejí
o sociální kontakt, interakci s učitelem a dětmi napřímo, to není důležité? Může to počítač nahradit?
Nemyslel jsem to tak, že bych to preferoval. Tento projekt, o kterém jsem slyšel, by se týkal například rodin, které
hodně cestují, ti mladí lidé mají nějaké
jiné zájmy a do sociálního kontaktu přicházejí i jinde než ve škole.
Hovořil jste o nerovnostech v digitálních dovednostech učitelů. Bylo
víc těch dobrých, nebo špatných,
pokud jde o střední školy?
To lze těžko posoudit. Ta šetření, která
máme k dispozici, jsou zatím poměrně
povrchní. Ani Česká školní inspekce,
která podobné šetření provedla, nedokáže úplně přesně odhadnout, jaký je reálný stav. To vědí jen ředitelé. A když
jsem se bavil s nimi, tak většinou i na
těch školách, které jsou relativně dopředu, se najdou právě mezi učiteli velké
rozdíly. Evropská komise má na svých
stránkách velmi účinný nástroj, který se
nazývá Selfie.

Bohumil Kartous
FOTO | PETR TOPIČ

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 30
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Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o.
tel: 596 622 335, e-mail: szas.ostrava@gmail.com
Nabízí tvořivým žákům, kteří mají rádi přírodu, studium
v perspektivních zahradnických a přírodovědných oborech.

Den otevřených dveří: 25.11.2020 a 20. 1. 2021

✿ Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:
41-44-M/01 Zahradnictví

obor s širokým uplatněním se zaměřením na exteriéry,
y, interiéryy a design
g
(jediná škola na severní Moravě s tímto oborem)

Více informací na

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
obor pro zájemce o přírodní vědy,
zejména biologii, chemii, botaniku
a životní prostředí

www.szas-ostrava.cz

✿ Obory středního vzdělání s výučním listem:

41-52-H/01 Zahradník NOVĚ KRAJSKÁ STIPENDIA!
66-51-H/01 Prodavač květin - florista

Jedná se o obory s velkým uplatněním
na trhu práce.

Dny otevřených dveří: 18. 11. 2020 14-17 hodin, 7. 12. 2020 14-17 hodin,
13. 1. 2021 14-17 hodin a 16. 1. 2021 9-13 hodin
Pro mimoostravské nabízíme ubytování ve vlastním domově mládeže.

Střední škola Odry
Sokolovská 647/1 • 742 35 Odry
info@ssodry.cz • www.ssodry

Nabízíme obory:

 Podnikání
 Kosmetička

556 730 171
Střední škola Odry

Dny otevřených dveří: 19. 11. 2020 a 14. 1. 2021

 Kadeřník
 Masér

 Automechanik
 Kuchař – číšník

30 16. října 2020
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Tento nástroj najdete pod odkazem
http://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en a je to takový dotazník, který když škola vyplní, tak jí zprostředkuje jakousi diagnózu, jak na tom
v tomto ohledu je. Bylo by určitě vhodné, kdyby se to v českém školství podařilo nějak šířeji využít, a na základě
toho lze poskytovat intervence ze strany zřizovatelů nebo ministerstva školství. Protože ten rozdíl mezi jednotlivými školami a pedagogy je tady skutečně
obrovský. Od učitelů, kteří stěží používají e-mail, až po ty, kteří sami vytvářejí digitální nástroje pro vzdělávání.
Jak to vypadá s počítačovou vybaveností škol? Může být problém
i tam?
Nemyslím si, že by dnes bylo vybavení
nějaký zásadní problém. To lze poměrně rychle doplnit. Ve školách, které nemají dostatečný počítačový fond, nyní
mohou zřizovatelé poměrně velice rychle pomoci. Problém je spíše ve využívání těch nástrojů právě učiteli.
Někteří žáci na distanční výuce doslova rozkvetli, více ale asi bude
těch, kterým to úplně nesedlo, jsou
i tací, kteří ztratili základní návyky,

Letošní koronavirová krize vedla k novému fenoménu: k výuce na dálku. Ta přináší nejen mnohá úskalí, ale skýtá také
nové možnosti.
ILUSTRAČNÍ FOTO | PATRIK UHLÍŘ
jako převléci se ráno z pyžama… Poznamená to ty děti do budoucna?
To je otázka. Hodně záleží na jejich rodinném zázemí. Myslím si, že jsou děti,

které to nepoznamená vůbec, a zároveň
ty, které se ocitly na několik měsíců
takřka úplně v izolaci od vzdělávání.
Myslím, že teď nikdo neví, do jaké míry

je to poškodilo a do jaké míry je poškodí další zavírání škol. Nikdo to zatím nedokázal tak rychle vyhodnotit. Je ale jasné, že nějaký dopad to mít bude.

INZERCE

MATURITA
VÝUČNÍ LIST

Agropodnikání

ŘIDIČSKÉ
PRŮKAZY B,T,C

Mechanik strojů
a zařízení

SVÁŘEČSKÝ
PRŮKAZ

nástavbové studium
(denní, dálkové)
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
přijďte se podívat

KRAJSKÁ
STIPENDIA

Zámečník, Nástrojař,
Obráběč kovů,
Opravář
zemědělských strojů
Truhlář, Tesař
Instalatér, Zedník
Stavební práce

www.tznj.cz

pátek 4. 12. 2020 11 - 17 hod.
sobota 5. 12. 2020 8 - 12 hod.

JAZYKOVÉ GYMNÁZIUM PAVLA TIGRIDA
OSTRAVA-PORUBA, P. O., GUSTAVA KLIMENTA 493/3

zve žáky 7. a 9. tříd ZŠ na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 14. 11. 2020 od 9.00 do 13.00 hod.
ve středu 6. 1. 2021 od 14.00 do 18.00 hod.

