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Podnikatelé v cestovním ruchu volají po řešení energetické krize  
  14. 10. 2022, 10:40, Zdroj: iprosperita.cz , Vydavatel: RIX, s.r.o., Sentiment: Negativní

… velkoodběratele, hrozí omezení provozu v lyžařských střediscích, což by zásadně negativně poznamenalo zaměstnanost a
životaschopnost horských obcí a celých regionů,“ vysvětlil Ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Velké obavy ze
sociálně-ekonomické situace vyjadřují i provozovatelé lázní a lázeňská místa. Už covid-19 tuto oblast velmi zasáhl. Samotní…

Velké krkonošské skiareály marně vyhlížejí podporu, zdražování se nevyhnou  
  14. 10. 2022, 20:00, Zdroj: idnes.cz/hradec-kralove , Vydavatel: MAFRA, a.s., Autor: Tomáš Plecháč, Sentiment: Negativní

… kilowatthodinu. Výběrová podpora je diskriminační Podle ředitele Asociace horských středisek (AHS) Libora Knota provozovatelé
skiareálů, které se vejdou do kolonky malých a velkých podniků, pokrývají 70 procent trhu. „Kdybychom to brali na počet skiareálů, bude
to kolem 95 procent. Tato střediska jsou v pohodě pouze v uvozovkách, protože zvýšení ze dvou korun za…

Malé vleky pojedou, i když zdraží  
  19. 10. 2022, Zdroj: Právo - Ústecko, Strana: 10, Vydavatel: BORGIS a.s., Autor: Vladislav Prouza, Sentiment: Neutrální, Další zdroje: Právo - Liberecký

kraj, Právo - Východní Čechy

… osmdesátiprocentní zastropování elektřiny, což ale reprezentuje trojnásobek bývalých cen,“ konstatoval šéf Asociace horských
středisek Česka Libor Knot. „Stále jednáme o energetických úlevách pro velké skiareály, jichž je okolo deseti v Česku, reprezentují ale
třicet procent trhu,“ doplnil Knot. Přípravy na zimní sezonu vrcholí v krkonošské Horní Malé Úpě. „Konečně víme…

https://monitora.cz/
https://app.monitora.cz/article/914457649/71c8aa215ff7c1257a26?query=%22asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+%22ahs%22+OR+%22libor+knot%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Njg5MzAxMDYsIndpZCI6NDMxNCwiYWlkIjo5MTQ0NTc2NDl9.OjSkkU0bSo751DzTGy8wg6OiJKZNJeLnNk--v39bz3o
https://www.iprosperita.cz/vybirame-z-prosperity/11505-podnikatele-v-cestovnim-ruchu-volaji-po-reseni-energeticke-krize
https://app.monitora.cz/article/914967217/d3585a66d5051a40340d?query=%22asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+%22ahs%22+OR+%22libor+knot%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Njg5MzAxMDYsIndpZCI6NDMxNCwiYWlkIjo5MTQ5NjcyMTd9.CpFC_EASOxc-sHr7mJaktxrQI_tBlzJs6eNGru3Of9M
https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/ceny-skipasy-krkonose-elektrina-zdrazovani.A221014_687809_hradec-zpravy_kvi
https://app.monitora.cz/article/918985937/c5c94f63df027327dd52?query=%22asociace+horsk%C3%BDch+st%C5%99edisek%22+OR+%22ahs%22+OR+%22libor+knot%22&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Njg5MzAxMDYsIndpZCI6NDMxNCwiYWlkIjo5MTg5ODU5Mzd9.RpCts32mWw8fpwgeApl_Ar8235VcMrPem79Pb2SlAIc
https://media.monitora.cz/page/pdf/4314/15522499-c233aa281b0054443de5/


Počet zpráv: 5, 21.10.2022

Právě dnes 11:00
TV , Datum: 19.10.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Sledovanost pořadu: 0 ,
Země: Česko , Pořad: Právě dnes 11:00 , AVE: 6 324 500,00 Kč , GRP: 0,27
... za technické problémy a budeme pokračovat dalším tématem, skipasy i ubytování na horách letos zdraží zhruba o 10 % v
našem vysílání řekl ředitel asociace  horských  středisek  Libor  knot . Podle něj lyžařské areály navzdory vysokým cenám
energií neplánují omezovat služby pro zákazníky....

Nový den 08:00
TV , Datum: 19.10.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Sledovanost pořadu: 0 ,
Země: Česko , Pořad: Nový den 08:00 , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,15
... bude zajímat, kolik letos budou stát skipasy a také ubytování a rozjedou se vůbec vleky a sjezdovky kvůli drahým energiím i
na to se zeptáme ředitele asociace  horských  středisek . mluvčí 2, --------------------A, jaká jsou další čerstvá témata, to se
dozvíme právě teď ve zprávách, které...

Nový den 08:30
TV , Datum: 19.10.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Sledovanost pořadu: 0 ,
Země: Česko , Pořad: Nový den 08:30 , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,15
... turisty. mluvčí 1, --------------------Jaká zima čeká vlekaře a provozovatele ubytování na českých horách, nejen o tom teď
bude řeč s ředitelem asociace  horských  středisek  Liborem  knotem . Dobré ráno.Dobré ráno všem. Tak, jaký zájem Čechů
o zimní dovolenou v nadcházející sezóně už...

Právě dnes 11:30
TV , Datum: 19.10.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Sledovanost pořadu: 0 ,
Země: Česko , Pořad: Právě dnes 11:30 , AVE: 6 713 000,00 Kč , GRP: 0,27
... kandidatuře.Jaroslav Brousil, moderátor--------------------Skipasy i ubytování na horách letos zdraží zhruba o 10 % v našem
vysílání řekl ředitel asociace  horských  středisek  Libor  knot . Důležité podle něj bude vyjednávání ministerstvem pro s
průmyslu a obchodu ohledně kompenzací....

Kolik zaplatíme na horách?
TV , Datum: 19.10.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Sledovanost pořadu: 0 ,
Země: Česko , Pořad: Zprávy ve 12 12:00 , AVE: 249 200,00 Kč , GRP: 0,24
Zbyněk ZYKMUND, moderátor--------------------Skipasy i ubytování na horách letos zdraží zhruba o 10 %. To v našem vysílání
řekl ředitel Asociace  horských  středisek  Libor  Knot . Podle něj lyžařské areály navzdory vysokým cenám energií neplánují
omezovat služby pro zákazníky. Libor ...

 

Právě dnes 11:00
TV , Datum: 19.10.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Sledovanost pořadu: 0 ,
Pořad: Právě dnes 11:00 , AVE: 6 324 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,27
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Jaroslav Brousil, moderátor 
Dobré dopoledne s datem. 19. října je přesně 11 hodin a na CNN Prima News začínají další zprávy. Tady jsou jejich témata.
Policisté stíhají po včerejší razii v Brně 7 lidí a 2 právnické osoby. Kauza se týká privatizace městských bytů. Platy politiků
výrazně stoupnou další zmrazení nebude a příjem řadového poslance od ledna stoupne na 102 000 Kč měsíčně. Proruské
úřady evakuují obyvatele okupované chersonské oblasti na levý břeh Dněpru jde až o 60 000 lidí.Policisté z Národní centrály
proti organizovanému zločinu v souvislosti s úterní razii v Brně zahájili trestní stíhání sedmi lidí a dvou právnických osob kvůli
účasti na organizované zločinecké skupině. Kromě jiných policie požádala o přístup do kanceláře i místopředsedu kdu čsl
dosavadního náměstka brněnské primátorky a kandidáta na ministra životního prostředí Petra Hladíka. Kauza o privatizaci
městských bytů činnosti městské firmy a dotačních podvodů.Cena plynu nebude důvodem k zavření škol. V to doufá prezident
asociace ředitelů základních škol České republiky Luboš Zajíc. Podle něj k drastickému snížení teploty ve třídách za účelem
šetření nedojde.

mluvčí 
Doufám, že k něčemu podobnému nedojde a že skutečně nedostatek nebo respektive cena plynu nebude tím důvodem, proč
by měly školy zavírat. Samozřejmě dovedu si představit situaci, kdyby nebyl vůbec žádný plyn a nebylo čím topit, pak
samozřejmě to o něčem jiném a museli bychom o tom nějakým způsobem diskutovat. Ono se pořád mluví o snížení a hovoří se
o tom, že dojde k nějakému drastickému snížení bude zima ve třídách a děti budou mít beranice a kulichy a rukavice, myslím si,
že ani tato situace není momentálně na stole a že samozřejmě je třeba nějakým způsobem regulovat ty otopné systémy, ale,
řekl bych s rozumem, protože v předcházejícím období řada škol přetápěla a ty teploty tam nebyly regulovány. Na druhou
stranu je pravda, že regulační systémy ve spoustě škol a otopné systémy, které jsou tam jsou zastaralé a nejsou úplně
schopny dokonalé regulovat ty věci, které jsou požadovány, například odlišnou teplotu na chodbách a ve třídách atd. takže to,
co se teď nějakým způsobem nastavuje, je záležitost, která se bude muset řešit. Ne teď v této topné sezóně, ale výhledově
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delší dobu.

Samozřejmě.

A současná doba je nejtěžší pro energeticky náročné firmy. Téma teď proberou podrobněji s Janem Rafajem, viceprezidentem
Svazu průmyslu a dopravy přeji vám dobrý den.

Dobrý den.

Jaroslav Brousil, moderátor 
Pojďme tedy zmínit, co především hrozí českému průmyslu v příštích měsících a které obory jsou ty nejohroženější?

mluvčí 
Tak na nás sedí to, že mnohé firmy, tak jak nám to zodpověděly i v našem dotazníkovém šetření, jim končí fixace poměrně
rozumných cen energií na přelomu letošního roku. Hrozí to, že budou muset nakupovat za násobně vyšší ceny energie, což by
znamenalo, že.

Jaroslav Brousil, moderátor 
My se omlouváme za technické problémy a budeme pokračovat dalším tématem, skipasy i ubytování na horách letos zdraží
zhruba o 10 % v našem vysílání řekl ředitel asociace  horských  středisek  Libor  knot . Podle něj lyžařské areály navzdory
vysokým cenám energií neplánují omezovat služby pro zákazníky.

mluvčí 
Nemáme ani informace, že by nějakým větším houfním způsobem se chystaly omezovat ty služby, ať už jsou to sjezdovky nebo
něco takového máme nějaké dotazníkové šetření na začátku listopadu ho budeme mít vyhodnocené a zatím z těch dílčích dat
vychází, že všichni chtějí připravit šetřit. Samozřejmě budou, ale na jiných místech, než které zákazníci uvidí, to znamená,
pokud někdo mluví o, dejme tomu, omezení večerního lyžování, tak je to tak, že ne, že ho vypnou, ale že třeba nebude 7×
týdně, ale třeba jenom 4× nebo něco podobnýho, ale zásadně by to nemělo být nic velkého. Ono samozřejmě nelze všechny ty
vstupy, ať už je to energie, inflace a další záležitosti, které šly nahoru promítnout do ceny skipasů, je to v podstatě méně, než je
inflace, a to očekávám opravdu někde mezi 10 15 procenty a je to asi očekávatelné. Je tam určitě nutnost a všichni si to velmi
dobře uvědomují přemýšlet o tom, že nelze promítnout to zdražení do ceny, musí to být akceptovatelné, musí být ten poměr
cena výkon. To, co tvoří vlastně české lyžování i konkurenceschopné pořád na takové úrovni, aby to návštěvníky bavilo a za tu
cenu si prostě užili to, co chtějí na horách na čerstvém.

Vzduchu.

Jaroslav Brousil, moderátor 
A my se teď ještě jednou spojíme s Janem Rafajem, viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ještě jednou vám přeji dobrý
den.

mluvčí 
Hezký den.

Pojďme tedy položit tuto otázku ještě jednou kompovědí, co hrozí českému průmyslu v těch příštích měsících a které obory
obory patří mezi ty nejohroženější?

