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Eva Burešová
Slunečná je pro
mě zlomová.
Mnozí diváci
teprve zjistí,
že existuju

27. 3. 2020

…str. 4 a 5

Nevíte si rady? Volejte
Jihočeská města mají kvůli koronaviru pro seniory zřízené speciální linky

KORONAVIRUS V ČESKU
SERVIS PRO SENIORY

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

Senioři patří při epidemii koronaviru k nejohroženějším, mají proto co nejméně vycházet.
LUKÁŠ MAREK
JIŽNÍ ČECHY | Ne každý může zvednout telefon, vymačkat číslo a požádat
o pomoc svého blízkého. Také proto zřídila jihočeská města v souvislosti s koronavirem celou řadu specializovaných linek pro seniory, na kterých zájemci dostanou potřebnou radu či informaci. Někdy se mohou také jen svěřit a nebo požádají a dostane se jim pomoci.
Tak například Jihočeský kraj zřídil
kvůli šíření nákazy bezplatnou linku seniorů. V provozu je sedm dní v týdnu
od 8 do 17 hodin. Telefonní číslo je
800 203 210. Další zásadní čísla má
i město České Budějovice. „Neváhejte využít linky sociální pomoci
702 168 593 nebo linek pro zajištění nákupů seniorům 722 233 500, 721 015
340,“ upozornil primátor Jiří Svoboda.
Budějovice či Tábor zároveň po městě
distribuovaly tisíce letáků, kde jsou ty
nejdůležitější informace, jak se v této

době chovat. „Zůstaňte doma, nejezděte
MHD, nenakupujte ve velkých obchodních centrech, požádejte o nákup své
blízké či využijte služeb organizací, které vám rády nákup zajistí. Omezte návštěvy lékařů, pokud to není nezbytně
nutné. Zavolejte raději svému lékaři, recept vám zašle i formou SMS,“ píše se
na letáku v krajském městě.
Města také rozdávají roušky přímo
v ulicích na vybraných místech, třeba
u obchodů, kde s tím pomáhají dobrovolníci z charity či Adry. Senioři také
mohou v mnoha městech požádat o nákup, tato služba funguje například v Písku, Jindřichově Hradci či Českém
Krumlově. A jednotlivá města postupně
reagují a přidávají i další novinky. Například v Táboře se zástupci radnice rozhodli, že odloží platbu poplatku za psa.
„V souvislosti s vyhlášeným nouzovým
stavem bude správce poplatku tolerovat
úhradu do 31. července,“ uvedla Marie
Sovová z městského odboru financí.

Vyhněte se zákazům,
i když máte pocit, že se
babička nechová rozumně,
radí psycholog
...str. 7
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Důležitá čísla
pro seniory
– bezplatná linka Jč. kraje:
800 203 210 (denně 8–17 hod.)
– potraviny pro lidi nad 60 let:
722 233 500, 721 015 340 (8–15)
– linka sociální pomoci v ČB:
702 168 593 (8–18 hod.)
– linka pomoci či zajištění nákupu
v ČB: 722 233 500, 721 015 340
– Tábor: 381 486 401, 381 486 406
– Prachatice: 388 607 607
– nákup léků a potravin J. Hradec:
601 085 567 (po–pá 8–15)
– nákupy do 500 korun v Písku:
731 517 801
– nákupy pro seniory v Krumlově:
380 766 423 (po–pá 8–11)
– rozvoz nákupů a venčení psů ve
Strakonicích zajišťují policisté
a dobrovolníci přes linku 156

MÝTY A FÁMY O KORONAVIRU

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

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

Ulice i Všechnopárty.
Tvůrci populárních
pořadů mají stopku,
premiéry se odkládají ...str. 12
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Kasteláni chystají nová lákadla
Kvůli koronaviru se odkládá zahájení návštěvnické sezony na jihočeských hradech a zámcích
LUDMILA MLSOVÁ
JIŽNÍ ČECHY | Nejatraktivnější akcí jihočeských hradů a zámků na začátku sezony mělo být v půlce dubna otevření
věže Jakobínka v sousedství Rožmberku, kterou řemeslníci obnovili za pomoci repliky středověkého jeřábu poháněného lidskou silou.
Jenže kvůli šíření COVID-19 ji museli
památkáři zrušit, stejně jako tradiční velikonoční výstavu květin amarylek na třeboňském zámku či rozdávání sladké
kaše v černé kuchyni jindřichohradeckého zámku. Kasteláni na jihu Čech se svými týmy však navzdory nepříznivé epidemické situaci nezahálejí. „Přestože je zahájení návštěvnické sezony odložené na
neurčito, naši zaměstnanci mají i tak
dost práce. Věnují se restaurování mobiliáře, připravují prohlídkové trasy, provádějí udržovací práce a sázejí květiny v
parcích a zahradách,“ potvrdila mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.
V parku třeboňského zámku pokračuje kompletní obnova, v těchto dnech
tam řemeslníci vyzdívají kamenné okraje cest. „Rekonstrukce pokračuje podle
plánu a měla by být hotová do konce
května,“ potvrdil třeboňský kastelán
Vít Pávek. S květinovou výstavou amarylek, která vždy rozzáří interiéry zámku o Velikonocích, už se prakticky rozloučil. Na hlavní sezonu však chystá
řadu divadelních představení i koncertů, na něž jsou tam návštěvníci zvyklí.
„V červnu plánujeme Noc na Karlštejně v produkci Janise Sidovského a Pavla
Vítka, v červenci počítáme s hudebními
festivaly Okolo Třeboně a Třeboňská nocturna. Novinkou letos budou kastelánské
prohlídky zámku od sklepa až po půdu. A
druhou novinkou je, že v létě budeme mít
otevřeno i v pondělí,“ dodal Pávek.
Pro pracovníky zámku Hluboká je
v současnosti klíčová údržba rozlehlého
parku a zahrad, na níž se podílejí rovněž

Na přívaly asijských turistů, ale i dalších cizinců mohou na jihočeských hradech a zámcích prozatím zapomenout.
Nejvíce to bude rozhodně znát v Českém Krumlově (na snímku).
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
průvodci. „Podle plánu pokračují i restaurátorské práce, teď je na řadě nábytek, který návštěvníci uvidí v nově zpřístupněné části ve druhém patře. Národní památkový ústav letos připomíná
šlechtický rod Valdštejnů, a proto chceme během léta otevřít netradiční prohlídku Valdštejnská apartmá,“ sdělil
hlubocký kastelán Martin Slaba.

Generální úklid
Na nově zařízené pokoje se mohou těšit
i návštěvníci jindřichohradeckého zámku. „Připravujeme obnovu čtyř místností hlavní prohlídkové trasy. Byly to hostinské pokoje ze 20. století a my se vracíme do 19. století. Jeden se například
promění v ložnici hraběnky Terezy Černínové,“ popsal jindřichohradecký kastelán Jan Mikeš s tím, že nově vybavené

prostory chtějí otevřít od června. Kvůli
mimořádným opatřením tam však návštěvníci přijdou o Velikonocích o rozdávání sladké kaše v černé kuchyni.
„Byl to zvyk, který zakázal v roce 1783
císař Josef II. a my jsme ho chtěli od letošní sezony obnovit. To se však nepodaří,“ vysvětlil Mikeš.
Pracovníci jindřichohradeckého zámku vyřezávají v parku břečťan, prohrabávají trávníky a pokračují v generálním
úklidu. „Letos můžeme vzít důkladně
i prostory, které nejsou využívané. Odložení sezony pro nás nebude promarněný čas, spousta věcí čekala na údržbu.
Až znovu otevřeme, bude naše práce na
vzhledu areálu vidět,“ dodal hradecký
kastelán. V přípravě na sezonu pokračují i v Českém Krumlově. „Výluky ve
Studijním centru využíváme k malířským pracím, v hradním muzeu opravu-

jeme podlahy, zahradníci sází, odstraňujeme zimní bednění ze soch, kašen, fontán, ošetřujeme lavičky a koše,“ vypočítal krumlovský kastelán Pavel Slavko.
V mincovně na druhém nádvoří pracují
řemeslníci na vybudování galerie. Nad
centrálními pokladnami bývalého správního sídla Schwarzenbergů i zámecké
gardy pak do příští návštěvnické sezony
vzniknou nové výstavní prostory.
Práce se nezastavily ani při rozsáhlé
obnově zámku ve Vimperku, který chtějí památkáři pro veřejnost otevřít také
příští rok na jaře. „Museli jsme však zrušit veškeré kulturní akce spadající do
první poloviny dubna. To, že se nespustí hlavní sezona, je potíž. Snažíme se
ten čas využít, ale prioritou pro nás zůstává otevření památek hned, jak to
vnější podmínky dovolí,“ sdělil šéf jihočeských památkářů Petr Pavelec.
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Zvažujete prodej nemovitosti?
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a ihned vykoupíme.
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Střední a vysoké školy teď učí
elektronicky. Umíme to, hlásí
MICHAL BĚLSKÝ
JIŽNÍ ČECHY | Desetitisíce středoškoláků a vysokoškolských studentů musejí
na delší dobu zapomenout na školní lavice a posluchárny. Kvůli mimořádným
vládním opatřením souvisejícím se šířením koronavirové nákazy se totiž veškerá výuka během několika dnů přenesla
do virtuálního prostředí. Každá škola na
jihu Čech se vypořádává se situací po
svém, vesměs však podle jejich vedení
všechny způsoby fungují.
O něco jednodušší přechod na neobvyklou formu studia mají vysoké školy
a univerzity. Ty svým studentům nabízejí řadu oborů v podobných programech.
„Není to pro nás nic nezvyklého, vysoké školství je na tuto formu učení poměrně dobře připravené. Snažíme se takový způsob nekontaktní výuky udržet,
kde to jen jde,“ vysvětlil mluvčí Jihočeské univerzity Štěpán Kuděj.
Studenti univerzity používají pro pl-

nění svých povinností hlavně elektronický informační systém Moodle, nebo využívá jiné formy takzvaného e-learningu. Zda se jim ale změní podmínky pro
ukončení semestru, rozhodují průběžně
děkani nebo garanti programů. Otazník
v tuto chvíli zůstává i nad tím, jakým
způsobem studenti ukončí semestr nebo
celé své studium.

Používají videopřednášky
„Záleží hlavně na tom, jak dlouho bude
opatření ze strany vlády trvat. Nemáme
v plánu zatím přijímat žádné plošné řešení a myslím si, že se to nakonec bude
odvíjet obor od oboru,“ pokračoval dále
Kuděj. Podle rektora univerzity Tomáše Machuly by však nikdo ze studentů
neměl být jakýmkoliv rozhodnutím poškozen. „Čekáme na další prognózy současné situace a podle toho stanovíme
nové termíny a opatření, aby nebyl nikdo znevýhodněn,“ ujistil Machula. Po-

dobný přístup k celé řadě opatření má
i českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE). Ve výuce
by nyní měly hrát hlavní roli videopřednášky nebo elektronické prezentace.
„Sáhli jsme také k výuce pomocí videopřenosu, který ale používáme jen ve vybraných oborech, kde je takový způsob
studia možný,“ řekl rektor VŠTE Marek Vochozka.
Obě školy navíc mají zahraniční studenty. Jihočeská univerzita řeší individuálně každý případ s tím, že zájemcům
pomůže dostat se do své domovské
země. Na VŠTE se ale vedení školy setkává i s velkým nepochopením studentů vyplývajícím z omezujících opatření.
„Část jich sice odcestovala, ale ti, co
zůstali, mají často problém pochopit
vážnost situace. Samozřejmě sledují
události ve své zemi a v případě, že se
u nich doma nákaza ještě tolik nerozšířila, vnímají nařízení špatně. Okolnosti takových opatření se jim snaží vysvětlit

naši kmenoví studenti, kteří se o ně starají. Ne vždy se to ale daří,“ přiznal Vochozka s tím, že zahraniční studující
jsou ubytovaní na školních kolejích.
S neobvyklou situací se potýkají také
na řadě jihočeských středních škol nebo
gymnázií. Například na VOŠ, SŠ
a COP Sezimovo Ústí dostávají žáci pravidelně výukové materiály pomocí systémů Moodle a Bakaláři.
„Studenti touto cestou dostanou zadání úkolů a sem také odevzdávají hotové
práce. Pravidelně pak kontrolujeme
všechny úkoly, abychom věděli, jak
celý systém funguje,“ vysvětlila ředitelka školy Lenka Hrušková.
Ředitelé také v mnoha případech zvažovali zavedení online výuky přes videopřenosy, brzdí je však všeobecná nepřipravenost v této formě učení. Podobný typ výuky pomocí programu Skype
testovali pouze učitelé informačních
technologií. Vede tak posílání úloh přes
informační systémy škol.
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NABÍZÍME
• Stavební řezivo
• Palisády, sloupy, zahradní pražce
• Terasová a obkladová prkna

