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Lyžáky jako luxus? Kurzy pro studenty brutálně zdražily, ředitelé smlouvají URL
WEB , Datum: 27.10.2022 , Zdroj: blesk.cz , Autor: amb , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , RU / měsíc: 4 313 172 , RU /
den: 787 042 , Země: Česko , Rubrika: Události , AVE: 59 000,00 Kč , GRP: 8,74
... lyžařská střediska rozhodnutá udělat všechno proto, aby rozjela své provozy a pro zákazníky nachystala co nejlepší
podmínky,“ potvrdil také ředitel Asociace  horských  středisek  Libor  Knot . Sám neví o areálu, který by s letošní zimní
sezónou nepočítal.Knot dodal, že se horská střediska...

Lyžování bude dražší. Skiareály drtí ceny energií a konkurence zájezdů k moři
TISK , Datum: 27.10.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 4 , Autor: Pavel P. Novotný , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Čtenost: 128 119 , Země: Česko , Rubrika: Události , AVE: 311 283,48 Kč , GRP: 1,42
... naplánovat ekonomiku provozu. Horší je to u zbylých třiceti procent trhu, jež představují velké podniky, kde podpora zatím
není žádná,“ vysvětluje Libor  Knot , ředitel Asociace  horských  středisek  ČR. Tuto necelou třetinu trhu přitom představuje
jen několik areálů. Kromě Ještědu a...

Lyžování bude dražší. Skiareály drtí ceny energií a konkurence zájezdů k moři URL
WEB , Datum: 27.10.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Pavel P. Novotný , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , RU / měsíc:
972 852 , RU / den: 101 779 , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,13
... naplánovat ekonomiku provozu. Horší je to u zbylých třiceti procent trhu, jež představují velké podniky, kde podpora zatím
není žádná,“ vysvětluje Libor  Knot , ředitel Asociace  horských  středisek  ČR.Tuto necelou třetinu trhu přitom představuje
jen několik areálů. Kromě Ještědu a...

Lyžařská sezona v Krkonoších. Ceny skipasů půjdou nahoru
TISK , Datum: 27.10.2022 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 2 , Autor: TOMÁŠ PLECHÁČ , Vytištěno: 469 454 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
01.01.0001 00:00 , Čtenost: 697 724 , Země: Česko , Rubrika: Jablonecko, Semilsko, Turnovsko , AVE: 119 968,89 Kč , GRP: 7,75
... že nemá peníze na podporu všech, na druhou stranu je podpora pouze pro někoho velmi nespravedlivá, diskriminační a ničí
trh,“ poznamenává ředitel Asociace  horských  středisek  Libor  Knot . ***Ač nás zdražení elektřiny určitě zasáhne, nemůže
nám to zabránit, abychom nepustili vleky a...

Hlavní zprávy
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu: 0 ,
Země: Česko , Pořad: Hlavní zprávy 18:00 , AVE: 1 673 600,00 Kč , GRP: 0,25
... proto zdražení skipasů a někde zvažují taky omezení provozu.Kryštof Šimek, redaktor--------------------Podle šéfa asociace
holských středisek Libora  Knota  by skipasy mohly zdražit o 10-15. mluvčí 14, --------------------%. Je to relativně příznivé,
protože to rozhodně zahrnuje veškeré...

Dopolední Radiožurnál
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Země: Česko , Pořad: Dopolední Radiožurnál 11:30 , AVE: 6 204 250,00 Kč , GRP: 3,18
... české skiareály jak a kde ušetřit chystají proto zdražení skipasů a někde zvažují i omezení provozu. mluvčí 30, ------------------
--Podle šéfa asociace  horských  středisek  Libora  Knota  by skipasy mohly zdražit o 10-15. mluvčí 28, --------------------% je
to relativně příznivé,...

Ranní Radiožurnál
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Země: Česko , Pořad: Ranní Radiožurnál 07:30 , AVE: 5 339 600,00 Kč , GRP: 1,81
... technologii drahé energie se projeví i na cenách skipasů. Budeme o tom mluvit už za chvíli a do ranního interview
Radiožurnálu v 8 50 zveme šéfa asociace  horských  středisek  Libora  Knota  v Česku loni stouplo množství rakovinotvorných
látek vypouštěných do ovzduší zvýšily se taky emise...

Dopolední Radiožurnál
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Země: Česko , Pořad: Dopolední Radiožurnál 11:00 , AVE: 6 129 500,00 Kč , GRP: 3,18
... od Kryštofa Šimka z naší domácí redakce, vítám vás dobrý den dobrý den, dá se už říct, o kolik letos tedy zdraží. mluvčí 15, -
------------------- Asociace  horských  středisek  zatím zjišťuje informace od jednotlivých skiareálů už teď je ale jasné, že to
navýšení cen bude v rozmezí zhruba...

Podvečerní Radiožurnál
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Země: Česko , Pořad: Podvečerní Radiožurnál 18:05
... jak a kde ušetřit. Chystají proto zdražení skipasů a někde zvažují taky omezení provozu. mluvčí 2, --------------------Podle šéfa
hor asociace asociace  horských  středisek  Libora  Knota  by skipasy mohly zdražit o 10-15. mluvčí 3, --------------------%. Je
to relativně příznivé,...

Podvečerní Radiožurnál
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Podvečerní Radiožurnál
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Země: Česko , Pořad: Podvečerní Radiožurnál 17:30 , AVE: 6 184 750,00 Kč , GRP: 2,15
... asi žádné hosty.Jan Kopřiva, redaktor--------------------O něco lepší situaci se nací Ski Real středních podniků na ty se totiž
podle ředitele asociace  horských  středisek  Libora  Knota  vztahuje vládní zastropování. mluvčí 24, --------------------Energií
zbývá tam nepokrytých těch...

Ranní Radiožurnál
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Země: Česko , Pořad: Ranní Radiožurnál 08:30 , AVE: 5 339 600,00 Kč , GRP: 1,81
... Jaroslav Krejčí, šéf skiareálů na Monínci, jak se drahé energie projeví na cenách skipasů, tak to už zjistíme od šéfa
asociace  horských  středisek  Libora  Knota . Přeji vám dobré ráno. mluvčí 10, --------------------Dobré ráno.Vojtěch
Bidrman,...

Velké skiareály zdraží až o 15 procent, odhaduje šéf asociace. Jak se drahé energie projeví v cenách skipasů?
URL
WEB , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo - radiozurnal.cz , Autor: Prokop Havel , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , RU /
měsíc: 740 274 , RU / den: 55 760 , Země: Česko , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,62
... zvažují, že v zimě otevřou méně sjezdovek. A na Monínci ve středních Čechách letos nejspíš ani nespustí speciální
zasněžovací technologii. Šéf Asociace  horských  středisek  Libor  Knot  je ale optimistický. „Nemáme zatím informace, že by
nějaký areál nechtěl otevřít. Skiareály budou...

Skiareály zdraží až o 15 procent. Nejvýhodnější bude nákup on-line, říká šéf asociace  horských  středisek  URL
WEB , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Vojtěch Bidrman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , RU / měsíc:
1 968 567 , RU / den: 143 260 , Země: Česko , Rubrika: Ekonomika , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,59
České skiareály kvůli drahým energiím přemýšlejí, jak a kde ušetřit. Třeba v Krkonoších na Černé hoře omezí večerní lyžování,
v Beskydech zvažují, že v zimě otevřou méně sjezdovek a na Monínci ve středních Čechách letos nejspíš ani nespustí speciální
zasněžovací technologii, kterou mají jako...

Zprávy
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu: 0
, Země: Česko , Pořad: Zprávy 12:00 , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,08
... české skiareály jak a kde ušetřit chystají proto zdražení skipasů a někde zvažují i omezení provozu. mluvčí 5, -------------------
-Podle šéfa asociace  horských  středisek  Libora  Knota  by skipasy mohly zdražit o 10-15. mluvčí 6, --------------------%. Je to
relativně příznivé,...

Skiareály kvůli drahým energiím hledají úspory
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Země: Česko , Pořad: Hlavní zprávy 08:00 , AVE: 18 312,00 Kč , GRP: 3,83
... sjezdovek a na Monínci ve středních Čechách letos zřejmě ani nespustí speciální zasněžovací technologii. Drahé energie se
projeví i na cenách skipasů. Budeme o tom mluvit už za chvíli a do ranního Interview Radiožurnálu v 8:50 hodin zveme šéfa
Asociace  horských  středisek  Libora  Knota .

Kvůli rostoucím cenám energií řeší české skiareály jak a kde ušetřit
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Země: Česko , Pořad: Hlavní zprávy 12:00 , AVE: 35 316,00 Kč , GRP: 3,16
... jak a kde ušetřit. Chystají proto zdražení skipasů a někde zvažují i omezení provozu.Kryštof ŠIMEK, redaktor--------------------
Podle šéfa Asociace  horských  středisek  Libora  Knota  by skipasy mohly zdražit o 10-15 %. Libor  KNOT , předseda
Asociace  horských ...

Kvůli rostoucím cenám energií řeší české skiareály, jak a kde ušetřit
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 9 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Země: Česko , Pořad: Hlavní zprávy 18:00 , AVE: 35 970,00 Kč , GRP: 2,01
... jak a kde ušetřit. Chystají proto zdražení skipasů a někde zvažují taky omezení provozu.Kryštof ŠIMEK, redaktor----------------
----Podle šéfa Asociace  horských  středisek  Libora  Knota  by skipasy mohly zdražit o 10-15 %. Libor  KNOT , předseda
Asociace  horských ...

České skiareály řeší jak a kde ušetřit kvůli rostoucím cenám energií
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo České Budějovice , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost
pořadu: 0 , Země: Česko , Pořad: Zprávy 17:00 , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,09
... rostoucím cenám energií. Chystají proto zdražení skipasů a někde zvažují i omezení provozu.Kryštof ŠIMEK, redaktor----------
----------Podle šéfa Asociace  horských  středisek  Libora  Knota  by skipasy mohly zdražit o 10-15 %. Libor  KNOT , předseda
Asociace  horských ...

Ranní interview: Libor  Knot , předseda Asociace  horských  středisek
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Země: Česko , Pořad: Ranní interview 08:50 , AVE: 163 500,00 Kč , GRP: 3,83
... Jaroslav Krejčí, šéf skiareálu na Monínci. Jak se drahé energie projeví na cenách skipasů, tak to už zjistíme od šéfa
Asociace  horských  středisek  Libora  Knota . Přeji vám dobré ráno. Libor  KNOT , předseda Asociace  horských ...

Nákup skipasů dopředu a přes internet
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Nákup skipasů dopředu a přes internet
TV , Datum: 22.10.2022 , Zdroj: Seznam.cz TV , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Sledovanost pořadu: 0 ,
Země: Česko , Pořad: Večerní zprávy 18:25 , AVE: 108 800,00 Kč , GRP: 0,06
... praxe v tuzemských skiareálech. Jenže trend se mění. Střediska teď spíše lákají na koupi skipasu dopředu. Takové
permanentky jsou pak levnější. Libor  KNOT , ředitel Asociace  horských  středisek --------------------Prodej na místě je dražší,
tzn. musíte mít provozovnu, musíte tam mít...

 

Lyžáky jako luxus? Kurzy pro studenty brutálně zdražily, ředitelé smlouvají URL
WEB , Datum: 27.10.2022 , Zdroj: blesk.cz , Autor: amb , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , RU / měsíc: 4 313 172 , RU /
den: 787 042 , Rubrika: Události , AVE: 59 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 8,74
Na zážitky z lyžařského kurzu vzpomínají účastníci i po několika desetiletích. „Lyžák“ stmelí kolektiv, děti se osamostatní a
poznají nástrahy zasněženého svahu. Zatímco během pandemie tyto kurzy ohrožoval koronavirus a nejedno dítě se na hory
nepodívalo, letos se před školami i rodiči objevil nový strašák: extrémní zdražování. Školám tak nezbývá než domluvit pro
lyžařský kurz výhodné podmínky.

„Někteří ředitelé čelí čtvrtinovému navýšení ceny, a to musejí smlouvat,“ řekl Blesk Zprávám Michal Kaderka z Učitelské
platformy. „Pro 1. ročníky plánujeme Krkonoše. Cena je oproti loňsku navýšená jen o 400 Kč,“ informoval Petr Žák z Karlínské
obchodní akademie.

Jinde se školy podle Kaderky snaží organizovat lyžařský kurz ještě před Vánocemi, než naplno začne lyžařská sezóna. A
vzdělávací instituce poblíž hor řeší denní dojíždění. „Tím se chrání i stornování v případě covidových omezení,“ dodal
pedagog.

Růst cen v tomto případě považuje prezident Pedagogické komory Radek Sárközi za hlavní problém. „Velká část rodičů

nebude mít na podobné mimoškolní akce peníze,“ předpověděl Blesk Zprávám.

Přestože ne všechny kurzy lyžování musí výrazně podražit, i tak může být pro chudší rodiny těžké je uhradit. Někde lyžáky
pomáhají dotovat fondy jako například Sdružení přátel rodičů a školy (SRPŠ).

„A u nás v Praze si rodiče žáků s trvalým pobytem v hlavním městě mohou požádat o příspěvek z Fondu solidarity,“ doplnil Žák.
Jinde mohou studenti jen běžkovat, pokud nemají na skipasy peníze.

„V rámci školy organizujeme lyžařský kurz standardním způsobem. Pokud žáci nechtějí nebo nemohou hradit náklady na vleky,
mohou pouze běžkovat,“ sdělil Blesku Jiří Zajíček, předseda Národní rady Unie školských asociací ČR a ředitel Masarykovy
střední školy chemické. U něj na škole však běžkování patří mezi každoroční možnosti.

Horská střediska se plní. Češi však pobyty možná zkrátí nebo jinak omezí

Prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka si všiml, že i letos je o školní lyžařské kurzy velký zájem. Obavy z nedostatku
návštěvníků vnímá před začátkem každé sezóny, tento rok už se ale rezervační systémy horských hotelů a penzionů plní.
Celkového nedostatku zájmu o lyžování se tak neobává.

„Také vzrůstající ceny pohonných látek budou určitým faktorem, který povede k nižšímu počtu výletů za lyžováním do
zahraničí,“ vysvětlil, proč se domnívá, že lidé na české hory vyrazí.

„Přes všechny nepříznivé okolnosti jako je inflace, energetická krize a válka na Ukrajině jsou lyžařská střediska rozhodnutá
udělat všechno proto, aby rozjela své provozy a pro zákazníky nachystala co nejlepší podmínky,“ potvrdil také ředitel Asociace
horských  středisek  Libor  Knot . Sám neví o areálu, který by s letošní zimní sezónou nepočítal.

Knot dodal, že se horská střediska šetření nevyhnou. Dojde k němu ale na takových místech, že milovníkům horských sportů
nabídnou služby minimálně v dosavadní kvalitě.

„V tuto chvíli můžeme návštěvnost v zimě jen odhadovat. Na jednu stranu lze očekávat, že zákazníci pobyty třeba zkrátí nebo je
jinak omezí. Na druhou stranu letos například letní dovolené zaznamenaly vysoká čísla. Může se tedy stát, že se lidé nebudou
chtít připravit o zimní pobyty a naopak uniknou z každodenního pracovního zápřahu na čerstvý horský vzduch, aby se věnovali
i aktivitám na sněhu,“ doplnil.

Tak či onak horská střediska čekají, že jim letošní zima přinese horší ekonomický výsledek než v minulosti. Nárůst nákladů se
například dostatečně nepromítne ani do cen skipasů.

Kvůli pandemii navíc firmám narostly splátky za dřívější investice. Kromě provozovatelů lyžařských areálů to řeší také hoteliéři
či restauratéři, kteří v horském cestovním ruchu pracují. Nezbývá jim než nabídnout kvalitní služby a doufat v zájem klientů.

„Dobrou zprávou je, že pro malé a střední podniky, kam patří asi 70% trhu, bude od 1. ledna2023 platit zastropování cen
elektrické energie. I když je to trojnásobek až čtyřnásobek loňských cen, mohou aspoň naplánovat ekonomiku provozu. Horší je
to u zbylých 30% trhu, tedy u velkých podniků, kde se zatím plánuje jen podpora ve formě částečné kompenzace nákladů na
energie,“ upozornil Knot. upozornil Knot.