Na přelomu roku by mělo dojít ke konci sixaci snů za rozumné ceny a následně na to pravděpodobně k mnohonásobnému
zdražení energií. To bude znamenat, že firmy se budou rozhodovat, co s tím do jisté míry jim to vlastně u marži a pak buď se jim
to podaří promítnout do cen výrobků, což bude roztáčet dál inflaci nebo ten koncový zákazník to nebude schopen akceptovat.
Potom budeme muset nějakým způsobem omezovat provozy a výrobu, jak velký ten problém je uvidíme po prvním prvním náš
průzkum, který jsme dělali mezi firmami zhruba v září ukázal, že ten podíl firem, které dneska nemají zafixovanou cenu pro od 1.
1. je významně vysoký. Tehdy nám odpověděl 80 % firem, že neměl nasmlouvanou energii za a zastropované ceny pro příští
rok, proto jedná nezvládou o možném řešení.

Pane Rafaje, máte i nějaké rady třeba, jak se dá ušetřit na plynu, jestli velké podniky dosáhnou třeba na nějaké dotace nebo
kompenzace?

Tak je dobře, že vláda sstropováním cen vyřešila nebo částečným způsobem pořešila problém u těch, kteří jsou na nízkém
napětí, případně mají nízké odběry, takže v tom balíku pokryla malé firmy, případně střední firmy s nízkým odběrem. Nicméně
nám tady zbývají ty střední firmy a velké firmy, které tvoří celé dodavatelské řetězce a tam zatím řešení nemáme, vláda slibuje,
že od listopadu měl fungovat program dočasného rám práce práce fázi pomoci těm, kteří mají největší spotřebu energií, jsou
zasaženi jako skláři. Pekaři někteří další, nicméně se domníváme, že ten program stále není dostatečně robustní pro ty největší
a pokud by některý z nich skutečně začal mít problémy odstavovat jako v době covidu, tak už jsme viděli, jaké lavinové efekty to
má, jaký je logistické problémy, to vytvoří pro následující delší období.

Jaroslav Brousil, moderátor 
Na tyto problémy upozorňujete v podstatě už od jara a jak vlastně vnímáte přístup ministra síkely, protože vláda je často
kritizována na to, že s opatřeními přichází pozdě. Je to i v tomto případě?

mluvčí 
Tak na jeho omluv platí to, že vlastně není tady moc členských států EU, který by v tuto chvíli měly nějaké lepší řešení a je taky
pravdou, že Evropská komise, říká, zatím si trvá na tom, že ta řešení pro ty velké podniky by měly být minimální a omezené. Na
druhé straně v rámci dočasného rámce jsme mohli řešit lépe i ty velké podniky, ale tam s ohledem na to, že je tam, jaká asi
opatrnost vůči státnímu rozpočtu, jsou nastavené ty limity tak nízko, že vlastně v podstatě ten program není vůbec přínosný pro
velké podniky.
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Pane Rafaji, já vám děkuji za váš komentář a přeji vám hezký den.

Taky děkuji, na shledanou.

Jaroslav Brousil, moderátor 
Evropská unie čelí důsledkům své závislosti na ruském plynu. Snaha více zařazovat energie s obnovitelných zdrojů není
dostatečná a občané se stále potýkají s vysokými cenami před nadcházející zimou. Evropská komise navrhla nová mimořádná
opatření. Mezi ně ale nepatří zavedení cenového stropu na plyn. Podrobnosti o navrhovaném plánu přinesla reportérka CNN
Claire se.

mluvčí 
Evropská komise dala najevo, že podle ní jediný způsob, jak seestat z energetické krize způsobené ruskou válkou na Ukrajině,
je, aby Evropa vystupovala společně jako 1 blok, aby společně nakupovala plyn a členské státy mezi sebou nesoutěžily, což
žene ceny nahoru. Dále, aby se sdílel plyn, to má být povinné v případě nouze tak, aby nemocnice a další chránění odběratelé
mohly nadále fungovat, no a dále se má pracovat na snižování poptávky, respektive spotřeby, což bude v zimě náročnější.
Evropská unie nakonec se neschválila zastropování ceny plynu pro některé členské státy je to kontroverzní. Evropa má
zásobníky plné z 92 %. Mimochodem cíl byl 80 % do 1. listopadu, přesto však podle evropské energeti energetické komisařky
csonové může být zima krušné. Děláme všechno pro to, aby ceny byly předvídatelné a dodávky plynu do Evropy plynule,
přesto však krizi dodávek a nedostatek plynu nemůžeme vyloučit, a proto je důležité solidarita a snižování spotřeby. Zatím to
nejsou závazné návrhy členské státy se na nich musí dohodnout, což nebude snadné. Evropa není jediným místem, kde se
hovoří o možné skutečné krizi dodávek. Hovoří se o tom také ve Velké Británii, kde údajně, pokud nastane nejhorší scénář,
může docházet k řízeným odstávkám elektřiny mezi čtvrtou a sedmou hodinou odpolední, pokud budou velmi chladné zimě dny,
ale to je jenom ten nejhorší scénář. Zatím se předpokládá, že ve Velké Británii bude elektřiny i plynu na zimu dostatek clar
sebestien pro CNN.Londýna Z já nau přidáme jednu aktuální zprávu míra inflace v Evropské unii v září překonala další rekord
ze srpnových 10 celých jedné desetiny procenta se dostala na 10,9 %, oznámil to dnes statistický úřad Eurostat v České
republice. Tempo meziročního růstu cen zrychlilo o 0,7 procentního bodu s hodnotou celých 0,8 % je páté nejvyšší v unii po
pobaltských zemích a Maďarsku.

Jaroslav Brousil, moderátor 
Koalice odsouhlasila daň z mimořádných zisků i pro rok 2022 informaci potvrdil šéf vládních lidovců a vicepremiér Marian
Jurečka. Měly by ji platit energetické petrolejářské nebo těžební firmy a také banky. Ministerstvo financí ji navrhlo jako
šedesátiprocentní daňovou přirážku na nadměrný zisk.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálnych vecí v Českej republike 
Ty důvody jsou spíše praktické, protože vidíme, že už v letošním roce ty firmy benefitují na těch výrazně vyšších příjmech těží z
této situace. Zároveň i v rámci celé EU je jasná informace o tom, že ty k tomu roku 2020, abychom takto jako členské státy
mohli přistupovat mnoho členských států této situace, tak to i využije ve prospěch svých státních rozpočtu, takže ty důvody jsou
poměrně.

mluvčí 
Praktické. Já jsem přesvědčen, že trh mezinárodní ratingové agentury toto značí za negativní krok. Ono přece jenom
dodaňovat něco takto zpětně je opravdu mimořádné, což vychází z názvu a z názvu celé té daně a nemyslím si, že to je směr
správným krokem a daňový systém obecně legislativa a podmínky pro podnikání mají být mají být co nejvíce předvídatelné.

Jaroslav Brousil, moderátor 
Akcie padají úrokové sazby rostou a hypotéky jsou nejdražší za posledních 16 let. Konstelace, která se se nápadně podobá
období těsně před propuknutím finanční krize v letech 2008 A2 tisíce 9 hrozí nám i zopakování. To teď více probereme s
ekonomickým analytikem našeho webu Petrem Musilem. Petře, dobré ráno. Dobré dopoledne přeji. V čem tedy ta současná
situace je podobná té s roku 2008, kdy došlo v pádu americké banky emman Brothers a fakticky se tím spustila ta finanční
krize?

mluvčí 
A vlastně ty faktory, které si už vyjmenoval, čili padající akciové trhy drahé hypotéky růst úrokových sazeb. Já bych k tomu ještě
přidal to, že máme vlastně celosvětově v těch významných ekonomikách mimořádně nízkou nezaměstnanost a obecně by se
dalo říct, že jsme pořádná vrcholu hospodářského cyklu, když odmyslíme covid, tak v podstatě jsme tady zažily snad Spojené
státy zažily dokonce nejdelší období nepřetržitého hospodářského ru růstu vlastně za dobu té války, a to je vlastně otázka
času, kdy ta ekonomika nasměřuje do recese, a právě tyhlety všechny indikátory nasvědčují tomu nebo napovídají, že by něco
takového mohlo přijít.

Tedy ta podobnost a zeptám se i naopak, v čem je tato situace odlišná a jak velké riziko tu reálně je, že opravdu spadneme do
té finanční krize?

Na první pohled se ta situace liší v tom, co vidíme, čili vysoká inf inflace tehdy ta inflace byla na nějakých normálních
hodnotách dneska dneska máme inflaci pomalu 20 % i Spojené státy západ zažívá inflaci nejvyšší za posledních 40 let.
Nicméně ještě bych k tomu přidal, že dnes je daleko více regulovaný finanční systém, když si vzpomeneme na to období před
krizí 28, tak tam vlastně vznikaly takové divné produkty, které vytvářely riziko na hypotečním trhu. Od té doby se ale výrazně
zpřísnila regulace, čili by tam nemělo být nic takového možné a experti uklidňují, že tehdy vlastně ta krize byla jakýmsi projevem
právě toho systémového selhání finančního trhu, kdežto to, co zažíváme dnes vysokou inflaci, tak to je něco, co už vlastně
známe ze sedmdesátých let a v podstatě víme, jak bychom na to měli reagovat a i to je vlastně podle expertů. Důvod, že
bychom se nemuseli obávat zopakování finanční krize.

Jaroslav Brousil, moderátor 
Petře, není riziko v tom, že to zadlužení hlavních ekonomik světa je teď mnohem větší než před 14 lety lety i s ohledem na to,
že jsou tu rostoucí úrokové sazby a ty státní dluhy se tedy prodražují?
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mluvčí 
To je určitě dobrý Point. Nicméně zase ekonomové uklidňují v tom smyslu, že ty dluhy hlavně velkých ekonomik velkých vlád
vlastně drží převážně penzijní fondy a ty vlastně nemají zájem na tom, aby své dlužníky dohnaly k nějakému bankrotu. Na
druhé straně je potřeba dávat pozor v případě menších ekonomik, aby se jejich zadlužení nezvyšovalo příliš rychle, protože
zase známe třeba případ Řecka, které sice neprošlo oficiálním bankrotem, ale jakousi restrukturalizací dluhu, že tam to riziko
určitě je. Nicméně Spojené státy eurozóna jako celek Japonsko by pravděpodobně nemuselo doplatit na to, že se jim teď
prodražují.

Jaroslav Brousil, moderátor 
Dluhy. Petře, já ti děkuji za předané podrobnosti a přeji ti hezký den za málo. Hezký den všem. Poslanecká sněmovna zvýšila
schodek státního rozpočtu o 95 miliard A3 sta 75 miliard korun. Důvody k tomuto kroku jsou podle kabinetu Petra Fialy válka
na Ukrajině a také všeobecné zdražování, zejména energií. Poslanci v rámci návrhu přidali domácnostem i firmám pro boj s
vysokými cenami energií 38 miliard a dalších 7 na na sociální oblast. Vláda chce příjmy do rozpočtu dorovnat vyšším výběrem
daní.Nárůst schodku státního rozpočtu je odůvodnitelný kvůli uprchlické a energetické krizi. To si myslí člen rozpočtového
výboru sněmovny Jiří Havránek z ODS Patrik Nacher z hnutí ANO tvrdí, že kdyby vláda reagovala rychleji, tak by byl deficit
nižší.

mluvčí 
Kdybych to bral úplně bez kontextu, tak to zdůvodnitelné je, protože ta situace je bezprecedentní, mimochodem úplně stejně
jako byla bezprecedentní situace v době covidu, kdy nás tehdejší opozice současná koalice vlastně honila a dodneška honí za
ten schodek rozpočtu. Nicméně z jiného úhlu pohledu ten schodek by takový být nemusel, kdyby vláda zareagovala rychleji
okamžitě, kdyby na to nečekala do poslední chvíle, kdyby se nevymlouvala na zbytek Evropské unie, protože celá řada zemí ty
kroky také udělali sami a nečekali na Evropskou unii. A tohleto všechno to prodražuje, to, znamená, to všechno jde na vrub
daňového daňového poplatníka a mě to mrzí.