AKČNÍ CENA

• Mulčovací kůru
Veškerý materiál
impregnovaný
tlakovou impregnací
nebo přírodní

Ohraničení záhonu
impreg. 6 x 30 x 200 cm

od

75 Kč/bm

vč. DPH
cena platí do 30. 4. 2020

Naimpregnujeme
e
i vaše dřevo!
Více informací na: www.impregnacesobeslav.cz
nebo na tel. 381 507 114
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Díky karanténě se třeba naučím
Před kamerami prorazila jako zpěvačka v talentové
soutěži, v seriálech Modrý kód a Slunečná však
na sebe Eva Burešová upozornila především jako
herečka. „Role Týny je pro mě zlomová. Spousta
lidí teprve zjišťuje, že v uměleckém světě existuju,“
říká hvězda seriálu, který ve sledovanosti poráží
i Ordinaci. Natáčení však nyní přerušila pandemie.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Týdny nuceně strávené více méně
jen doma jsou pro většinu lidí dosud nepoznanou zkušeností. Pro herečku Evu
Burešovou to však neplatí. Před čtyřmi
roky strávila kvůli neštovicím v karanténě dokonce týdnů šest.
Vzpomínáte v těchto dnech na tehdejší týdny v izolaci?
Vidíte, na to už jsem úplně zapomněla!
To byl pro mě celkově opravdu šílený
rok, neštovice a hned jak mě pustili ven,
tak jsem si na dalších šest týdnů poležela
se zlomenou nohou.
Čím jste tedy zaháněla chmury?
Vlastně to bylo dost podobné jako teď.
Četla jsem knihy, poslouchala písně, natáčela covery a hrála počítačové hry. Teď to
mám o něco zábavnější, protože mám vedle sebe syna, takže si hrajeme spolu.
Jak vám zatím současná situace ovlivnila život a vaše pracovní povinnosti,
když televize omezily výrobu?
Natáčení Slunečné bylo pozastaveno. Zrušila se nám také divadla, besedy, koncerty. Když nemyslím na to, že nám to vzalo
příjmy, tak to vlastně vítám. Tahle pauza
už myslím byla potřeba pro všechny lidi.
Všichni se někam honíme, spěcháme a nedokážeme být v klidu. S rodinou, sami se
sebou. Měla jsem menší krizi po pár
dnech, jelikož jsme kvůli karanténě zůstali na Moravě, kde jsme měli v plánu být
jen na víkend, a tak tady nemáme vůbec
nic. Počítač, knihy, deskové hry a vlastně
ani oblečení, takže vytahuju starší věci ze
základní školy. Naštěstí jsem se postavou
moc nezměnila. (smích)

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

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

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

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

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

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

Eva Burešová

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

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

chce zničit jakoukoliv radost ze sebe či
práce máte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZDROJ |
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

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

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

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

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

P

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

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

K

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

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

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

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

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

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

Kvíz pro babi a dědu
Nechte dítě vyrobit kvíz pro seniora
na jakékoli téma – babička či děda zavzpomínají a dítě se rozhodně přiučí.
Co třeba něco o prezidentech, mistrovství světa v hokeji či o české kuchyni nebo zahradničení?
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Koronavirové mýty. Nepomůže
česnek, horká voda ani alkohol
Obavy lidstva z koronaviru jsou živnou půdou pro
šiřitele záměrných lží a výmyslů. Některé mýty už
oběhly doslova celý svět, byly mnohokrát vyvráceny,
ale přesto jim spousta důvěřivců věří dodnes.
Přinášíme přehled častých „zaručených“ tvrzení
o koronaviru, která odborníci označují za nesmysly.
Mýtus 1.: Virus zahubí
česnek, imunitu posílí
antibiotika

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

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

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

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

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

FOTO | P. UHLÍŘ, MAFRA

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

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

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

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

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

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

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

INZERCE

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

JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

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

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

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

Jsou auta vaše srdcovka?
ILUSTR. FOTO | MAFRA

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

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

Do našeho týmu na pozici AUTOMECHANIK
hledáme spolehlivého a týmového hráče,
kterému není svět automobilů cizí.
Jste vyučený v oboru a praxi už máte, nebo byste ji rádi získali? Dokážete aktivně řešit
problémy a komunikovat se servisními poradci? Máte smysl pro detail a nebojíte se převzít
odpovědnost? Pak jste pro nás ten pravý!
Nabízíme motivující finanční ohodnocení, postupné zaškolení, firemní stravování a oděv,
práci v mladém kolektivu a možnost seberealizace a profesního růstu.
Pokud vás nabídka zaujala, zašlete nám váš životopis
na e-mail: lenka.mottlova@porsche.cz
Více našich pracovních nabídek najdete na carjobs.cz.
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Těžké začátky „branibor“ v zemích
V krizi umí nasytit davy. Chutnaly už Inkům před osmi
tisíci lety. Bramborami, dříve nazývanými „branibory“,
ale ještě před dvěma staletími Češi opovrhovali. „Ani
nejprostší čeledín nechtěl je pojídati,“ píše se v první
české kuchařce věnované čistě bramborám. Napsala
ji Hana Dumková, od jejíž smrti uplynulo 100 let.
JOSEF HORA
ČR | Žena, která naučila české hospodyně
vařit z brambor. Takový „titul“ náleží kuchařce a spisovatelce Haně Dumkové,
od jejíhož úmrtí v únoru uplynulo 100 let.
Byla totiž autorkou první rozsáhlé české kuchařky věnované výlučně bramborám, která se jmenovala Úprava jídel zemákových.
„Roku 1874 bylo tomu sto let, co zemáky do zemí Koruny české přineseny
byly,“ vyzdvihuje autorka jeden z důvoINZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military

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

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

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

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

Nejrychlejší

půjčka

–
–
–
–
–
–

844 13 14 15

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

Stále hledáme nové obchodní zástupce po celé ČR.

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

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

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Služby, osobní služby, au-pair

Datový specialista, Start a rozvoj podnikání

Zákaznická podpora hledá svého apoštola.

Osobní bankéř/ka - Kutná Hora 0,8 úvazek

35 000 - 43 000 Kč / měsíc

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

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Customer service agent rom/eng

26 000 - 29 000 Kč / měsíc

Customer care coordinator spanish + italian

27 000 - 31 000 Kč / měsíc

Referent se španělštinou

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Strojírenství

Doprava, logistika

Konstruktér

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Nastupte znovu do Amazonu a získejte bonus 12…

PLC programátor - Junior

Pracovník do skladu

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

PLC programátor s praxí

Obalový specialista

30 000 Kč / měsíc

Konstruktér Praha - Východ

Více na www.jobdnes.cz

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Manipulant s VZV jihlava

Více na www.jobdnes.cz
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Evropané o novinku v jídelníčku z počátku nestáli. Téměř dvě století považovali
brambory za pohanskou, nečistou a zdraví
ohrožující plodinu. „Německý lid, jevě
velkou nechuť k nové plodině, ničil pole
zemáky posázená tak, že císař Bedřich musel k ochraně dragouny povolat a kolem
polí postaviti,“ vypravuje v knize Josef
Dumka s tím, že kdo odmítl brambory pěstovat, hrozil mu trest uříznutí uší a nosu.
Jinak než silou na to šel jistý Francouz,
lékárník Antoine Parmentier. Nejprve přesvědčil krále Ludvíka XVI., aby mu věno-
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24
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Do Prahy je přinesli mniši

10

BALENÍ

osoba/den

MAX.

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

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

ks
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Bramborové pochutiny podle Hany Dumkové
MAX.

2

12

MAX.

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

PŘEPRAVKY
osoba/den

ks

osoba/den

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

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

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

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

DOBRÉ ZPRÁVY V ČASE PANDEMIE KORONAVIRU

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

O

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

E

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

V

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

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

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

FOTO | SHUTTERSTOCK

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

5plus2
■ ZDRAVÍ

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

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

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

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

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

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

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

ZVEME VÁS, ABY JSTE SE ZHLUBOKA NADECHLI!

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

ENERGIE
SPECIÁLNÍ TÉMA

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

J

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INZERCE

Tak to je
bezvadný!

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

Garance
měsíce
zdarma

HUDEBNÍ IMPULSY

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

K

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

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

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

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

58 290 Kč

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

FOTO | A. HORSINKA, MAFRA

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

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

Nový výrobek
10x delší životnost baterie
e
za příplatek
Drhovle u Písku - Pamětice

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

Písek

ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o.,
Pražská 484,
tel.: 382 271 693, 731 441 904

Strakonice (ul. Volyňská)

Milisterfer s.r.o.,
Radošovice 146,
tel.: 383 324 405, 777 993 399

Soběslav

Oáza-Cyklosport Švec,
Na Ohradě 368,
tel.: 381 211 481, 603 836 119

Další nejbližší prodejny: České

Budějovice 2x,
Plzeň 2x, Vlašim, Praha a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz
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Česká republika

PESTRÁ KRAJINA PETRA HAVLA

Objevte „neznámý“ pojem příroda

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

Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

J

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

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

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

INZERCE

VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

AKCE

/

MALOTRAKTORY

/

64 740 Kč

KARTÁČE

49 990 Kč

/

ŠTÍPAČE

/

A DALŠÍ

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

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

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-96 / KUK-125

SAZEČ BRAMBOR
SB-40

2 RADLICE SV-1
+ NOSIČ NM1-001

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

HOLD TĚM, CO POMÁHAJÍ
ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Brno, GARDEN STUDIO, U zoologické zahrady 2/212, T 546 222 990 / Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 /
Brtnice, Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388 / České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606
648802 / HavlíčkůvBrod,MAT-MILANMILICHOVSKÝ,Pražská2495,T569425052 / Jemnice,VÁCLAVFUČÍK-ZAHRADNÍTECHNIKA,NaPodolí
310,T607279706 / Jihlava,MARREKO,RomanaHavelky2,T567220595/ Strakonice,Milisterfer,s.r.o.,Volyňská97,T777993399

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

Všem zdravotníkům, policistům,
hasičům, dobrovolníkům pracujícím nejen pro seniory, vojákům, celníkům a všem, co pomáhají ostatním proti nákaze koronaviru: Držte
se, hodně sil, zvládáte to na jedničku. Velká poklona vám patří.
Dagmar Macášová
Chcete i vy něco vzkázat lidem
z první linie boje s koronavirem? Napište na e-mail redakce@5plus2.cz.
Vybrané vzkazy zveřejníme.

NÁŠ KRAJ

zaměstnavatelé

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN 5PLUS2 PRO JIŽNÍ ČECHY
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CO SI TAKÉ PŘEČTETE
NEZAMĚSTNANOST

4–5

Nezaměstnanost v jižních Čechách klesla
v únoru o jednu desetinu procentního
bodu na 2,6 procenta. Bez práce bylo
11 759 lidí. V Jihočeském kraji bylo ke konci února 19 702 volných míst, meziročně téměř o tisíc víc.

EPIDEMIE KORONAVIRU

6–9

Jak se vybrané jihočeské společnosti připravují na nadcházející měsíce v souvislosti
s šířením epidemie koronaviru? Očekávají
velké ekonomické dopady?

ZPOMALOVÁNÍ EKONOMIKY

10

Zpomalování ekonomiky pociťujeme zejména v oblasti zakázek z tradičního automobilového průmyslu, říkají některé velké
jihočeské společnosti. Díky rozvoji elektromobility se jim zatím daří propad kompenzovat.

STARŠÍ ZAMĚSTNANCI

12–13

Jak ve firmě pracujete se zaměstnanci ve
věku 55+? Co od práce očekávají? Jsou pro
ně lákadlem benefity? Jak je pro ně těžké
INZERCE

zvládat moderní technologie? Na tyto otázky odpovídali velcí jihočeští zaměstnavatelé v další části diskuse.

HLEDÁNÍ KANDIDÁTŮ

14–15

Situace s kvalitními kandidáty se zlepšuje,
ale pozvolna, tvrdí zaměstnavatelé. Stále
je však problém sehnat na trhu práce odborné pracovníky, svářeče, seřizovače,
technology a podobné.

AUTOMATIZACE

16–17

Co přinesl nástup automatizace a průmyslu 4.0 v posledních letech? Rušily firmy kvůli novým technologiím pracovní místa?

PODNIKÁNÍ NA JIHU

18–19

Investice do silnic a domů pomáhají v Jihočeském kraji stavebnictví. Pro jižní Čechy je ale dál důležité také zemědělství.
MF DNES zjišťovala, jakým oborům se
v regionu v současnosti daří, a připravila
mapu podnikání k jednotlivým okresům.
V posledních letech hodně investují zavedené značky.
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Náš kraj

Nezaměstnanost: firmy budou
Nezaměstnanost v jižních Čechách klesla v únoru o jednu desetinu procentního bodu na 2,6
procenta. Bez práce bylo 11 759 lidí. V Jihočeském kraji bylo ke konci února 19 702 volných míst,
meziročně téměř o tisíc víc. Jihočeský kraj zaznamenal v únoru čtvrtou nejmenší
nezaměstnanost v České republice.
TEXT: JAKUB BARTOŠ, FOTO: MAFRA

J

eště před dvěma roky sháněly
místní firmy desítky nových zaměstnanců. Teď se situace v Jihočeském kraji změnila. Většina velkých podniků letos velké nabírání
nechystá. Nebudou ale ani propouštět.
To platí například pro strojírenskou
skupinu Motor Jikov. „Neplánujeme výrazně navyšovat výrobu. Zároveň ale také
nečekáme pokles počtu zaměstnanců.
Předpokládáme, že počet zůstane zhruba
stejný,“ ujišťuje personální ředitelka Iva
Fantyšová. Podnik se sídlem v Českých
Budějovicích má nyní přibližně 800 pracovníků.
Iva Fantyšová potvrzuje, že v minulých letech byla v oboru poptávka po nových posilách větší. „Zakázky v našem
oboru měly výrazně růst, protože odběratelé, kterými jsou velké automobilky, plánovaly velký růst. My jsme se tomu snažili přizpůsobit a nabírat. Situace se ale po-

FIRMA POROSTE
O ZHRUBA STO MÍST.
JEDNÁ SE
O VYSOKOŠKOLSKÉ
KVALIFIKOVANÉ PROFESE.
PŘIJÍMÁME PŘEDEVŠÍM
INŽENÝRY, VEDOUCÍ
ZÁKAZNICKÝCH PROJEKTŮ
ČI ZKUŠEBNÍ INŽENÝRY.
POČET ZAMĚSTNANCŮ
NA MONTÁŽNÍCH LINKÁCH
ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY.