Podle Juračky z Asociace lanové dopravy není zastropování cen v Česku vůbec dostatečné. Zvlášť v porovnání s Polskem
nebo Slovenskem. Jako další problém vnímá to, že mnoho horských ubytovacích zařízení pořídilo za miliony korun ekologické
vytápění na plyn, aby nemusela používat uhlí. A nyní kvůli tomu platí desetkrát vyšší cenu.
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David Malík
O „víkendu zamilovaných“ vyrazili Pražané do přírody. Ve Stromovce se lyžovalo, sáňkovalo, dokonce i bruslilo. Místy to tu
vypadalo jako na nějakém zimním horském letovisku. (14. únor 2021)
Markéta Volfová, Lukáš Červený
Ekonom Křeček o rostoucí inflaci a cenách za potraviny: Budeme platit stovku za chleba?
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Zpět

Lyžování bude dražší. Skiareály drtí ceny energií a konkurence zájezdů k moři
TISK , Datum: 27.10.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 4 , Autor: Pavel P. Novotný , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Čtenost: 128 119 , Rubrika: Události , AVE: 311 283,48 Kč , Země: Česko , GRP: 1,42
Horský byznys 
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Když se v polovině října na sociálních sítích objevily fotky kopy umělého sněhu na Ještědu, na šéfy tamního skiareálu se
snesla lavina hněvu. V době energetické krize a všeobecné nejistoty spustit takhle brzo sněžná děla? Cynismus, nesoudnost,
psali směrem k šéfům slovenské skupiny Tatry Mountain Resorts, která zdejší areál provozuje, ti umírněnější kritici. 
Horský byznys společnost dlouhodobě rozděluje. Část lidí v lyžování vidí kratochvíli pro bohaté a lukrativní podnikání, kterému
by stát neměl pomáhat. V době, kdy se bojí, že si doma nezatopí, ho považují za zbytečný luxus. 
Na druhé straně je to byznys jako každý jiný, který má stovky tisíc zákazníků, a nejméně 45 tisícům lidí tento sektor přináší
obživu. Pro ty bude letošní zima zatěžkávací zkouškou. 
„My jsme si vybrali toto podnikání a budeme se za něj prát. Je to o efektivitě. Energii nakupujeme na spotovém trhu, nemáme
žádné zastropování, takže si pečlivě vybíráme, kdy je cena nejnižší,“ vysvětluje Čeněk Jílek, ředitel horské skupiny TMR, která
areál na Ještědu provozuje. Kromě toho má TMR podíl i ve společnosti Melida, provozovateli lanovek v areálu ve Špindlerově
Mlýně. 

Spotřeba jako u obchodního centra 

„To, že horské areály jsou největší spotřebovatelé 
energií, je mýtus. Všechny lyžařské areály v Česku spotřebují 71 tisíc megawatthodin ročně, což je 0,1 procenta celoroční
spotřeby země. Jedno velké obchodní centrum spolkne 3600 megawatthodin, což odpovídá jednomu velkému středisku. Těch
je ale sedm, zatímco velkých obchodních center je 85,“ argumentuje Jílek. 
Příspěvek o zasněžování měl být signálem pro zákazníky, že lyžovat se letos přes všechny nejistoty bude. „I proto mě mrzí
kritika od kolegů z branže. Zatímco oni tiše doufají, že se o nich nebude mluvit, tak jejich klienti kvůli nejistotě nakupují zájezdy
na zimu v Dubaji a jinde. Naše data ukazují, že lidí na horách ubude, cestovky 
prodávající zimní zájezdy do tepla teď mají žně. Někdo lidem musel nahlas říci, že lyžovat se bude,“ rozčiluje se Jílek. 
TMR se podle něj chystá rozjet lyžařskou sezonu 
v plném rozsahu a bez omezení. Ve Špindlerově Mlýně je navíc v lednu Světový pohár žen v alpském lyžování. I proto si Jílek
žádné kompromisy příliš dovolit nemůže. Počítá s tím, že sezona se otevře včas a na všech sjezdovkách, jak počasí dovolí. A to
i přesto, že na jeho areály se zatím nevztahuje státní pomoc ve formě zastropování cen energií. Ta je zatím určena jen pro
malé a střední podniky. 
„Firmy fungující na hladině nízkého napětí, kterých je asi 25 procent trhu, budou mít od ledna zastropované ceny na pět korun
za kilowatthodinu. Malé a střední podniky fungující na hladině vysokého napětí, kam patří asi 45 procent trhu, budou mít
podobné zastropování, ale jen do 80 procent nejvyšší spotřeby za posledních pět let. I když je to tří- až čtyřnásobek loňských
cen, je to pro tyto skiareály celkově pozitivní, protože mohou naplánovat ekonomiku provozu. Horší je to u zbylých třiceti
procent trhu, jež představují velké podniky, kde podpora zatím není žádná,“ vysvětluje Libor  Knot , ředitel Asociace
horských  středisek  ČR. 
Tuto necelou třetinu trhu přitom představuje jen několik areálů. Kromě Ještědu a Špindlerova Mlýna, které spadají pod skupinu
TMR, jde ještě o menší areály - Monínec, který provozuje známá developerská společnost T rigema, a také třeba Dolní
Morava, která patří pod stavební společnost z Brna IMOS Holding. 
Například na Monínci tak letos chtějí šetřit. „Přes zimu bude uzavřeno starší ubytovací zařízení, jehož provoz by byl právě kvůli
energiím ekonomicky neúnosný. Dále budeme klást důraz zejména na zasněžování sněhovými děly. Lyžařskou sezonu
spustíme o měsíc později, a to zhruba v polovině prosince,“ říká mluvčí Trigemy Petra Martínková. 
I tyto areály však budou moci čerpat státní pomoc podle dočasného rámce Evropské komise. Vláda totiž rozšířila podporu na
další sektory. Doteď to bylo jen na zemědělství, rybářství, lesnictví a zpracovatelský průmysl. 
„Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) aktualizaci komunikuje s Evropskou komisí v rámci procesu prenotifikace, aby k jejímu
kladnému rozhodnutí došlo co nejdříve a aby mohlo ministerstvo v první půlce listopadu vypsat výzvu s konkrétními parametry,“
stojí v prohlášení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 
„Nemůžeme chtít od státu, aby nám zaplatil celé podnikání. Ale je nesmysl diskriminovat čtyři areály jenom kvůli tomu, že je tam
napojení na nějaké větší firmy. Horský byznys u nás je samostatná entita, musí si na sebe vydělat. Nikdo do něj peníze nosit
nebude,“ říká Jílek s odkazem na vlastníky a investory TMR. Těmi jsou zejména lidé z okruhu skupiny J&T a její klienti. Ve
Špindlu pak TMR doplňuje sestava známých byznysových postav kolem exšéfa ČEZ Martina Romana a politických podnikatelů
Tomáše Hrdličky a Romana Janouška. 

Zdražování kolem 10 procent 

Otázkou zůstává, za kolik se bude v Česku lyžovat. Některé areály už daly najevo, že ceny budou zhruba o deset procent vyšší.
Další se zveřejněním ceníku vyčkávají do poslední chvíle. 
„Pokud bychom měli promítnout všechny zvýšené náklady do ceny skipasů, stál by pět tisíc korun. Ale naší snahou bude
připravit co nej -lepší lyžování za co nejlepší cenu. Navíc máme systém flexibilních cen, které reagují na skutečný zájem lidí,“
vysvětluje Jílek. Stejný systém skipasů Gopass letos převzal také Monínec. 
„Velmi brzy uvidíme, kolik jsou klienti ochotni utrácet. Ve špičce může stát denní skipas třeba 1290, ale když zájem nebude,
klidně i 890,“ naznačuje šéf TMR možné cenové rozpětí lyžování v populárním Špindlu. 
Areály sice drtí vysoké náklady na energie, na druhé straně budou více než kdy jindy letos soupeřit o zákazníky. Ať už s
konkurencí v podobě zmiňovaných zájezdů k moři nebo do nedalekých Alp, anebo možná prostě jen s faktem, že lidé budou
více šetřit. Proto nemohou příliš riskovat se zvyšováním cen a omezováním služeb. 
„Naším cílem bude výrazně nezdražovat, a to i přes nej istotu ohledně energií a vysokou míru inflace. Finální ceny skipasů
bychom měli znát začátkem listopadu. Už tak je situace pro celou řadu rodin napjatá,“ říká Olga Kneiflová, mluvčí střediska na
jihočeském Lipně. Zdražení do deseti procent už oznámil obří krkonošský areál SkiResort Černá hora - Pec, kolem deseti
procent si připlatí také návštěvníci krušnohorského Klínovce. Růst cen je tradičně nižší při nákupu s předstihem a také online. 
„Tahle sezona není o zisku, spíše o přežití. Cílem je vydělat na provoz a splátky úvěrů, které jsme v době covidu museli o
hodně navýšit. Až po sezoně uvidíme, jak na tom jsme,“ trefně shrnuj e očekávání vlekařů Martin Koky, obchodní ředitel
Skiareálu Klínovec. 

Naším cílem bude výrazně nezdražovat, a to i přes nejistotu ohledně energií a vysokou míru inflace. 

71 tisíc Tolik megawatthodin spotřebují všechny lyžařské areály v Česku za jednu sezonu. 
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: Pavel P. Novotný, pavel.novotny@hn.cz 
Foto autor: Foto: ČTK 
Foto popis: Ve Špindlerově Mlýně se chystají rozjet lyžařskou sezonu v plném rozsahu a bez omezení hned, ja k to počasí
dovolí. A to i přesto, že na areál se zatím nevztahuje státní pomoc ve formězastropovánícen energií. 

Zpět

Lyžování bude dražší. Skiareály drtí ceny energií a konkurence zájezdů k moři URL
WEB , Datum: 27.10.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Pavel P. Novotný , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , RU / měsíc:
972 852 , RU / den: 101 779 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,13
Když se v polovině října na sociálních sítích objevily fotky kopy umělého sněhu na Ještědu, na šéfy tamního skiareálu se
snesla lavina hněvu. V době energetické krize a všeobecné nejistoty spustit takhle brzo sněžná děla? Cynismus, nesoudnost,
psali směrem k šéfům slovenské skupiny Tatry Mountain Resorts, která zdejší areál provozuje, ti umírněnější kritici.
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Horský byznys společnost dlouhodobě rozděluje. Část lidí v lyžování vidí kratochvíli pro bohaté a lukrativní podnikání, kterému
by stát neměl pomáhat. V době, kdy se bojí, že si doma nezatopí, ho považují za zbytečný luxus.

Na druhé straně je to byznys jako každý jiný, který má stovky tisíc věrných zákazníků, a nejméně 45 tisícům lidí tento sektor
přináší obživu. Pro ty bude letošní zima zatěžkávací zkouškou.

„My jsme si vybrali toto podnikání a budeme se za něj prát. Je to o efektivitě. Zasněžovali jsme takto i loni. Naše technika nám
to umožňuje. Navíc energii nakupujeme na spotovém trhu, nemáme žádné zastropování, takže si pečlivě vybíráme, kdy je cena
nejnižší,“ vysvětluje Čeněk Jílek, ředitel horské skupiny TMR, která areál na Ještědu provozuje. Kromě toho má TMR podíl i ve
společnosti Melida, provozovateli lanovek v areálu ve Špindlerově Mlýně.

Spotřeba jako u obchodního centra

„To, že horské areály jsou největší spotřebovatelé energií, je mýtus. Všechny lyžařské areály v Česku spotřebují 71 tisíc
megawatthodin ročně, což je 0,1 procenta celoroční spotřeby země. Jedno velké obchodní centrum spolkne 3600
megawatthodin, což odpovídá jednomu velkému středisku. Těch je ale sedm, zatímco velkých obchodních center je 85,“
argumentuje Jílek.

Příspěvek o zasněžování měl být signálem pro zákazníky, že lyžovat se letos přes všechny nejistoty bude. „I proto mě mrzí
kritika od kolegů z branže. Zatímco oni v koutku sedí a tiše doufají, že se o nich nebude mluvit, tak jejich klienti kvůli nejistotě
nakupují zájezdy na zimu v Dubaji a jinde. Naše data ukazují, že lidí na horách ubude, cestovky prodávající zimní zájezdy do
tepla teď mají žně. Někdo lidem musel nahlas říci, že lyžovat se bude,“ rozčiluje se Jílek. 

TMR se podle něj chystá rozjet lyžařskou sezonu v plném rozsahu a bez omezení. Ve Špindlerově Mlýně je navíc v lednu
Světový pohár žen v alpském lyžování. I proto si Jílek žádné kompromisy příliš dovolit nemůže. Počítá s tím, že sezona se
otevře včas a na všech sjezdovkách, jak počasí dovolí. A to i přesto, že na jeho areály se zatím nevztahuje státní pomoc ve
formě zastropování cen energií. Ta je zatím určena jen pro malé a střední podniky.

„Firmy fungující na hladině nízkého napětí, kterých je asi 25 procent trhu, budou mít od ledna zastropované ceny na pět korun
za kilowatthodinu. Malé a střední podniky fungující na hladině vysokého napětí, kam patří asi 45 procent trhu, budou mít
podobné zastropování, ale jen do 80 procent nejvyšší spotřeby za posledních pět let. I když je to tří- až čtyřnásobek loňských
cen, je to pro tyto skiareály celkově pozitivní, protože mohou naplánovat ekonomiku provozu. Horší je to u zbylých třiceti
procent trhu, jež představují velké podniky, kde podpora zatím není žádná,“ vysvětluje Libor  Knot , ředitel Asociace
horských  středisek  ČR.

Tuto necelou třetinu trhu přitom představuje jen několik areálů. Kromě Ještědu a Špindlerova Mlýna, které spadají pod skupinu
TMR, jde ještě o menší areály – Monínec, který provozuje známá developerská společnost Trigema, a také třeba Dolní Morava,
která patří pod stavební společnost z Brna IMOS Holding.

Například na Monínci tak letos chtějí šetřit. „Přes zimu bude uzavřeno starší ubytovací zařízení, jehož provoz by byl právě kvůli
energiím ekonomicky neúnosný. Dále budeme klást důraz zejména na zasněžování sněhovými děly. Lyžařskou sezonu
spustíme o měsíc později, a to zhruba v polovině prosince,“ říká mluvčí Trigemy Petra Martínková.

I tyto areály však budou moci čerpat státní pomoc podle dočasného rámce Evropské komise. Vláda totiž rozšířila podporu na
další sektory. Doteď to bylo jen na zemědělství, rybářství, lesnictví a zpracovatelský průmysl. 

„Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) aktualizaci komunikuje s Evropskou komisí v rámci procesu prenotifikace, aby k jejímu
kladnému rozhodnutí došlo co nejdříve a aby mohlo ministerstvo v první půlce listopadu vypsat výzvu s konkrétními parametry,“
stojí v prohlášení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

„Nemůžeme chtít od státu, aby nám zaplatil celé podnikání. Ale je nesmysl diskriminovat čtyři areály jenom kvůli tomu, že je tam
napojení na nějaké větší firmy. Horský byznys u nás je samostatná entita, musí si na sebe vydělat. Nikdo do něj peníze nosit
nebude,“ říká Jílek s odkazem na vlastníky a investory TMR. Těmi jsou zejména lidé z okruhu skupiny J&T a její klienti. Ve
Špindlu pak TMR doplňuje sestava známých byznysových postav kolem exšéfa ČEZ Martina Romana a politických podnikatelů
Tomáše Hrdličky a Romana Janouška.

Zdražování kolem 10 procent

Otázkou zůstává, za kolik se bude v Česku lyžovat. Některé areály už daly najevo, že ceny budou zhruba o deset procent vyšší.
Další se zveřejněním ceníku vyčkávají do poslední chvíle.

„Pokud bychom měli promítnout všechny zvýšené náklady do ceny skipasů, stál by pět tisíc korun. Ale naší snahou bude
připravit co nejlepší lyžování za co nejlepší cenu. Navíc máme systém flexibilních cen, které reagují na skutečný zájem lidí,“
vysvětluje Jílek. Stejný systém skipasů Gopass letos převzal také Monínec.

„Velmi brzy uvidíme, kolik jsou klienti ochotni utrácet. Ve špičce může stát denní skipas třeba 1290, ale když zájem nebude,
klidně i 890,“ naznačuje šéf TMR možné cenové rozpětí lyžování v populárním Špindlu.