Organizujeme přípravné kurzy pro žáky 7. a 9. tříd ZŠ
LEDEN – DUBEN 2021
Tel.: 596 912 198 • e-mail: info@jazgym.cz

WWW.JAZGYM.CZ

Makarenkova 1, Havířov
nabízí studium čtyřletých maturitních oborů:

Informační technologie
Řídicí systémy (Elektrotechnika)
Dny otevřených dveří: 5. 12. 2020 a 23. 1. 2021
vždy od 9 do 12 hodin
Nejlepší výsledky státních maturit a nejnižší nezaměstnanost
absolventů technických škol v regionu.

Informace: www.spsehavirov.cz, kancelar.seh@sselek-havirov.cz
tel.: 596 811 132

Střední škola, Havířov–Prostřední Suchá,
příspěvková organizace

Vzdělávací nabídka
pro školní rok 2021/2022
Čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
78–42–M/03 Pedagogické lyceum
75–41–M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná
69–41–L/01 Kosmetické služby

Tříletý obor středního vzdělání s výučním listem
69–51–H/01 Kadeřník

Dny otevřených dveří
15. prosince 2020
a 12. ledna 2021
od 9 do 17 hodin

Mezinárodní projekty školy: Erasmus+, Interreg, Visegrád, MISS Reneta
Odloučené pracoviště školy
Elišky Krásnohorské 1306/29
736 01 Havíříov–Podlesí
tel.: +420 597 578 824–6
e-mail : op@stredniskola-sucha.cz

Adresa: Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havíříov–Prostřední Suchá
tel.: +420 553 401 731 • +420 553 401 741
datová schránka: 8w3jcbk
e-mail: sekretariat@stredniskola-sucha.cz

www.stredniskola-sucha.cz

Ekologie a biologie

Střední průmyslová
škola elektrotechnická

Střední školy
Na druhou stranu některé děti se
zdokonalily ve využívání digitálních
technologií, vím třeba o gymnáziu,
kde aktuálně měli několik dětí v karanténě a jejich spolužáci iniciativně zprovoznili v té učebně přes Google Meet systém, kdy ti, kteří jsou
doma, mohou být připojeni k výuce
ve třídě zdálky. To je asi správné,
že?
To je skvělé. Na tenhle příklad bych,
být vámi, skutečně poukazoval, protože
se ukazuje, že studenti, zvlášť středoškoláci, jsou často při práci s digitálními
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utrpí jejich autorita. Ale ve skutečnosti
tomu tak není, spíš právě naopak. Pokud jsou studenti schopni leccos udělat
samostatně, tak by k tomu měli dostat
příležitost, a když se k tomu učitelé
od nich dokážou něco přiučit, je to skvělé.

„

V samotném způsobu distanční výuky jsou velké rozdíly?
Jsou školy, které hned v březnu během
dvou dnů dokázaly přejít na distanční
výuku. Můj starší syn dochází na Gymnázium Na Zatlance a tam během dvou

technologiemi mnohem progresivnější
než učitelé. Pro studenty je to naprosto
přirozená věc, zatímco pro mnoho učitelů bylo na jaře samotné setkání se s nějakou telekomunikační platformou setkáním prvním. Takže je fajn, a řada středních škol to dělá, nechat studenty, aby
si sami poradili nebo aby sami navrhli,
jak to má vypadat. Stává se, že tomu brání představa některých učitelů, že tím

dnů zahájili dlouhodobou distanční výuku. A pak byly i střední školy, i ty zabývající se technologiemi, které měly za
tři měsíce minimum telekonferenčních
hodin. Mezi školami jsou obrovské rozdíly.

Pokud jsou studenti schopni leccos udělat
samostatně, tak by k tomu měli dostat
příležitost, a když se k tomu učitelé od nich dokážou
něco přiučit, je to skvělé.

Pomůže v tom skutečnost, že od
září je distanční výuka uzákoněna
jako povinná?

Středoškolští studenti jsou při práci s novými technologiemi často progresivnější než učitelé.
ILUSTRAČNÍ FOTO | ALŽBĚTA JUNGROVÁ
To sice je, ale když se podíváte na znění
toho paragrafu, zjistíte, že je velmi vágní. Chápu, že není možné uzákonit, jak
přesně má distanční výuka vypadat.
Ovšem podle toho paragrafu je to zcela
na školách. Pokud se škola rozhodne, že
bude tisknout papíry s úlohami, ty papí-

ry budou učitelé roznášet žákům do
schránek a žáci pak budou vyplněné archy odevzdávat do schránek učitelům,
což se údajně v některých školách dělo
na konci minulého školního roku, tak je
to dle litery zákona také distanční vzdělávání.

INZERCE

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ
– denní studium
MATURITNÍ ČTYŘLETÉ STUDIJNÍ OBORY - TYRŠOVA 34:
65-42-M/01 Hotelnictví:
1) zaměření Moderní gastronomie a zdravý životní styl
2) zaměření Management ve službách
65-42-M/02 Cestovní ruch
MATURITNÍ DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
- HUSOVA 6:
pro absolventy tříletých učebních oborů:
64-41-L/51 Podnikání

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY ZAKONČENÉ
VÝUČNÍM LISTEM - HUSOVA 6:
29-51-H/01 Výrobce potravin
29-53-H/01 Pekař
29-54-H/01 Cukrář
29-56-H/01 Řezník-uzenář
65-51-H/01 Kuchař-číšník
66-51-H/01 Prodavač
69-51-H/01 Kadeřník

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pro maturitní obory: Hotelnictví a Cestovní ruch 3. 12. 2020 14:00 – 17:00 hod., Tyršova 34
Pro učební obory: 3. 12. 2020 9:00 – 16:00 hod., restaurace Terasa, Partyzánská 5
Pro obory: Výrobce potravin, Pekař, Řezník – uzenář stipendia pro žáky.