Když jsme schvalovali úplně první návrh rozpočtu, tuším tedy někdy v březnu, tak bylo na začátku té ukrajinské krize a v
podstatě pro co proběhlo od té doby uprchlická krize, energetická krize, růst různých sociálních dávek a dalších titulů 2
valorizace důchodů, a to jsou ty důvody, proč je odůvodnitelný. Ten nárůst tedy schodku státního rozpočtu, i když já z něj
nemám ani trochu ani trochu radost. No a co se týče těch pozměňujících návrhů, ty 2 největší nejdůležitější, které byly
schváleny z pera koaličních poslanců, tak vycházely právě ten návrh pana kolegy Jurečky z toho, jak se mění sociální dávky,
jak jsou navýšené a co se týče návrhu pana kolegy Adamce a pana kolegy Müllera. To byla reakce vlastně na aktuální
energetickou situaci a na celoevropskou shodu nad tím, jak má vypadat pomoc velkým podnikům.

Jaroslav Brousil, moderátor 
Platy ústavních činitelů od ledna skokově vzrostou Marian Jurečka o tom v úterý informoval deník Právo. Důvodem je, že se
nejedná jen o politiky, ale také o soudce a státní zástupce připomněl, že zmrazení platů, které proběhlo v únoru, je už teď
předmětem žaloby u Ústavního soudu Jurečkova slova kritizuje opozice, podle které by ústavní činitelé měli v době zdražování
jít.

mluvčí 
Příkladem.

Pro mě je toto těžko přijatelné, protože jsme v době naprosto mimořádné krize a kdo jiný než ústavní činitele a ti, kteří mají
výrazně vyšší mzdy, než má zbytek populace by měli ukázat to, že dokáží přežít i bez zvyšování mezd. Nemluvě o tom, že to je i
určitý symbolický akt, kdy říkáme, že dokážeme alespoň částečně pochopit tu situaci těch, kteří dneska na tom jsou velmi
špatně. To znamená, jsou to nízkopříjmové středně příjmové domácnosti, takže z mého pohledu je to velmi špatné rozhodnutí.

Jaroslav Brousil, moderátor 
A tady už vidíme, jak se v průběhu zhruba 10 let navýšily platy českých ústavních činitelů, tak například u prezidenta je rozdíl
mezi roky 2014 A2 tisíce 23, včetně plánovaného navýšení 155 000. U premiéra a předsedů obou parlamentních komor je
nárůst bezmála 125 000 řadovým poslancům a senátorům během dekády stoupl plat o 46,5 tisíce korun.Vláda dnes
projednává novelu stavebního zákona. Ta mimo jiné ruší vznik nejvyššího Stavebního úřadu, který plánoval předešlý kabinet
Andreje Babiše. Ministři Fialovy vlády by dnes měli například rozhodovat o tom, kolik obecních úřadů bude i nadále v rámci
stavební správy působit. Na vládě je náš kolega Šimon Pilek. Šimone, přeji ti dobré dopoledne. Jaké varianty jsou, tedy ve hře
a jak tu dnes projednávanou novelu hodnotí opozice a odborníci?

Šimon Pilek, redaktor 
Dobré dopoledne. Tak první možností je, že by zůstalo zachováno všech 694 současných stavebních úřadů. Ve hře jsou ale i
varianty, kdyby se jejich počet snížil až na téměř polovinu, konkrétně se mluví třeba o čísle 375, případně 398 ministerstvo pro
místní rozvoj. Přitom řeklo, že zachovány zůstanou ty stavební úřady, na kterých bude dostatečný počet odborných úředníků.
Současný šéf resortu Ivan Bartoš přitom plánuje poměrně rozsáhlou digitalizaci, která by měla přispět k výraznému zrychlení
stavebního řízení, které v České republice dlouhodobě patří k vůbec nejpomalejším v celé České republice i Bartošova
předchůdkyně ve funkci Klára Dostálová. Dnes tedy opoziční poslankyně, tak se toho stejného cíle snažila dosáhnout právě
tím, že chtěla, aby vznikl ten už tebou zmíněný velký centrální Stavební úřad. Nicméně současná vláda, ta si myslí, že by se ten
celý stavební proces tím jeho vznikem ještě více zpomalila, pro proto se kabinet Petra Fialy rozhodl jeho vznik právě zastavit tu
se dnes projednávanou novelu stavebního zákona, kterou už tedy připravil ten současný kabinet a současná vláda Petra Fialy,
tak ale poměrně široce kritizuje odborná veřejnost, konkrétně asociace developerů česká komora architektů svaz podnikatelů
ve stavebnictví. Hospodářská komora nebo třeba i městské samosprávy a ti všichni si stěžují na to, že vláda při přípravě té
novely údajně neposlouchala jejich připomínky a že tedy výsledkem je návrh, který a teď přímo, cituji, nenaplňuje cíl vlády tedy
zjednodušit zřehlednit a zrychlit českou stavební legislativu. Konec citace, a právě kvůli té jejich obavě té odborné veřejnosti, že
by se ta současná situace situace se se na na stavebnictví stavebnictví v České republice dokonce mohla ještě zhoršit, tak
vládu vyzvala, aby to projednávání té novely odsunula až na někdy do budoucna a ten celý návrh přepracovala.

Jaroslav Brousil, moderátor 
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Začala evakuace obyvatel z chersonské oblasti podle agentury TASS ji organizují proruské úřady. Ty chtějí převést obyvatele
na levý břeh řeky Dněpr Moskvou dosazený šéf oblasti Volodymyr saldo řekl, že plánují během týdne evakuovat až 60 000 lidí.
Důvodem je ukrajinská protiofenzíva a možné boje ve městě cherson.

mluvčí 
Je třeba opustit chersonskou oblast, aby naše jednotky mohly pracovat klidně a nemyslet na to, že jim za zády stojí civilisté. Je
třeba, aby armáda mohla efektivně a s co nejmenšími ztrátami civilního obyvatelstva vykonávat svou práci.

Jaroslav Brousil, moderátor 
Rusko zaútočilo na energetické zařízení u krého roku na jihu Ukrajiny a sociální síti telegram to oznámil šéf vojenské správy
města o Alexandr vilkul krvo rok i okolní obce jsou bez elektrického proudu. Rusko v posledních dnech cílí své útoky právě na
ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Od 10. října bylo podle prezidenta Zelenského zničeno 30 % ukrajinských elektráren.
Agentura Union uvádí, že v Charkově přišlo o střechu nad hlavou kvůli neustálému ostřelování už stopadesát 1000 lidí.Těžké
zbraně bezpilotní technika i taktická výstroj. V Praze dnes začala mezinárodní výstava vojenské techniky česká zemědělská
univerzita na ní představuje válečné drony. Na místě je i náš reportér Karel rychlý. Karle, dobré dopoledne. Jedná se o
podobnou zbraň, s jakou teď na Ukrajině útočí Rusové?

mluvčí 
Dobré dopoledne. V žádném případě nejde o podobnost ani náhodnou, zatímco íránské drony jsou v podstatě takové malé
střely, tak ty české drony dokáží úplně jiné věci, ale nejlepší bude, když nám je popíše tvůrce možná ne, ale ten, kdo stojí nad
tvůrci a za tvůrci děkan technické fakulty české zemědělské univerzity pan Jiří Mašek. Dobré dopoledne.

Dobré dopoledne vám i posluchačům a divákům.

Tak pojďme se podívat na to, co tady máte. Jednak tady za námi něco, co vypadá jako takový malý tank.

Tak to je forrestor původní určení je pro práci v lesích, ale samozřejmě okolnosti nás přivedly k tomu, že mi najde uplatnění v
úplně jiné oblasti, například v armádní.

Armádní ale my jsme na začátku hovořily o dronech i ty drony, tady máte vystavené tak, jak se stane, že zemědělská univerzita
vyvine válečný dron?

Já bych ho nenazval válečným. Samozřejmě prvopočátek je opět zemědělství, protože první projekt agronaut byl určený
vyloženě pro monitoring a, dejme tomu, aplikaci aplikaci určitý pomocných látek v zemědělství a okolnosti nás opět přivedly k
tomu, že lze využít i v oblastech jiných, které by nás na prvopočátku možná ani nenapadly.

Jaké jsou ty možnosti já tamhle totiž vidím. Pojďme se na to, pojďme se to podívat, no tohle vypadá, no, je to nějaká raketa
tohle je vojenský.

Ano, ano je to.

Maketka.

A právě jste.

Nabyl.

A co tam bylo původně, teď tam jsou rakety?

Původně tam byl zásobník buď na hnojivo, případně nádrž na, na chemickou ochrannou látku, pro ošetřování rostlin.

Kam až to dokáže doletět?

Akční rádiusy někde okolo 15 km, ale samozřejmě tady jsme vázány určitou limitací, kdy je potřeba dohlednost a monitoring
toho zařízení, které se, kde vyskytuje.

No a já tady přivítám i náměstka ministryně obrany pana Tomáše Kopečného, dobré dopoledne i vám. Dobré dopoledne, jak se
jako ministerstvo obrany tváříte na tyto snahy, jak se vám líbí české drony?

My to velmi vítáme. Vidíme od začátku války na Ukrajině, že hrají nezastupitelnou úlohu nejenom v průzkumu nejenom v
pozorování pozic nepřítele, ale právě i v taktických úderech, a to, co vlastně tady vidíme, to znamená my na vložená do stroje
té kdrokoptéry. To je přesně to, co Ukrajinci používají velmi úspěšně proti ruským okupantům po celé délce bojové linie a je to
vlastně nezastupitelná součást taktiky a operací.

Karel Rychlý, redaktor 
Pane náměstku, moc vám děkuji, pane děkane, vám taky moc děkuji za rozhovor. Od nás z výstavy Future Force 22 pro tuto
chvíli je to vše. Mějte se hezky.

Jaroslav Brousil, moderátor 
Bělorusko oznámilo, že nedokáže splácet svůj zahraniční dluh v cizí měně z důvodu sankcí. Ty na Minsku uvalily západní země
kvůli podpoře ruského režimu a tzv. speciální vojenské operace Ukrajině. na se Světová banka v souvislosti s tím zařadila
všechny půjčky poskytnuté Bělorusku do kategorie nesplácených zahraniční dluh Běloruska dosahuje asi 60 % hrubého
domácího produktu země.

mluvčí 
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V Bělorusku nikdo nebude nebude půjčovat ono Bělorusku už nikdo nechtěl půjčovat teď ty půjčky, které má tak celou většinu z
Ruska ru vlastně dominantním zdrojem zdrojem jeho financí a znamená to prostě to, že ztrácí kredibilitu, že vlastně nebude teď
vyplácet ten svůj dluh. Jedno svou sanace a druhé je prostě notorická neschopnost Lukašenkova režimu, jakkoliv normálně
hospodařit jo, protože Lukašenko preferuje prostě určitá odvětví. Ta ekonomika je vlastně vlastně stavěna tak, aby zachovala
to, co bylo nikoliv, aby se někam posouvala, takže ony to jsou spojené nádoby, když potom jsou restrikce a vývozy vývozy
různých hnojiv, popřípadě, popřípadě rašeliny a podobných věcí, které Bělorusko vyváží, ono samo na západ nemůže vyvážet
moc stroje nebo takhle ty nejsou zrovna zrovna jako super jeho hlavnímu odbytištěny je spíše Rusko.

Jaroslav Brousil, moderátor 
Teď už do světa sportu znají ho v podstatě všichni i ti, kterým koně nic neříkají. Legendární žokej Josef Váňa se do historie
zapsal mimo jiné jako osminásobný šampion velké pardubiceké. Teď se nachází ve víru oslav svých sedmdesátin. Třeba
během unikátního fotbalového utkání.

David Kolář, redaktor 
Dostihové žokeje znáte běžně takto ha k parkurové jezdce pro změnu takhle teď ale koně zůstali ve stáji a jezdci se změnili ve
fotbalisty. Hlavní postavou už tradičního duelu mezi týmy Taxis Taxis AC AC f f a a FC oxer byl oslavenec Josef Váňa provedl
čestný výkop a pak už se ohlédl za svou úspěšnou a dlouhou kariérou.

mluvčí 
Já jsem nikdy nebyl žádnej Milan c ani svoji vítězství v podstatě ani nevím, když jsem po první běžel nějaké významný dostih a
vyhrál ho ty statistiky nikdy životě nezajímaly.

David Kolář, redaktor 
Váňa si během kariéry užil svoje přežil klinickou smrt prodělal mrtvici 5 otřesů mozku Zlámal si žebra 2 obratle 5× klíční kost.
Obě zápěstí čelist a spoustu dalších kostí, přesto zas a znovu sedl na koně o budoucnost svého milovaného sportu má, ale teď
trochu obavy.

mluvčí 
Ti, co žerou ty kuřata na nebofiňák, tak mají teda 90 a ještě víc, tak těžko prostě dnešních tobě z těch klukůžokejovi.