Areály sice drtí vysoké náklady, na druhé straně budou více než kdy jindy letos soupeřit o zákazníky. Ať už s konkurencí v
podobě zmiňovaných zájezdů k moři nebo do nedalekých Alp, anebo možná prostě jen s faktem, že lidé budou více šetřit. Proto
nemohou příliš riskovat se zvyšováním cen a omezováním služeb.

„Naším cílem bude výrazně nezdražovat, a to i přes nejistotu ohledně energií a vysokou míru inflace. Finální ceny skipasů
bychom měli znát začátkem listopadu. Už tak je situace pro celou řadu rodin napjatá,“ říká Olga Kneiflová, mluvčí střediska na
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jihočeském Lipně. Zdražení do deseti procent už oznámil obří krkonošský areál SkiResort Černá hora – Pec, kolem deseti
procent si připlatí také návštěvníci krušnohorského Klínovce. Růst cen je tradičně nižší při nákupu s předstihem a také online.

„Tahle sezona není o zisku, spíše o přežití. Cílem je vydělat na provoz a splátky úvěrů, které jsme v době covidu museli o
hodně navýšit. Až po sezoně uvidíme, jak na tom jsme,“ trefně shrnuje očekávání vlekařů Martin Koky, obchodní ředitel
Skiareálu Klínovec.
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Zpět

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 11 / 35

http://www.newtonmedia.eu/


Lyžařská sezona v Krkonoších. Ceny skipasů půjdou nahoru
TISK , Datum: 27.10.2022 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 2 , Autor: TOMÁŠ PLECHÁČ , Vytištěno: 469 454 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
01.01.0001 00:00 , Čtenost: 697 724 , Rubrika: Jablonecko, Semilsko, Turnovsko , AVE: 119 968,89 Kč , Země: Česko , GRP: 7,75
Po covidových restrikcích je hlavním nepřítelem vlekařů z Krkonoš drahá elektřina. Některé skiareály už teď vědí, že tuto
sezonu budou muset zdražit. Lyžování je pro hory ale klíčové. 

KRKONOŠE Vlekaři v Krkonoších už na sjezdovky rozmisťují sněžná děla a další techniku pro výrobu umělého sněhu. Ale
přípravy na zimní sezonu jsou po dvou covidových letech opět plné nejistoty. Problémem číslo jedna už nejsou obavy z
vládních protiepidemických opatření, nýbrž extrémně vysoké ceny energií. Před pár týdny ohlášené zastropování cen elektřiny
a plynu se vztahuje pouze na menší střediska. Největší skiareály, například Špindlerův Mlýn, zatím nemají žádnou státní
podporu přislíbenou. Další zdražení skipasů je i vinou rekordní inflace nevyhnutelné. 
V největším krkonošském Skiresortu Černá hora-Pec lyžaři za permanentky zakoupené na pokladně zaplatí o 10 procent víc
než před rokem. Provozovatelé ještě nezveřejnili ceníky. Špindlerův Mlýn a Černá hora začnou permanentky prodávat v
listopadu. SkiResort Černá hora-Pec, který nabízí 50 kilometrů sjezdovek v pěti střediscích, zvedne cenu celodenního skipasu
v hlavní sezoně o maximálně 10 procent. Loni nejprodávanější permanentka stála 1190 korun. 

Zasněžovat hlavně v noci 

Zásadní omezení navzdory drahé elektřině resort nepředpokládá, úspory se dotknou hlavně večerního lyžování. „Počítáme s
provozem všech areálů, s úpravou sjezdovek a jejich zasněžováním. S dodavatelem elektrické energie máme uzavřenou
smlouvu. Dílčí omezení provozu lze očekávat patrně jen u večerního lyžování, které budeme zajišťovat minimálně třikrát v
týdnu,“ uvádí mluvčí SkiResortu Zina Plchová. 
Desetiprocentní zdražení skipasů chystá Malá Úpa, kde se v zimě dá lyžovat na šesti kilometrech. Ředitel areálu Martin Buček
přiznává, že zastropování cen středisku zjednodušilo plánování sezony: „Ještě není úplně jasné, za kolik budeme elektřinu
nakupovat a jaké náklady sezona přinese, ale zastropování ceny elektřiny nám extrémně pomůže. Alespoň víme, s čím můžeme
počítat.“ 
Malá Úpa už před loňskou sezonou skokově zdražila celodenní permanentku ze 750 na 980 korun. Letos jdou ceny nahoru
znovu. „Předpokládáme, že návštěvnost bude menší než v předchozích sezonách,“ míní Buček. 
Ve specifické situaci jsou vleky vlastněné a provozované obcemi, to je případ Strážného nebo Benecka. Elektřinu by
samosprávy měly za zvýhodněnou cenu nakupovat přes státního obchodníka s energiemi. O jeho zřízení ale vláda ještě
nerozhodla. Strážnému, které provozuje pět vleků a necelé dva kilometry sjezdovek, na konci roku vyprší fixované ceny
elektřiny. 

Jet za každou cenu 

Pro starostu Tomáš Grégra je nepředstavitelné, že by obec s dvěma stovkami obyvatel, která je životně závislá na cestovním
ruchu, nerozjela zimní sezonu. „Ač nás zdražení elektřiny určitě zasáhne, nemůže nám to zabránit, abychom nepustili vleky a
nezasněžovali. Musíme jet za každou cenu, i kdybychom měli mít nižší zisk nebo sezonu skončit na nule,“ podotýká.
Předpokládá, že za silovou elektřinu budou obce platit podobnou částku jako domácnosti, tedy maximálně šest korun za
kilowatthodinu. 
V uplynulých dvou letech horští podnikatelé kvůli covidovým restrikcím nevytvořili velký zisk a přiškrtili investice. „Na jednu
stranu chápeme, když ministr financí říká, že nemá peníze na podporu všech, na druhou stranu je podpora pouze pro někoho
velmi nespravedlivá, diskriminační a ničí trh,“ poznamenává ředitel Asociace  horských  středisek  Libor  Knot . 

***

Ač nás zdražení elektřiny určitě zasáhne, nemůže nám to zabránit, abychom nepustili vleky a nezasněžovali. 

Foto autor: FOTO MARTIN VESELÝ 
Foto popis: Vlekaři se připravují na sezonu. Zasněžovací technika je už na svazích i v Peci pod Sněžkou. 

Region vydání: 5plus2 - Jablonecko
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Zpět

Hlavní zprávy
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu: 0 ,
Pořad: Hlavní zprávy 18:00 , AVE: 1 673 600,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,25
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Ondřej Látal, moderátor 
Kvůli výpadkům ruských dodávek plynu má ČEZ miliardové škody plánuje arbitráž do boje o premiérské křeslo v Británii se
přihlásil jeden z hlavních favoritů bývalý ministr financí Sunak. Fotbalisté Slavie nastoupí v pražském derby proti Spartě velmi
silný provoz je teď na tahu 3 z Českých Budějovic do Prahy na Benešovsku a zítra bude oblačno až zataženo, místy polojasno
později se přidá déšť, anebo přeháňky teploty až 20 stupňů je 23. října vysíláme nedělní hlavní zprávy dobrý podvečer vám
přeje Ondřej Látal.

mluvčí 
Co se děje.

Ondřej Látal, moderátor 
Energetická společnost ČEZ má kvůli výpadkům ruských dodávek plynu škody ve vyšších stovkách milionů až miliardách korun
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v České televizi to řekl generální ředitel ČEZu Daniel Beneš společnost proto bude škodu vymáhat v mezinárodní arbitráži.

Jana Čermáková, redaktorka 
Podle šéfa ČEZu Daniela Beneše není jasné, kolik peněz se podaří vymoct za daných okolností považuje za vyloučené, aby
firma jednala s ruským dodavatelem Gazprom o dodávkách na příští rok.

mluvčí 
V momentě, kdy vám někdo neplní kontrakt, který máte tak je obtížné se s tím bavit o něčem jiném než o náhradě škody ne o
dalších dodávkách.

Jana Čermáková, redaktorka 
Místo prodlužování kontraktů je podle Beneše třeba hledat jiné zdroje Česko získává od září plyn, například z lng terminálu je v
nizozemském přístavu, ve kterém má pronajatý prostor pro 3 miliardy metrů krychlových plynu spotřeba plynu v Česku loni
přessáhla 9 miliard metrů krychlových Jana Čermáková Radiožurnál.

Ondřej Látal, moderátor 
Ukrajina dál čelí vzdušným úderům zaměřeným na klíčovou infrastrukturu. Energetikům se už ale podařilo po velkých výpadcích
ze včerejška obnovit dodávky elektřiny do většiny měst a obcí ruská armáda útočí drony a raketami, které ale dopadají i na
civilní objekty v mikulajivu poškodily bytové domy na sídlišti.

mluvčí 
První raketa dopadla na dvůr a druhá trefila střechu toho domu a poškodila vlastně 3 patra, ale nikdo tam nebydlel lidé bydlí
pod 2, kudy dál.

A zabrouskaj.

Tady stál obchod, takže tom obchodě nezbylo vůbec nic? Tak buď.

Ž a od dětského pošátka a tadyho měl stále.

Z dětského hřiště nezbylo vůbec nic jenom pár železných kousků z houpaček tady v okolí není jediný vojenský cíl je to sídliště,
takže ty rakety opravdu dopadly přímo na civilní objekty z mikolajeva. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

Ondřej Látal, moderátor 
Do boje o post britského premiéra se oficiálně zapojil bývalý ministr financí riši Sunak. Právě on má zatím největší podporu
poslanců konzervativní strany ta po čtvrteční rezignaci list rasové znovu vybírá svého předsedu, který se stane taky
premiérem.

Ondřej Himmer, redaktor 
Kandidáti musí do zítřejšího odpoledne získat podporu alespoň stovky konzervativních poslanců na stranu rischiho sunaka se
podle průzkumu BBC přiklání přes 130 z nich. Druhý je s podporou asi 60 poslanců. Bývalý premiér Boris Johnson přibližně
stočce poslanců se ale zatím nevyjádřilo. Johnson se zatím oficiálně nepřihlásil. Podle ministra obchodu Jacoba Rese moga se
k tomu ale chystá.

mluvčí 
Určitě se bude o zvolení ucházet a má velkou.

Podporu. Lidé kolem.

Něj mi řekli, že stovku hlasů mají.

Zajištěno. Pokud.

Potřebnou podporu poslanců získá víc než 1 kandidát. Rozhodnou o svém budoucím předsedovi i premiérovi všichni členové
konzervativní strany novou vládu by Británie měla mít nejpozději v pátek. Ondřej Himmer, Radiožurnál.

Ondřej Látal, moderátor 
Čínský prezident Si Ťin-pching povede komunistickou stranu Číny dalších 5 let v Pekingu o tom rozhodl za zavřenými dveřmi.
Ústřední výbor strany zvolený sjezdem v uplynulém týdnu. Devětašedesátiletý předseda si podle singapurské agentury cna
upevnil na sjezdu pozici a je nejmocnějším vůdcem Číny od doby Mao ce Tunga do pozice stranické dvojky sjezd povýšil
bývalého předsedu komunistů v Šanghaji-li čchjannga, který by se příští rok mohl stát také novým premiérem. Potvrdit by to
měl na svém zasedání v březnu příštího roku čínský parlament, očekává se, že při té příležitosti také potvrdí třetí prezidentský
mandát pro Si Ťin-pchinga. Nejpozději zítra se musí nově zvolení zastupitelé měst a obcí v Česku sejít na ustavující schůzi
ukládá jim to zákon. Výjimkou jsou obce, kde soudy ještě řeší stížnosti na volby. Zastupitelstva mají mimo jiné volit primátora
nebo starostu a rozhodnout o členech rady výborů nebo náměstcích v nejzazším možném termínu, který zákon umožňuje, se
schází třeba zastupitelstva v Českých Budějovicích Karlových Varech, anebo taky v Jihlavě a Ústí nad Labem, kde zatím není
domluvená koalice. Povolební vyjednávání váznou i v Praze. Tam ale kvůli stížnostem na volby schůze zastupitelstva bude
nejdřív 3. listopadu v Praze 6 se pak noví zastupitelé sejdou už podhé. Minulý týden totiž půl hodiny po zahájení museli
ustavující schůzi přerušit domluvené koalici kvůli absenci chyběl 1 hlas. Termín prvního jednání musí obce uvést na úřední
desce. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS ani předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová
Adamová stopnula 9 se nezúčastní slavnostního ceremoniálu na Pražském hradě 28. října. Ani z jednoho z politiků na oslavy
výročí vzniku Československa nepozval prezident Miloš Zeman. Informoval o tom server irozhlas cz ten Zeman tedy nepozval
ani předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského. Nikdo z nich se ceremoniálu neúčastnil ani minulý rok. Pekarová Adamová
na Twitteru napsala, že rozhodnutí prezidenta nepozvat ji na oslavy, je pro ni poctou asi 150 domů zůstalo bez elektřiny v
sibiřském Irkutsku, kde se na dvoupatrový obytný dům zřítil bojový letoun. Ani jeden z pilotů cvičný let nepřežil v dřevěném
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domě žádný zranění nebyly. Informovala o tom agentura TASS na irkutském předměstí tvořeném nízkými domy vypukl podle ní
na 200 m2 požár hasiči, ale už plameny dostaly pod kontrolu úřady havárii vojenského let vyšetřují za poslední týden je to už
druhé podobné neštěstí.

mluvčí 
Kvůli rostoucím cenám energií řeší české skiareály, jak a kde ušetřit. Chystají proto zdražení skipasů a někde zvažují taky
omezení provozu.

Kryštof Šimek, redaktor 
Podle šéfa asociace holských středisek Libora  Knota  by skipasy mohly zdražit o 10-15.

mluvčí 
%. Je to relativně příznivé, protože to rozhodně zahrnuje veškeré navýšení těch vstupů, ty ceny jsou mnohonásobně vyšší ty
jejich nárůsty a je to v podstatě méně než inflace.

Kryštof Šimek, redaktor 
Třeba v Krkonoších na Černé Hoře omezí večerní lyžování v Beskydech pak zvažují, že v zimě otevřou méně sjezdovek
sjezdovek na na a a na na moní moní si letos asi nespustí speciální zasněžovací technologii. Popisuje šéf střediska Jaroslav
Krejčí.

mluvčí 
Pořád nevíme, zda vůbec dosáhne na nějakou podporu od státu, protože momentálně ty ceny energií jsou pro nás likvidační.

Kryštof Šimek, redaktor 
Lidé ale můžou ušetřit peníze třeba nákupem skipasu předem, a-li a zároveň mohou využít různé akce skiareálů. Třeba na
slevových portálech Kryštof Šimek, Radiožurnál.

mluvčí 
Poprvé v této sezóně fotbalové ligy se bude hrát derby mezi Slavií a Spartou utkání začne za necelou hodinu Radiožurnál a
Radiožurnál sport ho odvysílají v přímém přenosu další zápasech fotbalisté Hradce Králové vyhráli v Českých Budějovicích 30
Mladá Boleslav porazila Bohemians 43 a Slovácko přehrálo Teplice 21 pokračuje i hokejová extraliga ve čtrnáctém kole Karlovy
Vary bojují proti Brnu je u toho.

František.Se hraje druhá minuta prodloužení stavu utkání Karlovy Vary kometa Brno 22, jak se vyvíjí souboj Vítkovic s
Litvínovem řekne Lukáš Kaleta.

Jedenáctá minuta třetí třetiny Vítkovice vedou nad Litvínovem 53 teď pojďme na utkání Sparty Praha s Mladou Boleslaví za
Petrem Kadeřábkem.

54 minutáno Sparta nad nad Mladou Mladou bo bo Boleslaví Boleslaví 20 Pardubice Kladno a odta AŽD.

Dvacátá sedmá minuta utkání a Pardubice vedou nad Kladnem 31 Olomouc Plzeň a Tomáš Minarčík.

Hosté vyrovnaly v polovině zápasu hraje Olomouc s Plzní 11 František kunasleduje s obou Českých Budějovic.

S po polovině utkání vede Třinec v Českých Budějovicích 10 teď Pavel Petr a Liberec Hradec Králové.

Přestávka mezi první a druhou třetinou Hradec vede v Liberci 10 z Liberce Pavel Petr Radiožurnál.