Adresa: Střední škola hotelnictví a služeba Vyšší odborná škola,
Opava, p.o., Tyršova 34, 746 95 Opava
Tyršova 34: 553 711 628, Husova 6: 553 760 360,
skola@sshsopava.cz
www.sshsopava.cz

střední škola technická opava

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OSTRAVA – VÍTKOVICE,
příspěvková organizace

ZENGROVKA

• silná minulost,
atraktivní
současnost, jistá budoucnost
a
• doporučeno zaměstnavateli
Kontakty: • Zengrova 822/1 • 703 00 Ostrava - Vítkovice
• +420 552 304 231 • +420 552 304 232
• sekretariat@spszengrova.cz • manak@spszengrova.cz
• www.facebook.com/spsvitkovice
• Instagram: sps_zengrova_1 • www.spszengrova.cz •

Dny otevřených dveří:

Čtyřleté studijní obory s maturitou:
23-41-M/01 Strojírenství
– Výpočetní technika
23-41-M/01 Strojírenství
– Automobilní technika
23-41-M/01 Strojírenství – Robotika
23-45-L/01 Mechanik seřizovač
– Mechatronik (stipendium, možnost
získání výučního listu)
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
– Management ve strojírenství
Tříletý učební obor s výučním listem:
23-56-H/01 Obráběč kovů
VYBRANÉ AKTIVITY ŠKOLY:
• Kreslení ve 2D a modelování ve 3D
• Práce na CNC strojích • Diagnostika
moderních vozidel • Praxe v odborných
firmách • Laboratoř robotiky a virtuální
reality • Zahraniční stáže a exkurze

9. 12. 2020 (14 – 18 hod.) a 9. 1. 2021 (9 – 13 hod.)

Základní škola a

GYMNÁZIUM VÍTKOV

příspěvková organizace

web: www.zsgvitkov.cz; e-maily: reditel@zsgvitkov.cz, lenka.zychova@zsgvitkov.cz;
tel.: 556 300 779, 556 303 375

Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
Tel.: 555 538 100 ● ww
www.sst.opava.cz
p
● info@sst.opava.cz
@
p
z
• Mechanik seřizovač
maturitní obory
• Podnikání (nástavba)

obory
s výučním listem

O B O RY
DENNÍHO STUDIA

Osmileté gymnázium 79-41-K/
K 81
Čtyřleté gymnázium 79-41-K/
K 41

DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. 11. 2020 a 19. 1. 2021
od 9:00 do 17:00

• Nástrojař
• Zámečnické práce
• Zámečník
• Kuchařské práce
• Obráběč kovů
• Šití oděvů
• Elektrikář-silnoproud

Dny otevřených dveří: 25. 11. 2020, 16. 1. a 3. 2. 2021.
www.sst.opava.cz
Více informací na ww
Možnost získání stipendia u oborů:

Obráběč kovů, Zámečník, Nástrojař, Mechanik seřizovač a Elektrikář-silnoproud

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

V PLÁCENÉ POLOLETNĚ VE DVOU ÚROVNÍCH: 3 000,- Kč a 1 500,- Kč
VY
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Kdo je Bohumil
Kartous

Deváťáky teď čekají přijímačky na
střední školy, víme, jak výběr proběhl minule, v jakém režimu čekáte, že
se odehrají ty příští? Skutečnost, že
byly jen jednokolové a děti nedostaly dvojí šanci, hodně z nich poškodilo…
To určitě. Doufám, že se včas podaří
jednat s ministerstvem školství o tom,
jak to bude vypadat. Mohla by to být
šance, že dojde k celkové revizi přijíma-

„

Bylo by fajn,
kdyby vznikl
větší tlak na
ministerstvo školství,
aby začalo uvažovat
o celkové revizi modelu
přijímání dětí na střední
školy.
cích zkoušek, protože ani ty dvoukolové v současné podobě nejsou ideální.
Problém vidím spíše v celkovém modelu přijímacích zkoušek postavených na
testech. Bylo by fajn, kdyby vznikl větší tlak na ministerstvo školství, aby za-

Ředitel Pražského inovačního
institutu vystudoval Fakultu
sociálních studií Univerzity Karlovy
v Praze a Pedagogickou fakultu
a Fakultu sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně. Je
respektovaným odborníkem na
vzdělávání. Dříve působil například
ve společnosti EDUin. Působí
v poradním výboru ministra
školství pro nouzový stav v době
koronavirové pandemie.

Bohumil Kartous doufá, že dojde ke změně stávající podoby přijímacích řízení na střední školy.
ILUSTRAČNÍ FOTO | VIKTOR CHLAD
čalo uvažovat o celkové revizi modelu
přijímání dětí na střední školy a o jeho
větší pestrosti.
Jak by měly vypadat?
Když vezmu příklad Gymnázia Na Zatlance, tam přihlížejí vedle testů i k dalším dovednostem. Ano, musejí, jako
všechny školy s maturitními obory, přijímat alespoň částečně na základě testů,
ale vedle toho mají požadavek vytvoře-

ní studentských portfolií, která ukazují
mnohem pestřejší záběr aktivit, které
daný mladý člověk má, a na základě
toho pak s ním vedou pohovor. Ale pokud se ptáte na to, jak budou vypadat
příští přijímačky, obávám se, že zase dojde k nějaké „optimalizaci“ s ohledem
na možnosti setkávání.
Jsou podle vás státní přijímačky velkým zlem?

Není to neřešitelná věc. Jsou školy, které vedle těch testů, jež musejí mít šedesátiprocentní váhu, využívají v rámci
zbylých 40 procent další nástroje, kterými posuzují míru úrovně nejen znalostí,
ale i motivace uchazečů a hodnocení jejich zájmů. Dá se v tom tedy leccos udělat i v tomto režimu.