NEZAMĚSTNANOST V JIŽNÍCH ČECHÁCH KLESLA V ÚNORU O JEDNU DESETINU PROCENTNÍHO
BODU NA 2,6 PROCENTA. BEZ PRÁCE BYLO PŘESNĚ 11 759 LIDÍ.

stupně ochlazovala,“ vysvětluje personalistka firmy z Českobudějovicka.
NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTNOST
V KRAJI MÁ ČESKOBUDĚJOVICKO
Tam v únoru podíl nezaměstnaných ve
srovnání s lednem zůstal na stejné hodnotě – 1,9 procenta. To je nejnižší číslo
ze všech okresů v Jihočeském kraji. V únoru bylo v českobudějovickém okrese 2
677 uchazečů o práci a firmy nabízely 4
991 volných míst.
„Na jedno volné pracovní místo připadalo k 29. únoru 2020 v Jihočeském kraji
0,6 uchazeče. To je pátý nejnižší počet
mezi kraji. V porovnání s předchozím
rokem je zřejmé určité snížení. Loni ve
stejný den to bylo 0,7 uchazeče o zaměstnání na jedno volné pracovní místo,“ líčí
Pavlína Kubíková z Krajské správy Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích.

Náš kraj
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letos nabírat méně
Nabírat neplánují ani v Budějovickém
Budvaru, kde působí 670 pracovníků.
„Žádné nárůsty počtu pracovních míst
neplánujeme, bude se jednat o náhradu
za běžnou fluktuaci,“ reaguje PR manažerka Markéta Ježková.
Jsou ale také výjimky. Mezi ně patří
největší zaměstnavatel v kraji, kterým je
společnost Robert Bosch České Budějovice. Na okraji města pro ni pracují téměř
čtyři tisíce lidí.
„Firma poroste během roku 2020
o zhruba sto pracovních míst. Jedná se
o vysokoškolské kvalifikované profese.
Přijímáme především inženýry, vedoucí
zákaznických projektů či zkušební inženýry. Počet zaměstnanců pracujících na
montážních linkách zůstává v tomto roce beze změny,“ vysvětluje personální ředitelka Barbora Schelová.
„Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji činil 2,6 procenta. Oproti minulému měsíci došlo ke snížení o 0,1 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání
byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob v
hlavním městě Praze s 1,9 procenta, na-
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opak nejvyšší podíl byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji s 4,6 procenta,“ shrnuje Pavlína Kubíková.

PRÁCI HLEDAJÍ NEJČASTĚJI LIDÉ
VE VĚKU 55 AŽ 59 LET
Podíl nezaměstnaných lidí klesl v únoru
téměř ve všech okresech. Nejvyšší hodnota zůstává na Českokrumlovsku, kde
je bez práce 4,1 procenta uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. Mezi lidmi
bez práce převažovali v Jihočeském kraji
muži.
„Na celkovém počtu osob bez zaměstnání se podíleli 54,1 procenta, to je meziměsíční snížení o 3,1 procenta. Nejvyšší
podíl nezaměstnaných mužů byl uveden
v okrese Prachatice s hodnotou 60 procent, naopak v okrese Písek převažovaly
mezi nezaměstnanými ženy s 50,6 procenta,“ přidává Pavlína Kubíková.
Práci pak hledají nejčastěji lidé ve věku
55 až 59 let, kterých bylo 1 802. „Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v kraji
stejný jako ve stejném období minulého
roku, tedy 43,1 let,“ dodává Kubíková.

STATISTIKA
NEZAMĚSTNANOST
Únor 2020
Okres
Č. Budějovice
Č. Krumlov
J. Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
Jihočeský kraj

počet
2 613
1 745
1 472
1 161
981
1 668
2 119
11 759

podíl
1,9 %
4,1 %
2,3 %
2,3 %
2,6 %
3,2 %
3,0 %
2,6 %

Leden 2020
Č. Budějovice
Č. Krumlov
J. Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
Jihočeský kraj

2 677
1 820
1 491
1 185
1 028
1 666
2 176
12 043

1,9 %
4,3 %
2,4 %
2,4 %
2,7 %
3,2 %
3,1 %
2,7 %

Zdroj: Úřad práce ČR
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PŘEHLED
ENGEL STROJÍRENSKÁ

Firma Engel má devět výrobních závodů
po celém světě, které se zabývají výrobou vstřikolisů na plasty. Jen jeden výrobní závod je v Česku, a to Engel strojírenská spol. s r. o. Nyní má 1 000 zaměstnanců a vyrábí většinu komponent
pro tři závody v Rakousku.

SCHWAN COSMETICS CR

Společnost je součástí nadnárodního holdingu Schwan-Stabilo Cosmetics GmbH.
V Českém Krumlově působí od roku 2001
a vypracovala se na pozici světové jedničky ve výrobě dřevěných kosmetických
tužek.

VŠTE

Vysoká škola technická a ekonomická
vzdělává odborníky v oblasti technických a ekonomických oborů. Má více než
4 000 studentů a dalších 500 v oblasti
celoživotního vzdělávání. Celkem v ní pracuje 220 zaměstnanců a akademických
pracovníků. Výrazně se zaměřuje na spolupráci s podniky a potřeby trhu práce.

Náš kraj

Koronavirus:
Čekáme dopady
na ekonomiku

Redakce MF DNES přináší debatu jihočeských zaměstnavatelů.
Z důvodů opatření kvůli koronaviru tentokrát odpovídali zástupci
vybraných společností písemně v polovině března.
JAKÉ DOPADY MÁ PRO VAŠI SPOLEČNOST
EPIDEMIE KORONAVIRU A OPATŘENÍ S NÍ
SOUVISEJÍCÍ? JAK SE CHYSTÁTE NA
NADCHÁZEJÍCÍ MĚSÍCE? OČEKÁVÁTE KROMĚ
EKONOMICKÝCH DOPADŮ I NĚJAKÉ
PERSONÁLNÍ ZMĚNY?

Lenka Vohradníková (Jihočeská hospodářská komora): Hospodářská komora
České republiky se velmi aktivně zapojila do řešení stávající situace včetně dopadů vládních opatření na podnikatelskou sféru. Společně s vládou projedná-
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S Jihočechy jsme 20 let
Vážíme si toho, že na jihu Čech můžeme:
 připívat k čistému životnímu prostředí,
 bezpečně a ekologicky pokrývat pětinu české spotřeby,
 zaměstnávat Jihočechy,
 být zdrojem zakázek pro jihočeské ﬁrmy,
 podílet se na podpoře spolkového života v jihočeských obcích,
 stavět nová dětská hřiště, vybavovat školy, podporovat kulturu
nebo cestovní ruch.

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN
SKUPINA ČEZ

vá možná opatření na podporu podnikatelů. Snahou je zmírnit hospodářské
škody firem a také nalézt vhodné a účelné kompenzace pro podnikatele a živnostníky. Mezi kompenzace již nyní patří program Úvěr COVID, který připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu
a Českomoravská záruční a rozvojová
banka (ČMZRB). Dále se intenzivně jedná o odkladech plateb DPH, daně z příjmů a povinného pojistného (sociální a
zdravotní).

Náš kraj

Ještě myšlenka na závěr. Zabýváme se
umělou inteligencí, autonomními vozidly a podobně, ale neumíme si poradit
s jedním novým virem. Proto je nutné
mimo jiné podporovat vzdělání a vědeckovýzkumná centra, abychom se alespoň trochu uměli vyrovnat i s nástrahami přírody. Také je třeba zvážit, zda zcela globální výroba je z hlediska přežití
úplně ideální.
Milan Černý (Rohde & Schwarz): Prioritním zájmem Rohde & Schwarz je v současné situaci ochrana zdraví všech zaměstnanců společnosti. Již koncem ledna byl v koncernu založen centrální tým,
který se intenzivně zabývá otázkami týkajícími se šíření koronaviru. Společně s
jednotlivými organizačními složkami
koncernu a také s naším výrobním závodem pravidelně vyhodnocuje rizika a zavádí opatření, která jsou podřízena pouze jednomu cíli: ochránit naše zaměstnance a neohrozit zákazníky Rohde &
Schwarz po celém světě. Pro nás všechny tato opatření znamenají značná omezení, ale věřím, že mají svůj smysl. Ekonomickým dopadům se nelze vyhnout.
Co se týká dopadu na zaměstnanost, vše
bude záležet na délce trvání této mimořádné situace.
Zdeněk Caha (VŠTE): Epidemie koronaviru má na naši organizaci vliv především z hlediska aktivit týkajících se internacionalizace, služebních cest a zahraničních návštěv, a to jak přijíždějících,
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ROHDE & SCHWARZ

tak vyjíždějících. Zároveň dochází k narušení plánovaných akcí, jako jsou
workshopy, konference a společenské
akce. Byla také zrušena kontaktní výuka
a dopady budou tedy nejspíš mnohem
většího rozsahu.

Společnost vyvíjí, vyrábí a prodává inovativní produkty v oblasti měřicí, vysílací a
mediální techniky, kybernetické bezpečnosti, zabezpečených komunikací a dále
v oblasti monitorování a testování sítí.
Byla založena před 85 lety a má prodejní
a servisní síť ve více než 80 zemích světa.
Ve Vimperku působí společnost od roku
2001 a patří k největším zaměstnavatelům v regionu.

Martin Toman (Schwan Cosmetics): Na
ochranu našich zaměstnanců před koronavirovou nákazou jsme zavedli velmi
přísná opatření. Hned od počátku šíření
koronaviru v republice jsme ustanovili
pracovní skupinu, která denně vyhodnocuje situaci a přijímá preventivní opatření. Snažíme se ochránit naše zaměstnance všemi dostupnými způsoby. Nečekáme na rozhodnutí vlády, snažíme se být
v tomto směru proaktivní – zdraví zaměstnanců je pro nás prioritou. Kosmetický průmysl si žije svým vlastním životem a klasický ekonomický cyklus nemá
vliv na fungování společnosti. Žádné výrazné ekonomické dopady na naši společnost neočekáváme.
Šárka Nováková (Greiner Perfoam): Vše
se neustále dramaticky mění a v době,
kdy vyjde tato příloha, může být vše úplně jinak. Fakt je, že objednávky od našich
zákazníků jsou zatím stále vyšší než plánované. Připravujeme se však na scénář,
kdy naši zákazníci svoji výrobu dočasně
pozastaví a naše dodávky tím automaticky skončí. Stále platí, že se potýkáme
s permanentním nedostatkem pracovníků v dělnických profesích a s jejich zvýšenou fluktuací.

MEKTEC MANUFACTURING

Společnost Mektec Manufacturing
Corporation Europe CZ s r. o. působí
v České republice od roku 1997. Firma se
zabývá výrobou a osazováním flexibilních plošných spoju pro automobilový,
zdravotnický a všeobecný průmysl.
Závod v Českých Budějovicích je zaměřen na lisování, laminaci a lepení různých
výztuží, elektrické testování a 100% optickou kontrolu.

GREINER PERFOAM

Společnost Greiner Perfoam působí v Táboře od roku 1996. Je součástí rakouské
holdingové společnosti
Greiner. Výrobní portfolio se postupně
rozrostlo na pohledové díly pro zavazadlové prostory motorových vozidel, speciální akustické komponenty pro interiéry a motorové prostory automobilů prémiových značek, např. BMW, Daimler
Benz, Audi nebo Bentley.

>
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REINFURT-ČR

Německá společnost vznikla v roce
1943. Mateřský závod je v Rimparu
u Würzburgu, s montážním závodem
v Prachaticích a obchodním zastoupením v USA a Číně. Její miniaturní ložiska
se vyvážejí do celého světa.

MONDI BUPAK

Mondi Bupak v Českých Budějovicích
(bývalé Jihočeské papírny) je součástí
skupiny Mondi Group. Je předním výrobcem vysoce kvalitních obalů z vlnité lepenky s dlouholetou tradicí. Vyrábí
inovativní obalová řešení pro řadu průmyslových odvětví, včetně potravinářského a spotřebního průmyslu.