Dopolední Radiožurnál
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Pořad: Dopolední Radiožurnál 11:30 , AVE: 6 204 250,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,18
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Kateřina Causidisová, moderátorka 
Skiareály v Česku kvůli drahým energiím hledají před novou sezónou úspory, například v Krkonoších na Černé Hoře omezí
večerní lyžování v Beskydech zvažují, že otevřou méně sjezdovek a na Monínci ve středních Čechách. Letos zřejmě ani
nespustí speciální zasněžovací technologii, která umožňuje vyrábět sníh i při teplotách až 15 stupňů nad nulou. Drahé energie
se projeví i na cenách skipasů. Maďarsko plánuje schválit členství Švédska a Finska v Severoatlantické alianci do konce roku.
Pro server Politico to řekl šéf kanceláře maďarského premiéra. Vstup severských zemí do NATO musí schválit parlamenty
všech 30 současných členů. Poslední 2 země, které přístupové dokumenty ještě neratifikovaly, jsou Maďarsko a Turecko.
Zimní i celoroční pneumatiky jsou letos dražší. Jejich průměrná cena stoupla meziročně o 13 %. U levnějších typů je to až o
čtvrtinu, vyplývá to z dat serveru pneumatiky cz v okolí poděbradských jezer dnes myslivci od rána nahánějí divoká prasata. O
odstřel přemnožených divočáků je požádalo vedení Poděbrad. Město vyzývá lidi, aby kvůli své bezpečnosti dnes až do 14
hodin k jezerům a do jejich okolí nechodili. Cyklokrosař Václav Ježek obsadil v závodě Světového poháru juniorů v Táboře
druhé místo porazil ho pouze Francouz bisiona, kterého ztratil český reprezentant 6 sekund odpoledne se pojede hlavní závod
mužů, ve kterém se představí i Zdeněk Štybar.

Patricie Strouhalová, moderátorka 
Vyřezávají si ze dřeva misky, anebo pájí vlastní hodinky. Řeč je o kutilech vynálezcích a designérech, kteří se právě tenhle
víkend sešli na brněnském výstavišti. Co všechno jim tam pod rukama vzniká, tak to uslyšíte na Radiožurnálu.
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mluvčí 
Jestli miluje tekutily a kutilství, tak pro vás máme 2 typy podívejte se jednak do archivu host Radiožurnálu povídala jsem si totiž
nedávno s člověkem, který všechny kutily propojuje dává je dohromady dohromady a pořádá akce po celé republice jmenuje
se Ondřej Kašpárek a ten druhý typ, tak to je na brněnské výstaviště, protože právě pavilon a brněnského výstaviště teď
zaplnili roboti pákeky třié ty tiskárny vlastně festival tvůrců právě s názvem maker fair spojuje nadšence do kutilství z různých
oborů. Svoje vynálezy a projekty přijeli do Brna k přes 300 lidí.

S Vojtěchem Kolaříkem organizátorem maker fairu procházíme pavilon a před chvílí nám tady pod nohama projel robot něco
zablikalo zahlučlo zabzučelo slyším nějaké jiskry tam v pozadí tak.

Co.

Se tady sešlo za.

Lidi je to festival tvůrců inovátorů vynálezců kutilů ale takových kutilů, kteří chtějí ty své nápady inovace vynálezy projekty
sdílet. My tady teď.

Můžeme slyšet nějakou sirénu nebo nějaké hučení můžeme se podívat směrem tím zvukem určitě.

Víte, co je jsem zvědavej, co se tam ukáže.

Je to taková velmi, zjednodušeně řečeno, vrtačka na pojízdném rameni vyřezává do dřeva. Je to i krásně cítit různé tvary, když
se díváme na ten monitor vedle tak vidíme takových raz 23445 kapek, které jsou v kolečku uvnitř je hvězda takový ornament.
Ano.

Ano myslím, že se zrovna tady vyráběla nějaká miska. Tady.

Jsou také daleko menší přístroje velmi blikají a hlavně ukazují čas vylepšené hodinky.

Jsou to hodinky, které vymyslel a sestril tady Václav Mach má i jako hodinky na ruku, které blikají různými Geam GE má
zároveň náušnice, ale třeba i velký budík, který vyloženě funguje jako plnohodnotné hodiny a zároveň tím hlasem a všemi
zvuky, které vydává, tak připomíná nádraží.

Pane Machu, jak vás to napadlo spojit hodiny s typickým nádražím hlášením, no moje motivace hlavní byla vytvořit mluvící
hodiny, jsem přemýšlel jakoby, jaký hlas tam použít, protože to je vlastně vlastně hrozně klíčový a dává to tomu výrobku jako tu
duši. Tak mě napadlo, že nejlepší hlas by byl hlas pana Václava Knopa, který devadesátých letech namluvil zvuk pro českou
železnici, jak se na to tvářil, překvapilo ho to, no on je docela zaneprázdněný, takže to trvalo asi rok, než jsme se nějak
domluvili a než jsme všechno dokomunikovali, ale nakonec potom roce se to povedlo a nahrál. Mají vaše hodiny zpoždění
nemají maximálně 8 sekund za měsíc, kromě toho se tady závodí s roboty nebo rozsvěcují.

Blíží se největší fotbalový zápas v české lize. Slavia přivítá fedenimu odvěkého rivala z Letné Spartu historická rivalita mezi
těmito týmy je obrovská. Dnešní derby bude ale mezi fanoušky ještě vyhrocenější. Poprvé se v něm totiž ve sparťanském dresu
představí Jan Kuchta podrobně o tom budeme mluvit.

Patricie Strouhalová, moderátorka 
Poprvé v téhle sezóně fotbalové ligy se utkají 2 největší rivalové Slavia přivítá v derby pražských ES Spartu už tak vždy hodně
vyhrocený zápas bude navíc ještě o něco zajímavější, protože by se v něm měl představit útočník Jan Kuchta poprvé, ale v
dresu Sparty.

mluvčí 
Pětadvacetiletý.

Kuchta končil minulou sezónu ve fantastické formě. Při zranění Patrika Schicka se z něj stala jednička na hrotu reprezentačního
útoku, kde důvěru splatil dvěma góly ve dvou zápasech po ruské vojenské invazi na Ukrajinu se Kuchta rozhodl pro přestup z
lokomotivu Moskva a zamířil do pražské Sparty.

Vedení mě oslovilo s tím že, aby měli zájem o mé služby a co mě nastínili, tak se mi to líbilo a propartu hovořil.

Tehdy Kuchta pro sparťanskou klubovou televizi o jeho služby měla tou dobou zájem i pražská Slavia, jenže Kuchta podle slov
sportovního ředitele Slavie Jiřího Bílka na smluvenou schůzku bez omluvy nedorazil. Tím si Kuchta rozzlobil nejen slávistické
fanoušky, ale i funkcionáře třeba takhle o pár týdnů později na jeho adresu promluvil šéf představenstva Slavie Jaroslav
Tvrdík.

Kdo Jan Kuchta, jestli těžko hovoří o lidech bez vychování.

Já taky nechci nic dodávat a čas ukáže, kdo udělal, jaký rozhodnutí.

Navázal na slávistického šéfa trenér Jindřich Trpišovský po přesunu z Moskvy do Sparty se Kuchta trápil. Dal jediný gól v
přípravě a v soutěžním utkání se prosadil až v desátém kole proti Hradci Králové od té doby ale neodešel ze zápasu s
prázdnou, a právě jeho stupňující se forma je pro sarťany před derby velkým příslibem. Další věc hovořící ve prospěch spartye
je aktuální forma Letenští mají za sebou 4 výhry v řadě naopak Slavia vyhrála z posledních pěti zápasů jen.

2 derby.

Jsou speciální všichni to cítíme v sázce je opravdu hodně takové zápasy jsou vždy jiné než ostatní čekám spoustu potyček
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emocí, ale zároveň doufám, že bude prostor i pro fotbal jako takový oba týmy mají skvělé hráče a přál bych si, aby fanoušci
viděli krásné fotbalové momenty. Samozřejmě s konečným vítězstvím Sparty.

Říká směrem k utkání s sparťanský trenér byl Jan priysk, který bude koučovat při derby pražských s vůbec poprvé utkání
začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu sport v 19 hodin Vojtěch Šilhan Radiožurnál.

A uslyšíme v polední publicistice, tak to už teď řekne moderátor Tomáš Pavlíček vítám tě dobrý den dobrý.

Tomáš Pavlíček, moderátor 
Den tak sjezd komunistické strany Číny skončil totálním vítězstvím prezidenta Si Ťin-pchinga a soustředil ve svých rukou tolik
moci snad jako žádný z jeho předchůdců možná kromě Mao ce Tunga co od velmoci, která se snaží o nadvládu nad světem
čekat bude národní národní a a a politická bezpečnost důležitější než ekonomický růst a, jaká je to zpráva pro soukromé firmy
a zahraniční investory řekne nám analytik a projektový manažer asociace pro mezinárodní otázky Filip šebok Rusko opět
raketami a drony zaútočilo na ukrajinskou infrastrukturu a výsledkem je další 1,5 milionu domácností bez elektřiny my vám
přineseme reflexi posledních událostí, včetně dění kolem ruské evakuace chersonu od našeho zvláštního zpravodaje Lubomíra
Smatany, který se v oblasti pohybuje, no a na závěr zítra je poslední termín ustavujících schůzí zastupitelstev po zářijových
komunálních volbách, tedy pokud proti jejich výsledku nepodal někdo oficiální stížnost je možné je uspořádat, i když třeba ještě
není hotová koalice jako v Praze jako obtížné bývá předání moci mezi starou a novou garniturou a co obce v první fázi řeší
především zeptáme se také na to, jak se vypořádávají s výhledem na vysoké ceny energií nebo nedostatku dodávek vůbec
mluvit budeme s Pavlem drahovzalem ze Svazu měst a obcí a hejtmanem Zlínského kraje Radimem holišem.

mluvčí 
Tak děkujeme za to pozvání to je na dvanáctou hodinu a desátou minutu předtím ještě vysíláme samozřejmě tradiční hlavní
zprávy.

Kateřina Causidisová, moderátorka 
Ceny skipasů kvůli rostoucím cenám energií zdraží minimálně o 10 % skiareály taky zvažují omezení provozu. Čínští komunisté
porušili dlouholeté zvyklosti a zvolili si do svého čela Si Ťin-pchinga i na třetí funkční období. Fotbalisté Slavie nastoupí v
pražském derby proti Spartě nehoda komplikuje provoz na silnici z Nového Města do Náchoda a počasí bude většinou skoro
jasno večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti teploty až kolem 19 stupňů je neděle 23. října a, hezké poledne přeje u
zpráv Kateřina Causidisová.

Kvůli rostoucím cenám energií řeší české skiareály jak a kde ušetřit chystají proto zdražení skipasů a někde zvažují i omezení
provozu.

mluvčí 
Podle šéfa asociace  horských  středisek  Libora  Knota  by skipasy mohly zdražit o 10-15.

% je to relativně příznivé, protože to rozhodně zahrnuje veškeré navýšení těch vstupů ty ceny jsou mnohonásobně vyšší ty
jejich nárůsty a je to v podstatě méně než inflace.

Kryštof Šimek, redaktor 
Třeba v Krkonoších na Černé Hoře omezí večerní lyžování v Beskydech pak zvažují, že v zimě otevřou méně sjezdovek a na
moní si letos asi nespustí speciální zasněžovací technologii popisuje šéf střediska Jaroslav Krejčí.

mluvčí 
Pořád nevíme, zda vůbec dosáhne na nějakou podporu od státu, protože momentálně ty ceny energií jsou pro nás likvidační.

Lidé ale můžou ušetřit peníze třeba nákupem skipasu předem a on line a zároveň mohou využít různé akce skiareálů třeba na
slevových portálech Kryštof Šimek Radiožurnál.

Generálním tajemníkem komunistické strany Číny a faktickým vládcem země se potřetí za sebou stal Si Ťin-pching, oznámila to
čínská státní média jen pár hodin po skončení dvacáté sjezdu komunistické strany si Ťin
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Tereza Tomášková, moderátorka 
Přes polovinu nehod cyklistů s auty zaviní řidiči ve své analýze to zjistil BESIP, který mapuje srážky cyklistů a motoristů za
posledních 10 let. Tragických nehod ale podle policejních statistik letos meziročně mírně ubylo od ledna do září na silnicích
zemřelo celkem 29 cyklistů, o 4 méně než za stejné období loni v Budapešti dnes budou pokračovat demonstrace na podporu
učitelů. Studenti a jejich rodiče nesouhlasí s propouštěním těch pedagogů, kteří se zapojili do stávky za vyšší mzdy. Maďaři
dnes mimo jiné slaví i státní svátek. Připomínají si povstání proti komunistickému režimu z roku 1956 v Praze začíná
mezinárodní hudební festival Prague sounds. Zahájí ho koncert amerického souboru snerky HOPI ve velkém sále Lucerny.
Kapela získává ocenění v kategoriích od jazzu po rith and blues festival nabídne 9 originálních hudebních večerů. Skončí 24.
listopadu. Kvalifikaci na velkou cenu Spojených států vozů formule 1 vyhrál Carlos Sainz s Ferrari. Druhý skončil jeho týmový
kolega Charles Leclerc, monacký jezdec ale zahájí závod kvůli trestu za výměnu motoru až z dvanáctého místa. Vedle sainze
tak odstartuje původně třetí Max Verstappen z Red Bullu. Závod v Austinu začne v 9 hodin večer 6 českého času.

Vojtěch Bidrman, moderátor 
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A máme ještě 1 víkendový tip v Louňovicích pod Blaníkem vybírají peníze na nové varhany do kostela, a proto dnes pořádají
benefiční koncert ve 14 hodin ho zahájí houslista Jaroslav Svěcený, který je patronem projektu v Louňovicích ale najdete taky
kuchařskou soutěž trh regionálních produktů nebo aukci krajinářských fotografií, které visely celé léto na louňovickém náměstí
tak ať se vám dnešek vydaří podle představ.

Nejtěžší část předsednictví v radě Evropské unie. Má Česko podle Mikuláše beka teprve před sebou ministr pro evropské
záležitosti za hnutí STAN to uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál Česko by podle beka mělo dotáhnout do konce vyjednávání o
alespoň čtyřech návrzích z tzv. klimatického balíčku dohoda mezi zástupci parlamentu a členských států by měla padnout i na
diskutovaném návrhu o ukončení výroby aut se spalovacími motory do roku 2035.

Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti /STAN/ 
Nás čeká ta rozhodující zkouška v oblasti toho balíčku fit for fifty five, kde bychom rádi dokončili vyjednávání alespoň o části
těch návrhů.

mluvčí 
Uvedl Beck k plánům českého předsednictví do konce roku cílem klimatického balíčku je snížit do roku 2030 emise
skleníkových plynů v Evropské unii o 55 % oproti roku 1990, a právě Česko jako předsednická země má za úkol vyjednávat
mezi europoslanci a zástupci členských států finální podobu jednotlivých návrhů.

Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti /STAN/ 
Tak bychom měli mít dobrou šanci dokončit ty trialogy ke sdílenému úsilí, to jsou vlastně závazky členských zemí do budoucna
v oblasti snižování emisí. Mělo by se podařit to uhlíkové clo na hranicích Evropské unie ten balíček týkající se využívání půdy a
lesů.

Zdeňka Trachtová, redaktorka 
A Česko by také mělo dosáhnout dohody na zpřísnění emisních pravidel pro osobní automobily a dodávky, což v praxi
znamená, že by po roce 2035 už nebylo možné uvádět na trh auta se spalovacími motory, bek ale očekává, že v budoucnu
může evropská unie bud tuto normu ještě přehodnotit.

Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti /STAN/ 
Je důležité nastavit ty základní cíle tak, aby firmy prostě věděly, jak se mají chovat, aby mohly nastavit svoje strategie, ale
samozřejmě, pokud se prostě ukáže, že vývoj ceny těch elektromobilů se vyvíjí tak či onak rychleji nebo pomaleji, než očekávají
tyhle regulace, tak je pak na místě politická diskuse o nějaké korekci.

Zdeňka Trachtová, redaktorka 
Podle beka by Česko dokonce předsednictví ještě mělo posunout vyjednávání o reformě migrační a azylové politiky.

Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti /STAN/ 
Ten nárůst migrace v posledních měsících v Evropě vyvolává větší zájem o tu agendu a možná politickou scénu bude nutit k
rychlejšímu nalezení těch kompromisu, já tak já věřím tomu, že tady můžeme dosáhnout významného pokroku.