INZERCE

STUDUJ V KOPŘIVNICI

VOSKOP.CZ
MATURITNÍ OBORY
UČEBNÍ OBORY
Strojírenství
Automechanik
Mechanik seřizovač
Autolakýrník
Autoelektrikář NÁSTAVBA
Provozní technika
Karosář
Obráběč kovů
Zámečník
PRO ŽÁKY
AUTOŠKOLA
STIPENDIA
SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
24. 11. 2020 & 21. 1. 2021
13:00 - 18:00 hod.
Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice

Biskupské gymnázium v Ostravě
Karla Pokorného 1284/2
Poruba, 708 00 Ostrava
Jeden den na BiGy:
27. 10. 2020
více na www.b-g.cz
Den otevřených dveří:
8. 12. 2020 od 9.00 do 17.00 hodin
Adventní koncert:
10. 12. 2020 od 17.00 hodin,
kostel sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci

Přijďte se
k nám podívat
– žijeme naplno!
www.b-g.cz

Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

➧

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme tyto studijní obory:

l 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
(denní forma, 60 přijímaných)

l 53-41-M/03 Praktická sestra (denní forma, 30 přijímaných)
l 78-42-M/03 Pedagogické lyceum (denní forma, 30 přijímaných)

Dny otevřených dveří: 5. 11. 2020 a 14. 1. 2021
vždy od 15 hodin

Součástí Dne otevřených dveří je možnost vyzkoušet si ověření talentu
nanečisto (obor Předškolní a mimoškolní pedagogika).
Více informací:
www.spgs-szs.cz • info@spgs-szs.cz • tel. č.: 554 637 460

➧
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Do investic na středních
školách jdou letos miliony
Moravskoslezský kraj se
snaží zkvalitnit zázemí
středních škol. Peníze
dává na výstavbu
sportovišť, rekonstrukce
budov či na nové zázemí.
ŽANETA MOTLOVÁ

N

ová sportoviště, moderní dílny
i kompletní rekonstrukce budov. Do investic na středních
školách na severu Moravy a ve Slezsku
jdou také v letošním školním roce desítky milionů. Moderní zázemí podpoří odborné vzdělávání a podle nových trendů
se začíná měnit i výuka tělesné výchovy.
„Moderní a komfortní zázemí pomáhá zkvalitnit a zatraktivnit výuku, proto

Moravskoslezský kraj i v novém školním roce pokračuje ve významných investicích,“ uvedl náměstek hejtmana
pro školství Stanislav Folwarczny.
Ještě tento podzim budou mít žáci
a pedagogové Gymnázia Karviná k dispozici inovované venkovní sportoviště.
Právě probíhající rekonstrukce atletického oválu si z krajské pokladny vyžádá
8,7 milionu korun, obnova čeká škvárovou běžeckou dráhu a fotbalové hřiště,
vzniknou tam plochy pro skok do dálky
a vrh koulí i pro rozcvičování a nově se
u sportoviště objeví i workoutové hřiště.
Tyto venkovní posilovny jsou totiž
stále populárnější a kraj je plánuje v průběhu příštích let vybudovat u všech
středních škol. „Tělesná výchova se výrazným způsobem mění. Dříve se říkalo, že atletika je královnou sportů, dnes
je o ni menší zájem, u mladé generace
dominují jiné sporty,“ vysvětlil Folwarczny.

INZERCE

ODBORNOST JE JISTOTA UPLATNĚNÍ
K VÝUČNÍMU LISTU NAVÍC
• řidičský průkaz A1, B, C, T •
• kvaliﬁkační průkaz - LKT, UKT, motorová pila,
sklízecí mlátička a další • svářečské průkazy,
vč. svařování plastů • řada speciálních kurzů
dle zájmu • praxe ve firmách
AUTOMOBILNÍ
• Automechanik
• Autoelektrikář
STROJÍRENSKÉ
• Strojní mechanik
• Obráběč kovů

ZEMĚDĚLSKÉ - HOSPODÁŘSKÉ
• Opravář zemědělských strojů
• Opravář zemědělských strojů - Kovářství
• Zemědělec farmář
• Zemědělec farmář - Lesní mechanizace
• Zahradník

K ODBORNÉ MATURITĚ NAVÍC
• výuční list • podpora výuky matematiky •
• řidičský průkaz A1, B, C, T •
• možnost specializace • praxe ve ﬁrmách •
AGROPODNIKÁNÍ
• Chov koní a alternativní plodiny
• Mechanizace a služby
MECHANIK SEŘIZOVAČ
• Programování CNC strojů
• 3D tiskárny

PROVOZ
A EKONOMIKA
DOPRAVY
• Logistika a celnictví
• Logistika a silniční
doprava

Dny otevřených dveří: 4.11. a 9.12.2020

Letos se otevřely skleníky školního statku v Opavě. FOTO | A. SATINSKÝ
Letos se kromě Karviné objeví workout i u Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně, kde se chystají úpravy venkovního areálu za téměř 15 milionů korun, práce tam navážou na výstavbu
nové tělocvičny. „V budování těchto
hřišť budeme pokračovat. Navážeme
také vzděláním učitelů v oblasti workoutu,“ dodal náměstek Folwarczny.
Začala rovněž další etapa prací na

Školním statku v Opavě. Za celkem 39
milionů korun tam vzniká sklad zemědělské techniky a v jižní části bývalého
kravína nové výukové středisko.
Pokračují i dříve zahájené stavby, například rekonstrukce Polského gymnázia v Českém Těšíně a dílen průmyslovky v Ostravě-Vítkovicích či výstavba
nových dílen pro Střední odbornou školu Frýdek-Místek. Výměna oken i dveří
a zateplování za celkových 37,5 milionu korun čeká opavské Mendelovo gymnázium.
„Dokončena bude také příprava rekonstrukce sportovní haly Střední průmyslové školy a Obchodní akademie
Frýdek-Místek. Díky přístavbě získá
hala potřebné zázemí pro sportovce i diváky a nové skladovací prostory. Součástí investice za celkem 63 milionů korun budou také venkovní úpravy, tedy
rekonstrukce silnice, vybudování parkoviště a zatravnění,“ uzavřel náměstek
hejtmana pro investice Jaroslav Kania.
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Gymnázia jsou vizitkou
druhých stupňů základních škol
Víceletá gymnázia stále budí vášně. Ministerstvo
školství o ně příliš nestojí a považuje je za černou
kaňku na projektu inkluze. Na druhé straně je masa
rodičů, která děti na osmiletá či šestiletá gymnázia
posílá a je ochotna pro to ledacos obětovat.
LENKA BRDKOVÁ

J

ak říká ředitel pražského Gymnázia Duhovka Petr Hopfinger, příprava na přijímací řízení je dnes
realita. „Je to stejné jako v cyklistice: jeden čas se v ní hodně dopovalo, takže
kdo chtěl uspět a jezdit vepředu pelotonu, musel také dopovat,“ tvrdí Hopfinger.
Pro koho jsou určená víceletá gymnázia a není jich až příliš?
Já jako ředitel gymnázia asi nebudu ne-

stranný pozorovatel, ale pokusím se být
co nejvíce objektivní. Jedna věc je, jak
víceletá gymnázia byla zakládána –
jako výběrové školy pro velmi talentované děti. Tuhle roli už do značné míry
neplní, což dokládá řada existujících
studií, které říkají, že přestup z páté
nebo ze sedmé třídy je spíše ukazatel
ambice rodičů dětí, případně ukazatel
prostředí, ve kterém žijí. Druhý úhel pohledu je, že je to vizitka druhých stupňů
základních škol.
V jakém smyslu?