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA

Jihočeská hospodářská komora (JHK) je
sdružení jihočeských podnikatelů, které funguje v rámci Jihočeského kraje již
19 let. Stěžejní činností JHK je podpora
podnikání, a to jak prostřednictvím poskytování služeb členům JHK, tak i informačního servisu ostatním podnikatelům,
včetně podnikatelů začínajících. Ročně
pořádá stovky seminářů a workshopů.
INZERCE
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Virus: Čekáme

> Tereza Velíšková (Skupina Kuboušek): Si-

tuace ovlivnila nás všechny, každodenní
chod firmy, ale dodržujeme, co je třeba,
abychom šíření nemoci nepodpořili a zároveň zvládli poněkud extrémní situaci
s veškerým respektem a bez paniky. Nadcházející měsíce již svůj scénář samozřejmě mají. Začneme implementovat vše, co
nám pomůže udržet ekonomickou stabilitu. A samozřejmě rádi bychom oslavili
30 let existence naší společnosti. Je to oslava stability a společné práce téměř dvou
stovek lidí. V tuto chvíli však musíme počítat i s tím, že některé plány budou zpožděné a některé akce se mohou posunout. Predikovat konkrétní ekonomický dopad epidemie koronaviru je v tuto chvíli předčasné. Negativní dopad závisí především na
rozsahu pandemie, ale taky na tom, jak
moc velkou paniku vyvolá. Panika se šíří
rychleji než epidemie a vede k propadům
produkce a poptávky, ale na druhou stranu zpomaluje šíření nemoci. Jakmile ale
pandemie opadne, fungování ekonomického sektoru se vrátí do normálu a bude snaha dohánět výrobu. V souvislosti

s koronavirem žádné personální změny
neočekáváme. Změny plánujeme spíše
s rozvojem dalších divizí.

David Dědič (Engel): Současná situace
má na nás stejně jako na většinu firem zásadní dopady. Jsme součástí holdingu a
máme úzké napojení na naše výrobní závody v Rakousku. Jsme hlavním dodavatel těchto závodů a většina dílů vstřikovacího lisu se vyrábí právě u nás. Omezení
na hranicích je pro nás velmi citelné.
Daniela Maiová (Mektec Group): Během nadcházejících měsíců očekáváme
propad výroby způsobený chybějícími
dodávkami materiálu z Číny, která byla
epidemií postižena jako první. Situace
i přesto zatím není kritická. Vzhledem
k tomu, že převážnou část našich pracovníků tvoří ženy, očekáváme v následujících měsících i zvýšenou absenci pracovnic, které se budou starat o děti do deseti
let věku. Vzhledem k situaci je ale těžké
odhadovat dlouhodobý dopad. Dnes
opravdu nevíme, co nás čeká zítra.

Náš kraj
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dopady na ekonomiku
SKUPINA KUBOUŠEK

Skupina Kuboušek se zabývá prodejem špičkových měřicích přístrojů a technologických celků, high-endových technologií, vstřikovacích
strojů a periferních zařízení pro zpracování
plastů. Poskytuje komplexní služby od vytvoření a realizace projektů automatizovaných buněk až po servis, odborná školení, vzdělávání,
akreditovanou kalibraci a optimalizaci výrobních procesů v uvedených odvětvích. Díky takto širokému portfoliu je jedinečná v celé Evropě. Centrála se nachází v Českých Budějovicích, odkud jsou řízeny i dceřiné společnosti
na Slovensku a v Polsku.

MONTO BALKAN

Firmu Monto spoluzakládal v roce 1998 personalista Miroslav Mühlbock. Firma je dodavatelem
služeb pro automobilový průmysl. Dceřinou společnost Monto Balkan v srbském Bělehradu buduje Mühlbock od roku 2017 a vozí českým firmám ze Srbska lidi „na míru“. Společnost se
díky svým aktivitám stala asistenční kanceláří
Hospodářské komory České republiky.
INZERCE
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Fórum: Pociťujeme
zpomalování ekonomiky
Pociťujete nezávisle na epidemii
zpomalování ekonomiky? Pokud
ano, odráží se to ve vaší firmě na
nabírání nových zaměstnanců?

Lenka Vohradníková (Jihočeská hospodářská komora): Z pohledu firem zacílených na automobilový průmysl je určité
zpomalování nebo možná spíše vyčkávání
samozřejmě poznat. Osobně ale nehodnotím situaci nijak vyhroceně, jihočeské firmy okamžitě zareagovaly a své podnikaní
přizpůsobují novým požadavkům trhu,
které se i v automotivu orientují více na
ekologii, především na elektromobilitu.
Jestli je tato cesta správná a zda ve finále
opravdu odlehčí ekologické zátěži, nyní
nebudeme hodnotit. Drobné oslabení
těchto firem v trhu práce ale zcela vyrovnáINZERCE

vá navýšení poptávky v oblasti služeb, například ve stavebnictví. Jhk je již třetím
rokem mimo jiné garantem pro program
Kvalifikovaný zaměstnanec, který do firem na HPP přivádí zaměstnance především z Ukrajiny. Velký zájem o zahraniční
pracovníky z těchto profesí výše uvedená
slova jednoznačně potvrzuje.

Milan Černý (Rohde & Schwarz): Před samotným rozšířením koronaviru jsme žádný pokles poptávky po našich produktech
nezaznamenali. Naše strategie nejen
v personální oblasti je jasně koncipována
a i nadále chceme v našem závodě růst. Situace se ale může poměrně rychle změnit. Zkušenosti z posledních ekonomických propadů nás nutí k obezřetnosti.
Zdeněk Caha (VŠTE): V našem odvětví,
tedy vzdělávání, zatím nezaznamenává-

me citelné projevy zpomalování ekonomiky, nicméně náznaky ze strany partnerských organizací z praxe jsme již zaznamenali.
Martin Toman (Schwan Cosmetics): Zatím jsme nic takového nepociťovali.
Běžný ekonomický cyklus v průmyslu
a ekonomický cyklus v kosmetickém
průmyslu není totéž. Žádný výrazný
progres v náboru uchazečů jsme nezaznamenali.
Tereza Velíšková (Skupina Kuboušek):
Vzhledem k tomu, že společnost Kuboušek je dodavatelem pro řadu výrobních
společností v Česku i na Slovensku, tak samozřejmě signály vnímáme, ale ne všude
a ne stejné. Někde jsme zaznamenali jisté
ochlazení investic či déle zvažované investice do strojů i služeb než obvykle.
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vedli v minulých letech zajímavé benefity,
které nám pomáhají nové zaměstnance získat a stávající si udržet. Pracovní
trh je ale v našem regionu stále, jak se
říká, „přehřátý“ a v neprospěch zaměstnavatele.

SPOLEČNOST ROHDE & SCHWARZ
SÍDLÍ VE VIMPERKU.
FOTO: ROHDE & SCHWARZ,
SKUPINA KUBOUŠEK
Někde se dokonce propouštělo, ale na
straně druhé dochází i k navýšení investic ze strany jiných zákazníků, kteří získali velké zakázky. A paradoxně, odráží
se to i tak, že zaměstnanci našich zákazníků, kteří zeštíhlili svůj stav, hledají novou práci u nás. Zaměstnance nabíráme stále s přihlédnutím k přirozené
fluktuaci, rodičovským dovoleným, odchodům do důchodu. Naše společnost
není výrobní gigant ani pouhý prodejce
produktů. Jsme v tom dobrém slova
smyslu flexibilním hybridem, který doká-

že snáze reagovat na potřeby různých
segmentů trhu. Tudíž nábory nijak nezastavujeme, místo toho hledáme nové výzvy na trhu, a proto vítáme další odborníky a specialisty do našich řad.
Šárka Nováková (Greiner Perfoam): Jak
již bylo uvedeno, potřeby našich zákazníků jsou vyšší než plán. Žádné zpomalení
tedy zatím nepociťujeme. Pravděpodobně je to dáno segmentem, pro nějž dodáváme, tedy pro prémiové automobily. Pro
nové, ale i stávající zaměstnance jsme za-

David Dědič (Engel): Ano, pociťujeme
zpomalování ekonomiky a i my jsme byli nuceni na některé pozice ukončit nábor zaměstnanců. Jsou ale pozice, na
které stále hledáme, a po uklidnění situace s koronavirem opět jejich nábor zaktivujeme. Otevřeli jsme i novou pobočku v Českých Budějovicích, kde pracují
naši softwaroví odborníci a kde nabíráme nové kolegy.
Daniela Maiová (Mektec Group): Zpomalování ekonomiky pociťujeme zejména
v oblasti zakázek z tradičního automobilového průmyslu. Díky rozvoji elektromobility se nám zatím tento propad daří kompenzovat. Potřeba nových zaměstnanců a vyšších personálních kapacit zůstává zatím
nezměněna. Dle situace bude případně v
průběhu roku mírně navýšena. Ale ani v takové situaci se neobáváme nějakého ohrožení. Jsme připraveni.

INZERCE

uPlatNěNí u Nás Najdou:
Federal-mogul valvetrain s.r.o., strojírenská 160, 380 01 dačice
Výrobce sacích a výfukových ventilů do spalovacích motorů

oPerátoři Na obráběcí stroje a liNKy
oPerátorKa vizuálNí KoNtroly
Kovář – obsluha Kovacího lisu
hlavNí PracovNí NáPlň

• Výroba ventilů na obráběcích strojích
• Výroba výkovků na kovacích lisech s využitím
zápustkového kování podle zadaného výkresu
nebo předepsaného postupu.
• Měření výkovků - ventilů dle požadované
dokumentace, vedení příslušných záznamů

Nabízíme:

• Individuální nástupní mzdu
dle dosažené kvalifikace, znalostí a praxe
• Osobní prémii, letní/ zimní bonus, příspěvek na stravování,
na kulturu/ sport/ relaxaci poskytujeme FlexiPassy,
příspěvek na penzijní připojištění,
dovolenou navíc

Požadujeme:

• Schopnost pracovat v třísměnném/ nepřetržitém provozu
• zodpovědnost a spolehlivost
Pokud nejste vyučení v oboru strojní kovář/ kovářské práce / obráběč kovů/
strojírenství apod. , ale máte chuť se naučit kovat, obrábět,
vizuálně kotntrolovat - rádi vás vyškolíme, zaučíme!

KoNtaKtujte Nás: marie.zavodska@tenneco.com, nebo volejte na tel.: 383 131 330, nebo si na vrátnici společnosti vyzvedněte a vyplňte žádost uchazeče o zaměstnání.
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Jak ve vaší společnosti pracujete
se zaměstnanci ve věku 55+?
Co od práce očekávají?
Jsou pro ně lákadlem benefity?
A jak je pro ně těžké zvládat
moderní technologie?
Lenka Vohradníková (Jihočeská hospodářská komora): Zaměstnávání osob ve
věku 55+ je kapitolou samo pro sebe.
Mám totiž pocit, že přesto, že firmy mají
nedostatek pracovníků, této skupině se
až na výjimky úplně nevěnují. Možná
zde dokonce trošku panují i určité předsudky. Je samozřejmé, že tito lidé nebudou mít již takový tah na bránu, co se
moderních technologií týče, ale vše se
dá vyřešit proškolením a vzděláváním.
Zaměstnanci 55+ mají spoustu výhod,
od pracovních návyků, velkou zodpovědnost až po silnou loajálnost. Chce to ale
od managementu trochu jiný přístup
a s tím ještě mnoho firem neumí pracovat. Za Jhk vidíme právě v této skupině
obrovskou možnost a příležitost pro získání kvalitních pracovníků, podíleli
jsem se na projektu s názvem Společnost přátelská 55+, a to s cílem právě tento typ zaměstnávání zpopularizovat a
ukázat best praxis. Všichni víme, že populace stárne a v roce 2050 bude dokonce jedna třetina osob starší 65 let. Je proto třeba na to již nyní alespoň postupně
začít reagovat.
Milan Černý (Rohde & Schwarz): Naše
firma si je vědoma potenciálu a znalostí
starších pracovníků. Jsou nejen přínosem z hlediska dlouholetých zkušeností,
ale prokazují vysokou míru loajality
a zodpovědnosti vůči pracovním povinnostem. V současné době pracuje ve vimperském závodě zhruba deset procent
osob starších 55 let. S problémy při začlenění starších kolegů do mladšího kolektivu se nepotýkáme. Obě generace se vzájemně doplňují a předávají si své znalosti. Zaměstnancům se snažíme vyjít vstříc
i přizpůsobením pracovního prostředí či
možností dalšího vzdělávání.
Zdeněk Caha (VŠTE): Přístup k zaměstnancům 55+ je velmi individuální, tito
pracovníci jsou mnohem více orientováni na pracovní spokojenost, pracovní
klima či firemní kulturu. Benefity jsou
pro ně přínosem a ocení je. Z mých
osobních zkušeností však vím, že mnoho kolegů si velmi váží uznání, pochval
a pocitu důležitosti a ocenění jejich přínosu pro naši organizaci. Práce s těmito zaměstnanci však vyžaduje zvýšené
úsilí, které se ovšem určitě dlouhodobě
vyplácí.
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Vycházíme
vstříc i starším
zaměstnancům