Zdeňka Trachtová, redaktorka 
Česko naopak zřejmě nepohne s vyjednáváním o předpisů, který by umožnil rozšíření seznamu trestných činů o všechny formy
trestných činů z nenávisti. Europoslanci přitom tento týden vyzvali radu, aby návrh přestala blokovat. Proti němu je ovšem
dlouhodobě Polsko a Maďarsko samotné Česko je podle beka vůči němu neutrální ze Štrasburku Zdeňka Trachtová
Radiožurnál.

Tereza Tomášková, moderátorka 
V Česku loni stouplo množství rakovinotvorných látek vypouštěných do ovzduší. Zvýšily se taky emise skleníkových plynů a rtuti
upozorňují na to ekologické organizace Arnika a hnutí Duha, které sestavily žebříček nejvýznamnějších znečišťovatelů
vycházejí přitom z dat ministerstva životního prostředí víc k tomu chystáme do zpráv 8 Slezská nemocnice v Opavě dočasně
zrušila odběrové místo na PCR testy od pondělí až do 1. listopadu tam nebude možné se na vyšetření objednat důvodem je
plánované rekonstrukce onkologického oddělení nové testovací centrum bude v provozu od 2. listopadu v areálu opavské
psychiatrické nemocnice.

Vojtěch Bidrman, moderátor 
Taky teď 10 minut před osmou hodinou vstáváte s Radiožurnálem. Tohle byla kapela Mirai ukrajinští učitelé, kteří museli utéct
před ruskou invazí, by se v Česku rádi postavili zpátky za katedru. Školy s nimi spolupracují při vedení ukrajinských tříd, aby
mohli učit i v českých třídách, musí mimo jiné prokázat pokročilou znalost českého jazyka.

mluvčí 
Zatímco její manžel zůstal na Ukrajině Irena se synem a dcerou utekla na jaře před ruskou invazí do Česka. Děti začaly chodit
na základní školu Kunratice.

Napsal po.

Dvou týdnech napsala řediteli školy e mail, jestli by se mohla zapojit i ona jako vystudovaná psycholožka pracovala na Ukrajině
s malými dětmi s poruchou autistického spektra.

Pracovala s dětmi.

Lucie Korcová, redaktorka 
Podobný příběh má za sebou i Katarina. Na Ukrajině učila děti na prvním stupni.

mluvčí 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 18 / 35

http://www.newtonmedia.eu/


Tady pracuje také s ukrajinskými Žáka.

V tomto školním roce využíváme vzniku nové pozice ve škole, což je ukrajinský asistent pedagoga.

Lucie Korcová, redaktorka 
Vysvětluje ředitel základní školy Kunratice Vít Beran. Kunratickou školu navštěvuje 800 žáků. Letos na jaře se mezi ně zařadilo
25 ukrajinských dětí s okupovaných oblastí. Přítomnost ukrajinské psycholožky Ireny proto ředitel Vít Beran na škole vítá.

mluvčí 
Ukrajinská psycholožka je důležitá i z důvodu ošetření dušičky těch dětí, protože větší část našich ukrajinských dětí je z oblasti
Charkova a opravdu těch východních oblastí.

Lucie Korcová, redaktorka 
Na Irenu s Katarinou teď čeká to, co na každého cizince, který by chtěl v Česku pracovat jako učitel. Doplňuje Vít Beran.

mluvčí 
Tak jednak musí mít nostifikované vzdělání o to si požádali současně budou chodit na intenzivní Kurz českého jazyka tak, aby
vyhověli požadavku.

Lucie Korcová, redaktorka 
Podle průběžných dat ministerstva školství působí v současnosti na českých školách více než 1500 ukrajinských pracovníků, z
toho 351 učitelů Lucie korcová.

Vojtěch Bidrman, moderátor 
A ještě 1 typ víkendového Radiožurnálu dnes pokračuje akce pod palbou na středověkém Horním hradě na Karlovarsku. Celý
den se tam budete moct setkat se skupinkami historického i scénického šermu. Uvidíte střílení z děla, k tomu si poslechnete
odborný výklad a některé zbraně si taky budete moct osahat. Program potrvá až do dnešních 17 hodin.

Tereza Tomášková, moderátorka 
Skiareály v Česku kvůli drahým energiím hledají před novou sezónou, kde ušetří ve Slovinsku začaly prezidentské volby judista
Lukáš Krpálek dnes nastoupí na grandslamu v Abú Dabí nehoda komplikuje provoz na silnici 38 u Dobrovic na
Mladoboleslavsku a bude většinou slunečno večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti a teploty až 19 stupňů.

Skiareály v Česku kvůli drahým energiím hledají před novou sezónou úspory, například v Krkonoších na Černé Hoře omezí
večerní lyžování v Beskydech zvažují, že otevřou méně sjezdovek a na Monínci ve středních Čechách letos zřejmě ani nespustí
speciální zasněžovací technologii drahé energie se projeví i na cenách skipasů. Budeme o tom mluvit už za chvíli a do ranního
interview Radiožurnálu v 8 50 zveme šéfa asociace  horských  středisek  Libora  Knota  v Česku loni stouplo množství
rakovinotvorných látek vypouštěných do ovzduší zvýšily se taky emise skleníkových plynů a rtuti upozorňují na to ekologické
organizace Arnika a hnutí Duha, které sestavily žebříček nejvýznamnějších znečišťovatelů. Organizace vycházejí z dat
ministerstva životního prostředí obecně za zvýšené množství nebezpečných látek můžou podle Jindřicha pertlíka z Arniky
hlavně 2 firmy.

mluvčí 
Je to spolena Neratovice, která meziročně zvýšila obrovsky emise vinylochoridu, který používá pro výrobu PVC současně je to
provoz prachovické cementárny, která poprvé ohlásila emise benzennu, a to hned v obrovské množství téměř osmi tun.

Cementárna Mex i skupina Orlen Unipetrol, pod kterou společnost tvrdí že

Dopolední Radiožurnál
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Pořad: Dopolední Radiožurnál 11:00 , AVE: 6 129 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,18
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Kateřina Causidisová, moderátorka 
V Česku loni stouplo množství škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. Tisíce lidí v Londýně demonstrovaly za návrat
spojeného království do Evropské unie. Fotbalisté Slavie přivítají v Edenu derbyby Spartu. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1
na sém kilometru z Brna do Prahy a bude většinou skoro jasno večer v Čechách. Od západu přibývání oblačnosti teploty až
kolem 19 stupňů.V Česku loni stouplo množství rakovinotvorných látek vypouštěných do ovzduší. Zvýšily se také emise
skleníkových plynů a rtuti. Upozorňují na to ekologické organizace Arnika a hnutí Duha, které sestavily žebříček největších
znečišťovatelů. Organizace vycházejí z dat ministerstva životního prostředí. Obecně za zvýšené množství nebezpečných látek
můžou podle Jindřicha Petrlíka z Arniky hlavně 2 firmy.

mluvčí 
Je to Spolana Neratovice, která meziročně zvýšila obsky emise vinylchlooridu, který používá pro výrobu PVC současně je to
provoz prachovické cementárny, která poprvé ohlásila emise benzínu, a to hned v obrovské množství téměř osmi tun.

Kateřina Causidisová, moderátorka 
Cementárna Cemex i skupina Orlen. Unipetrol, pod kterou pona patří ale tvrdí, že splňují emisní normy. Centrem Londýna
prošly tisíce lidí. Žádajících návrat spojeného království do Evropské unie. Protesty byly podle webu Guardian po celé zemi.
Demonstrující také dávali najevo najevo nesouhlas s možným návratem Borise Johnsona do čela vlády. Konzervativní strana
po rezignaci list ras se bude znovu vybírat svého předsedu, který se zároveň stane i premiérem Boris Johnson zatím
kandidaturu nepotvrdil. Vrátil se ale předčasně z dovolené v Karibiku. Nejvíc tragických srážek cyklistů s autem je na
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křižovatkách. Fatální jsou i nárazy do cyklisty zezadu. Ukazuje to podzimní analýza Besipu, která mapovala nehody za
posledních 10 let za tu dobu se jich stalo více než 22 000 ve třetině případů končí kolize v křižovatkách smrtelně jaké chyby se
stávají nejčastěji, to vysvětluje mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

mluvčí 
Podle našich statistik je u nehod zaviněných cyklistů nejčastější příčinou nezvládnutí řízení kola. Nevěnování se plně jízdě a
další často příčinou je pak nedání přednosti. Pokud nehodu naopak způsobili motoristé nejčastěji proto, že cyklistovi nedali
přednost, anebo se plně nevěnovali řízení vozidla.

Podle policejních statistik ale tragických nehod s cyklisty letos mírně ubylo. Ve třetím čtvrtletí jich bylo celkem 29 o 4 méně než
za stejnou dobu loni.

Fotbalisté Sparty se v ligovém utkání představí na Slavii po delší době jde alespoň podle aktuální formy do pražského derby
jako favorit Sparta, která vyhrála 4 své poslední zápasy Slavia si ale podle svého kouče Jindřicha Trpišovského po sérii tří
porážek zvedla sebevědomí v ligovém utkání s Mladou Boleslaví a pohárovém vítězství na Dukle každý.

Ten zvládnutý zápas i třeba nějaký individuální výkony nebo individuální počiny jsou takový pozitivní věci, který potřebujeme v
tý situaci, ale každý ten zápas má samostatný příběh a má nějaký klíčový momenty, takže teď to zase bude podobný jako to
bylo v těch zápasech těmi záleží, jaký je vstup do toho utkání, jak se vám podaří prostě na louti s těmi klíčovými momentama.

V pražské derby mezi Slavií a Spartou začne v Edenu v 19 hodin stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu sport.

Hezký dobrý den vám přeju no, jak přilákat lyžaře na hory a zároveň neprodělat kvůli vysokým cenám energií to právě teď řeší
lyžařské areály v Česku zastropování cen energií provozovatel sice pomohlo, ale i tak některá střediska řeší omezení provozu
detaily, no tak ty přidáme ve vysílání Radiožurnálu dobrý den.

Patricie Strouhalová, moderátorka 
A díky za to, že voláte pokud jedete na hory poslouchejte, protože kvůli rostoucím cenám energií už teď české skiareály řeší jak
a kde ušetřit vzhledem k těm zvyšujícím se nákladům navíc budou muset zdražit někde proto chystají omezení provozu ty
důležité informace teď před začátkem zimní sezóny už máme od Kryštofa Šimka z naší domácí redakce, vítám vás dobrý den
dobrý den, dá se už říct, o kolik letos tedy zdraží.

mluvčí 
Asociace  horských  středisek  zatím zjišťuje informace od jednotlivých skiareálů už teď je ale jasné, že to navýšení cen bude v
rozmezí zhruba 10-15 %. Radiožurnálu to řekl šéf asociace Libor  knot .

Je to relativně příznivé, protože to rozhodně zahrnuje veškeré navýšení těch vstupů ty ceny jsou mnohonásobně vyšší ty jejich
nárůsty a je to v podstatě méně než inflace.

Knot zároveň přiznal, že skiareálům pomohlo zastropování cen energií.

Patricie Strouhalová, moderátorka 
Jsou nějaké způsoby, jak se tomu zdražení skipasu vyhnout.

Kryštof Šimek, redaktor 
Ano jsou tím jedním je nákup skipasu předem a-li to může ušetřit z jeho ceny přímo v areálu i 15 % a zároveň mohou lidé využít
různé akce skiareálů třeba na slevových portálech dodává Libor  knot .

mluvčí 
Se dají koupit třeba takové věci, jako je jednodenní skipas, který je levnější třeba o 30 40 %, který pak využijete kterýkoliv den
v té sezóně.

Už teď je ale jasné, že někde bude provoz značně omezený, kde to bude.

Kryštof Šimek, redaktor 
Třeba v Krkonoších na Černé Hoře omezí večerní lyžování v Beskydech zvažují, že v zimě otevřou méně sjezdovek a na
Monínci ve středních Čechách letos nejspíš ani nespustí speciální zasněžovací technologii popisuje šéf střediska Jaroslav
Krejčí.

mluvčí 
Momentálně jsme v situaci, že ho nedokážeme pustit, protože by nás to asi sežralo ta energie, protože pořád nevíme, zda
vůbec dosáhne na nějakou podporu od státu, protože momentálně ty ceny energií jsou pro nás likvidační.

Kryštof Šimek, redaktor 
Obecně ale podle asociace  horských  středisek  bude pro tuto zimu platit, že skiareály samozřejmě budou kvůli drahým
energiím šetřit zákazníci by to ale většinou stranou, tedy těch vyšších cen poznat neměli.

mluvčí 
Kryštof Šimek z naší domácí redakce díky moc na.

Slyšenou na slyšenou hezký den.

Patricie Strouhalová, moderátorka 
Evropský zákon ke střetu zájmů je obecnější než ten český a není tak vyloučeno, že šéf ANO Andrej Babiš a bývalý premiér je v
potenciálním střetu zájmů i nadále více o tématu našeho serveru irozhlas tečka cz na Radiožurnálu už za chvilku.
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mluvčí 
Není o čem a David Koller teď ve vysílání Radiožurnálu v 11 hodin 17,5 minuty šéf ANO Andrej Babiš už není premiérem řadu
měsíců a český zákon o střetu s zájmů se ho netýká. Úředníci rozdělující eurodotace přesto řeší, jestli už můžou firmy ze
skupiny Agrofert čerpat dotace a strašákem je tentokrát unijní legislativa, konkrétně čl. 61 finančního nařízení co v něm stojí,
jestli může odstavit koncern od dotací a proč se tenhle problém neřeší u zemědělských dotací, co si myslí odborníci, tak o tom
si budeme povídat. Hostem ve vysílání je redaktorka serveru irozhlas cz Tereza čemusová dobrý den.

Hezký den.

Tak Andrej Babiš skončil ve vládě a neporušuje tak už český zákon o střetu zájmů, proč se tedy opět bavíme o jeho střetu?

Na šéfa hnutí ANO a bývalého premiéra se skutečně od poloviny loňského prosince nevztahuje český zákon ke střetu zájmů.
Úředníci nyní ale řeší, zda by poskytování dotací dceřinkám Agrofertu nemohlo být v rozporu s evropskou legislativou,
konkrétně se obávají čl. 61 evropského finančního nařízení. Ten je totiž obecnější než třeba česká legislativa a, zjednodušeně
řečeno, rozšiřuje potenciální riziko střetu při distribuci evropských peněz i na přípravu dotačních pravidel.

Mohl by být podle čl. 61 Andrej Babiš skutečně ve střetu.

Na to jsem se ptala odborníků na střet zájmů třeba podle Jana dupáka z Transparency International mají členové vlády i její
předseda zásadní vliv na podobu dotačních pravidel i do budoucna, a proto potenciálním střetem zájmů mohou být postižené i
dotace, které by měly být přidělovány i po ztrátě funkce daného politika.

Kterých úřadů, potažmo tedy dotací by se tenhle problém mohl týkat?

Kvůli otázce střetu zájmů už v v se březnu sešla třináctka úředníků třeba z ministerstva životního prostředí Státního fondu
životního prostředí resortu zemědělství či průmyslu. Ty všechny rozdělují evropské dotace a ty všechny se tak budou muset s
otázkou střetu u žádostí koncernu Agrofert vypořádat. Zajímavé, ale je, že tento problém neřeší u zemědělských dotací Státní
zemědělský intervenční fond ten finanční podporu pro holding po konci Babišovy vlády začal bez problémů.

Patricie Strouhalová, moderátorka 
Schvalovat a co k tomu teď jednotlivé úřady říká, jaký bude třeba ten jejich další postup co víme?

mluvčí 
Ministerstvo financí, které tento problém konzultovalo se zástupci Evropské komise říká, že míč je, v uvozovkách na straně
jednotlivých poskytovatelů dotací. Ti si musí nyní vyhodnotit další postup. Poté jsem se ptala ministerstva pro místní rozvoj,
které je tzv. národním orgánem pro koordinaci všech operačních programů. To dodalo, že o tom, zda bude nutné přijmout na
národní úrovni nějaké opatření bude vedena debata s příslušnými orgány. Více si ale můžete přečíst na serveru irozhlas. Cz.