Já se se všemi rodiči, jejichž děti se
k nám hlásí, bavím – je to součást našeho přijímacího řízení. Každoročně se
tak setkám se zhruba stovkou rodičů,
takže za ty roky už mám jistý reprezentativní vzorek a dovolím si tvrdit, že
kdyby druhé stupně fungovaly tak, jak
mají, tak by poptávka po víceletých
gymnáziích byla daleko menší. Realita
je taková, že první stupně s jednou paní
učitelkou fungují v očích těch rodičů
tak, jak mají. Řada druhých stupňů ale
už tu elementární kvalitu pro to, aby se
tam dítě cítilo dobře, aby se něco naučilo a aby se k němu chovali slušně,
prostě nesplňuje. Opět platí, a to zdůrazňuji – v očích rodičů.
Co tedy rodiče na víceletém gymnázium hledají?
Velká část rodičů neočekává, že dítě
bude připravené na top univerzitu nebo
že bude rozvíjet svůj talent v mikrobio-

„

logii od jedenácti let. „Jen“ hledá prostředí, které bude bezpečné, slušné,
funkční, dítě se naučí jazyk a bude tam
respektována jeho individualita. Ale tohle zadání by mohly klidně plnit i druhé

Kdyby druhé
stupně
fungovaly tak, jak mají,
tak by poptávka po
víceletých gymnáziích
byla daleko menší.
stupně základních škol! Kdyby to uměly, tak by zájemců o víceletá gymnázia
rozhodně nebylo tolik.
Nemyslím, že by druhé stupně byly
špatné...
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✓ Strojírenství
✓ Technická zařízení budov
✓ Technické lyceum

- všeobecný technický základ
- výborná příprava na VŠ

✓
✓
✓
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Informační technologie
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Veřejnosprávní činnost

Jsme POJFM! Jsme škola, která spojuje!
✓
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✓
✓
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jistota uplatnění pro techniky i ekonomy
vysoká podpora výuky cizích jazyků
nadstandardní úroveň vybavení a spolupráce s firmami
dlouhodobě výborné výsledky u maturitní zkoušky
škola s vysokou přidanou hodnotou
certifikáty – CISCO, Autodesk, ECDL, FCE, CAE
rozsáhlá mimoškolní činnost, Klub anglického divadla
odborné praxe studentů v zahraničí v rámci Erasmus+
výuka odborných předmětů v angličtině - CLIL
bezplatné kurzy přípravy k přijímacím zkouškám
web: www.pojfm.cz, email: skola@pojfm.cz
FB: @pojfm

Nabízíme ubytování ve vlastním domově mládeže.

Dny otevřených dveří: 15. 10. a 21. 11. 2020, 16. 1. 2021
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Podle mne realita taková je a stav se spíše zhoršuje – minimálně tím, jak stárnou učitelé a jaký jich je nedostatek. Situace je navíc ovlivněna demografickou
křivkou, kdy na střední školy přecházejí
populačně silné ročníky, a v Praze také
spádovostí z celé středočeské aglomerace, která trvale roste. Takže poptávka
po víceletých gymnáziích se bude myslím zvyšovat. Myslím, že rodiče by
měli mít možnost vybírat školu pro své
dítě a že omezovat gymnázia nedělá nikomu dobrou službu. Chápu logiku, která mluví o vzdělávání, jež by mělo být
společné co nejdéle, a souhlasím s tím,
že víceletá gymnázia jdou proti této logice a možná i proti jisté sociální soudržnosti. Ale když vidím realitu na druhých stupních, tak naprosto rozumím
motivaci rodičů. Ostatně já jsem také rodič a také jsem své dítě dal na víceleté
gymnázium, protože jsem se obával druhého stupně.
Stát před lety vyvinul snahu snížit
počet dětí na víceletých gymnáziích
právě s ohledem na to, co jste říkal.
Nemáte ale pocit, že se jeho snaha
minula účinkem? Protože státní přijímací testy uchazeči o víceletá gymnázia většinou dělají na plný počet
bodů, takže nejsou zrovna vhodným nástrojem…
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 36
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Petr Hopfinger vede pražské Gymnázium Duhovka.

FOTO | ARCHIV ŠKOLY
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Já jsem tu motivaci pro zavedení státních přijímacích testů vnímal tak, že
část dětí, která na středních školách tehdy studovala, na maturitu jednoduše neměla. Pokud tedy my uděláme objektivní státní přijímačky, tak ten, kdo je nezvládne, půjde na učiliště. Ale tenhle
záměr – z mého pohledu špatný, ale
záměr – nebyl dotažený do konce, proto-