FOTO: JHK

Martin Toman (Schwan Cosmetics):
Všichni zaměstnanci naší společnosti
mají rovné podmínky, takže se na tuto
věkovou skupinu přímo nezaměřujeme. Nicméně poskytujeme benefity,
které mají přímou souvislost s délkou
praxe a dosažením určitého věku zaměstnance, a tedy i výší příspěvků od
zaměstnavatele. Jedná se například
o penzijní připojištění či kapitálové životní pojištění, kafeterii, pracovní výročí, odměny k odchodu do důchodu atd.
Vzhledem k tomu, že v naší společnosti

máme propracovaný systém vzdělávání a tréninků, žádné zásadní problémy
se zvládáním moderních technologií nepociťujeme.
Šárka Nováková (Greiner Perfoam):
K zaměstnancům přistupujeme individuálně. Důležitá je ochota učit se novým věcem, flexibilita, důraz klademe na vzájemnou spolupráci a dobré vztahy na pracovišti, což je důležité u zaměstnanců všech věkových kategorií.
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fitem je pro ně pružná pracovní doba
i možnost práce z domova. Chtějí mít čas
na sebe, mít osobní život, stejně jako
mladší generace. Děti mají sice odrostlé,
ale stále chtějí kromě práce mít čas na koníčky, přátele i cestování. Navíc jim přibývá potřeba řešit péči o postarší rodiče
a pružná pracovní doba jim toto částečně
umožní. Všichni shodně oceňují řadu odměn při pracovních výročích, narozeninách, svatbách nebo prémie při odchodu
do důchodu. To, co máme možná navíc
jako benefit, je i možnost stát se profesionálními mentory a odbornými lektory
v našem vzdělávacím centru. To slouží
pro odborné, nejen technické vzdělání zákazníkům i našim zaměstnancům a několik zkušených seniorních kolegů zde již
takto působí. To znamená, že nemusí setrvat až do důchodu „in the field“, ale mají
možnost své zkušenosti zúročit v pohodlí
skvěle vybavených učeben přímo u nás
na centrále. Vzhledem k tomu, že jsme
technicky založená společnost, tak s moderními technologiemi a zařízeními naši
zaměstnanci pracují denně a nedělá jim
problém rozšiřovat si obzor a znalosti
o novinky. Jinak je to u zaměstnanců netechnických oborů. Tam se nejčastěji setkáváme s potřebou doučit používání MS
Office a celkově prohloubit počítačovou
gramotnost. Ale to jde vše dobře přímo u
nás ve vzdělávacím centru.
David Dědič (Engel): K zaměstnancům
ve věku 55+ se chováme stejně jako ke
všem ostatním zaměstnancům. Podporujeme je benefity a školeními k udržení
nebo zvýšení jejich kvalifikace.
Lucie Novotná (Reinfurt): Pracovníků
55+ máme zhruba patnáct procent. Vykonávají stejné práce jako ostatní a nemyslím si, že by nedrželi krok s mladými. Pokud potřebují zkrácenou pracovní dobu
ze zdravotních důvodu nebo práci na jednu směnu, tak je jim to umožněno jako
každému jinému. Lidé v tomto věku spíše než benefity preferují práci ve stabilní
firmě a práci v místě jejich bydliště, aby
nemuseli do zaměstnání dojíždět.

Zaměstnanci 55+ očekávají především
stabilitu zaměstnání, kterou společnost
Greiner poskytuje. Usilujeme o vytvoření
takových pracovních podmínek, kde se
budou právě i zaměstnanci 55+ cítit
dobře a podpoří to rovněž jejich dobré
pracovní výsledky.
Tereza Velíšková (Skupina Kuboušek):
Pracovníci v této kategorii u nás tvoří
nyní zhruba 1/5 celkového počtu zaměstnanců. Někteří jsou tu téměř od počátku
existence společnosti. Zasahují široké pro-

fesní spektrum, od pozice skladníka nebo
servisního technika až po manažera kvality či finanční controllerku. Mnozí z nich
s panem Ivanem Kubouškem zažili tři desetiletí rozvoje a změn. Jsou to bezpochyby pilíře společnosti, pracovití, trpěliví
„zkušeňáci“ s nadhledem, od kterých se
můžeme všichni učit. Snad každý tým a
divize má kolegu, který do této kategorie
patří. Vnímám, že potřebují rozumět,
více než kdokoliv jiný, kam firma kráčí.
Jsou k firmě nesmírně loajální, ale také
chtějí cítit respekt od těch mladších. Bene-

Daniela Maiová (Mektec Group): Ve firmě pracujeme se všemi zaměstnanci stejně, napříč generacemi. Někteří mladí
jsou mnohdy méně aktivní než ti v generaci 55+ – jako ve všem je to o jedincích,
každý má individuální přístup. My se snažíme své zaměstnance motivovat. U starší generace zaznamenáváme rozhodně
požadavek na jistotu a stabilitu. Rozumím tomu. Proto jsou zřejmě motivovaní k výkonům a snaží se držet tempo a přizpůsobit se a zvládat moderní technologie. Někomu se to nepodaří, což se nedá
mít nikomu za zlé. V našem závodě je prostředí velmi dynamické. Vážím si každého člověka.
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Nezaměstnanost:
Nezaměstnanost v Jihočeském kraji klesla v únoru
na 2,6 procenta. Máte stále problém s kvalitními kandidáty?
Jaké profese se vám nejhůře obsazují?

FOTO: JHK

Lenka Vohradníková (Jihočeská hospodářská komora): Míra nezaměstnanosti
se v těch nejnižších číslech pohybuje již
dlouhodobě, výkyvy jsou znát jen například při sezonních pracích. Firmy poptávají daleko více uchazečů, než uvádí počty z úřadů práce a kromě kvalifikovaných odborníků chybí i pracovníci na pozicích dělnických či s nízkou kvalifikací.
Černá díra u nízkokvalifikovaných pracovníků se dá řešit dle mého názoru snadněji, například již zmiňovaným projektem pro získání zahraničních pracovníků. Daleko horší je situace u odborných,
například technických profesí. Zde funguje několik věcí, o které je ale třeba pečovat dlouhodobě. Mám na mysli spolupráci s odbornými školami, propagaci
a image firmy, její aktivity v regionu. Na
to vše myslíme a i z důvodu mnohých ko-

morových aktivit, toto vše na jihu Čech
velmi dobře funguje.
Milan Černý (Rohde & Schwarz): Trh práce se v posledních měsících mění. My
obecně nemáme problém s nedostatkem
kandidátů. Bohužel jsou ale naše požadavky na kvalifikaci kandidátů vyšší než to, co
trh v současné době dokáže nabídnout.
Máme stále několik desítek otevřených pozic. Některé z nich například v elektro
nebo IT oborech, kde se nám daří obsazovat volné pozice jen v delším časovém horizontu.
Martin Toman (Schwan Cosmetics):
Předpokládám, že všichni mají stejné problémy. Nejhůře se nám obsazují pozice
operátorů výroby, seřizovačů a specialistů
strojních center.
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Nemocnice Tábor, a.s. přijme
•
•
•
•
•
•
•

Lékaře/ku pro oční oddělení
Lékaře/ku pro rehabilitační oddělení
Lékaře/ku pro psychiatrické oddělení
Lékaře/ku pro chirurgické oddělení
Lékaře/ku pro neurologické oddělení
Lékaře/ku pro radiologické oddělení
Lékaře/ku pro oddělení ARO

•
•
•
•
•

Lékaře/ku
pro gynekologicko-porodnické oddělení
Lékaře/ku pro oddělení patologie
Lékaře/ku pro oddělení ORL

•
•

FarmaceuTického asisTeNTa/ku
pro ústavní lékárnu

•
•

PedoPsychiaTrickou sesTru
pro psychiatrické oddělení

•

VšeobecNou sesTru; saNiTáře
pro oddělení psychiatrie
VšeobecNou sesTru pro ARO
/ ZdraVoTNického ZáchraNáře pro ARO
FyZioTeraPeuTa/ku; ergoTeraPeuTa/ku
FarmaceuTického asisTeNTa/ku
pro lékárnu Světlogorská
PomocNou síLu pro oddělení stravování

Vybrané profese s náborovým příspěvkem, více na https://www.nemta.cz/pro-odborniky/kariera/
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chybí kvalifikovaní odborníci
Zdeněk Caha (VŠTE): Složité je především obsazování pozic kvalitních akademických pracovníků, zejména docentů
a profesorů, jichž je na pracovním trhu
nedostatek. Dlouhé náborové procesy se
objevují také při obsazování pozic kvalifikovaných projektových pracovníků, například se to týká manažerů a jiných vedoucích pracovníků mezinárodních projektů se znalostí německého jazyka.

Tereza Velíšková (Skupina Kuboušek):
Pokud pod slovem kvalitní rozumíme
kvalifikovaný, navíc i zkušený kandidát,
pak situace není ideální, ale nevnímáme
ji jako horší než loni nebo předloni. Díky
zaváhání některých výrobních firem, zda
už raději brzdit nebo zkusit ještě přidat,
se nám podařilo získat zkušené a kvalifikované zaměstnance na pozice servisních techniků. Co se týče dalších pozic,
netechnicky zaměřených, tak tam je obrovský převis v nabídce na trhu práce. Je
tedy možnost si vybrat zajímavého člověka skutečně na míru. Kupříkladu na pozici personální referentka nebo asistentka

se nám na konci roku 2019 přihlásilo až
80 kandidátů. Z toho velký počet byli čerství absolventi vysokých škol.
David Dědič (Engel): Největší problém
máme s náborem svářečů.
Lucie Novotná (Reinfurt): Máme problém sehnat kvalitní kandidáty, zejména
na technické pozice – seřizovači , technologové atd. I vzhledem k regionu lidé z oboru
raději obsluhují stroje v Německu.

Daniela Maiová (Mektec Group): Situace
s kvalitními kandidáty se zvolna zlepšuje.
Je znát, že zpomalování ekonomiky v některých jiných firmách se projevuje a na
straně kandidátů je vyšší zájem. Hledají
stabilní a perspektivní firmy, jež jim nabízejí jistotu. Ale u kvalitních kandidátů,
zaměstnaných již nějakou dobu v jiných firmách, kteří se poohlíží po změně, narážíme u nástupní mzdy. Stejnou mzdu, jakou
pobírají v současnosti, jim můžeme nabídnout až po záuce. Nejvíc tento problém registrujeme u seřizovačů a údržbářů.
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www.VSTECB.cz

Strojírenství
Stavitelství

U nás si vybereš!

Doprava a logistika

Přihlášky do 30. 4.

Podniková ekonomika
Personalistika
facebook.com/vstecb.cz

Vysoká škola
technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
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Automatizace pracovní
síly firmám neubírá

Co přinesl nástup automatizace a průmyslu 4.0 v posledních letech? Rušili jste kvůli
novým technologiím nějaká pracovní místa?
Lenka Vohradníková (Jihočeská hospodářská komora): Nástup průmyslu 4.0
a s tím související rušení pracovních míst
je velmi často používané spojení, z mého
pohledu ale naprosto nesprávně. Robotizace a automatizace přináší do firem řešení pro nedostatek pracovníků a také
nutnost stávající pracovníky kvalifikovat,
nikoli jim pracovní poměr rušit. V evropských odhadech to dokonce vypadá naprosto obráceně, tedy že průmysl 4.0 sice
zruší přibližně 70 000 pracovních míst,
ale naopak jich 140 000 vytvoří nově. Firmy by samozřejmě zavčas měly o všem
novém a příchozím se svými zaměstnanci mluvit a postupně je na novou situaci
připravovat. Zaměstnanci i zaměstnavatelé by v dnešní době měli být také připraveni na nutnost celoživotního vzdělávání
a věřím, že formát 40 let u jednoho soustruhu již v dnešní době nikde nerezonuje. Kvalitní zaměstnanec, který bude
ochoten se něco nového učit a přizpůsobit se novým technologiím, o práci jistě
nepřijde.
Milan Černý (Rohde & Schwarz): Žádná
pracovní místa jsme v důsledku těchto
změn nezrušili a ani se nechystáme zrušit. Mění se jen struktura pracovních pozic a nároky na kvalifikaci pracovníků.
Abychom zefektivnili naše procesy, snažíme se opakující se činnosti co nejvíce

zautomatizovat a digitalizovat. Tímto vývojem redukujeme počet pracovních pozic, které nejsou náročné na kvalifikaci
pracovníků. Na druhé straně vznikají pracovní pozice s vyšší přidanou hodnotou
a také s mnohem větším nárokem na kvalifikaci pracovníků. Tento trend bude
i nadále pokračovat. Bohužel naše školství reaguje v tomto směru velmi pomalu
a na trh práce budou v následujících letech přicházet lidé s úplně jinou kvalifikací, než firmy potřebují. To pro firmy
bude znamenat další zátěž v podobě rekvalifikace a následného vzdělávání.
Šárka Nováková (Greiner Perfoam): Zatím se nás toto příliš za poslední roky nedotklo, tudíž stále máme dostatek práce
pro naše zaměstnance.
Zdeněk Caha (VŠTE): V rámci Ústavu
podnikové strategie VŠTE se automatizace a průmysl 4.0 projevuje jak v řešených
výzkumných i rozvojových projektech,
tak ve výuce, kam zavádíme nové výukové techniky a moderní technologie. Kvůli novým technologiím se naopak objevuje potřeba nových, vysoce kvalifikovaných pracovníků, dopad je tedy spíše
opačný oproti podnikové praxi. Společnost 4.0 přináší potřebu vysoce kvalifikovaných a angažovaných zaměstnanců,
na což Ústav podnikové strategie reago-