Patricie Strouhalová, moderátorka 
Říká jeho redaktorka Tereza čemusová teď ve vysílání víkendového Radiožurnálu na irozhlas cz najdete spoustu dalších
důležitých zajímavých a hlavně ověřených a kvalitně zpracovaných materiálů, tak se tam mrkněte za chvilku už ve vysílání
Radiožurnálu zprávy.

Kateřina Causidisová, moderátorka 
Skiareály v Česku kvůli drahým energiím hledají před novou sezónou úspory, například v Krkonoších na Černé Hoře omezí
večerní lyžování v Beskydech zvažují, že otevřou méně sjezdovek sjezdovek na na a a na na Monínci ve středních Čechách
letos zřejmě ani nespustí speciální zasněžovací technologii, která umožňuje vyrábět sníh i při teplotách až 15 stupňů nad nulou
drahé energie se projeví i na cenách skipasů Maďarsko plánuje schválit členství Švédska a Finska v Severoatlantické alianci
do konce roku pro server Politico to řekl šéf kanceláře maďarského premiéra vstup severských zemí do NATO musí schválit
parlamenty všech 30 současných členů. Poslední 2 země, které přístupové dokumenty ještě neratifikovaly jsou Maďarsko a
Turecko zimní i celoroční pneumatiky jsou letos dražší jejich průměrná cena stoupla meziročně o 13 % u levnějších typů je to až
o čtvrtinu, vyplývá to z dat serveru pneumatiky cz v okolí poděbradských jezer dnes myslivci od rána nahánějí divoká prasata o
odstřel přemnožených divočáků je požádalo vedení Poděbrad město vyzývá lidi, aby kvůli své bezpečnosti dnes až do 14 hodin
k jezerům a do jejich okolí nechodili.

mluvčí 
Cyklokrosař Václav Ježek obsadil v závodě Světového poháru juniorů v Táboře druhé místo porazil ho pouze Francouz bisio,
na kterého ztratil český reprezentant 6 sekund odpoledne se pojede hlavní závod mužů, ve kterém se představí i Zdeněk
Štybar.

Podvečerní Radiožurnál
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Pořad: Podvečerní Radiožurnál 18:05 , Země: Česko
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Vojtěch Tomášek, redaktor 
Jezdcích v termínu, který zákon umožňuje, se schází třeba zastupitelstva v Českých Budějovicích Karlových Varech, anebo taky
v Jihlavě a Ústí nad Labem, kde zatím není domluvená koalice. Povolební vyjednávání váznou i v Praze. Tam ale kvůli
stížnostem na volby schůze zastupitelstva bude nejdřív 3. listopadu v Praze 6 se pak noví zastupitelé sejdou už podruhé.
Minulý týden totiž půl hodiny po zahájení museli ustavující schůzi přerušit domluvené koalici kvůli absenci chyběl 1 hlas. Termín
prvního jednání musí obce uvést na úřední desce. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
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moderátor 
Předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS ani předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová stopnula devi se nezúčastní
slavnostního ceremoniálu na Pražském hradě 28. října. Ani jednoho z politiků na oslavy výročí vzniku Československa nepozval
prezident Miloš Zeman. Informoval o tom server irozhlas cz ten Zeman tedy nepozval ani předsedu Ústavního soudu Pavla
Rychetského. Nikdo z nich se ceremoniálu neúčastnil ani minulý rok. Pekarová Adamová na Twitteru napsala, že rozhodnutí
prezidenta nepozvat ji na oslavy je pro ni poctou asi 150 domů zůstalo bez elektřiny v sibiřském Irkutsku, kde se na
dvoupatrový obytný dům zřítil bojový letoun. Ani jeden z pilotů cvičný let nepřežil v dřevěném domě žádný zranění nebyli
informovala o tom agentura TASS na irkutském předměstí tvořeném nízkými domy vypukl podle ní na 200 m2 požár. Hasiči, ale
už plameny dostali pod kontrolu úřady havárii vojenského letadla vyšetřují za poslední týden je to už druhé podobné neštěstí.

mluvčí 
Kvůli rostoucím cenám energií řeší české skiareály, jak a kde ušetřit. Chystají proto zdražení skipasů a někde zvažují taky
omezení provozu.

Podle šéfa hor asociace asociace  horských  středisek  Libora  Knota  by skipasy mohly zdražit o 10-15.

%. Je to relativně příznivé, protože to rozhodně zahrnuje veškeré navýšení těch vstupů, ty ceny jsou mnohonásobně vyšší ty
jejich nárůsty a je to v podstatě méně než inflace.

Kryštof Šimek, redaktor 
Třeba v Krkonoších na Černé Hoře omezí večerní lyžování v Beskydech pak zvažují, že v zi firmě moní si letos asi nespustí.
Speciální zasněžovací technologii popisuje šéf střediska Jaroslav Krejčí.

mluvčí 
Pořád nevíme, zda vůbec dosáhne na nějakou podporu od státu, protože momentálně ty ceny energií jsou pro nás likvidační.

Kryštof Šimek, redaktor 
Lidé ale můžou ušetřit peníze třeba nákupem skipasu předem a online a zároveň mohou využít různé akce skiareálů. Třeba na
slevových portálech Kryštof Šimek, Radiožurnál.

Michaela van ERNE, moderátorka 
Zato díky a po souhrnu hlavních událostí dne můžu už teď pozvat na další tedy slíbit, že nejbližší hlavní zprávy nabídneme o
půlnoci a nejbližší hudební osvěžení je v režii ozy Osbourna příjemný poslech.Poděbrady řeší problém s divokými prasaty ta si
zvykla chodit na tamní jezera, která jsou oblíbeným odpočinkovým místem nejen pro místní myslivci proto uspořádali hon. My
vám o něm řekneme za okamžik.

mluvčí 
Divoká prasata si zvykla chodit za potravou na poděbradská jezera ta jsou velmi oblíbeným místem pro sport a odpočinek
město proto po požádalo místní myslivecké sdružení, aby počty divočáků snížilo myslivci vedení Poděbrad vyhověli a vydali se
na lov přesto, že se takhle blízko obcí obvykle nestřílí.

Jak je takový to vytí všechno, tak co jste viděl to je všechno od prasat co říkám, že já bych tady neběhal.

Myslivc František ukazuje na rozrytou hlínu podél pěšiny, která spojuje městskou část kluk s centrem Poděbrad ohraničuje
zároveň první, leč.

Honnu se řada a vlastně půjdeme dotlačit jakoby ten tlak k tomu parkovišti tam zůstane další střelci, takže když nějaká zvěř
bude, tak se to ani natlačí, když tady nebude, tak tam prostě nic.

Zdejší prostředí divočákům vyhovuje, přestože je blízko městu mají v něm dostatek houštin, ve kterých se můžou skrýt,
vysvětluje vedoucí honu Vlastimil Hlavatý.

Čím větší bordel tím lepší prostor pro ty prasata jo, a samozřejmě je to otázka potravy pokud tady mají klid a potravu jim tady
dobře.

První, leč úlovek nepřinesla myslivci se proto přesunuli do opačné části areálu ta je dál od silnice a myslivci tak mohli vypustit
své lovecké psy z vodítek.

Ty psi vyhnali ty malý selata, který měli tak do 30 kilo bych řekl a tadyhle vlezli do tohohle prostoru rákosu pravděpodobně
jedno střelený možná 2 bachyně to obešla takhle velikým obloukem podle Labe do dalšího kusu lesa.

Zuzana Roudnická, redaktorka 
Při prohledání rákosílovci našli 2 trefená selata. Větší úlovek hon v netradičním prostředí areálu jezer nepřinesl problém s
prasaty to nevyřeší podle myslivců by teď ale načas měla být obezřetnější a zdrženlivější z Poděbrad. Zuzana Roudnická
Radiožurnál.

mluvčí 
Energetická společnost ČEZ má kvůli výpadkům ruských dodávek plynu škody ve vyšších stovkách milionů až miliardách korun
v České televizi to řekl generální ředitel ČEZu Dan Daniel Beneš podle něj je vyloučené, aby firma jednala s ruským
dodavatelem Gazprom o dodávkách na příští rok společnost proto bude škodu vymáhat v mezinárodní arbitráži podle Beneše
ale není jasné, kolik peněz se ČEZu povede vymoct v Česku loni vzrostlo množství vypouštěných rakovinotvorných látek do
ovzduší zvýšily se také emise skleníkových plynů a rtuti upozorňují na to ekologové organizace Arnika a hnutí Duha, které
sestavily žebříček nejvýznamnějších znečišťovatelů organizace vychází z dat ministerstva životního prostředí Maďarsko plánuje
schválit členství Švédska a Finska Severoatlantické aliance do konce roku, řekl to pro server Politico šéf kanceláře
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maďarského premiéra podle něj Budapešť podporuje členství severských zemí v NATO vstup Švédska a Finska do aliance
musí schválit parlamenty všech 30 stávajících členů poslední 2 země, které přístupové dokumenty ještě neratifikovaly jsou
Maďarsko a Turecko ve věku 66 let zemřel herec Otmar brancúský informoval o tom Činoherní klub během své kariéry pro
ztvárnil pro desítky filmových i televizních rolí objevil se třeba ve filmech Kolja báječná léta pod psa, anebo poupata a taky v
pohádkách Anděl Páně tajemství staré bambitky nebo Lotrando a Zubejda.

Podvečerní Radiožurnál
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Pořad: Podvečerní Radiožurnál 17:30 , AVE: 6 184 750,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,15
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Ondřej Látal, moderátor 
Nejpozději zítra se musí v obcích v Česku setkat noví zastupitelé na tzv. ustavujícím zasedání, tedy na prvním zasedání od
jejich zvolení po volbách v září. Netýká se to těch obcí, kde soudy řeší stížnosti na platnost voleb, anebo průběh hlasování.
Podněty k soudu mohli lidé podat do 7. října v některých krajských městech ještě vyjednávání o koalicích nesčilkončila jasno o
budoucím vedení města není třeba v Jihlavě. Ústí nad Labem, Hradci Králové a ani v Praze. V Česku loni vzrostlo množství
vypouštěných rakovinotvorných látek do ovzduší. Zvýšily se taky emise skleníkových plynů a rtuti. Upozorňují na to ekologické
organizace Arnika a hnutí Duha, které sestavily žebříček nejvýznamnějších znečišťovatelů. Organizace vycházejí z dat
ministerstva životního prostředí. Energetikům se podařilo obnovit dodávky elektřiny pro většinu Ukrajiny kvůli ruským útokům
bylo včera bez proudu asi 1,5 milionu odběratelů. Ruská armáda pokračuje v útocích a 2 střely zasáhly obytné domy na sídlišti
v jižní části mykolajiva. V Mělníku hořel byt v jedenáctipatrovém panelovém domě. Hasiči museli evakuovat lidi ze všech 70
bytů. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora. 5 lidí se zranilo, když se nadýchali kouře. Hasiči už
pouští některé obyvatele zpátky do domu a lokalizují případná skrytá ohniska. Zároveň dům odvětrávají výši škody zatím hasiči
neučili.

mluvčí 
Lukáš Krpálek vyhrál grandslam v Abú Zabí ve finále český judista udržel na zemi Nizozemce spakersea získal první titul v
aktuální sezóně a po zprávách ve víkendovém Radiožurnálu předáme informace z fotbalu a hokeje.

A uděláme si jednu sportovní zastávku.Nedělní sportovní události jsou předmětem zájmu Radiožurnálu sport a moderátora
Mikuláše Jáši.

Připojili se k nám i posluchači Radiožurnálu proto nebudeme nic zdržovat ve fotbalové lize České Budějovice prohráli 03 s
Hradcem Králové a teď se vydáme do Mladé Boleslavi na zápas Mladá Boleslav Bohemians, který komentuje Petr mathauser.

Sedmdesátá třetí minuta květ prvníil pokutový kop Mladá Boleslav vede na Bohemians 32 Bohemians dohrávají o 10 lidech
utkání Slovácku Teplice David Nekvinda.

Sedmdesátá šestá a minuta tady padá gólu výrazně méně Teplice vedou na hřišti Slovácka.

10 a já ještě doplním, že večer hraje Slavia proti Spartě derby pražských s vysílají Radiožurnál i Radiožurnál sport v přímém
přenosu sledujeme i hokejovou extraligu do Karlových Varů přijela kometa Brno a taky František tipovský.

Sedmá minuta třetí třetiny Karlovy Brno Vary 2, a jak se vyvíjí souboj Vítkovic s Litvínovem to řekne kolega reportér Lukáš
Kaleta.

Lépe pro domácí po dvou třetinách platí stav Vítkovic Litvínov 42, jak to vypadá v Otu aréně, kde hraje Sparta s Mladou
Boleslaví Petře.

Kařábku.

Za 3 minuty začne třetí třetina do té vstoupí oba soupeři za bezbrankového stavu 00 Pardubice Kladno a o auta gtwirt.

Devatenáctá minuta zápasu a Pardubice vedou nad Kladnem 31 teď duel Olomouc Plzeň a Tomáš Minarčík.

Před chvílí nám skončila první třetina po ní Olomouc vede nad Plzní 10 České Budějovice hrají s Třincem a je u toho František
Kuna.

I tady je po první třetině branka zatím nepadla mezi Českými Budějovicemi a Třincem jdeme na zápas Liberec Hradec Králové
za Pavlem Petrem.

Desátá minuta první třetiny a platí nerozhodný stav 00 z Liberce Pavel Petr.

S mikrofonem za sportem pokračuje na Radiožurnál sport přejeme vám hezký den.

Spold lesbiens dozněly zatím nevíme, tak zní nejčastější odpověď provozovatelů lyžařských areálů na otázku, jak bude vypadat
blížící se zimní sezóna příčinou jsou vysoké ceny elektřiny a dalších vstupů víc se o tom dozvíte za chvíli.

Byla skupina skútr.

Nejistou sezónu mají před sebou provozovatelé lyžařských areálů v Česku kvůli vysokým cenám elektřiny nejspíš zdraží skipasy
v průměru o 10-20 % platí to také pro zimní středisko Monínec, které má kromě standardních sněžných děl k dispozici i
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speciální zasněžovací technologii Snowfactory kvůli velké energetické náročnosti ovšem na Monínci nepočítají s tím, že by ji
letos spustili.

Momentálně jsme v situaci, že ho nedokážeme pustit, protože by nás to asi sežralo ta energie, protože pořád nevíme, zda
vůbec dosáh na nějakou podporu od státu, protože momentálně ty ceny energií jsou pro nás likvidační.

Vysvětluje ředitel skiareálu Monínec Jaroslav Krejčí, který momentálně nakupuje tzv. spotovou elektřinu platí za ni částku, která
odpovídá okamžité ceně na burze.

Je to tak, no a každý den sleduju energii, ale pokud potřebujete zasněžovat a přijde mráz tak pak buď řeknete, že nebudete
zasněžovat, anebo to risknete a uděláte to ale i tak teď je to tak vysoká cena, že i když to uděláme tak víme, že nějakým
dvacetiprocentním zdražením skipasů to nepokryje a větší zdražení si bude moc si těžko dovolit, protože bysme tady neměli asi
žádné hosty.

Jan Kopřiva, redaktor 
O něco lepší situaci se nací Ski Real středních podniků na ty se totiž podle ředitele asociace  horských  středisek  Libora
Knota  vztahuje vládní zastropování.

mluvčí 
Energií zbývá tam nepokrytých těch zhruba 20 % na objemu to jsou velké podniky, které zatím pod zastropování nepatří a
snažíme se i pro ně zabezpečit kompenzaci.

Jan Kopřiva, redaktor 
Podobná je podle šéfa asociace  horských  středisek  Libora  Knota  i situace v zahraničí, ať.

mluvčí 
Už se to týká alpských zemí nebo třeba Slovenska nebo Polska problémy mají všichni předpokládám, že všichni to budou muset
také kompenzovat nějakým mírným zdražením.

Se zvýšením cen permanentek počítají i na Monínci.

Kopírujeme Alpy, takže vlastně budeme mít plovoucí ceny skipasu, který se budou řídit poptávkou ten člověk uvidí to jako
řeknu, jak je dneska cena letenky, nebo jak prodáváme i pokoje, takže víte, že bude to tady lyžovat za 3 stovky, ale můžete
tady lyžovat za tisícikorunu.