Fotbaloví duel, tentokrát po penaltách vyhráli parkurový jezdci 6 5 o o výsledek ale vůbec nešlo. Důležitá byla oslava Josefa
Váni.

Tak hlavně zdraví a ten jeho elán do života, že je furt takhle aktivní to je, myslím že si pro, ukazuje všem ostatním, že na věku
nezáleží.

David Kolář, redaktor 
David Kolář, CNN Prima News.
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mluvčí 
Krásné středeční ráno máme 8 hodin vy sledujete CNN Prima News a tady je váš nový den co nás ještě čeká?

Soňa Porupková, moderátorka 
Už za chvíli vás vezmeme na velmi zajímavou výstavu do Národního muzea v Praze, která si připomíná nejen kariérní, ale i
osobní život legendárního zpěváka Mera Žbirky. Ten loni zesnul v listopadu za chvíli budeme mít výročí této smutné události a
vy se tak můžete připomenout právě ty největší milníky.

mluvčí 
A z Národního muzea se vydáme na hory, protože nás bude zajímat, kolik letos budou stát skipasy a také ubytování a rozjedou
se vůbec vleky a sjezdovky kvůli drahým energiím i na to se zeptáme ředitele asociace  horských  středisek .

A, jaká jsou další čerstvá témata, to se dozvíme právě teď ve zprávách, které začínají slovo si bere Šimon Pilek.

Hezké ráno.

Je to tak středa 19. října je teprve na svém začátku vy se ale díky našemu přehledu zpráv můžete hned zkraje dne dostat do
informační výhody. Přeji dobré ráno.

Šimon Pilek, redaktor 
Sněmovna zvýšila schodek letošního rozpočtu na 375 miliard korun důvody jsou inflace a válka na Ukrajině.

mluvčí 
První kolo prezidentských voleb by vyhrál Petr Pavel, vyplývá to z průzkumu agentury.

Ipsos.

Šimon Pilek, redaktor 
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A Írán údajně slíbil Rusku dodávku dalších dronů podle Zelenského ale Kremlu stejně nepomohou.Poslanecká sněmovna
zvýšila schodek státního rozpočtu o 95 miliard na celkem 375 miliard korun důvody k tomuto kroku jsou podle kabinetu Petra
Fialy válka na Ukrajině a také všeobecné zdražování zejména energií poslanci v rámci návrhu přidali domácnostem i firmám pro
boj s vysokými cenami energií 38 miliard a dalších 7 miliard pak půjde na sociální oblast. Vláda chce příjmy do rozpočtu
dorovnat vyšším výběrem daní.Prezident Miloš Zeman bude chtít vystoupit v Poslanecké sněmovně se svým stanoviskem ke
schválenému schodku státního rozpočtu, řekl to při návštěvě Ústeckého kraje zároveň uvedl, se že že se se kloní k postoji
národní rozpočtové rady, která byla k projednávanému deficitu kritická.

Miloš Zeman, prezident České republiky 
Po 3 se 75 miliard po měsících za přísahání se, že bude rozpočtová odpovědnost já zde sdílím stanovisko národní rozpoč rady,
která tento návrh rozpočtu velmi radikálně kritizovala, myslím si, že společný návrh ano a ODS a ještě k tomu SPD na snížení
daně z příjmů fyzických osob zvící. 90 miliard je hrubá ekonomická a fiskální chyba, jako vždy tentokrát naposledy v
Poslanecké sněmovně se svým stanoviskem k návrhu státního rozpočtu vystoupím.

Šimon Pilek, redaktor 
Vláda bude muset zvýšit některé daně, aby se deficit státního rozpočtu srovnal. Nejlepší variantou je přitom podle ekonoma
Jiřího Schwarze daň z mimořádného zisku vysoký schodek je ale podle něj pochopitelný.

mluvčí 
Je to realististické vzhledem k tomu, že opozici, kterou máme v Poslanecké sněmovně, tak ta je pouze populistická, takže
nemáme tady jiné politické uskupení, které by odpovědněji přistoupilo ke státnímu rozpočtu než to, které jemu v pravomoc. Já
bych vyzdvihl realitu a realistický přístup k rozpočtu ke vládě nic jiného nezbývá, protože ona je také pod tlakem okolí, to
znamená ostatních zemí Evropské unie, které pomáhají, pomáhají, jak domácnostem, tak firmám opozice toto neustále
zdůrazňuje a na vládu útočí, takže vláda pokud nemá ztratit podporu veřejnosti, tak v podstatě jí nezbývá nic jiného než co činí.

Šimon Pilek, redaktor 
První kolo prezidentských voleb by vyhrál gen. Petr Pavel, vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos provedeným mezi tisícovkou z
respondentů z společně s ním by do druhého kola postoupil šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který ještě svou případnou
kandidaturu neoznámil. A ekonomka Danuše Nerudová by skončila třetí na čtvrtém místě by se umístil senátor Pavel.

mluvčí 
Fischer.

Šimon Pilek, redaktor 
A právě Pavel Fischer už získal potřebné podpisy senátorů a poslanců pro kandidaturu na prezidenta. Teď jich má dohromady
51 podpořil ho například předseda senátu Miloš Vystrčil Fischer při představení své kampaně řekl, že by jako prezident
pokračoval v boji proti omezování lidských práv. Za nutné ale považuje mimo jiné i snížení zadlužení státu.

mluvčí 
Jako prezident budu na prvním místě hájit zájmy české republiky a a plně napomáhat zabezpečení kvalitního života všech jejích
občanů, a to bez rozdílu. Na závěr chci poděkovat všem poslankyním poslancům senátorkám a senátorům, kteří mi svými
podpisy umožnili kandidovat k dnešnímu dni je jich celkem 51 velmi si vážím jejich důvěry. Podporu z obou komor a napříč
politickým spektrem vnímáme jako velmi silný závazek do budoucna pro svou práci.

Šimon Pilek, redaktor 
Rusko zaútočilo na energetické zařízení u kryvého Rogu a nikopolu na jihu Ukrajiny na sociální síti telegram to oznámil šéf
vojenské správy kryvého Rogu Oleksandr vilkul. Město i okolní obce jsou v důsledku toho bez elektrického proudu. Rusko v
posledních dnech cílí své útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Prezident Zelenskyj řekl, že za týden bylo zničeno
30 % ukrajinských elektráren.Íránské drony jsou uznáním ruského vojenského a politického bankrotu ve svém nočním projevu
to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj Kremlu navíc strategicky nepomůžou Rusové je hojně používají k
útoku na ukrajinské území a způsobují tím značné škody na místní infrastruktuře. Ukrajinský lídr také poděkoval estonskému
parlamentu, že označil Rusko za teroristický stát.

mluvčí 
Samotný fakt, že se Rusko obrátilo na Írán s žádostí oenskou pomoc je uznáním vojenského a politického bankrotu Kremlu
Kreml po desetiletí utrácel miliardy dolarů za svůj vojensko průmyslový komplex a nakonec se Teheránu poklonil, aby získal
docela jednoduché drony a rakety. Strategicky jim to stejně nepomůže. Jen to světu dále ukazuje, že Rusko je na cestě k
porážce a ke svému teroru se snaží přilákat další komplice.

Šimon Pilek, redaktor 
Írán slíbil Rusku dodávku dalších zbraní, včetně dronů. Informaci přinesla agentura Reuters s odkazem na 4 anonymní íránské
činitele a diplomaty obeznámené s dohodou mezi oběma zeměmi. Teherán i Moskva to ale popírají v Záporoží, které Rusové
hojně napadají sebevražednými drony je náš štáb o tom, jak se útoky těmito zbraněmi podepisují na morálce. Místních obyvatel
řekne víc náš reportér Matyáš zrno.

Matyáš Zrno, editor zahraniční redakce CNN Prima News 
Každá nová zbraň způsobí překvapení na chvíli trvá se na ni adaptujete, ale žádná nová zbraň není samospasitelná. Stejně,
jako by se Ukrajina ubránila i bez ikonických pancéřových javelin a svých dronů barjaktar, tak stejně tak i ty sebevražedné
drony Rusům v tuto chvíli pomáhají, ale nezajistím vítězství. Vždy je tady prostor pro nějakou adaptaci, Ukrajinci se učí s nimi
bojovat a boj proti nimi jak běžnými prostředky proti vzdušné obrany, to, znamená, to znamená raketami země vzduch, tak i
prostředky Radi OneTicket rušením těch signálů, které teď drony navádějí, jak to samo působí na ukrajinskou morálku,
samozřejmě nějaký efekt to má, zvláště ten fakt, že se jedná o takovou novou děsivou zbraň sebe. Sebevražedný dron, to tu
ještě nebylo na této frontě, ale na druhou stranu Ukrajinci jsou zvyklí za těch 7,5 měsíce války na leccos. My jsme tady v
Záporoží nedaleko od jaderné elektrárny okupované Rusy jaderné elektrárny Nacherem, nebylo několik takových kritických
situací. Ptali jsme se lidí, jestli se toho nebojí a oni říkali, helejte, my už jsme zvyklí na všechno, Putin už nás zkusil skoro
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všechno. My se prostě ničeho nebojíme, a to myslím charakterizuje ukrajinský postoj i k téhleté situaci s drony.

mluvčí 
Krásné ráno v nižších polohách se vyskytují četné mlhy hlavně v Čechách. Naopak na Moravě a ve Slezsku je jich trošku méně
při pohledu, jak to vypadá z družice tam, kde jsou růžové oblasti tam je oblačnosti málo naznačil jsem právě hlavně ty
východnější části České republiky Brněnsko Olomoucko. Málo oblačnosti máme, ale také na severu Plzeňského kraje částečně
také v severní polovině Čech jinde hlavně na jihozápadě jihu Čech ve středních Čechách na Vysočině se vyskytují docela
četné mlhy a je to vidět krásně i pohledem webových kamer, zatímco v Dukovanech nebo na Hané mají oblačnosti málo,
dokonce tam měli po ránu jasnou skoro jasnou oblohu v Plzni už máme celkem hustou mlhu a stejně tak i v Poděbradech mlhy
se nicméně budou rozpouštět tady ještě předtím ale pohled na vaše fotografie. Ty jsou zrovna z oblastí, kde se mlhy
nevyskytují na Hlučínsku vidíte, že to oblačnosti je dokonce i poměrně málo naznačil jsem právě ale rozpouštění mlh v
následujících hodinách někde budou přetrvávat ještě v ranních možná i dopoledních hodinách. Odpoledne by mělo být ale
většinou už oblačné polojasné s teplotami nižšími díky chladnějšímu vzduchu za včerejší studenou frontou, takže počítejte
maximálně 15 16 stupňů na jižní Moravě by mohlo být tepleji možná až 18, ale to budou opravdu jenom maximální teploty a
opravdu jenom tam vítr ten bude foukat většinou nebo od severozápadu, severu no a srážky pokud dnes pak na
severovýchodě v horských oblastech někde v Jeseníkách v Krkonoších v Orlických horách se odpoledne může objevit
ojedinělá přeháňka ale se bude se jednat spíš jenom opravdu o slabší srážky. Zítra začneme také mlhami v nižších polohách
teploty budou ale výrazně nižší než dnes +4-0 přes den ale počítáme opět s rozpouštěním oblačnosti a postupně s jasnou
skoro jasnou oblohou s teplotami maximálně do 15 stupňů. Zítra srážky potom později odpoledne večer od severozápadu ale
opět většinou slabé.

Soňa Porupková, moderátorka 
Zítra si připomeneme nedožité sedmdesáté narozeniny legendy československé populární hudby Mira Žbirky Meky, jak mu
všichni říkali byl jeden z mála, kdo v anketě český Slavík dokázal porazit Karla Gotta.

mluvčí 
Národní muzeum při příležitosti výročí jeho narození připravilo výstavu o jeho životě jmenuje se roky a dni mezi prvními
návštěvníky výstavy je teď Kar rychlý. Karle dobré ráno, co je největší perlou expozice.