„

Na testy se dá
naučit, je to
určitá rutina, nebo
chcete-li řemeslo, které
si řada rodičů může
zaplatit.
že tam není cut-off skóre (minimální bodová hranice pro přijetí – pozn. red.).
Děti – uchazeči – se jen seřadí podle trochu jiných principů než dříve, a ty principy na mnoha školách neodrážejí to, co
by daná instituce očekávala. A školy,
které byly a jsou poloprázdné, stejně
vezmou všechny, kteří se na daný maturitní obor hlásí, byť by ti uchazeči získali po jednom bodu z cermatovské češti-

ny nebo matematiky. Z mého pohledu
to ničemu nepomáhá, naopak to škodí.
Jak?
Na testy se dá naučit, je to určitá rutina,
nebo chcete-li řemeslo, které si řada rodičů může zaplatit. Ať už v podobě soukromého učitele, nebo přípravného kurzu. Známe celou řadu příběhů, kdy děti
v září měly 15 bodů a v lednu únoru
byly na 40 bodech. A není to tím, že by
vzrostl jejich talent, ale tím, že se nadrilovaly v komerčních přípravných kurzech. A pokud sociálně slabá rodina na
takový kurz nemá, tak jejich dítě zůstane na 15 bodech, byť má stejný talent
a potenciál. A to není fér. V minulosti,
když jsme si dělali přijímačky sami, tak
nebylo úplně jasné, co v nich bude, nedalo se na ně tudíž specificky připravovat a opravdu se „měřil“ potenciál a talent dětí. Nyní se sice pořád nějakým
způsobem měří, ale výrazně do toho
vstupuje skutečnost, kolik energie a peněz daná rodina vložila do přípravy dítěte. Takže se výrazně projevují sociální
rozdíly a dle mého názoru je toto jedno
z výrazně protiinkluzivních opatření.
Pak ale může nastat případ, že se
dítě takto nadriluje a bude přijato.
To se pak s ním rodič bude učit celých osm let?

INZERCE

07. 11. 2020
od 9.00 – 13.00 hod
in
05. 12. 2020
od 9.00 – 13.00 hod
in
23. 01. 2021
od 9.00 – 13.00 hod
in
• Maturitní obory:
Autotronik – za 4 roky maturita i výuční list Automechanik
Technická zařízení budov

Víceletá gymnázia jsou pro mnohé rodiče alternativou druhého stupně základních škol.
ILUSTRAČNÍ FOTO | PETR LUNDÁK
Příprava na přijímací řízení je dnes realita. Je to stejné jako v cyklistice: jeden
čas se v ní hodně dopovalo, takže kdo
chtěl uspět a jezdit vepředu pelotonu,
musel také dopovat. A to samé platí
o zkouškách Cermatu a my tady teď frčíme na tomto dopingu.
Pro koho tedy dneska jsou víceletá
gymnázia? Asi už to není těch 5 procent mimořádně nadaných…
Částečně to pochopitelně platí pořád.
Jsou děti, které zvládnou přijímací testy
bez toho, aby se výrazně připravovaly,
ale je jich docela málo. Jsou pro rodiče,
kteří chtějí, aby jejich dítě dostalo kvalitní vzdělání – a pak se můžeme bavit
o tom, co je kvalitní vzdělání a jestli na
víceletém gymnáziu je opravdu lepší
než na druhém stupni. Jsou pro rodiče,
kteří se zajímají o vzdělání svých dětí
a hledají pro ně alternativu – vůči druhým stupňům, vůči státnímu vzdělávání. Jsou pro rodiče, kteří nechtějí, aby jejich děti zažívaly stejnou školu jako oni
na konci 80. a v raných 90. letech. Čas-

to jsou na víceletých gymnáziích děti ze
škol, které mají jen první stupeň, nebo
ze škol, které jsou nějakým způsobem
alternativní. Mám na mysli jiný styl,
vzdělávací směr, důraz na jazyky…
Mluvil jste o rodičích, ale mě zajímá,
pro koho jsou víceletá gymnázia
z pohledu samotných žáků? Byť
beru v potaz, že v 11 letech jde z velké části právě o rozhodnutí rodičů...
Nemyslím, že to je jen rozhodnutí rodičů – děti do toho také musí mnoho investovat – minimálně se bavíme o času na
přípravu, energii a nasazení. Když dítě
nebude chtít, tak může zkoušky ignorovat a rodič s tím nic neudělá. Takže není
to tak, že by dítě bylo pasivní obětí ambiciózních rodičů. V ideálním světě by
to měly být děti, které jsou zvídavé,
mají motivaci, chtějí poznávat, mají
chuť jít dál a jít rychleji a mají v sobě nějaký oheň nebo alespoň jiskru. Tu škola
může rozfoukávat a přidávat další a další polínka. Ale nemyslím si, že by ji dokázala úplně zažehnout.

•

Novinky školního roku 2021/2022 - stipendia

Klempíř, Kominík, Tesař, Zedník-Obkladač
• motivační 700 Kč/měsíc • prospěchové 1 000 Kč, 3 000 Kč, 5 000 Kč/pololetí
Autoelektrikář, Karosář, Strojník silničních strojů
• prospěchové 1 000 Kč, 3 000 Kč, 5 000 Kč/pololetí
Virtuální svařovací trenažéry
Pro vybrané obory vzdělání stáže žáků u firem v Anglii a České republice (Praha a Brno)
Lyžařský výcvik, týdenní ozdravný pobyt u moře (Itálie)

Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České

1. máje 249/37, 724 35 Odry
tel.: 557 730 129

e-mail: info@cssodry.cz
www.cssodry.cz

V příštím školním roce 2021/2022 nabízíme tyto studijní obory:
Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:
• Pedagogické lyceum (denní forma)
• Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní a dálková forma)
• Sociální činnost (denní a dálková forma)
• Praktická sestra (denní forma)
Tříletý studijní obor zakončený závěrečnými zkouškami s výučním listem:
• Ošetřovatel (denní a dálková forma)
Součástí školy je domov mládeže a středisko volného času.

Srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 7.1. 2021 od 10 do 17 hod.

zahájení v 10 hodin asi hodinovým programem:
předvedení zkráceného průběhu přijímacího řízení, zkoušky zdatností z HV, rétoriky a TV.
Den otevřených dveří zahájí malé vystoupení studentského sboru DATIO. Těšíme se na Vás.

Ve vazbě na současnou situaci sledujte, prosím, webové stránky školy a informace o konání/nekonání DOD.