Jan Kopřiva, redaktor 
V České republice jsou 3 stovky skia Real přesnou kalkulaci většina zimních středisek oznámí do konce října nebo začátkem
listopadu. Z monínce Jan Kopřiva Radiožurnál.

mluvčí 
Pink.

Vám dělala po několik minut společnost ve vysílání Radiožurnálu o víkendu předposledním říjnovém možná pro vás
chatařském chalupářském, protože jste si díky prázdninám, anebo dni volna v příštím týdnu vzali dovolenou, ale sport nezahálí
za chvíli předložíme nejeden důkaz. Ještě předtím trojvelingvilbo.Neděle patří mimo jiné také sportu, abychom nezůstávali
pozadu a neochudili vás o aktuality jsme v těsném spojení s Radiožurnálem sport, který teď moderátorsky vede Mikuláš Jáša.

Zdravíme i posluchače Radiožurnálu začneme fotbalovou ligou České Budějovice prohrály 03 s Hradcem Králové ale stále ještě
hraje v Mladé Boleslavi, kam přijeli hráči Bohemians a ta je utkání, které vidí Petr mathauser.

Osmdesátá devátá minuta Mladá Boleslav vede nad Bohemians 43 připomenu, že Pražané hrají kvůli červené kartě pro Jánoše
od šedesáté sedmé minutě v 10 zápas Slovácku Teplice sleduje David Nekvinda.

Hraje se druhá z pěti nastavených minut a Slovácko hraje s Teplicemi 11 za domácí vyrovnával před několika minutami Filip
becheta.

Ještě vás pozveme na derby pražských ES, které začne zhruba za hodinu a Radiožurnál i Radiožurnál sport vysílají z Edenu
přímý přenos z fotbalu na hokejovou extraligu ve čtrnáctém kole na sebe narazily Karlovy Vary a kometa Brno to je zápas, který
komentuje František tipovský.

Čista půl minuty chybí dokonce třetí třetiny po zranění domácího Martina Rohana se aktuálně nehraje, jak si vyvíjí souboj
Vítkovic a Litvínova to řekne reportér Lukáš Kaleta.

V první minutě třetí třetiny Vítkovice vedou 42 co zápas Sparta Praha Mladá Boleslav Petr Kadeřábek má slovo.

47 minut se hraje gól jsme ještě neviděli Sparta Mladá Boleslav 00 duel mezi Pardubicemi a Kladnem vidí otagutwirt.

Druhá třetina začne za 6 minut. Pardubice vedou nad Kladnem 31 Plzeň přijela do Olomouce a vidí to Tomáš Minarčík.

Končí nám tady přestávka po první třetině Olomouc po ní vede nad Plzní 10 František Kuna sleduje souboj Českých Budějovic
s Třincem.

Za malou chvíli začne druhá třetina poté první zatím bez branek mezi Českými Budějovicemi a Třincem jdeme na utkání Liberec
Hradec Králové za Pavlem Petrem.
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Za 3 minuty skončí první třetina domácí hokejisté prohrávají s Hradcem Králové 01 s Liberce Pavel Petr Radiožurnál.

Pořad s mikrofonem za sportem si můžete naladit na stanici Radiožurnál sport prozatím na slyšenou.

ČEZ má kvůli omezení ruských dodávek škody až v miliardách korun. Hlavní zprávy za chvíli.

Ondřej Látal, moderátor 
Kvůli výpadkům ruských dodávek plynu má ČEZ miliardové škody plánuje arbitráž do boje o premiérské křeslo v Británii se
přihlásil jeden z hlavních favoritů bývalý ministr financí sunnak fotbalisté Slavie nastoupí v pražském derby proti Spartě velmi
silný provoz je teď na tahu 3 z Českých Budějovic do Prahy na Benešovsku a zítra bude oblačno až zataženo, místy polojasno
později se přidá déšť, anebo přeháňky teploty až 20 stupňů je 23. října vysíláme nedělní hlavní zprávy dobrý podvečer vám
přeje Ondřej Látal.

Energetická společnost ČEZ má kvůli výpadkům ruských dodávek plynu škody ve vyšších stovkách milionů až miliardách korun
v České televizi to řekl generální ředitel ČEZu Daniel Beneš společnost proto bude škodu vymáhat v mezinárodní arbitráži.

Jana Čermáková, redaktorka 
Podle šéfa ČEZu Daniela Beneše není jasné, kolik peněz se podaří vymoct za daných okolností považuje za vyloučené, aby
firma jednala s ruským dodavatelem Gazprom o dodávkách na příští rok v momentě, kdy vám někdo neplní kontrakt, který máte
tak je obtížné se s tím bavit o něčem jiném než o náhradě škody ne o dalších dodávkách.

mluvčí 
Místo prodlužování kontraktů je podle Beneše třeba hledat jiné zdroje. Česko získává od září plyn, například z lng terminálu v
nizozemském přístavu, ve kterém má pronajatý prostor pro 3 miliardy metrů krychlových plynu spotřeba plynu v Česku loni
přessáhla 9 miliard metrů krychlových Jana Čermáková Radiožurnál.

Ukrajina dál čelí vzdušným úderům zaměřeným na klíčovou infrastrukturu energetikům se už ale
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Tereza Tomášková, moderátorka 
Nejpozději zítra se musí v obcích sejít nová zastupitelstva na ustavujícím zasedání po zvolení v zářijových volbách netýká se to
těch obcí, kde soudy řeší stížnosti na platnost voleb nebo průběh hlasování v některých krajských městech ještě vyjednávání o
koalicích neskončila. Jasno o budoucím vedení města není v Praze Jihlavě Ústí nad Labem nebo Hradci Králové čínská
komunistická strana potvrdila dlouholetého vůdce Si Ťin-pchinga opět jako svého tajemníka. Zajistil si tak třetí pětileté funkční
období uvádí to britský deník Guardian strana zároveň jmenovala 6 nových členů stálého výboru vedeného prezidentem Si
Ťin-pching. Projevu řekl, že Čína musí zůstat ostražitá varoval taky, že zemi čeká těžké období v okolí poděbradských jezer
dnes myslivci od rána nahánějí divoká prasata o odstřel přemnožených divočáků je požádalo vedení Poděbrad. Město vyzývá
obyvatele, aby kvůli své bezpečnosti dnes až do 14 hodin k jezerům a do jejich okolí nechodili. Hokejisté David Pastrňák Jan
Rutta a David kämp dali góly v nočních duelech NHL Pastrňák pomohl k výhře Bostonu nad Minnesotou 43 v pro prodloužení
navíc si připsal asistenci stejně jako Pavel Zacha a David Krejčí Ruta gólem a nahrávkou pomohl k výhře Pittsburghu v
Kolumbusu 63 a keampfova branka byla vítězná v utkání winpegu s Torontem hosté vyhráli 41.

Vojtěch Bidrman, moderátor 
Jana Petrová je víkendovou rosničkou nebuďte překvapení, jestli třeba zrovna u vás bude trochu jinak než avizujeme život je
zkrátka plní překvapení, ale třeba v takové Číně tam se obvykle žádná velká překvapení nekonají platí to i teď aktuálně, kdy už
jistě víme, že nejlidnatější zemi světa potřetí v řadě povede stávající generální tajemník komunistické strany a prezident v jedné
osobě Si Ťin-pching, co to znamená pro zbytek světa na to se už za malou chvíli zeptáme našeho zpravodaje.

Staronovým generálním tajemníkem komunistické strany Číny a faktickým vládcem země je potřetí za sebou stávající šéf strany
Si Ťin-pching i dál na Radiožurnálu pochopitelně můžeme slíbit, že pod uslyšíte.Čínský prezident Si Ťin-pching byl dnes ráno
potvrzený do funkce generálního tajemníka komunistické strany Číny. Na třetí pětileté funkční období. Strana zároveň
jmenovala nový sedmičlenný stálý výbor vedený prezidentem Čína tak prolomila mocenské tabu, na kterém bezmála 40 let
bazírovala do širšího kontextu to teď na Radiožurnálu zasadí náš asijský zpravodaj David Jakš. Přeju vám dobré ráno.

mluvčí 
Dobré ráno.

Davide, co tohle přelomové rozhodnutí znamená pro Čínu?

Dalších 5 let bude v čele země právě zmiňovaný Si Ťin-pching bude dále řídit nejen vnitropolitické záležitosti, ale i zahraniční
politiku a bude i vrchním velitelem čínských ozbrojených sil. Důležitou zprávou je, že jeho styl vládnutí, čili namísto pragmatismu
tvrdá stranická linie stranická kázeň a disciplína budou pokračovat také to znamená, že Čína se dál bude odklánět od stylu
vládnutí, který razili si Ťin pchingovovi předchůdci bývalý prezident Chu Ťin Tao a premiér Ben Ťia Pao, a sice pragmatismus a
výrazné ekonomické otevírání se světu s důrazem na na zahraniční investice a zahraničí investory.

Zmínil jsem, že obsazených už je taky všech 7 křesel ve stálém politbyru, jak ta volba dopadla?

Stálé sedmičlenné politbyro je faktickým vládcem Číny. Tvoří ho generální tajemník stále premiér +5 dalších stranických špiček
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stále v něm překvapivě zůstává dosluhující premiér licke čchiang. To je velké překvapení, protože kvůli věkové hranici se
očekávalo, že už nebude mezi těmi tzv. sedmi statečnými, no a navozuje to otázku, jestli přece jen nebude dál pokračovat v
příštích pěti letech, ale to se definitivně ukáže až příští rok na jaře, kdy mu končí funkční období. Nicméně jihokorejská
japonská nebo třeba singapurská média dnes konstatují, že nové politbyro je v podstatě složeno výhradně ze si Ťin
pchingových věrných a také náležitě prověřených.

Vojtěch Bidrman, moderátor 
Davide a co tohle všechno znamená okolní pro svět pro pro mezinárodní politiku?

mluvčí 
Tak, když si odmyslíme kritiku spojenou s událostmi v Hongkongu napětí kolem tchaj Wanu nebo kauzu kauzu jménem Covid-
19, tak Čína je ze strany západu nejvíce kritizována za extrémní zpomalení ekonomických reforem za vlažnou podporu
zahraničních investorů, anebo také za tichou podporu Ruska. No a pokud se podíváme na uplynulých 10 let vládnutí Si Ťin-
pchinga, tak právě vylepšení reputace Číny v těchto kategoriích není v příštích pěti letech příliš pravděpodobné, dá se spíše
očekávat pokračování té militantní rétoriky třeba ohledně jihočínského moře tchaj Wanu nebo směrem ke Spojeným státům, no
a v domácí čínské politice to určitě bude důraz na tradiční konzervativní.

Vojtěch Bidrman, moderátor 
Linii Čínu tedy potřetí za sebou povede stávající generální tajemník komunistické strany a prezident v jedné osobě Si Ťin-
pching. Podrobnosti doplnil náš zpravodaj v Asii David Jakš. Davide, děkujeme a přejeme hezkou neděli. Na slyšenou.

mluvčí 
Děkuji, na slyšenou.

Blíží se 3 čtvrtě na 9. Blíží se taky další zprávy Radiožurnálu.

Tereza Tomášková, moderátorka 
Češi stále víc dbají na zateplení svých domů a bytů zjistil to Český statistický úřad v šetření, kterého se zúčastnilo 10 000
domácností, zatímco v roce 2015 mělo zateplené stěny 47 % lidí loni to byla už více než polovina bude to i téma zpráv v 9 ve
Slovinsku začaly prezidentské volby hlavní favorité jsou podle průzkumů 2 advokátka Nataša pirová musarová a bývalý ministr
zahraničí Anže Logar větší šanci na vítězství má podle průzkumu musarová ani jeden z kandidátů by ale podle předpokladů
neměl získat většinu už v prvním kole o vítězi by v takovém případě rozhodlo druhé kolo, které bude za 3 týdny.

Vojtěch Bidrman, moderátor 
České skiareály kvůli drahým energiím přemýšlejí jak a kde ušetřit. To je téma celého ranního Radiožurnálu třeba na Černé
Hoře v Krkonoších omezí večerní lyžování v Beskydech zvažují, že v zimě otevřou méně sjezdovek a na Monínci ve středních
Čechách letos nejspíš ani nespustí speciální zasněžovací technologii, jak popisuje šéf střediska Jaroslav Krejčí.

mluvčí 
Momentálně jsme v situaci, že ho nedokážeme pustit, protože by nás to asi sežralo ta energie, protože pořád nevíme, zda
vůbec dosáhne na nějakou podporu od státu, protože momentálně ty ceny energií jsou pro nás likvidační.

Vojtěch Bidrman, moderátor 
Říká Jaroslav Krejčí, šéf skiareálů na Monínci, jak se drahé energie projeví na cenách skipasů, tak to už zjistíme od šéfa
asociace  horských  středisek  Libora  Knota . Přeji vám dobré ráno.

mluvčí 
Dobré ráno.

Vojtěch Bidrman, moderátor 
Všem předpokládám, že lyžování na českých a moravských svazích letos logicky vyjde dráž, než loni, můžete říct, o kolik to
bude procent.

mluvčí 
Tak samozřejmě ty vstupy, ať už jsou to ceny energií, anebo vůbec všechny ty ostatní inflační mají vliv na všechno samozřejmě
i na lyžařské areály. My teď nějak dokončujeme dotazníkové šetření, co se týče cen i jiných informací od areálů a zatím to
vypadá, že to bude někde okolo třeba 10 15 % to zdražení to znamená je to relativně příznivé, protože to rozhodně zahrnuje
veškeré navýšení těch vstupů, o kterých jsme hovořili. Ty ceny jsou mnohonásobně vyšší ty jejich nárůsty a je to v podstatě
méně než inflace, takže myslím si, že většina těch velkých bude na té úrovni zhruba těch 10 15 %, jak to lze vykompenzovat z
pohledu klienta. Předpokládám, že výhodnější i letos asi bude koupit permanentku-li-li způsobem nebo třeba v předprodeji
máte nějaké jiné doporučení.Ano, je to zejména ten moment toho prodeje nebo nákupu přes online, protože tenhleten segment
se výrazným způsobem rozvíjí. To znamená, že jednak je to pohodlnější pro toho klienta, protože si to koupí v podstatě po
cestě nebo parkoviště, když se rozhodne, že je teda hezky nebo jinak čili je to pohodlné a za druhé je to levnější, protože ty
produkty jsou zhruba o 10 15 někdy i víc procent levnější právě přes online, než na kamenné pokladně. A druhá věc je taková,
že se dají koupit v akcích třeba takové věci, jako je jednodenní skipas, který je levnější třeba o 30 40 %, který pak využijete
kterýkoliv den v té sezóně tím, že ho strčíte, tak se aktivuje na ten konkrétní den. C

Nakolik pomůže pane knote Ski.

Realkulovat počítat modelovat nějaký ekonomický dopad, protože kupovat energii na spotu je samozřejmě vražedné, takže
pomůže na druhou stranu to tvoří trojnásobek někde až čtyřnásobek ceny oproti minulým letům. To znamená díky tomu, že
samozřejmě ta energie tvoří až 25 30 % podílu v nákladech, tak je to samozřejmě pro ty areály obrovské číslo. Přes všechno
tohle, co říkám, tak v podstatě my nemáme zatím informace, že by za prvé nějaký areál nechtěl otevřít, že by to úplně vzdal. A
za druhé ani to omezení, o kterém se mluvili, není nějaké jaksi obvyklé je to spíš těch pár případů, o kterých jste mluvili, protože
zatím drtivá většina těch areálů těch našich dotaznících odpovídá tím, že určitě budou šetřit nesporně v této situaci prostě

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 26 / 35

http://www.newtonmedia.eu/


nejvíc motivující je ta vysoká cena. Energie to šetří každý, ale budou se snažit dělat na věcech, které neovlivní kvalitu těch
služeb těm zákazníkům, čili udělají všechno pro to, aby nachystali ty zejména sjezdové tratě a ty další služby takovým
způsobem, aby to zákazník, v uvozovkách nepoznal a aby ta omezení byla co nejmenší.

Uzavírá s optimismem v hlase šéf asociace  horských  středisek  Libor  knot , který byl ranním hostem vysílání Radiožurnálu.
Díky za váš čas a přejeme úspěšnou zimní sezónu. Na slyšenou.

Děkuji na slyšenou.