val tím, že nově otevírá v České republice unikátní bakalářský studijní program
Řízení lidských zdrojů, který nové trendy práce s lidmi reflektuje, a to tím, že
bude připravovat kvalitní HR specialisty
a manažery. Velkou výhodou je i skutečnost, že u nás na škole je Ústav technicko-technologický, který řeší zavádění systémů souvisejících s průmyslem 4.0
s průmyslovými podniky, jako je Motor
Jikov apod. Díky vzájemné spolupráci
mezi ústavy tak studenti budou moct vidět i průběh implementace nové technologie a nebude se tedy jednat jen o teoretickou výuku.
Martin Toman (Schwan Cosmetics):
Naše výrobní prostory jsou koncipovány
tak, aby umožnily perfektně čistou výrobu,
což je jeden z nejdůležitějších faktorů při
výrobě kosmetických tužek. Naše výrobky
musí být hygienicky naprosto nezávadné,
tudíž musíme splňovat nejvyšší čistotní
standardy kosmetického průmyslu. Společnost proto pravidelně investuje do nejmodernějších zařízení, které jsou v této době
k dispozici. Začátkem loňského roku jsme
například instalovali novou výrobní linku,
na které kosmetická jádra do dřevěných prkének zakládají robotické manipulátory.
Jen do této jedné linky společnost investovala přes sto milionů korun. Nový proces
přípravy kosmetické hmoty umožňuje dosáhnout její vyšší stability za dodržení nejpřísnějších hygienických standardů. Riziko kontaminace je zde sníženo na minimum, protože kosmetická hmota nepřijde
po celý čas přípravy do kontaktu s operátorem a není ani vystavena vlivům okolního
prostředí, jak tomu bývalo v minulosti.
Nové technologie jsou pořizovány s ohledem na zefektivnění procesu výroby,
v čemž pomáhají i nejmodernější systémy
průmyslu 4.0. Například automatický skladovací systém mezi surovou tužkou a následujícími výrobními kroky řadí a seskupuje zakázky přesně dle potřeb výroby tak,
abychom vyráběli s nejvyšší možnou efektivitou. Na organizaci strojních celků a jejich obsazování zakázkami ve správný čas
a ve správném pořadí je implementován
systém umělé inteligence. Kvůli novým
technologiím jsme žádná pracovní místa
nerušili, lidská práce je i v technicky vyspělých provozech nenahraditelná.
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Tereza Velíšková (Skupina Kuboušek): Nejsme výrobní společnost, riziko ztráty zaměstnání ve chvíli, kdy člověka u výrobní linky nahradí robot u nás nemáme. Průmysl 4.0 je pro
nás naopak výzvou. Jsme dodavatelem automatizovaných linek právě pro výrobní firmy,
od nichž zaznamenáváme zvýšenou poptávku
po těchto systémech. Efekt v naší společnosti
je tedy opačný. Abychom mohli realizovat poptávku zákazníků, hledáme další specialisty
a odborníky do týmu divize Automatizace.
David Dědič (Engel): Pracovní místa jsme
z tohoto důvodu nerušili.
Lucie Novotná (Reinfurt): Ne, naopak u nás
technické pracovní pozice narůstají.
Daniela Maiová (Mektec Group): Trh vyžaduje stále větší konfigurovatelnost výrobků,
menší výrobní dávky, totální flexibilitu, robustnost celého systému výroby a řízení kvality a to vše za stále nižší náklady. Bez digitalizace výroby a logistiky a také beze změn firemní
kultury a systému řízení bychom na trhu neobstáli. Tím, že naše portfolio výrobků se rozrůstá a projekty přibývají, tak obsluhu a lidské
zdroje potřebujeme a žádná místa jsme v posledních letech rušit nemuseli. Aktuálně je těžké odhadnout, jak se bude vyvíjet dále.

FOTO: MAFRA, SKUPINA KUBOUŠEK
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REINFURT-ČR, k.s.
Reinfurt-ČR, k.s. dceřiná spol. GRW
Vysoce precizní miniaturní kuličková ložiska
Váš atraktivní zaměstnavatel ve vašem regionu hledá nové pracovníky na pozice

• seřizovač
•technolog senior
• Frézař, soustružník
•technolog
• Pracovník/ce v montáži
BeneFity

+ přítomnostní prémie
+ příspěvek na dojíždění
+ příspěvek na penzijní připojištění
+ exportní prémie

reinfurt-čr, k.s.

Průmyslová 1366
383 01 Prachatice (Czech Republic)
Phone: +420 380 601 039
Web: www.grw.cz
E-mail: lucie.novotna@reinfurt.cz

+ 29 dní dovolené
+ závodní stravování od 32,- Kč
+ náborový příspěvek 20.000,- Kč
+ vánoční prémie
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Přehled: jihočeskému

Investice do silnic a domů
pomáhají v Jihočeském kraji
stavebnictví. Pro jižní Čechy
je ale dál důležité také
zemědělství. MF DNES
zjišťovala, jakým oborům
se v regionu daří,
a připravila mapu podnikání
k jednotlivým okresům.
TEXT: JAKUB BARTOŠ
FOTO A GRAFIKA: MAFRA

N

a Jindřichohradecku dominuje zemědělství, v okolí Českého Krumlova se díky rostoucímu turismu daří ubytovatelům a majitelům restaurací.
Ukazují to čísla Českého statistického úřadu za uplynulý rok, díky nimž
MF DNES připravila mapu podnikání v Jihočeském kraji.
Statistici zveřejnili údaje o ekonomických subjektech, které ukazují, jakým
oborům se věnují. Jedním z nejdůležitějších je dlouhodobě stavebnictví, čemuž
napomáhá nejen intenzivní developerská výstavba, například v Českých Budějovicích.
„Nárůst stavebnictví mohu potvrdit.
Týká se infrastrukturních staveb, jako

jsou dálnice či železniční koridor. Kraj
opravuje silnice druhé a třetí třídy, do
toho lidé staví nové rodinné domy,“ vysvětluje ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.
Podle něj se nyní v období ekonomického růstu daří většině oborů. I přesto
jsou ale pro jih Čech některé důležitější.
„Dříve se říkalo, že je Jihočeský kraj zemědělský s významným podílem turistického ruchu. Zapomínalo se, že je zde významně zastoupen i průmysl,“ upozorňuje Keist a jako příklad uvádí společnosti
Brisk, ZVVZ či Motor Jikov.
Význam průmyslu potvrzují i čísla statistiků. Mezi převažujícími činnostmi je
pravidelně na předních příčkách. Nejvíc
se mu daří na Českobudějovicku a Táborsku. Právě Tábor má nedaleko dálnice
svou průmyslovou zónu.
NA JIHU V POSLEDNÍCH LETECH
INVESTUJÍ ZAVEDENÉ ZNAČKY
Nejen tam se ve velkém rozvíjí podpora automobilového průmyslu a strojírenství, které v posledních letech zaznamenává pravidelný růst. „V současnosti se jedná především o komponenty
pro automobilový průmysl, strojírenství, energetiku, elektrotechniku a IT,“
uvádí mluvčí CzechInvestu Jana Kohoutová.
Podle ní na jihu země v posledních letech investují především zavedené značky.

„Významnou technologickou firmou
působící v kraji je německá společnost
Robert Bosch, která vedle podpory výrobních kapacit na území kraje v minulých letech výrazně investovala do technologického centra. Podobným typům
investic pomáhá především přítomnost
vysoké školy ve městě, tudíž i absolventů,“ popisuje Kohoutová a připomíná význam tradičních odvětví, jako je potravinářství, zemědělství a textilní a oděvní
průmysl.
Právě zemědělství, lesnictví a rybářství, což jsou dlouhodobě přední odvětví, mají velký význam na Jindřichohradecku, Strakonicku či Prachaticku. Jižní
Čechy tvoří zhruba desetinu zemědělské produkce celé země. Region ale limituje velká rozloha ploch chráněných
území a drsnější půdní a klimatické
podmínky. Proto se jih Čech významně
zaměřuje na chov hospodářských zvířat.
„Například na republikovém chovu
skotu se podílí z patnácti procent. Podíl
regionu na prodeji mléka představuje
více než jedenáct procent. Výjimečným
specifikem jižních Čech je silné produkční rybářství. Celková plocha rybníků,
v nichž se chovají ryby, se pohybuje kolem 25 tisíc hektarů a jsou zdrojem poloviny republikové produkce sladkovodních ryb i vhodným zázemím pro chov
vodní drůbeže,“ líčí ředitelka Regionální
agrární komory Jihočeského kraje Hana
Šťastná.
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Přidej se do
našeho týmu

www.sinopsmp.cz
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stavebnictví pomáhá dálnice
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30 let značky KUBOUŠEK na trhu:

Minulost je inspirací budoucnosti
Dne 1. července 2020 oslaví společnost
KUBOUŠEK EU holding a.s. společně
se svými zaměstnanci 30. výročí svého
založení, třicet let svobodného podnikání, třicet neopakovatelných let na trhu
s měřicí technikou, vstřikovacími stroji
a technologickými celky pro výrobky
z plastů.
Zakladatel a majitel holdingu Ing. Ivan
Kuboušek patří k podnikatelům, kteří po
sametové revoluci neváhali a pomáhali
roztlačit půl století zabrzděný vlak svobodného podnikání. Do světa obchodu
se vrhl doslova „po hlavě“ s 2 200 korunami na sporožirovém účtu, ojetým
wartburgem a záměrem být samostatný, svobodný a nezávislý. Jeho největší
devizou byla odbornost v oblasti měření a metrologie a touha mít výsledky. Za
pochodu a s velkou porcí odvahy shromáždil pod nepřehlédnutelným oranžovým logem produkty zvučných jmen,
vytvořil síť obchodníků i servisních
techniků v Česku i na Slovensku, naučil
se být obchodníkem, účetním i perso-

nalistou a svým
osobním kouzlem i jasnou vizí
přesvědčil lidi,
aby s ním značku
KUBOUŠEK tvořili
a rozvíjeli.
Ivan Kuboušek,
otec sedmi dětí,
energický muž
s vlídným pohledem v očích,
v němž se odráží
tři desetiletí růstu společnosti,
změn, úspěchů
i nelehkých život- Ivan Kuboušek se stále aktivně zajímá o stroje a zařízení, které jeho společních situací. Už nost dodává na trh
dávno si nedělá
účetnictví sám, má obchodníky, techni- sty zaměstnanci. Je stále připraven vést
ky, účetní i personalisty, týmy, které mu i naslouchat a řídit další generace svých
věří, a kterým může věřit zase on. Přesto spolupracovníků. Je tu se svým týmem
dál osobně a neúnavně „kreslí“ dalších pro své partnery i zákazníky, je tu, aby
30 let společnosti. Pečuje o holding, dohlédl, že značka KUBOUŠEK znamená
který čítá sedm firem s téměř dvěma spolehlivost.
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> Podle Šťastné sice nových zemědělců při-

bývá, ale jde o majitele maximálně pětihektarových pozemků. Ti většinou jen pobírají dotace a nechávají na ploše hospodařit skutečné agropodnikatele.
„Paradoxně spíše zaznamenáváme slučování a zvětšování zavedených subjektů. Jednak z důvodu generační výměny,
když odcházející hospodář nemá nástup-

DÁLNICE JEDNÍM Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH OBORŮ
NA JIHU JE DLOUHODOBĚ STAVEBNICTVÍ, ČEMUŽ
NAPOMÁHÁ NEJEN INTENZIVNÍ VÝSTAVBA D3.

ce a podnik prodává, nebo kvůli expanzi
silných zemědělských skupin. V počtu
podniků větších než pět set hektarů drží v
mezikrajovém srovnání jižní Čechy primát,“ uvádí Šťastná.
Největší úpadek zaznamenal především chov prasat. Jejich počet se v kraji za
posledních osmnáct let snížil o osmdesát
procent. Na celkové změny v zemědělství
mají vliv legislativní úpravy i klimatické
podmínky.
„Vzhledem k větším výkyvům počasí,
tržních cen i zákonných požadavků podmiňujících čerpání podpor zemědělští
podnikatelé rozšiřují zdroje příjmů. Rodinné farmy sázejí na agroturistiku, prodej potravin ze dvora či sociální zemědělství. Větší podniky se angažují ve zpracování zemědělské produkce nebo ve výrobě obnovitelných zdrojů energie. Ekonomický vývoj, módní trendy i dotační nástroje vedly k regionálnímu růstu stavu
koní nebo včelstev,“ líčí Šťastná.
Agroturistika souvisí i s dlouhodobým
rozvojem turismu na jihu Čech. Majitelé
hotelů, penzionů či restaurací těží ze stále většího zájmu návštěvníků z Česka i zahraničí. Cizinci navštěvují hlavní turistické cíle, jako jsou krajské město,
Hluboká nad Vltavou či Český Krumlov.

I proto je podle statistik podíl ubytování a
restaurací největší právě na Budějovicku
a Krumlovsku.
Podle ředitele Jihočeské hospodářské
komory se nedá říct, že by některá oblast
podnikání na jihu Čech nyní zaznamenala útlum.
„I když například mnohé kamenné prodejny bojují s e-shopy a většina firem s nedostatkem kvalifikovaných pracovních
sil. Nesmíme zaměňovat snížení růstu
ekonomiky se stagnací nebo útlumem.
Kde se opravdu čeká v budoucnu útlum,
jsou firmy, které dodávají díly pro spalovací motory. Nástup elektromobility asi
mnohé změní,“ naznačuje Keist.

„KDE SE OPRAVDU ČEKÁ
V BUDOUCNU ÚTLUM,
JSOU FIRMY, KTERÉ
DODÁVAJÍ DÍLY PRO
SPALOVACÍ MOTORY.
NÁSTUP
ELEKTROMOBILITY
ASI MNOHÉ ZMĚNÍ.“

INZERCE

ESW Bohemia k.s. Košice u Soběslavi zabývající se výrobou dílů pro automobilový
průmysl hledá zaměstnance na pozice

Obsluha strojů a zařízení
Manipulant – řidič VZV
Seřizovač
Nabízíme:
• SVOZ DO ZAMĚSTNÁNÍ / příspěvek na dojíždění
• atraktivní mzdové ohodnocení a další firemní benefity
• mzdový růst (zaučení zkušenými kolegy samozřejmostí)
• moderní a bezpečné pracovní prostředí
• možnost kariérního růstu
• nástup dohodou

Požadujeme:
ochotu pracovat na 3 směny, spolehlivost
a smysl pro týmovou spolupráci
Studentům SŠ a OU nabízíme možnost
absolvování praxe nebo letní brigády.