Dobré ráno těch perel by se tady našlo nepočítaně já jsem si výstavu proběhl a jsem z toho úplně nadšený mimochodem
třebas hned tady takhle na začátku je magnetofon Sonet duo, na kterém Meky Žbirka poslouchal v dětství nahrávky, které ho
posléze formovaly neuvěřitelná věc. Historický kousek sám o sobě a ještě ve spojení s Meky Žbirkou, no a na další otázky už mi
ohledně výstavy odpoví generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Dobré ráno pane řediteli, dobré ráno přeji musím se
přiznat pojďme to vzít tak jako na přeskáčku jenom ten formát té výstavy, když vidím ten magnetofon a všechny další kousky
gramofon zatavené v té fólii, kde se vzala tahle myšlenka.

Michal Lukeš, generální ředitel, Národní muzeum 
Tak je to myšlenka architekta hodně jsme o tom diskutovali a zkoušíme si nový a prakticky design, protože Národní muzeum se
snaží býti pestré ve výstavních tématech, ale i v tom, jakým způsobem vystavuje a přinášíme určité moderní trendy, když na
toto přišly architekti mně to připadá hodně.

mluvčí 
Zajímavé já musím se zeptat Národní muzeum a Meky Žbirka je to bezesporu legenda československé populární hudby, ale
vlastně není to ještě ani rok co odešel za prvé není není to brzo já mám pořád pocit a možná trochu zkostnatělý pocit, že
Národní muzeum by mělo přinášet věci s nějakým jako větším odstupem. Třeba Věra Čáslavská budiž.

Dobře ale kde potom ten odstup odstup je ne naopak my se snažíme věnovat se i aktuálním tématům a konkrétně, co se týká
muziky a hudby, tak už jsme před několika lety založili v našem Českém muzeu hudby, které na výstavě také podíllo speciální
centrum pro dokumentaci populární hudby a nových médií. A naopak se intenzivně věnujeme té moderně populární hudbě i v
podstatě nedávno minule, takže a Miro Žbirka byl podle mě fenomén dvacátého jedenadvacáté jedenadvacátého století a není
to vlastně poprvé, co se takovému tématu věnujeme. Já bych chtěl třeba připomenout, že jsme se podíleli na výstavě Gott my-li
Karlu Gottovi, dokonce ještě za jeho života, takže to není úplně tak výjimečná záležitost. To ty výstavy nejsou většinou nějaké
to nejsou pantheony, to nejsou oslavné výstavy. My se díváme na osobnosti hudební my se díváme na život, díváme se na
hudební styl a zapadá to do určité mozaiky tomu čemž, čemu se Národní muzeum běžně věnuje.

Co všechno tady na té výstavě divák najde návštěvník najde.

Michal Lukeš, generální ředitel, Národní muzeum 
Tak já jsem hovořil, že mluvíme o příběhu o životní o životním stylu o hudbě. Já se dívám na Miro žbirku také jako zajímavý
fenomén a jeho život je příběh říkám dvacátého jedenadvacátého století. Ta výstava je tedy pojatá chronologicky v podstatě
od jeho prvních začátků v Bratislavě, kdy začínal hrát, je potom je je potom potom potom potom pojatá, takže prochází jeho
jednotlivé životní etapy jeho úspěchy a končí potom samozřejmě těsně před jeho před jeho smrtí, takže ta výstava není pouze o
Mike žbirkovi, ale je to prostě od několika desítkách let československé populární.

mluvčí 
Hudby. A vy jste tu výstavu připravovali ve spolupráci s vdovou po Meky žbirkovi s Kateřinou, kolik tady je předmětů a zůstanou
některé z nich teda, když máte to centrum populární hudby v majetku Národního muzea?

Michal Lukeš, generální ředitel, Národní muzeum 
Tak ty předmět a počítá na jich několik několik desítek, a to je vlastně pravda, protože my takovouto výstavu, která je,
řekněme, ta čerstvá, nemůže vůbec udělat bez nějaké spolupráce s příbuznými nebo s držiteli těch předmětů. My s paní
žbirkovou si o tom povídáme uvidíme a já doufám, že některé z těch předmětů nakonec budou plní sbírky Národního.

mluvčí 
Muzea. A tady za chvíli diváci uvidí, co vidíme my, to je takový jako jako koncertní sál bych skoro řekl.
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Michal Lukeš, generální ředitel, Národní muzeum 
Určitě ano, tak začali jsme tím, že ta výstava je trošku nevšedně pojatá designově architektonicky a ona právě není jenom o
těch předmětech a o textech a o fotografiích vlastně v tom centru je takový, řekněme, koncertní sál, kde je vyrobeno video s
video s audionahrávkami, tvorby tvorby mekyho Žbirky od jeho prvopočátku až v podstatě do těch pozdních do toho pozddní
období. A tady si právě návštěvníci mohou zkusit atmosféru koncertu.

mluvčí 
Jak dlouho vlastně ta výstava tady v Národním muzeu bude trvat a co s ní bude potom já jsem slyšel, že by měla být jakýmsi
způsobem putovní.

Tak bude putovní výstava zde bude do konce roku tohoto, to znamená do konce roku 2022 a potom jsme se dohodli se
slovenským Národním muzeem, tak jak už jsem říkal, Meky Žbirka byl československý československý zpěvák, umělec
hudebník a zcela logicky potom se přemístí do Bratislavy do Bratislavy do prostor slovenského a národníhorod muzea.

A na to se budu ptát potom jako paní Kateřiny, protože jsem slyšel, že má namířen dokonce možná i do Londýna a my vám
tady můžeme právě teď ukázat ten, řekl bych, koncertní sál všechny ty kasy, ve kterých se tahá. Technika na koncerty, na
kterých diváci mohou sedět tady po stranách jsou sluchátka, která, když si nasadí, tak právě uslyší zvuk k té smyčce, která běží
támhle na ten na obrazovce tam na ten na tom panelu, no a my se přesuneme sem tady už by.Měla být a není a není paní
Kateřina paní Kateřina se nám zatoulala na výstavě o svém o svém manželovi.

Tak.

Se se podívat diváci zatím diváci zatím uvidí.

Slovenského.

Zlaého aholat já.

Připomněl že Meky m Žbirka byl také Sia z trůnu zlatého slavíka a už v roce 1982, což bude před 40 lety získal toho
československého.

Já jsem si já jsem si při té příležitosti právě spočítal od roku 1968 byl Meky Žbirka. První, kdo dokázal Karla Gotta sesadit z
trůnu jo, a mimochodem k tomu se váže 1 taková historka, kterou jsem slyšel, a sice o tom, jak Meky volal Karlovi, aby se mu
omluvil, že získal zlatého slavíka a jestli mu to nevadí, jestli se nezlobí. A Karel Gott mu na to řekl, mně to nevadí. Já jich mám
plnou žbirku, já jich mám plnou žbirku. Rozhodně.

Vám už to řekl Kateřina žbirková.

Máme ji tady vy jste se nám Kateřino, vy jste se nám zatoulala, vy mi dáváte to je naprosto neuvěřitelný. Jako ale ano, tady
máme Kateřinu žbirkovou, která je spoluautorkou výstavy. My jsme vás chtěli představit tam u těch fotografií prostě, kde
vlastně vaše svatba s mekym mimochodem.

Za po co.

Vám se vybaví, když se řekne Meky.

No tak Meky vždycky říká, že to je tam ten Miro Žbirka a pak je ten Meky, to je ten můj Meky. Mně se samozřejmě vybaví první
můj Meky a ten Miro Žbirka je tady na těch panelech.

No a ten váš Meky byl výrazně jiný než tak, jak se prezentoval na veřejnosti.

Výrazně jiný nebyl, ale samozřejmě nebyl to takový pohodář, jak se o něm říkalo. Byl to takzvaně nervózní pohodář, takže tak
ho znám já ale samozřejmě třeba smysl pro humor, když se někdo myslí, že doma třeba nebyl tak vtipný jako na kameru, tak byl
byl hodně vtipný a i ten zapálený muzikant byl i VK, takže něčím se lišel v něčem byl. Stej.

Já se vás zeptám, tady je spousta věcem věcí, ke, kterých vy k nim máte osobní specifický vztah, tak jaká ta věc je pro vás
obzvlášť zajímavá přitažlivá emocemi nabitá.

Tak samozřejmě ta poslední část, kde je album, který vyšel naposledy už po mekyho odchodu poslední ve věci, to je pro mě
hodně emotivní. Jsou tam i mekyho brýle, který nosil vlastně až dokonce, takže tam trošku se mi třese ruka, tak to je taková
emoční věc, ale zase jsou tam věci, který mě tak pozitivní nabíjí, a to je část, že jsou moje děti, když se narodily s mekym atd.
takže to je zase taková příjemná věc.

Já se musím zeptat, co má společného Meky Žbirka a Modern Talking, já jsem dostal tuhle otázku, na kterou jsem neznal
odpověď, ale vy prý ano.

A to, jak vy víte vůbec, že něco společného má, to teda sice je v knížce Honzy Vedrala zblízka, podle který jsme tady tu výstavu
je-li de facto. Ale.

Pojďme se posunout ještě o kousek.

Ale vyprávě určitě určitě. No, tak s modem toking je Dieter beařil kafe v Hamburku, když tam mikinahrával svoje desky, který
vyšly v západm Německu, no a Dieter bowlen si tak trochu půjčil, respektive ukrad hudbu z balady o Polných v ptáků, a to teda
toho hamburskýho producenta docela naštvalo. Musel zaplatit samozřejmě dite bole nám musel tam mekyo dopsat jako
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spoluautora.

Poslední otázka rychlá odpověď, proč se výstava jmenuje roky a dni, já vím, že takhle se jmenuje.

Jedno album. Jedno.

Album mekyho z roku 1980 je tam spousta skvělých písniček jako mně chodí Moore našich láso Dennis a jako.

Vy jste.

Teda znalec normálně. Vy jste znalec, a protože my jdeme po těch rocích a dnech mekyho, je to retrospektivně, takže roky a
dni Žbirky mekyho.

panířino, Pi moc vám děkuju. Mějte se moc hezky, budu se těšit na příští návštěvu na příští setkání. Od nás Národního muzea
pro tuto chvíli vše výstava trvá do třicátého pro neměli byste si ji nechat uniknout. Mějte se hezky.

A od hudby a kultury vzhůru do světa sportu dnes v noci odstartovala Zámořská NBA.

A nejen tuto slavnou soutěž probereme se vzácným hostem bývalým reprezentačním hráčem trenérem a odborníkem na
basketbal Michalem Ježdíkem dobré ráno vám přejeme dobré ráno dobré.

Ráno děkuju za pozvání NBA.

Odstartovala, jaká jsou vaše očekávání jak těší těší co co z z se co podle vás přinese další ročník.

Očekávání jsou velká, protože je to ročník, kde bude velké konkurenční prostředí mezi západním a východním pobřežím a k
tomu pro nás pro Evropany samozřejmě velmi zajímavé v tom, že Prim v několika týmech hrají evropští hráči a jsou to evropští
hráči, kteří zároveň startovali na mistrovství Evropy, které nedávno v září skončilo A1 skupina se hrála ještě v Praze.

Může někdo naprosto jasně dominovat a válcovat ostatní a proč, z jakého důvodu.

Nemyslím si to, že by někdo dominoval už jenom proto, že ta sezóna je velmi dlouhá začíná začal včera v podstatě končí až
někdy v červnu je to 82 zápasů v základní části 3 zápasy při týdně k tomu cestování samozřejmě psychický a fyzický stres.
Nicméně favority můžeme hledat na východním pobřeží, například v týmu Bostonu nebo Miami na západním pobřeží
samozřejmě Golden stae, které jsou fenoménem posledních 10 let fenomenálním střelcem stefem karrym, který posunul ty
hranice NBA někam až půllící čáře.

Soňa Porupková, moderátorka 
Vy jste zmiňoval, že tentokrát tam je mnoho evropských zástupců, ale jak vůbec NBA jako taková vnímá evropský a potažmo
český basketbal získávají se stále větší roli a větší jméno.

mluvčí 
Získávají a je to hlavně díky trojici špičkových hráčů, kteří v posledních třech letech bojují o NVP celé NBA vždycky po základní
části, což je Luka doncič antetokumpo řek s africkými původními kořeny a k tomu samozřejmě další hráči jokič, kterého asi
všichni znají z Denveru. Nicméně samozřejmě MBA je velmi chytrá je to určitý refreshment celé té soutěže a je velmi těžké se
vůbec do NBA dostat máte 30 týmů 450 hráčů a draft NBA má pouze jedno kolo, a to je 30 hráčů se dostane do NBA a tím
pádem musí 30 vypadnout, a to se třeba stalo, že odešel náš nejlepší hráč Tomáš Satoranský už z NBA do. Evropy.