Střední průmyslová
škola, Karviná,
příspěvková organizace

...škola s tradicí od roku 1921

OBORY - denní studium:
23-41-M/01

STROJÍRENSTVÍ

26-41-M/01

ELEKTROTECHNIKA

18-20-M/01

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

CNC STROJE * ROBOTIKA * POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
MECHATRONIKA * MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA
WEBOVÉ APLIKACE * PROGRAMOVÁNÍ * MULTIMÉDIA

Den otevřených dveří: čtvrtek 3. 12. 2020 od 14 do 18 hod.

• Žižkova 1818/1a, 733 01 Karviná - Hranice • tel.: 596 348 161, 733 679 533
• e-mail: sekretar@sps-karvina.cz • www.sps-karvina.cz
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Švýcarský spisovatel Robert Walser: Nežije ten, kdo nežije pro ...

Tajenka: .. někoho nebo pro něco.

Čtěte nové
Téma. Plíživý
zloděj kostí

Ř

ídnutím a úbytkem kostní
hmoty, tedy osteoporózou,
aktuálně trpí skoro 800 tisíc
Čechů. Ale protože nebolí, zajímají
se o ni lidé až tehdy, když pocítí její
následky, například zlomeninu.
Tu prodělá každá třetí žena a každý pátý muž. Po pětašedesátém
roce věku se riziko zlomené kosti
zvyšuje dokonce až na 40 procent.
Ale nejen vyšší věk a ženské pohlaví jsou přitěžujícími faktory.
Zbystřit by měli i lidé užívající kortikoidy nebo pacienti s onemocněním štítné žlázy. „Ta totiž vyrábí
hormon, který aktivuje buňky, jež
kost odbourávají,“ varuje prof.
MUDr. Petr Broulík z III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Proč ženy
na osteoporózu
trpí častěji? Čtěte v
novém vydání týdeníku Téma
již tento
pátek.

Csáková: Nenechám si kvůli
testování šťourat špejlí v hlavě
ČR | Ilona Csáková (50 let) se přidala k
odpůrcům plošného testování na koronavirus a také případné vakcinace. Zpěvačka je navíc přesvědčena, že se vše děje
podle scénáře Billa Gatese a Světové
zdravotnické organizace.
„Facebook se mě vždy ptá, když vám
chci něco sdělit, co se mi honí hlavou?
Tak já ti to tedy Facebooku povím. Nenechám si v rámci plošného testování
šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to
nařizují, jedou podle scénáře Billa Gatese a WHO a zadruhé do mě ani do mých
dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu,
která je ba naopak kontraproduktivní.
Vy, co máte otevřené oči, víte. Nesmíte
se bát chránit své děti, své zdraví, vaše
životy!!!“ napsala zpěvačka na sociálních sítích.

Vypukl snad mor?
Zatímco Csáková kritizuje plošné testování a vakcinaci, její kolegyně Bára Basiková se ostře vymezovala proti nařízením vlády. Vyzvala své sledující, aby se
vzpamatovali. Podle zpěvačky říkají odborníci něco jiného než politici a média.
Basiková si přála, aby covidem-19 one-

10

dnů pauzy a přitom
nikomu nic není. Přijde
mi to nesmyslné.

mocněla a měla už tuto zkušenost sama
za sebou. To se jí nakonec povedlo a
kvůli ní muselo být pozastaveno natáčení show Tvoje tvář má známý hlas. Zpěvačka neměla žádné příznaky nemoci a
že ji prodělala, se ukázalo na základě výsledků testů na protilátky.
„To, že máme deset dnů pauzu, a nikomu nic není, mi přijde nesmyslné.
Ale vláda tak nařídila, naštěstí máme tři
díly předtočené dopředu. Ale současné
restrikce jsou nepřiměřené. Vypukl
tady mor? Denně umírají tisíce lidí? Ne.
A ta panika, strach, zákazy, ztráty zaměstnání a neustálé karantény jsou mnohem, ale mnohem horší než ta nemoc
sama,“ citoval Báru Basikovou server
Super.cz.
(zar)
Zpěvačka Ilona Csáková má jasno:
Vše okolo covidu-19 se děje podle
scénáře Billa Gatese.
FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
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Frýdek-Místek: obrat jako hrom
Házenkáři Pepina SKP
Frýdek-Místek parádně
rozjeli sezonu. Po pěti
zápasech jsou se čtyřmi
výhrami a jednou
porážkou v čele
extraligy, byť jen díky
lepšímu skóre, než mají
jejich krajští rivalové –
druhá Kopřivnice a třetí
Karviná.
JIŘÍ SEIDL
FRÝDEK-MÍSTEK | Obě moravskoslezská derby zvládli frýdecko-místečtí házenkáři, když porazili Kopřivnici 29:28
i Karvinou 28:22. A minulý týden díky
gólu Adama Gřeška v poslední vteřině
zvítězili v Lovosicích 33:32.
„Jsme si vědomi, že máme nějakou
sílu,“ řekl frýdecko-místecký trenér Daniel Valo. „Mančaft jsme doplnili zkušenými hráči, kteří patřili k nejlepším ve
svých týmech. Jejich přínos je vidět, ale
liga je hodně vyrovnaná, těžká, každý
může porazit každého. O to více si ceníme každého vítězství a ještě více těch
proti tak silným soupeřům, jako jsou
Karviná, Kopřivnice a Lovosice.“
Daniel Valo označil výkon proti Karviné za nejlepší v této sezoně. Uvedl, že
obrana v zádech s brankářem Vítem Pyškem pracovala fantasticky.
„Musím před kluky smeknout. Úžasně bojovali, dřeli. Přitom dva dny před
tím jsme odehráli velice náročné utkání
v Plzni (33:35), dlouho jsme cestovali,
takže na to, abychom se na zápas připravili, jsme měli jen den, jeden trénink,“
uvedl kouč.
Čím to je, že frýdecko-místecký tým
předvádí obrovský obrat oproti minulé