Absolventi vítáni!!!

Pro více informací nás kontaktujte:
Tel. 381 470 218
koresova@esw-bohemia.cz
www.esw-group.eu

inzerce

Technické vzdělávání
musí začít již u těch nejmenších
Společnost Rohde & Schwarz Vimperk
cíleně podporuje vzdělávání dětí
a mládeže.„Technika je budoucností
nové generace a současný propad
ve vzdělávání polytechnických oborů
je značný. Naše aktivity proto smysluplně zaměřujeme na technické vzdělávání, v němž má současné školství
výrazný deficit.“, uvedl Milan Černý,
vedoucí personálního oddělení R&S.
Jednou z podporovaných aktivit je kroužek Mladý
koumák, zaměřený na rozvoj elektrotechnických
znalostí a dovedností dětí ve věku od 6 do 15 let.
Kroužek byl zahájen v říjnu roku 2018, ve spolupráci
s DDM Vimperk a Střední školou a Základní školou
Vimperk Nerudova. Prvotní obavy organizátorů
o zájem dětí a rodičů se velmi rychle rozplynuly,
když se přihlásilo 11 mladých koumáků, kteří odstartovali první ročník.
Mladý koumák je určen především dětem, které
mají chuť nahlédnout do světa elektrotechniky
a užít si badatelské kouzlo při objevování základních fyzikálních zákonitostí. Děti odborně vedou
zaměstnanci společnosti Rohde & Schwarz František Honza a Ondřej Dvořák, kteří jsou profesionály
ve svém oboru a zároveň pedagogy volného času

pro zájmové vzdělávání. Při jednotlivých činnostech pomáhají mladým koumákům i studenti elektro oborů SŠ a ZŠVimperk, Nerudova, plní tak funkci
odborných asistentů.
Rčení „dobré zboží se chválí samo“ se potvrdilo při
zahájení druhého ročníku na podzim roku 2019,
kdy se přihlásilo celkem 32 zájemců. „Nyní kroužek funguje v pondělí a ve čtvrtek ve třech samostatných výukových skupinách, v nichž jsou děti
rozděleny podle věku a zkušeností“, řekl František
Honza, vedoucí střediska výroby desek plošných
spojů R&S.

Královská školka Koumáčci
Společnost Rohde & Schwarz Vimperk
nezapomíná ani na ty nejmenší. Na jaře
otevírá pro děti svých zaměstnanců dětskou skupinu Koumáčci. Tento, v našem
kraji, ojedinělý benefit je určen pro děti
od 1 roku do 6 let.

Nosným tématem celé dětské skupiny je rozvoj technického a logického myšlení dětí
předškolního věku. Plán výchovy a péče je
rozdělen to tří tématických oblastí. Výuka anglického jazyka, příroda kolem nás a Malá technická univerzita. Tento speciální program má

„Smyslem našeho počínání je ukázat dětem, jak zajímavý a zábavný je svět techniky. Pro děti mladšího
školního věku mají zásadní význam škola a učitel
a my se je takto můžeme pokusit nasměrovat k jejich budoucí profesní dráze. Pokud získají správné
zapálení, můžou z nich vyrůst dobří elektrotechnici“, dodal František Honza. Načerpané znalosti
a zkušenosti budou moci mladí koumáci zúročit při
letním táboře, který se ponese v duchu svého názvu Hvězdná brána. Tábor organizuje firma Rohde
& Schwarz Vimperk pro děti svých zaměstnanců.
Přihlásit se však budou moci i účastníci kroužku
Mladý koumák.

12 témat, mezi něž patří například stavitel města, malý inženýr, zpracovatel odpadů nebo stavitel mostů. „Podpora polytechniky je v dnešní
době velmi důležitá. Naši pedagogové jsou odborně proškoleni pro jednotilivá témata, aby je
v rámci projektových dnů správně podali svým
žáčkům“, uvedl Milan Černý.
U dětí budou samozřejmě podporovány i základní dovednosti a kulturní a hygienické návyky zajišťující zdravý rozvoj a vývoj jedince. Důraz je kladen zejména na individuální přístup
ke každému dítěti a jeho specifickým potřebám. Počet vyučujících je vždy vázán na počet
dětí ve skupině. „O naše koumáčky bude pečovat profesionální tým pedagogů a odborníků
v oboru, který zajišťuje náš smluvní partner
Asociace jihočeských rodin z.s., zastoupený
paní Jaroslavou Královou“, dodal M. Černý.
Oproti státním školkám bude dětská skupina
otevřena všechny pracovní dny, tedy i v období
prázdnin, od 5:45 hod. do 17:00 hod. Chceme
našim zaměstnancům s malými dětmi nabídnout co nejvyšší podporu, protože v dětech je
naše budoucnost.
www.vimperk.rohde-schwarz.com
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V klášterech si
zkusíte řemesla
a vyrobíte oleje

Krumlovské kláštery patří k nejnovějším lákadlům města na
seznamu UNESCO. Právě zde měla být debata MF DNES se
zaměstnavateli.
TEXT: LUDMILA MLSOVÁ, PETR KUBÁT, FOTO: MAFRA

A

lchymistická dílna i herna pro
děti. Celý památkově chráněný komplex českokrumlovských klášterů, který má úctyhodných 272 místností, je pro
návštěvníky otevřený denně doslova od
sklepů až po půdu.
Středověké sklepy a půdní prostory
jsou součástí interaktivní expozice dovedností a umu našich předků v klášteře klarisek, kde si můžete vyzkoušet, jak fungovala některá řemesla. Ve sklepích zjistíte,

jak naši předci uchovávali potraviny, a je
tam i alchymistická dílna. Nad nimi jsou
místnosti ukazující život šlechty v období gotiky a renesance, hygienu ve středověku i hernu, v níž se mohou zabavit především děti.
Půdní expozice klášterů je umístěna
v krovech a je tu třeba výstava stavebních
řemesel či model Českého Krumlova.
„A protože v dětství pro nás půda
vždycky znamenala tajemství, bylo to neobydlené odkladiště věcí, kam jsme se
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Město Tábor slaví 600 let

chodili bát, udělali jsme tu podobná místa. Jedním z nich je Dance Macabre, tanec smrti, což má trochu odkaz na Petra
Voka z Rožmberka, který měl heslo Memento mori (Pamatuj na smrt), a je to
nadčasové přemýšlení o tom, že po životě přichází něco dalšího. Zpracovali jsme
to takovou formou, aby se tu děti mohly
trochu bát,“ popsal Jan Vozábal, ředitel
krumlovského Městského divadla, které
dostalo provoz klášterů na starost.
V jiných částech si děti mohou zkoušet
kostýmy, vyrábět bylinné olejíčky, mýdlo, malovat přes šablony nebo psát husím brkem.
Zajímavá je i expozice pivovarnictví,
která hravě představuje středověkou výrobu piva. Pivovary totiž původně vznikaly právě v klášterech. Návštěvníci si zde
osahají středověké náčiní, různé druhy
sladu, dočtou se i o původně řídké a
málo prokvašené kaši.
JAK SE ŠÍŘILO NÁBOŽENSTVÍ
PO SVĚTĚ
Stálá expozice s názvem Život a umění v krumlovských klášterech přibližuje
návštěvníkům nejen architekturu a umění středověkého dvojklášteří, ale také šíření náboženství po světě v podobě expozice misijních a diplomatických cest a život v klášterech jako takový.
Významnou součástí expozice je kostel
Božího těla a Panny Marie Bolestné, kde
si mohou prohlédnout původní oltáře,
náboženské obrazy, ale i fresky původně
schované pod vrstvami omítek.
Rozsáhlý klášterní areál, jenž zabírá
skoro čtvrtinu historického jádra a po
hradním a zámeckém komplexu je druhým největším památkovým areálem ve
městě, je kulturním, vzdělávacím a společenským centrem Českého Krumlova.
Kromě stálých expozic pořádá během celého roku spoustu dalších výstav,
workshopů a akcí.
Do rekonstrukce klášterů se pustila českokrumlovská radnice před několika lety
s využitím evropských dotací, stavební
práce a vybavení si vyžádaly 320 milionů
korun.

www.visittabor.eu/600let

Příběh jihočeského města pojmenovaného po biblické hoře
v Nazaretu se píše už 600 let. Vše začalo na jaře roku 1420, kdy si
ostrožnu nad řekou Lužnicí vybrali husité pro založení obce. Toto
významné výročí si po celý rok připomínáme i řadou kulturních
akcí.

Na co se v rámci oslav můžete těšit:
• 27. 6. - rekonstrukce historické bitvy
• 6. 7. - koncert Má vlast
• 31. 7. — 2. 8. - festival Komedianti v ulicích
• 11. — 13. 9. - festival Táborská setkání
ČESKOKRUMLOVSKÉ KLÁŠTERY JSOU DNES UŽ
VÝZNAMNÝM KULTURNÍM A SPOLEČENSKÝM
CENTREM MĚSTA NA SEZNAMU UNESCO.

Inzerce

MONTO BALKAN d.o.o.
Vlajkovičova 20, Bělehrad, Republika Srbsko

VÁŠ PARTNER
PRO SRBSKO A BALKÁN
Nabízíme všem zaměstnavatelům
vyhledání a dodávku pracovníků
ze zahraničí, a to v jakékoli
požadované kvaliﬁkaci.
Kontaktní údaje: HR.info@monto.cz, tel. +420 775 518 014

INZERCE

ENGEL STROJÍRENSKÁ
S DŮRAZEM NA BUDOUCNOST

Ve ﬁrmě ENGEL strojírenská myslíme na budoucnost
a zajímáme se o ekologické otázky i vzdělávání dalších
generací.
Provozujeme vlastní učňovské středisko, v tuto chvíli
vedeme tři učební obory: elektromechanik, obráběč kovů
a strojní mechanik/zámečník. Cílem je učně kvalitně
vzdělávat a připravovat pro budoucí zařazení v našem
závodě, ve spolupráci se školami jejich snahu průběžně
hodnotit a ve výsledku tak vychovat kvalitní ENGEL kolegy.
Učni mají v rámci učebních osnov povinný odborný výcvik
každý 2. týden. Naši stipendisté ho absolvují přímo u nás
na učňovském středisku. Nejvíce studentů je ze SOŠ
Velešín, ale máme i studenty ze SOU Kaplice nebo ze SPŠ
automobilní a technické z Českých Budějovic. Plníme školní
vzdělávací plán, který lze doplnit výukou, která je důležitá
pro ENGEL. Kromě samotného obsahu práce učně může
lákat i možnost stipendia. Pro jeho získání musí splnit
vstupní test z matematiky a logiky, který vybere 6 nejlepších
uchazečů pro daný obor. Ti podepíší stipendijní smlouvu.
Výše stipendia je odstupňována podle ročníku s motivační
prémií, kterou dáváme na základě docházky a přístupu
k plnění pracovních úkonů. Pokud učeň pracuje přímo pro
výrobu, vydělá si ještě něco navíc. V současné době
společnost podporuje na 58 studentů, z toho 41 jsou přímo
učni ve ﬁrmě na učňovském středisku.

Pro další udržitelnost je, kromě vzdělávání, pro nás velkým
tématem i ekologie. Jedním ze současných velkých
produktů je deﬁnice politiky ochrany životního prostředí.
Důvodem není jen samotná odpovědnost, ale také úspora
nákladů a inovativní technologie. Nová lakovna moderně
zabraňuje tepelným ztrátám a využívá i rekuperaci tepla
z lakovaných dílů. Uzavřený systém s čistěním a recyklací
odpadní vody, pak šetří vodu v objemu cca 16 metrů
kubických každé dva týdny.
Používání zpracovaného plastového odpadu k výrobě
nových výrobků z umělé hmoty patří ve stále větší míře
k prvořadým úkolům při zavádění cirkulární ekonomiky
v plastikářském průmyslu. Jako výrobce vstřikovacích
zařízení a poskytovatel systémových řešení pomáhá ENGEL
svým zákazníkům jednak upravovat stále více produktů pro
využití k recyklaci a zároveň neustále zvyšovat podíl
recyklátů v nových výrobcích.

www.fb.com/ENGELCZkariera
Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.engel.cz
www.pracevengelu.cz

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

INZERCE

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

Volejte 24 hodin denně

Objednávku dovezeme až domů

515 555 500, 515 555 555

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

Jídlo vakuově baleno

Rozvoz Brno a okolí do 20 km

trvanlivost až 7 dní

pondělí–neděle, 2× denně

Možnost osobního odběru

E-shop www.e-ﬁnance.eu/jidlo

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

přehledná nabídka jídel s možností
objednávky 24 hodin denně

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

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

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %

ROČNÍ
VÝNOS

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

Investice od 30 000 Kč

Možnost předčasného splacení

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

Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

Dluhopisy je možné objednat na www.e-ﬁnance.eu nebo  515 555 555
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Vrtěti zadkem

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

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

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

FOTO | FTV PRIMA

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

INZERCE

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

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

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

Povinné ručení
Pohlídejte si Povinné ručení, i když máte

nepojízdný vrak anebo auto prodáváte

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

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

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

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

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

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

Upozorňujeme na nejčastější mýty
o povinném ručení:
1)

2)
3)

4)

Pojištění nepotřebuji, protože nebourám

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

Z povinného ručení se hradí jen škoda na autě

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

I škoda na vlastním autě je kryta z povinného ručení

Nikoli. Škodu způsobenou na vlastním vozidle kryje havarijní
pojištění, a proto není od věci jej mít sjednané. Povinné ručení –
pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla – kryje jen ty
škody, které způsobíte v rámci nehody jiným osobám, například
i spolucestujícímu, a dále pak škody na věcech, které má řidič
a spolucestující u sebe.