Soňa Porupková, moderátorka 
No a jaké dovednosti tedy musí hráč mít čím musí vynikat je to spíše o štěstí o tom, že je třeba ve vhodnou chvíli na vhodném
místě, že se mu zadaří a že ho někdo vidí, pak si ho dotáhne nebo.

mluvčí 
Tohle tohle je dobrá. Otázka je to až druhý krok si myslím to, co jste říkala, je to velmi trefné. Nicméně první, co musíte mít co
určité předpoklady právě díky tomu obrovskému konkurenčnímu prostředí, a to je atletismus vysoká herní inteligence a bejt
kompetitivní bejt soutěživý bejt schopen každou vteřinu, kterou stavíte na hřišti dát ze sebe to největší, a to maximum, které
máte až pak teprv můžete přemýšlet o tom, jestli jste ve správném prostředí ve správný čas.

Pokud se nepletu, teď máme v NBA tedy pouze Víta Krejčího, nicméně vidíte další talenty, kteří by se umístili v této vysoké hře
do budoucna.

Vidíme mohl být, no těch hráčů je víc, ale dávat jim takový ty polibky a nálepky, že to je on zrovna tento talentovaný hráč. Já si
myslím, že to je primárně o tom těmto talentovaným hráčům vůbec představovat, co to znamená se dostat do NBA, co to
znamená, jaká je to náročná cesta a co dělají jejich největší konkurenti na té na cestě basketba má obrovskou nevýhodu. Ale
samozřejmě je to i výhoda je to takový Jing a Young, že se hraje ve více než 200 zemích na celém světě tím a pádem ve ve 200
zemích chce každý třeba jednotlivec být jednou hráčem NBA. To, znamená to konkurenční pro svý.

Já, když jsem byla dítě nebo mladší, tak jsem přemýšlea, jaký sport budu dělat, začala jsem atletikou, potom jsem se věnovala
tanci, potom právě přišel basketbal, ale skončila jsem u volejbalu.

Skončila si s moderátorky já SIM.

Soňa Porupková, moderátorka 
Nedělám ale, tak to pojďme pryč, ale jak je vlastně basketbal v českém pro pro, že by bylo více zájemců.
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mluvčí 
My máme poslední 2 roky, včetně covidového období obrovský nárůst členské základny akceům, nicméně narážíme na
podmínky a prostředí my nemáme tělocvičny, my už nemůžeme brát téměř další děti. Možná bysme měli spíš přemýšlet o tom,
jestli basketbal se nedá hrát pod širým nebem, což samozřejmě dá, ale jenom v létě a nesmí moc foukat jo, takže naše limity
jsou teď sportoviště.

Soňa Porupková, moderátorka 
No, a když se bavíme ještě o tom, že neustále i zdražují i zálohy na dokonce včera jsme se spojili právě s plaveckým stadionem
tady v Podolí v Praze, které se není jisté, jak vlastně ty další měsíce zvládne, tak, jak to je ve vašem odvětví?

mluvčí 
Je to velmi podobné. Víte basketbal a mnoho dalších sportů, a to hlavně u dětí a mládeže je podporován rodiči hlavně a já já to
beru obrovskej zásah na jejich rozpočty a bude hodně záležet samozřejmě, jak se teď zachová stát, a to si podolskej plavecký
stadion nebo zimní stadiony. Jsou to všechny vnitřní sportoviště, takže není ideální doba, ale myslím si, že bysme měli mít sílu
tyto věci.

Překonávat NBA a basketbal obecně nám přiblížil Michal Ježdík. Děkujeme za návštěvu. Hezký den.

Děkuju za pozvání.

Soňa Porupková, moderátorka 
A nám zbývá pár minut do půl deváté a na co se můžete dál těšit.

mluvčí 
Společně se vydáme na hory vlekaři a provozovatelé horských středisek. Netrpělivě vyhlíží první pořádnou sněhovou nadílku a
s ní i lyžaře. Je ale otázkou, jakým způsobem provoz skiareálů ovlivní. Energetická krize.

A právě o tom bude řeč s ředitelem asociace  horských  středisek  Liborem  knotem , tak s námi zůstaňte za chvíli.

Nový den 08:30
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mluvčí 
Máme 5 minut po půl deváté je 19. října polovina pracovního týdne je středa svátek mají Michaely a Michaly a my vám přejeme
milé Míši všechno nejlepší.

Soňa Porupková, moderátorka 
No a taky vám přejeme, abyste se díky novému dni dozvěděli podstatné informace a pokud už teď přemýšlíte nad tím, kam
vyrazíte letos na hory, tak vám za chvíli dáme potřebné informace zjistíme, jak se na zimu připravují jednotlivá horská střediska
a jestli a o, kolik bude zdražovat ubytování, ale třeba i skipasy to se dozvíte už za chvíli teď se ale pojďme podívat, jaký je
přehled čerstvého dění začínají další zprávy a Šimon Pilek se.

mluvčí 
Hlásí hezké ráno.

Šimon Pilek, redaktor 
Ano do dnešního nového dne s datem 19. října se vejdou ještě jedny zprávy a pokud jste čistě náhodou ty předchozí nestihli
tak jdete právě včas ty poslední totiž začínají teď dobré ráno v Brně dnes podepíší koaliční smlouvu zástupci ODS stup 09 ano
kdu čsl se stan Piráti a ČSSD uskupení bude mít podporu 46 z 55 zastupitelů jeho tvůrkyní je současná brněnská primátorka
Markéta Vaňková. Podle ní je nutné utvořit širokou koalici s ohledem na ekonomickou a energetickou krizi a také válku na
Ukrajině a v Brně mezitím proběhla také razie, během které kriminalisté zadrželi 10 lidí. Zásah má podle žalobců souviset s
privatizací městských domů a také s dotačními podvody policie prohledala i kancelář náměstka primátorky Petra Hladíka z kdu
čsl, který uvedl, že nebyl z ničeho obviněn šéf lidovců Marian Jurečka s ním nadále počítá jako s kandidátem na ministra
životního prostředí a nevidí důvod to měnit, zároveň ale požádal kancelář hradu o zrušení čtvrtečního hladíkova setkání s
prezidentem Zemanem ten jeho žádosti vyhověl.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálnych vecí v Českej republike 
Není osobu obviněnou, takže my počítáme s tím, že v těch příštích dnech on, tak jak to dnes i řekl bude poskytovat plnou
součinnost Policii České republiky a my budeme mít ve čtvrtek celostátní bod, který jsme plánované dlouhodobě a tam budeme
samozřejmě tu situaci probírat, takže pro mě je důležité, aby za kdu čsl byl ve vládě člověk, u kterého nebudeme muset řešit
nějaké pochybnosti, případně nějaké mediální kauzy a podobně. Nechci, aby zatěžovali vládu jakýmikoliv problémy nad rámec
toho, co dneska řešíme z hlediska té věcné agendy.

Šimon Pilek, redaktor 
Ani Jurečka ani Hladík nebudou chtít kolem jmenování ministra životního prostředí nechat jakýkoliv stín pochybností to řekl razii
v hladíkově brněnské kancelář reportér serveru info cz Vratislav Dostál. Podle něj by se o Hladíkovi nemělo rozhodovat už ve
čtvrtek na sněmu kdu čsl, protože do té doby policie vyšetřování.Pro jenom kvůli nějakému podezření, které bude ještě velice
povšechné a vlastně o něm nebudeme nic moc vědět. Se například stane to, že on tím ministr jmenovat nebude. Současně tato
vláda nastupovala s tím, že chce zlepšit politickou kulturu v zemi, že nebude trpět to, co se tady dělo za Andreje Babiše. To
znamená, že tu laťku se snaží mít o něco výš, takže si umím představit, že a Marian Jurečka to říkal a říkal to i nebo vzkazoval
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to i Petr Hladík, že prostě nebudou chtít nechat jakékoliv stín pochybností, které by mohl v případě jeho jmenování vzniknout.
Za cesty vlakem zaplatíme více u Českých drah si cestující od 11. prosince připlatí 15 % dražší jízdné bude, jak u jednotného
tarifu, tak tak u těch kilometrových informaci o zdražení oznámili mluvčí drah a ministerstva dopravy a ceny pro nové zákazníky.
Opět zvedli i někteří dodavatelé elektřiny. Jedná se například o společnosti innogy nebo ČEZ nové sazby jsou přitom
nadvládou schváleným stropem, který bude platit od ledna 2023 innogy zdražilo na skoro 14 800 Kč za megawatthodinu bez
daně z přidané hodnoty. U ČEZu je to bez DPH téměř 10 000 Kč.

mluvčí 
Je

Šimon Pilek, redaktor 
to jenom otázka času, kdy pivo v hospodách zdraží to řekl v pořadu, co na to vaše peněženka ředitel budějovického Budvaru
Petr Dvořák. Mohou za to podle něj vysoké náklady na energie a taky dlouhodobě nízká spotřeba piva růst cen v restauracích
by ale během jednoho roku neměl přesáhnout 20 %. Minimálně z vyspělých zemí u nás je ta cena piva opravdu pořád nízká i v
poměru k jiným potravinám nebo k jiným k jiným nápojům i v restauracích pořád pivo patří k těm těm nejlevnějším nápojům
často které, které máme, takže i v dnešní době, když se podíváme na zdražování ostatních kategorií, tak pivo téměř působí
protiinflačně. Jenom elektřina udělala desítky a desítky milionů jako vyšší desítky milionů a a víceméně zdražila CC 3× české
pivo, tak má za sebou pár složitějších let přes covidy, a tak dál dlouhodobě dlouhodobě klesá spotřeba takže, jestli by
spotřební daň měla být regulací spotřeby tak tak připomeňme, si, že to není zas až tak dlouho, kdy jsme měli někde kolem 160
na litrů na hlavu. A dneska už jsme 130 l nad hlavu. Otázka je otázka jenom toho času, že jo, starší z nás pamatují pivo za 10
Kč a a těžko by si představovali, že bude stát 50 Kč v hospodách, takže já myslím, že jednoho dne prostě i uvidíme 70 Kč bude
to příští rok. Velmi pravděpodobně ne. Čeká nás to velmi pravděpodobně ano, vidím to jako reálné, za, že bychom viděli růst
ceny piva o 20 % během jednoho roku to si v těch restauracích to si nemyslím.

Soňa Porupková, moderátorka 
Horská střediska s napětím vyhlíží první větší sněhovou nadílku, která dovolí spustit vleky a přiláká lyžaře. Navíc ale přemýšlí i
nad cenami skipasů a ubytování, aby pokryly zvýšené náklady za energie, ale zároveň neodradily turisty.

mluvčí 
Jaká zima čeká vlekaře a provozovatele ubytování na českých horách, nejen o tom teď bude řeč s ředitelem asociace
horských  středisek  Liborem  knotem . Dobré ráno.Dobré ráno všem. Tak, jaký zájem Čechů o zimní dovolenou v
nadcházející sezóně už evidujete a co očekáváte.

Tak ta evidence je zatím samozřejmě ne pro protože už v době covidu se objevil ten moment, že se objednává později ty
pobyty, než tomu bylo v letech před rokem 2. 19, takže rezervace jsou jak na Vánoce, tak zejména na Silvestra, tak i na ty
hlavní lednové únorové termín, ale my doufáme, že i přesto, co se kolem děje, to znamená válka energetická krize inflace,
takže si návštěvníci na české hory cestu najdou, protože se to ukázalo nakonec i v letních dovolených, takže očekáváme, že
nějaká návštěvnost bude, nikdo nečeká žádnou hitparádu, ale doufáme, že v tomto kontextu, o kterém hovořím, to bude
nějakým způsobem akceptovatelné, když.