Frýdecko-místečtí házenkáři Adam Gřešek a Matěj Mazur (v modrém zleva) v extraligovém derby brání karvinské
protivníky Slavomíra Mlotka a Jana Užeka.
FOTO | JIŘÍ SEIDL
sezoně, kdy bojoval o záchranu? „Trochu nám chyběla nějaká vůdčí osobnost, hráč, který si zjedná pořádek. Byli
jsme hodně mladý, nezkušený tým, což
šlo vidět na výsledcích,“ řekl Adam Gřešek. „Letos jsme si moc dobře sedli lidsky. Jako tým. Je to příjemná změna.“
Gřešek doufá, že tento extraligový
ročník bude ve všem lepší než ten minulý. „Všechny nás to teď baví a to je asi
největší rozdíl oproti minulé sezoně.
Hlavně abychom si to nadále přenášeli
do soutěže. Pak se udržíme nahoře. Celkově ale souhlasím s naším trenérem,
že budeme rádi za každý posun v tabulce,“ usmál se Gřešek
Brankář Vít Pyško se k minulé sezoně už vracet nechce. „Možná to byla pro

nás všechny potřebná facka,“ řekl na
klubovém webu. „Pořád je ještě začátek, ale respekt u soupeřů podle mě
máme čím dál větší. Po výhře o gól nad
Kopřivnicí si někteří možná řekli, že to
byla náhoda. My jsme však porazili
i Brno a v hale úřadujícího mistra a vítěze základní části minulého extraligové
ročníku (Plzně) jsme prohráli o dva
góly. Vítězstvím nad Karvinou jsme
ukázali, že letos máme jiné cíle než
loni.“
Frýdecko-místečtí házenkáři jsou pochopitelně se vstupem do extraligy nadmíru spokojeni.
„Minulá sezona se nám vůbec nevydařila, v březnu jsme měli čtyři body...
Teď jsme odehráli pět zápasů a máme

osm bodů,“ připomněl Daniel Valo.
„Hlavně jsme zvládli všechna tři domácí utkání, dlouho jsme sahali po bodech
i v Plzni a vyhráli v Lovosicích.“
Další velice silný protivník měl Frýdecko-Místecké čekat 17. října – Dukla
Praha ve své hale. Jenže kvůli koronavirové pandemii vláda na dva týdny zastavila všechny profesionální a amatérské
soutěže. A zavřela i haly.
Házenkáři stejně jako další sportovci
mohou trénovat jen venku.
„Doufejme, že výpadků přibývat nebude. Ale kvůli tomu, že minulý extraligový ročník skončil předčasně, jsme se
připravovali na soutěž od dubna do září,
což tak dlouho nikdo z nás asi nezažil,“
podotkl Adam Gřešek.

INZERCE

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm,
příspěvková organizace
www.hotelovkafren.cz

tel.: 556 836 551

e-mail: sekretariat@hotelovkafren.cz

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

65–42-M/01 Hotelnictví (4 leté)
ŠVP Hotelový provoz a gastronomie
65–42-M/02 Cestovní ruch (4 leté)
64–41-L/51 Podnikání (2 leté)
Denní nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů s výučním listem.

Střední vzdělání s výučním listem

29–54-H/01 Cukrář (3 leté)
65–51-H/01 Kuchař-číšník (3 leté)
Vzdělávání podle ŠVP Kuchař nebo Kuchař-číšník
Dny otevřených dveří: 27. listopadu 2020 a 27. ledna 2021
v budově školy ve Frenštátě pod Radhoštěm, Mariánská 252

LEVNÉ
KOBERCE
A PVC
LEVNÉ
KOBERCE
metrážové, kusové od 100 do 300
350 Kč/m22
Nový Jičín, Svět nábytku
Palackého 1 (bývalé učiliště Autopalu)

tel.: 776 74 97 74, 773 99 74 99

T. G. M. – Symbol národní hrdosti
a lidských hodnot do Vašich rukou!
Emise:
Pamětní ražba T. G. Masaryka
Důležité:
ZDARMA bez jakýchkoliv dalších závazků
Téma:
Výročí narození T. G. Masaryka

Nejrychlejší způsob rezervace:
www.ceskoslovensky-prezident.cz; tel.: 810 00 1918

Distributor:
Národní Pokladnice

Pozor:
Zcela ZDARMA

Cena:
0 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

Získejte pamětní ražbu jako trvalou upomínku na T. G. Masaryka
Fenomén české i světové historie, symbol morální velikosti, velké
autority a vytrvalý bojovník za pravdu! To vše, a ještě více byl
náš první československý prezident T. G. Masaryk, u kterého
si letos připomínáme neuvěřitelné 170. výročí narození a jenž
má v naší společnosti láskyplné označení „Tatíček Masaryk“.
Národní Pokladnice se rozhodla uctít odkaz tohoto národního
velikána pamětní ražbou, která je pro každého z Vás zcela
ZDARMA. Přeje si totiž, aby každý z Vás měl možnost vlastnit
vzpomínku na ikonu národní hrdosti a lidských hodnot.
Využijte příležitost získat zcela ZDARMA, bez jakýchkoliv
dalších závazků, originální ražbu T. G. Masaryka, trvalou
upomínku na našeho Prezidenta Osvoboditele!

0 Kč
poštovné a balné ZDARMA

Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.ceskoslovensky-prezident.cz
Telefonní rezervační linka:

810 00 1918

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: 72014675
CENA:

0 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

DŮLEŽITÉ:

ZDARMA bez jakýchkoliv dalších závazků

ZPŮSOB REZERVACE:

www.ceskoslovensky-prezident.cz; 810 00 1918

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému zájmu
je možné objednat pouze 1 ks pamětní ražby T. G. Masaryka.
Poštovné a balné je zcela ZDARMA.

www.ceskoslovensky-prezident.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!
Téma:

Výročí narození T. G. Masaryka

Avers:

Portrét T. G. Masaryka

Revers:

Lipové ratolesti a listy. V popředí iniciály TGM

Průměr:

30 mm

Hmotnost:

11,9 g

Kov:

Mědinikl

Cena:

0 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

Důležité:

ZDARMA bez jakýchkoliv dalších závazků

Internetový rezervační systém
www.ceskoslovensky-prezident.cz