Pokud s autem nejezdím, případně jezdím jen občas,
pojištěno být nemusí

Jedná se o nejčastější omyl. Pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla je ze zákona povinné a každé vozidlo zapsané v registru
vozidel jej musí mít sjednané. Zákon také stanovuje, že tuto
povinnost musí splňovat každé vozidlo ponechané na pozemní
komunikaci. Pokud nemáte pojištění sjednané, hrozí vám vysoké pokuty a sankce. Za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno,
zaplatí majitel či provozovatel vozidla příspěvek do garančního
fondu ČKP.
Pokud víte, že vozidlo nebudete po nějakou dobu potřebovat,
pak máte možnost dočasně je vyřadit z registru vozidel (odevzdat na registru vozidel tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla). Takto dočasně vyřazené vozidlo nesmí
na veřejně přístupnou komunikaci a nemusíte za ně platit
pojistné, ovšem jen za předpokladu, že také dočasné vyřazení
oznámíte své pojišťovně. Dočasně vyřadit vozidlo z registru je
však možné max. na dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců.

5)

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

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

6)

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

7)

Povinné ručení zaniká prodejem vozidla

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

Povinné ručení
pokračování z předchozí strany

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

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

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

Co kryje úrazová asistence
pro motoristy UNIQA?
• Telefonické zdravotní informace
a konzultace (alergie, životospráva,
dermatologie, léky, prevence,
konkrétní zdravotní problém apod.).
• Doprava z a do zdravotnického
zařízení (do a z bydliště pojištěné
osoby; sanitka nebo taxi).
• Dovoz léků, nákup potravin
a hygienických potřeb. Dovoz
jednoho teplého nebo zmrazeného
jídla denně do bydliště pojištěného.
• Běžný úklid domácnosti
(luxování, vytření, umytí nádobí,
praní, žehlení apod.)
• Asistence – pomoc při osobní
hygieně, s přípravou jídla apod.
• Opatrování dětí a seniorů
ve společné domácnosti (dohled
a pomoc s běžnými denními úkony).
• Zajištění pobytu a doprava psa nebo
kočky do nejbližšího útulku nebo
zvířecího hotelu na nezbytnou dobu.
Služba je dostupná nepřetržitě
na telefonu 272 10 10 20.

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

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

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

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

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

Jak postupovat při nehodě? Zavoláním Záchranky to nekončí.

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

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

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

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

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

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

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

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

Povinné ručení
férově a se slevou

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 28. března 2020
Nova

Prima

Prima cool

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

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

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

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

Joj Family
SOBOTA 6.15 Krimi 6.40 Noviny 7.20 Policisté

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

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

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

INZERCE

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

FILM NA PŘÁNÍ
KAŽDOU SOBOTU

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

ÚTERÝ 8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

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

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

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

Relax
SOBOTA 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor

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

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.20 Labyrinty vášně

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

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

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

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

ÚTERÝ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

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

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

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

PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

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

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 306

neděle 29. března 2020
ČT1
6.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pondělí 30. března 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

úterý 31. března 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Škola doma
14.45 Všechno, co mám ráda
15.15 To je vražda, napsala III
16.50 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Ach, ty vraždy!
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Columbo
0.05 Kabinet dr. Honzáka
0.50 AZ-kvíz
1.25 Krásné živé památky
1.50 Zahrada je hra
2.15 Dobré ráno

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

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

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

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

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

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

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

středa 1. dubna 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

čtvrtek 2. dubna 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pátek 3. dubna 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Poldové a nemluvně (13/13)
21.15 13. komnata Marka Výborného
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Všechnopárty
22.35 Profesionálové
23.30 Kriminalista II
0.30 AZ-kvíz
1.00 Objektiv
1.25 Banánové rybičky
1.55 Žiješ jenom 2x

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.55 Ninjago VIII (8) 7.25 Max
Steel II (12) 7.50 Námořní vyšetřovací služba II (10,
11) 9.45 Pomsta Růžového pantera 11.50 Falešný
příběh 13.50 Henry ze zkumavky 15.45 Ranč
nových začátků 17.40 Vynálezce her 20.00 Muž se
zlatou zbraní, dobrodružný film (VB, 1974) 22.45
Vrahova múza 0.40 Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu
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Čavoš si hraje na detektiva
Fotbalové soutěže ještě
neskončily. Všichni věří,
že se do léta dohrají.
Proto hráči ligových
celků dál sami trénují.
Zároveň však fotbalisté
mají více volného času,
který tráví po svém.
PAVEL KORTUS
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Záložník fotbalového Dynama Patrik Čavoš kromě
udržování kondice využívá volna různými aktivitami. „Doma toho sám moc dělat nemohu. Koukám na filmy a seriály,
nebo hraju s kámošema playstation. Herní servery teď budou asi hodně přetížené. Jinak není moc co dělat. Člověku se
ani nechce jít ven, radši zůstávám
doma,“ tvrdí 25letý fotbalista.
„V dnešní době je alespoň dobré, že
díky moderním technologiím si jen napíšeme na mobilu a hned jdeme hrát. S bývalým spoluhráčem Matějem HelešiINZERCE

cem paříme Fortnite. Je to střílečka. Fotbal mě na playstationu nebaví,“ říká.
Čavoš si krátí čas i u filmů a seriálů.
„Krimi mysteriózní thrillery, to je moje.
Jsem takový detektiv. Rád vždy předpovídám, kdo je vrah. Člověk se chvíli soustředí na jiné věci. Zásoby filmů mi ale
dochází, tak je víc času na playstation,“
pokračuje.
Rodák z Prahy je doma sám, přítelkyni má v zahraničí. „Snažím se izolovat
od lidí, zůstávám doma. Nekoukám
moc na zprávy, ale problém samozřejmě vnímám. Může se to týkat i mého
blízkého okolí. Radši ani nejezdím k příbuzným. Babička už má imunitu oslabenou, tak o ni mám starost. Není to sranda. Přítelkyně studuje v Anglii na Oxfordu, což je takové mezinárodní městečko. Situace je tam horší než u nás. Mají
to tam docela perné a řeší, co bude dál,“
srovnává.
Fotbalisté Dynama mají od trenérů individuální plány. Dopoledne chodí běhat, odpoledne posilují. Sportovci se
musí i nadále kvalitně stravovat. Čavoš
si zajišťuje jídlo sám. „Nechci se chválit, ale vařit celkem umím. Občas mě to
i docela baví. Když jsme s přítelkyní,

tak jsem na to líný a v kuchyni je spíš
ona. Navíc umí vařit výborně, takže se
nechávám hýčkat,“ tvrdí.
Co si připraví středopolař Dynama
nejraději? „Mám rád italskou kuchyni.
Je lehká a snadná na přípravu. Neumím
omáčky, takže se držím těstovin nebo
salátů. Často dělám masa nebo rizoto.

Někdy zkusím pizzu,“ představuje svou
kuchařku. Jestli se letošní ročník stihne
dohrát, je i pro něj velkou otázkou.
„Jsem optimista a věřím, že se sezona
dohraje. Třeba by se hrálo bez nadstavby, to by zbývalo šest zápasů. Odložilo
se Euro, tím se uvolnil prostor v kalendáři,“ doufá.

zdravotně technické práce

DERATIZACE - DESINSEKCE - DESINFEKCE

Provádíme
deratizační zákrok
na základě vyhlášky
Magistrátu města
Českých Budějovic
tel.: 602 125 116

www.parez.cz
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Francouzský malíř Pierre Bonnard: Právě chyby dávají...

Tajenka: ...někdy obrazu život.
INZERCE
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Basketbalisté
chtějí postup
PAVEL KORTUS
JINDŘICHŮV HRADEC | Měly sezonu
velmi nadějně rozehranou. Oba jihočeské celky v první basketbalové lize mužů
dělaly pro postup do nejvyšší soutěže
všechno. Jindřichův Hradec vedl nadstavbovou skupinu o bod před Pískem
a oba týmy už spřádaly plány na baráž.
Kvůli epidemii koronaviru však nyní
mohou jen čekat, jak svaz rozhodne
o závěru sezony.
„Otázka je, co je fér a co je možné.
Nebylo by fér, pokud by poslední Kolín
sestoupil, když mu zbývalo odehrát ještě šest zápasů. Na druhou stranu není
fér, aby se anulovala sezona, do které
jsme my a Písek dali všechno. Fér by
bylo, aby se nejvyšší soutěž rozšířila
o dva týmy a nikdo nepadal. Ale otázka
je, co budou kluby a svaz prosazovat,“
zmiňuje možné varianty jindřichohradecký kouč Julian Beťko.
V minulém týdnu basketbalový svaz
přijal návrh klubů, které byly pro ukončení letošního ročníku. Zatím ale nebyl
určen mistr ani závěrečné pořadí soutěží. A svaz teprve musí upřesnit i situaci
kolem baráže o jedno místo v příštím
ročníku Národní basketbalové ligy
(NBL), kterou má sehrát poslední tým
letošního ročníku NBL a finalisté první
ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže.
„Čekáme a situaci sledujeme. Nic jiného teď dělat nemůžeme. Počítali jsme
s tím, že svaz zruší zbytek sezony. Teď
se musí rozhodnout, co s postupy a se-

stupy. Věřím, že kompetentní lidé rozhodnou tak, aby nebyla poškozena žádná strana. My samozřejmě chceme hrát
alespoň baráž, pokud to situace ve světě
dovolí. Nebo aby se rozšířila nejvyšší
soutěž,“ zdůrazňuje kouč jindřichohradeckých basketbalistů.
Český basketbalový svaz rozhodne
o závěru sezonu až po ukončení nouzového stavu v republice, tedy zřejmě

„

Fér by bylo,
aby se
nejvyšší soutěž rozšířila
o dva týmy a nikdo
nepadal. Ale otázka je,
co budou kluby a svaz
prosazovat.
v řádu několika týdnů. Basketbalisté Jindřichova Hradce tak zatím trénují sami.
„Hráči mají individuální plány. Musíme
se nadále připravovat, protože nevíme,
jak sezona dopadne,“ tvrdí 36letý kouč.
Sportoviště jsou zavřená, takže i basketbalisté mají zvláštní režim. „Máme
omezené možnosti, to je jasné. Tělocvičny i posilovny jsou zavřené. Takže hráči trénují a posilují s vlastním tělem.
Ale je to spíš udržování se než trénování. Všichni si přejeme, aby se hrálo. Ale
teď nemůžeme dělat nic víc,“ uvědomuje si Beťko.

Do hypermarketu Tesco Písek
hledáme nové kolegy do
pracovního poměru na pozici:
Manažer/ka směny v tréninku
• vedení týmu kolegů
• zajištění správného chodu celé směny
Nabízíme mnoho benefitů, např. 10% slevu na nákupy v síti
provozoven Tesco, stravenky v hodnotě 80 Kč na stravenkové
kartě, zvýhodněnou Multisport kartu, placené volno navíc
za odpracované roky, věrnostní odměnu a další.

Více na tesco-stores.jobs.cz.
+420 702 179 744

OBJEDNEJTE SI
TÝDENÍK 5PLUS2
www.5plus2.cz/schrankovne

INZERCE

PŘIJMEME PRACOVNÍKY
DO STROJÍRENSKÉ VÝROBY NA POZICE:
(3-směnný provoz)

NÁSTROJAŘ
MANIPULANT (ŘIDIČ VZV)
DĚLNÍK DO VÝROBY

Týden dovolené navíc
Roční bonus
Příspěvek na stravování
Zázemí stabilní ﬁrmy
s tradicí

Tel. 381 200 751
www.mwplana.com

PŘIDEJ SE
DO NAŠEHO
TÝMU

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

Distributor:
Národní Pokladnice

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

Pozor:
Symbolicky 100 za 100
pro každého

Cena:
100 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

Uctěte legendární 100 Kčs exkluzivní měděnou replikou

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

100 Kč
poštovné a balné ZDARMA

Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.slavnastokoruna.cz
Telefonní rezervační linka:

810 50 50 20

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

POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

VAŠE ČÍSLO
REZERVACE:

72014462

CENA:

100 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 replika legendární 100 Kčs na zákazníka

ZPŮSOB
REZERVACE:

www.slavnastokoruna.cz; 810 50 50 20

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

www.slavnastokoruna.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!
Téma:

Výročí československé měny

Avers:

Vyobrazení družstevnice a hutníka
níkka

Revers:

Hradčany

Rozměr:

100 x 50 mm

Kov:

Měď

Cena:

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

Důležité:

Pouze 1 replika legendární 100 Kčs na zákazníka

Internetový rezervační systém
www.slavnastokoruna.cz