Soňa Porupková, moderátorka 
Už jste zmiňoval to vánoční období, tak stále platí, že tedy největší nápor na horách je právě v době vánočních svátků a je
ještě v tuto chvíli volná kapacita pro tyto dny?

mluvčí 
Určitě volná je, protože, jak říkám, ty rezervace jsou se zpožděním a platí to ano. Je to ani ne tak Štědrý den dvacátého
čtvrtého, ale spíš ta data 27 28 prosinec a dál a pak samozřejmě k Silvestru. Nicméně samozřejmě i v průběhu sezóny, ať už je
to konec ledna nebo pak únorové prázdniny jarní a s tím spojené zejména víkendy, jsou ty špičky, které na horách doufáme,
budeme potkávat i letos.

Začátek sezóny samozřejmě závislí na počasí, kdy ale předpokládáte, že by se na sjezdovkách objevili první lyžaři, jaký termín
by byl pro vlekaře nejlepší vidíme za vámi, že tam je zatím jenom zelená louka.

Na kopci.

Tak ano, já myslím, že to je v pořádku, protože říjen, takže ideální termín je začátek pro prosince. To znamená v období
listopadu za mrazů se budou připravenovat ty sjezdovky a pokud to nebude 1. prosince, tak se samozřejmě nic neděje, ale
chtělo by to toho desátého 15. prosince. To znamená tak, aby se ten provoz rozjel vyzkoušel před těmi Vánocemi alespoň na
těch páteřních hlavních sjezdovkách a samozřejmě před vánočními svátky, aby už to jelo v co nejlepší kondici.

Soňa Porupková, moderátorka 
Mnohé skia Realism jsou stále v nejistotě ohledně řešení energetické krize, jakým způsobem se tedy skiareály připravují na
provoz v době energetických problémů energetické krize?

mluvčí 
Tak tady 70 % jaksi trhu v lyžařských areálech jsou malé a střední podniky, pro které od 1. 1. 23 bude platit to zastropování,
takže ty umí s tímto nějakým způsobem plánovat a dělat svoji ekonomiku, i když je to 3× u některých 4× víc než loni, tak je to
samozřejmě něco, s čím se dá počítat. Horší je, že 30 % trhu patří mezi velké podniky, kde zatím pro oblast obecně cestovního
ruchu žádná podpora na světě není, tak uvidíme doufejme, že i tam se něco podaří alespoň ve formě samozřejmězací. To,
znamená, to jsou nějaké vstupy, na které se ty areály musí připravit. Je to samozřejmě nejenom o energiích, ale ovšem okolo,
ale já myslím, že si s tím poradí, tak co zaznívá od nás tak je, že i za těchto podmínek se budou snažit stoprocentně připravit
areály sjezdovky a všechny ty služby tak, aby zákazníci, uvozovkách nic nepoznali a AFI knote.

Vy jste, že třicetů procent podniků jsou velké firmy, nevztahují se na ně právě ta zastropování těch energií, užváte tedyem
průmyslu a obchodu, o kom jaké úrovni to je?
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Ano, tak to se řeší samozřejmě od léta. Ty návrhy různě běhají mezi MPO, ale není to samozřejmě jenom za nás je to oblast
celého cestovního ruchu, které přikrytá svazem obchodu a cestovního ruchu českou unií cestovního ruchu hospodářskou
komorou, a tak dál, čili jedná se o celý balík těch služeb, protože tam je problém v tom, že nejde o toho konkrétního, dejme
tomu, majitele areálu, ale samozřejmě 1 Kč v areálu znamená 7 Kč v dalších službách, jako jsou hotely restaurace a další
služby a tam potom jakýkoliv výpadek, když ten velký areál nebude schopen to pořádně připravit, tak samozřejmě se promítá
na ty další to znamená na celé to horské středisko a mnohdy i na ty příhraniční regiony, takže tam jde o desítky tisíc
zaměstnaneckých míst, které by v tom případě mohly být v ohrožení, takže to je to, co samozřejmě chceme pomoct vyřešit.

Máte už informace o tom, že by se třeba kvůli drahým energiím některé sjezdovky vůbec neotevřely, nebo že se budou
omezovat služby, jako například večerní lyžování a podobně?

Informace o tom, že by to někdo už vzdal. Nemáme, zatím samozřejmě všichni to, protože to samozřejmě sezónní byznys v
podstatě připravují. Nemáme ani informace, že by nějakým větším houfním způsobem chystali omezovat ty služby, ať už jsou to
sjezdovky nebo něco takového máme nějaké dotazníkové šetření začátku listopadu na ho ho budeme mít vyhodnocené. Zatím
z těch dílčích dat vychází, že všichni chtějí připravit šetřit samozřejmě budou, ale na jiných místech, než které zákazníci uvidí.
To znamená, pokud někdo mluví mluví o o o, dejme tomu, omezení večerního lyžování, tak je to tak, že ne, že ho vypnou, ale
že třeba nebude 7× týdně, ale třeba jenom 4× nebo něco podobnýho, ale zásadně by to nemělo být nic velkýho.

A teď to nejdůležitější, co zajímá asi každého diváka každého lyžaře, o kolik si za skipasy v průměru připlatíme některá
střediska. Totiž mluví o tom, že své ceny zvýší o 10 % jiná zejména v Plzeňském kraji o 20 %. Můžete to potvrdit.

No já myslím, že to bude zhruba v tom rozmezí, jak jste řekli, ono samozřejmě nelze všechny ty vstupy, ať už je to energie,
inflace a další záležitosti, které šly nahoru promítnout do ceny skipasů, tak, jak tady zaznělo před chvílí v jiné reportáži. Je to v
podstatě méně, než je inflace, já to očekávám opravdu někde mezi 10 15 procenty a je to asi očekávatelné. Je tam určitě
nutnost a všichni si to velmi dobře uvědomují. Přemýšlet o tom, že nelze promítnout to zdražení do ceny, musí to být
akceptovatelné, musí být ten poměr výkon a co to, co tvoří vlastně české lyžování i konkurenceschopné. Pořád na takové
úrovni, aby to návštěvníky bavilo a za tu cenu si prostě užili to, co chtějí na horách na čerstvém vzduchu.

I ta praktická věc, některá střediska nabízejí zakoupení skipasů online předem už teď, tak můžou se na to lidé spolehnout, že
třeba tímto způsobem ušetří. Nebudou se pak ceny zvedat v průběhu.

Sezóny-li?

Prodeje jdou nahoru velmi výrazně přispěl k tomu i covid a skutečně platí, že-li, prodej je vždycky v podstatě levnější než na
kase přímo v tom areálu. Ta cena, pokud se zakoupí, tak už se samozřejmě nemění. Teď jsou třeba i k vidění akce, že prostě
jde koupit jednodenní nebo dvoudenní tzv. depotní skipas, který se prostě nastartuje až průchodem v tom turniketu, čili teď si
ho koupím a kdykoliv v zimě si ho můžu využít za výrazných slev. Někde je to třeba až 40 %, takže určitě by doporučil cestu-li.

Poprosím vás o rychlou odpověď, dá se očekávat, že si připlatíme i za ubytování, ponese se zdražení v podobném duchu jako
za.

Skipasy?

Já myslím, že to bude podobné. Bude to podle mého podle mých informací méně zase než inflace, protože to platí úplně stejně.
Musí to být nějakým způsobem.Po tolik ředitel asociace  horských  středisek  Libor  knot . Děkujeme za váš.

Komentář.

Já děkuju a těším se na setkání na horách.

A tím to je středeční nový den ve svém závěru vysílání CNN Prima News ale pokračuje dál kolega Jaroslav brousil vám v 9
hodin nabídne zprávy a po nich pak zprávy plus.

Právě dnes 11:30
TV , Datum: 19.10.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Sledovanost pořadu: 0 ,
Pořad: Právě dnes 11:30 , AVE: 6 713 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,27
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Žerou ty kuřata chany nebo takhle nějak tak mají metr teda 90 a ještě víc, tak těžko prostě v dnešní tobě z těch kluků
rožokejové.

David Kolář, redaktor 
Fotbalový duel, tentokrát po penaltách vyhráli parkur pro proový jezdci 65 o výsledek ale vůbec nešlo. Důležitá byla oslava
Josefa Váni.

mluvčí 
Tak hlavně zdraví a ten jeho elán do života, že furt takhle aktivní to je, myslím si, že ukazuje všem ostatním, že na věku
nezáleží.

David Kolář, CNN firmy.
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A za chvíli už zprávy plus a v nich nabídneme rozhovor s prezidentskými kandidáty Pavlem Nacherem a Tomášem zimou
počkejte si na.

Jaroslav Brousil, moderátor 
Hezké dopoledne je po půl dvanácté a vysílání CNN Prima News pokračuje zprávami plus, pokud se koalice spolu rozhodla
podpořit více kandidátů na prezidenta, tak to má svoji logiku já mám co nabídnout v tom pořadu 360 stupňů řekl senátor a
uchazeč o funkci hlavy státu Pavel Fischer. Jeho soupeř Tomáš zima si nemyslí, že by vláda svým rozhodnutím rozdělila
kandidáty na demokratické a nedemokratické.

mluvčí 
Já si myslím, že koalice spolu si vybrala 3 nejpopulárnější osobnosti, které v tom pelotonu jsou a je to jistě jejich názor a určitě
nikoho neoznámkovala, že by nebyl demokratický a v demokratické společnosti o tom, kdo je zvolen vždycky rozhoduje volič, a
tak je to správně.

Pane Fischere nedotklo se vás, že jste 3 podpoření koalicí spolu?

Volby jsou soutěž a vláda pokud došla k závěru, respektive ta koalice spolu, že nebude mít jednoho ale že podpoří peloton tak
je to, tak to má svůj logiku. Já vím že mám co nabídnout 51 podpisů z obou komor je pro mě také sdělením, že umím pracovat s
institucemi tohoto státu v té praktické politice, a to si myslím, že je důležitá kvalifikace pro to, abych přesvědčili voliče.

Pavlína Wolfová, moderátorka 
Když jsme u té kvalifikace pana Zimo zase podpořil pan prezident je ta podpora z té či jiné strany jakkoliv zásadní pro tu
prezidentskou volbu.

mluvčí 
Já mluvím teď o podpoře z obou komor já.

o té podpoře politické deklarované nějakou skupinou ve vašem případě koalicí spolu v případě pana zimy panem prezidentem
Zemanem.

Je to věc názoru já si cením toho, že mě podpořilo 20 poslanců a 31 senátorů a z tohohle důvodu mám vlastně mnohem širší
podporu, než je potřeba. Je to podpora pro to, abych se mohl kvalifikovat a je to vlastně určitá politická legitimace vstoupit do
té soutěže, co se týče těch ostatníchpor, tak tam si myslím, že to je věc názoru.

No, tak jsem se ptala asi vás to potěšilo, to jste říkal, že vás to potěšilo, ale vypovídá to o něčem je to důležité. Myslíte, že to
ovlivní voliče?

Určitě to nerozhodné voliče může pomoci orientovat. Já osobně bych podporu od Miloše Zemana nevyhledával.

Tomáš Zima, bývaly rektor Univerzity Karlovy v Praze, lékař 
Vy osobně jste.stál O ni já já se toto dozvídám teďka od vás. Já, jinak jsem od května se setkával s občany a má v tuto chvíli
asi necelých 40 000 podpisů občanů a jinak chci říci, že mám a byla předložena moje registrace kandidátní listiny ministerstvu
vnitra, která obsahuje 13 senátorek a senátorů parlamentu České republiky, kteří jsou od Karlových Varů po Ostravu od
Nového Boru po Brno a tábor z uskupení. Jsou tam senátoři za ODS ano nezávislí za starosty, takže si myslím, že tito lidé, kteří
znají moji práci mé vystupování, také jaksi vyjádřili jakožto volení zástupci občanů tuto svoji vůli a podpořili mě v této
kandidatuře.

Jaroslav Brousil, moderátor 
Skipasy i ubytování na horách letos zdraží zhruba o 10 % v našem vysílání řekl ředitel asociace  horských  středisek  Libor
knot . Důležité podle něj bude vyjednávání ministerstvem pro s průmyslu a obchodu ohledně kompenzací.

mluvčí 
Tam je problém v tom, že nejde o toho konkrétního, dejme tomu, majitele areálu, ale samozřejmě 1 Kč v areálu znamená 7 Kč v
v dalších službách, jako jsou hotely, restaurace a další služby a tam potom jakýkoliv výpadek, když ten velký areál nebude
schopen to pořádně připravit, tak samozřejmě se promítá na ty další. To znamená na celé to horské středisko a mnohdy i na ty
příhraniční regiony, takže tam jde o desítky tisíc zaměstnaneckých míst, které by v tom případě mohly být v ohrožení, takže to
je to, co samozřejmě chceme pomoct vyřešit.

Máte už informace o tom, že by se třeba kvůli drahým energiím některé sjezdovky vůbec neotevřely, nebo že se budou
omezovat služby, jako například večerní lyžování a podobně?

Informace o tom, že by to někdo už vzdal. Nemáme zatím samozřejmě všichni to, protože je to samozřejmě sezónní byznys, v
podstatě připravují nemáme ani informace, že by nějakým větším houfním způsobem se chystali omezovat ty služby, ať už jsou
to sjezdovky nebo něco takového máme nějaké dotazníkové šetření na začátku listopadu ho budeme mít vyhodnocené a zatím
z těch dílčích dat vychází, že všichni chtějí připravit šetřit. Samozřejmě budou, ale na jiných místech, než které zákazníci uvidí.
To znamená, pokud někdo mluví o, dejme tomu, omezení večerního lyžování, tak je to tak, že ne, že ho vypnou, ale že třeba
nebude 7× týdně, ale třeba jenom 4× nebo něco podobnýho, ale zásadně by to nemělo být nic velkýho.

A teď to nejdůležitější, co zajímá asi každého diváka každého lyžaře, o kolik si za skipa si v průměru připlatíme některá
střediska. Totiž mluví o tom, že své ceny zvýší o 10 % jiná zejména v Plzeňském kraji o 20 % můžete to.

Potvrdit?

Já myslím, že to bude zhruba v tom rozmezí, jak jste řekli. Ono samozřejmě nelze všechny ty vstupy, ať už je to energie, inflace
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a další záležitosti, které nahoru šly promítnout pro do ceny skipasů, tak, jak tady zaznělo před chvílí v jiné reportáži. Je to v
podstatě méně, než je inflace, a to očekávám opravdu někde mezi 10 15 procenty a je to asi očekávatelné. Je tam určitě
nutnost a všichni si to velmi dobře uvědomují přemýšlet o tom, že nelze promítnout to zdražení do ceny, musí to být
akceptovatelné, musí být ten poměr cena výkon. To, co tvoří vlastně české lyžování i konkurenceschopné, pořád na takové
úrovni, aby to návštěvníky bavilo a za tu cenu si prostě užili to, co chtějí na horách na čerstvém vzduchu.

Soňa Porupková, moderátorka 
1 praktická věc, některá střediska nabízejí zakoupení skipasů online. Předem už teď tak můžou se na to lidé spolehnout, že
třeba tímto způsobem ušetří, nebudou se pak ceny zvedat v průběhu.

mluvčí 
Sezóny-li?

Prodeje jdou nahoru velmi výrazně přispěl k tomu i covid a skutečně platí, že-li, prodej je vždycky v podstatě levnější než na
kase přímo v tom areálu.

Jaroslav Brousil, moderátor 
Začala evakuace obyvatel z chersonské oblasti podle agentury TASS ji organizují proruské úřady. Ty chtějí převést obyvatel na
levý břeh řeky Dněpr až 60 000 lidí. Rusko v posledních dnech cílí své útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu i na
konkrétní obce. Na Ukrajinu se už teď podíváme živě. To v poledních zprávách.

Zbyněk Zykmund, redaktor 
V 11 55 začínají na CNN Prima News polední zprávy, vítejte u nich policisté stíhají po včerejší razii v Brně 7 lidí a 2 právnické
osoby. Kauza se týká privatizace městských bytů platy politiků se výrazně zvednou další zmrazení nebude a příjem řadového
poslance od ledna stoupne na 102 000 pro úřady evakuují obyvatele okupované chersonské oblasti na levý břeh Dněpru jde
až o 60 000 lidí.

mluvčí 
Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu v souvislosti s úterní razií v Brně zahájili trestní stíhání sedmi lidí a
dvou právnických osob. Kvůli účasti na organizované zločinecké skupině kromě jiných si policie vyžádala přístup i do kanceláře
místopředsedy kdu čsl dosavadního náměstka brněnské primátorky a kandidáta na ministra životního prostředí Petra Hladíka.
Kauza se týká privatizace městských bytů činnosti městské firmy a dotačních podvodů.

Já mohu potvrdit, že policejní orgán skutečně zahájil trestní stíhání proti sedmi fyzickým dvěma právnickým osobám, a to pro
trestné činy a účast na organizované zločinecké skupině podplacení a legalizace výnosu z trestné činnosti tyto trestné činy jsou
pak kvalifikovány jako spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny, což zvyšuje trestní sazbu předmětem trestního
stíhání jsou aktivity, které se týkají činnosti jedné z městských společností v Brně.

Případ přímo v Brně sleduje naše reportérka Hedvika Kropáčková. Hedviko, pěkné poledne už známe nějaká jména nebo
podrobnosti?

Hedvika Kropáčková, redaktorka 
Hezké poledne. Včerejší policejní razie údajně řeší 2 vyšetřovací linky tou první je nezákonná privatizace městských domů a
tou druhou jsou machinace se spol společností městskou společností pískovna Černovice podle informací Radiožurnálu se
policie zabývá hlavně osobou Michala horkého podnikatele podnikatele a a a provozovatele taxislužby v Brně, který by měl být
podle detektivů hlavou organizované zločinecké skupiny, která chtěla nezákonně ovládnout. Městskou společnost pískovna
Černovice i druhá vyšetřovací linka je spojená právě se jménem Michala horkého měla kolem něj údajně vzniknout skupina lidí,
kteří se díky podplácení a podvodům v privatizaci dostali k městským domům, které pak následně s velkými zisky prodávali. My
samozřejmě celý den budeme informace získávat budeme shánět další informace k této kauze a budeme vám během vysílání
přenášet.

mluvčí 
Koalice odsouhlasila daň z mimořádných zisků i pro rok 2022 informaci potvrdil šéf vládních lidovců a vicepremiér Marian
Jurečka. Měli by ji platit energetické petrolejářské nebo těžební firmy a také banky. Ministerstvo financí navrhlo jako
šedesátiprocentní daňovou přirážku na nadměrný zisk.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálnych vecí v Českej republike 
Ty důvody jsou spíše, řekněme, praktické, protože vidíme, že už v letošním roce ty firmy benefitují na těch výrazně vyšších
příjmech těží z této situace. Zároveň i v rámci celé EU je jasná informace o tom, že i k tomu roku 2020, abychom takto jako
členské státy mohli přistupovat mnoho členských států situace, a tak to i využije ve prospěch státní rozpočtu, takže ty důvody
jsou poměrně praktické.

mluvčí 
Meziroční inflace v Evropské unii se vyšplhala na rekordních 10,9 %. Data dnes zveřejnil Eurostat tempo zářijového růstu cen
podle evropského systému měření dosáhlo v Česku 17,8 %. Jedná se o pátou nejvyšší hodnotu v Evropské unii, vysokou
inflaci zaznamenal i britský statistický úřad ceny ve Velké Británii meziročně poskočily o víc než 10 % inflaci v září po celém
kontinentu táhly především zdražující energie, potraviny a služby a jak se ceny energií odrazily ve službách, konkrétně v
pneuservisech. Na to se zeptám provozního ředitele autoservisu Martina Kulhánka, dobrý den.

Dobrý den.

Tak čeká na motoristy letos v pneuservisech. Nepříjemné překvapení v podobě vyšších cen za přezutí na zimní pneumatiky.

Já si myslím, že ceny přezutí nestouply o mnoho. Já bych to tipoval někde na 10 %, to znamená, nemyslím si, že by to, že by to
bylo něco dramatického pro příklad uvedu přezutí kompletních kol, tedy ne přezouvání pneumatik, ale kompletních čtyřech
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čtyřech kol vyjde zákazníka řádově na 900 Kč.

Zbyněk Zykmund, redaktor 
A neočekáváte tedy, že by lidé začali nějakým způsobem šetřit a přezouvat podomácku po garážích a podobně?

mluvčí 
My zatím tenhle ten trend nevidíme a naši zákazníci jsou objednání již a vidíme i objednávky dopředu. To znamená, nevidíme
tento trend.

Zbyněk Zykmund, redaktor 
A nepovede to k používání tzv. celoročních pneumatik, které ale odborníci kvůli bezpečnosti moc nedoporučují.

mluvčí 
Takhle určitě, které jakoby určitě celoroční pneumatiky jako trh rostou dneska dneska celoroční pneumatiky jsou z celého trhu
řádově 7 %, ale rostou mnohem dynamičtěji. To znamená nerostou třeba o 7 %, ale každý rok rostou třeba o 20, 30 %, to
znamená určitě pro zákazníky, kteří jedou, mají nižší nájezd kilometrů, je tohle to varianta, která dává smysl.

Říká ve vysílání CNN Prima News provozní ředitel autoservisu Martin Kulhánek. Děkujeme, na shledanou.

Díky na shledanou.

Zbyněk Zykmund, redaktor 
Skipasy i ubytování na horách letos zdraží zhruba o 10 %. To v našem vysílání řekl ředitel asociace  horských  středisek
Libor  knot . Podle něj lyžařské areály navzdory vysokým cenám energií neplánují omezovat služby pro zákazníky.

mluvčí 
Nemáme ani informace, že by nějakým větším houfním způsobem se chystaly omezovat ty služby, ať už jsou to sjezdovky nebo
něco takového, máme nějaké dotazníkové šetření na začátku listopadu ho budeme mít vyhodnocené a zatím z těch dílčích dat
vychází, že všichni chtějí připravit šetřit. Samozřejmě budou, ale na jiných místech, než které zákazníci uvidí, to znamená,
pokud někdo mluví o, dejme tomu, omezení večerního lyžování, tak je to tak, že ne, že ho vypnou, ale že třeba nebude 7×
týdně, ale třeba jenom 4× nebo něco podobnýho, ale zásadně by to nemělo být nic velkýho. Ono samozřejmě nelze všechny ty
vstupy, ať už je to energie, inflace a další záležitosti, které šly nahoru promítnout do ceny skipasů, je to v podstatě méně, než je
inflace. Já to očekávám.

Kolik zaplatíme na horách?
TV , Datum: 19.10.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Sledovanost pořadu: 0 ,
Pořad: Zprávy ve 12 12:00 , AVE: 249 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,24
Zbyněk ZYKMUND, moderátor 
Skipasy i ubytování na horách letos zdraží zhruba o 10 %. To v našem vysílání řekl ředitel Asociace  horských  středisek
Libor  Knot . Podle něj lyžařské areály navzdory vysokým cenám energií neplánují omezovat služby pro zákazníky.

Libor  KNOT , ředitel Asociace  horských  středisek  
Nemáme ani informace, že by nějakým větším houfním způsobem se chystaly omezovat ty služby, ať už jsou to sjezdovky, nebo
něco takového. Máme nějaké dotazníkové šetření, na začátku listopadu ho budeme mít vyhodnocené a zatím z těch dílčích dat
vychází, že všichni chtějí připravit. Šetřit samozřejmě budou, ale na jiných místech, než které zákazníci uvidí, tzn. pokud někdo
mluví o, dejme tomu, omezení večerního lyžování, tak je to tak, že ne, že ho vypnou, ale že třeba nebude 7× týdně, ale třeba
jenom 4× nebo něco podobnýho. Ale zásadně by to nemělo být nic velkýho. Ono samozřejmě nelze všechny ty vstupy, ať už je
to energie, inflace a další záležitosti, které šly nahoru, promítnout do ceny skipasů. Je to v podstatě méně, než je inflace. Já to
očekávám opravdu někde mezi 10, 15 % a je to asi očekávatelné, je tam určitě nutnost, a všichni si to velmi dobře uvědomují,
přemýšlet o tom, že nelze promítnout to zdražení do ceny. Musí to být akceptovatelné, musí být ten poměr cena/výkon, to, co
tvoří vlastně české lyžování i konkurenceschopné, pořád na takové úrovni, aby to návštěvníky bavilo a za tu cenu si prostě užili
to, co chtějí na horách, na čerstvém vzduchu.
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