Tereza Tomášková, moderátorka 
Stále více Čechů zatepluje své domy a byty Maďarsko chce schválit členství Švédska a Finska v Severoatlantické alianci do
konce roku fotbalisté Plzně ve třináctém ligovém kole porazili Ostravu 31 následky nehody brzdí provoz na silnici 20 z Plzně do
písku u obce Lnáře a bude většinou slunečno večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti teploty až 19 stupňů.

Češi stále víc dbají na zateplení svých domů a bytů zjistil to Český statistický úřad v šetření z druhé poloviny loňského roku
zúčastnilo se ho 10 000 domácností, zatímco v roce 2015 mělo zateplené stěny 47 % domácností loni to byla už více než
polovina podle Zbyňka Štecha z oddělení statistiky energetiky Českého statistického úřadu v zateplení budov hraje velkou roli i
rok jejich výstavby.

mluvčí 
V případě těch, které byly postaveny do roku 1970 je zde vidět relativně nižší podíl zateplených domů bytů a docela i vysoký
podíl zateplených přes 2.

Tereza Tomášková, moderátorka 
1 % ve podíl budov bez bez zateplení postavených po roce 1970 klesl na necelých 8 % výrazně vzrostly i počty budov se
zateplenými stěnami a také střechami, a to bezmála na dvojnásobek. Maďarsko plánuje schválit členství Švédska a Finska v
Severoatlantické alianci do konce roku pro server Politico to řekl šéf kanceláře maďarského premiéra. Podle něj Budapešť
členství severských zemí v NATO podporuje jejich vstup musí schválit parlamenty všech 30 současných členů poslední 2 země,
které přístupové dokumenty ještě neratifikovaly jsou Maďarsko a Turecko nejtragičtější nehody aut

Velké skiareály zdraží až o 15 procent, odhaduje šéf asociace. Jak se drahé energie projeví v cenách skipasů?
URL
WEB , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo - radiozurnal.cz , Autor: Prokop Havel , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , RU /
měsíc: 740 274 , RU / den: 55 760 , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,62
České skiareály kvůli drahým energiím přemýšlejí, jak a kde ušetřit. Třeba v Krkonoších na Černé hoře omezí večerní lyžování,
v Beskydech zvažují, že v zimě otevřou méně sjezdovek. A na Monínci ve středních Čechách letos nejspíš ani nespustí
speciální zasněžovací technologii. Šéf Asociace  horských  středisek  Libor  Knot  je ale optimistický. „Nemáme zatím
informace, že by nějaký areál nechtěl otevřít. Skiareály budou šetřit tak, aby omezení byla co nejmenší.“

O kolik vyjde letos lyžování na českých a moravských svazích dráž než loni?

Tak samozřejmě vstupy, ať už jsou to ceny energií nebo ostatní mají vliv na všechno, tedy i na lyžařské areály. Teď
dokončujeme dotazníkové šetření, a co se týče cen, tak zatím to vypadá, že to bude někde okolo třeba 10 až 15 % zdražení.
To znamená, že to je relativně příznivé, protože to rozhodně zahrnuje veškeré navýšení vstupů, o kterých jsme hovořili. Myslím
si, že většina těch velkých skiareálů bude na úrovni zhruba 10 až 15 %.

Nakolik pomůže skiareálům vládní zastropování cen energií?

Pomůže, protože se s tím dá alespoň kalkulovat, počítat, modelovat nějaký ekonomický dopad. Protože kupovat energie na
spotu je vražedné. Na druhou stranu to tvoří trojnásobek, někdy až čtyřnásobek ceny oproti minulým létům. Energie tvoří 25 až
30 % podílu v nákladech, to je pro areály obrovské číslo.

Nemáme zatím informace, že by nějaký areál nechtěl otevřít, že by to úplně vzdal. Drtivá většina v našich dotaznících odpovídá,
že určitě budou šetřit. Nesporně v této situaci je nejvíc motivující vysoká cena energie, šetří každý. Ale budou se to snažit dělat
na věcech, které neovlivní kvalitu služeb k zákazníkům. Čili udělají všechno pro to, aby nachystali zejména sjezdové tratě a
další služby takovým způsobem, aby to zákazník v uvozovkách nepoznal a aby omezení byla co nejmenší.

Kde a jak se dají koupit nejlevnější permanentky? A které skiareály neotevřou? Poslechněte si celý rozhovor. 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 27 / 35

http://radiozurnal.rozhlas.cz/velke-skiarealy-zdrazi-az-o-15-procent-odhaduje-sef-asociace-jak-se-drahe-8854014
http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 28 / 35

http://www.newtonmedia.eu/


Skiareály zdraží až o 15 procent. Nejvýhodnější bude nákup on-line, říká šéf asociace  horských  středisek  URL
WEB , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Vojtěch Bidrman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , RU / měsíc:
1 968 567 , RU / den: 143 260 , Rubrika: Ekonomika , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,59
České skiareály kvůli drahým energiím přemýšlejí, jak a kde ušetřit. Třeba v Krkonoších na Černé hoře omezí večerní lyžování,
v Beskydech zvažují, že v zimě otevřou méně sjezdovek a na Monínci ve středních Čechách letos nejspíš ani nespustí speciální
zasněžovací technologii, kterou mají jako jediní v Česku, popisuje šéf střediska Jaroslav Krejčí.

Lyžování na českých a moravských svazích letos logicky vyjde dráž než loni. Můžete říct, o kolik to bude procent?Samozřejmě
ty vstupy, ať už jsou to ceny energií nebo něco jiného, mají vliv na všechno. Takže i na lyžařské areály. My teď dokončujeme
dotazníkové šetření, ohledně cen a jiných informací od areálů a zatím to vypadá, že to zdražení bude někde okolo 10 až 15
procent.

To je relativně příznivé, protože to zahrnuje veškerá navýšení těch vstupů, o kterých jsme hovořili.

Bude i letos výhodnější koupit permanentku on-line způsobem, nebo třeba v předprodeji? Nebo máte nějaké jiné doporučení?
Nevýhodnější je nákup on-line, protože tento segment se výrazným způsobem rozvíjí. Jednak je to pohodlnější pro klienta,
protože si to koupí v podstatě po cestě nebo na parkovišti, když se rozhodne, že je hezky.

A za druhé je to levnější, protože ty produkty jsou zhruba o 10 až 15 a někdy i víc procent levnější právě přes on-line nákup,
než v kamenné pokladně. Dále se v akcích dají koupit takové věci, jako je jednodenní skipas, který je levnější třeba o 30 nebo
40 %.

Ten pak využijete kterýkoliv den v sezoně. Pouze ho dáte do turniketu a on se aktivuje na ten konkrétní den.

Nakolik pomůže skiareálům vládní zastropování cen energií?Samozřejmě pomůže, protože s tím se dá alespoň kalkulovat a
modelovat nějaký ekonomický dopad, neboť kupovat energie na spotu je vražedné. Na druhou stranu to tvoří trojnásobek až
čtyřnásobek ceny oproti minulým letům.

To znamená, že energie tvoří až 25 až 30 procent podílu v nákladech, což je pro areály obrovské číslo. Přesto zatím nemáme
informace, že by nějaký areál nechtěl otevřít, nebo že by to úplně vzdal.

A ani to omezení není nějaké moc obvyklé. Je to spíš pár případů, protože drtivá většina areálů v našich dotaznících odpovídá,
že sice šetřit budou, ale budou se to snažit dělat na věcech, které neovlivní kvalitu služeb pro zákazníky.

Čili udělají všechno pro to, aby nachystali zejména sjezdové tratě ale i další služby takovým způsobem, aby to zákazník
nepoznal, a aby ta omezení byla co nejmenší.
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Zprávy
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Pardubice , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu: 0
, Pořad: Zprávy 12:00 , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,08
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Kvůli rostoucím cenám energií a potravin zdražují školní obědy pardubické Východočeské divadlo uvede večer světovou
premiéru makropuls musical ceny skipasů na českých horách letos zdraží minimálně o 10 % skiareály zvažují omezení provozu
polojasno až jasno večer přibývá oblačnosti a teploty do 18 stupňů takový bude dnešek na východě Čech čerstvé zprávy
připravila Petra Beránková krásné nedělní poledne z Pardubic.

Petra Beránková, redaktorka 
Mnohé děti si letos připlácejí za školní obědy školním jídelnám totiž narůstají provozní náklady a víc peněz utrácejí i za nákup
dražších potravin. To se pak odráží i v cenách jídla, například na základní škole bratranců Veverkových v Pardubicích zvedli od
září cenu jedné porce o 2 Kč ředitel Leoš šeebela předpokládá, že v dohledné době přijde další zdražování obědů.

mluvčí 
V letošním roce jsme stíhali cenu 2× v lednu o 2 Kč a od září o další 2 Kč, bohužel na základě aktuální situace to vypadá, že
budeme muset ještě a zdražit a máme do toho i limitu, který je 45 Kč pro tu nejstarší kategorii ještě 5 Kč prostor.

Petra Beránková, redaktorka 
Lidem v Seči na Chrudimsku poteče jiná voda kvůli rekonstrukci byla od září vyřazená z provozu sečská úpravna město a okolí
proto bylo zásobované z jiných zdrojů, které ale mají podstatně tvrdší vodu teď provozovatelé sítě dodávky obnoví a znovu se
tak změní některé parametry zároveň se můžou objevovat některé technické problémy. Podrobnosti najdete na webu Seče
pardubické Východočeské divadlo uvede večer v premiéře hudební adaptaci známého dramatu Karla Čapka věc Makropulos
hru z dramatizoval režisér Petr Novotný v hlavní roli zpěvačky, která touží po nesmrtelnosti hraje Petra Janečková písně napsali
Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová.

mluvčí 
Musí se to týkat jí a dostat tam do ní její zážitky její cynismus a neprozrazovat to moc brzy dopředu, aby to tam zase z toho
nečumělo, takže to je těžké, kdyby to náhodou někdo chtěl zpívat jako solitér tak zas, aby to nebylo úplně vytržený z kontextu,
takže to trošku tam to jako dává práci.

Kvůli rostoucím cenám energií řeší české skiareály jak a kde ušetřit chystají proto zdražení skipasů a někde zvažují i omezení
provozu.

Podle šéfa asociace  horských  středisek  Libora  Knota  by skipasy mohly zdražit o 10-15.

%. Je to relativně příznivé, protože to rozhodně zahrnuje veškeré navýšení těch vstupů, ty ceny jsou mnohonásobně vyšší ty
jejich nárůsty a je to v podstatě méně než inflace.

Kryštof Šimek, redaktor 
Třeba v Krkonoších na Černé Hoře omezí večerní lyžování v Beskydech pak zvažují, že v zimě otevřou méně sjezdovek a na
Monínci letos asi nespustí. Speciální zasněžovací technologii popisuje šéf střediska Jaroslav Krejčí.

mluvčí 
Pořád nevíme, zda vůbec dosáhne na nějakou podporu od státu, protože momentálně ty ceny energií jsou pro nás likvidační.

Kryštof Šimek, redaktor 
Lidé ale můžou ušetřit peníze třeba nákupem skipasu předem. A-li a zároveň mohou využít různé akce skiareálů. Třeba na
slevových portálech Kryštof Šimek český.

Skiareály kvůli drahým energiím hledají úspory
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Pořad: Hlavní zprávy 08:00 , AVE: 18 312,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,83
moderátorka 
Skiareály v Česku kvůli drahým energiím hledají před novou sezónou úspory. Například v Krkonoších na Černé Hoře omezí
večerní lyžování. V Beskydech zvažují, že otevřou méně sjezdovek a na Monínci ve středních Čechách letos zřejmě ani
nespustí speciální zasněžovací technologii. Drahé energie se projeví i na cenách skipasů. Budeme o tom mluvit už za chvíli a
do ranního Interview Radiožurnálu v 8:50 hodin zveme šéfa Asociace  horských  středisek  Libora  Knota .
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Kvůli rostoucím cenám energií řeší české skiareály jak a kde ušetřit
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Pořad: Hlavní zprávy 12:00 , AVE: 35 316,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,16
Kateřina CAUSIDISOVÁ, moderátorka 
Kvůli rostoucím cenám energií řeší české skiareály jak a kde ušetřit. Chystají proto zdražení skipasů a někde zvažují i omezení
provozu.

Kryštof ŠIMEK, redaktor 
Podle šéfa Asociace  horských  středisek  Libora  Knota  by skipasy mohly zdražit o 10-15 %.

Libor  KNOT , předseda Asociace  horských  středisek  
Je to relativně příznivé, protože to rozhodně zahrnuje veškeré navýšení těch vstupů, ty ceny jsou mnohonásobně vyšší, jejich
nárůst a je to v podstatě méně než inflace.

Kryštof ŠIMEK, redaktor 
Třeba v Krkonoších na Černé Hoře omezí večerní lyžování, v Beskydech pak zvažují, že v zimě otevřou méně sjezdovek a na
Monínci letos asi nespustí speciální zasněžovací technologii, popisuje šéf střediska, Jaroslav Krejčí.

Jaroslav KREJČÍ, vedoucí skiareálu Monínec 
Pořád nevíme, zda vůbec dosáhnem na nějakou podporu od státu, protože momentálně ty ceny energií jsou pro nás likvidační.

Kryštof ŠIMEK, redaktor 
Lidé ale můžou ušetřit peníze třeba nákupem skipasu předem a online a zároveň mohou využít různé akce ski areálů, třeba na
slevových portálech. Kryštof Šimek, Radiožurnál

Kvůli rostoucím cenám energií řeší české skiareály, jak a kde ušetřit
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 9 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Pořad: Hlavní zprávy 18:00 , AVE: 35 970,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Ondřej LÁTAL, moderátor 
Kvůli rostoucím cenám energií řeší české skiareály, jak a kde ušetřit. Chystají proto zdražení skipasů a někde zvažují taky
omezení provozu.

Kryštof ŠIMEK, redaktor 
Podle šéfa Asociace  horských  středisek  Libora  Knota  by skipasy mohly zdražit o 10-15 %.

Libor  KNOT , předseda Asociace  horských  středisek  
Je to relativně příznivé, protože to rozhodně nezahrnuje veškeré navýšení těch vstupů, ty ceny jsou mnohonásobně vyšší, ty
jejich nárůsty, a je to v podstatě méně než inflace.

Kryštof ŠIMEK, redaktor 
Třeba v Krkonoších na Černé hoře omezí večerní lyžování. V Beskydech pak zvažují, že v zimě otevřou méně sjezdovek. A na
Monínci letos asi nespustí speciální zasněžovací technologii. Popisuje šéf střediska Jaroslav Krejčí.

Jaroslav KREJČÍ, ředitel areálu Monínec 
Pořád nevíme, zda vůbec dosáhneme na nějakou podporu od státu, protože momentálně ty ceny energií jsou pro nás
likvidační.

Kryštof ŠIMEK, redaktor 
Lidé ale můžou ušetřit peníze třeba nákupem skipasu předem a online a zároveň mohou využít různé akce skiareálů, třeba na
slevových portálech. Kryštof Šimek, Radiožurnál.
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České skiareály řeší jak a kde ušetřit kvůli rostoucím cenám energií
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo České Budějovice , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost
pořadu: 0 , Pořad: Zprávy 17:00 , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,09
Petra Pitra, moderátorka 
České skiareály řeší jak a kde ušetřit kvůli rostoucím cenám energií. Chystají proto zdražení skipasů a někde zvažují i omezení
provozu.

Kryštof ŠIMEK, redaktor 
Podle šéfa Asociace  horských  středisek  Libora  Knota  by skipasy mohly zdražit o 10-15 %.

Libor  KNOT , předseda Asociace  horských  středisek  
Je to relativně příznivé, protože to rozhodně zahrnuje veškeré navýšení těch vstupů, ty ceny jsou mnohonásobně nižší ty jejich
nárůsty a je to v podstatě méně než inflace.

Kryštof ŠIMEK, redaktor 
Třeba v Krkonoších na Černé Hoře omezí večerní lyžování. V Beskydech pak zvažují, že v zimě otevřou méně sjezdovek. A na
Moninci letos asi nespustí speciální zasněžovací technologii. Popisuje šéf střediska Jaroslav Krejčí.

Jaroslav Krejčí, ředitel Skiareálu Moninec 
Pořád nevíme, zda vůbec dostaneme nějakou podporu od státu, protože momentálně ty ceny energií jsou pro nás likvidační.

Kryštof ŠIMEK, redaktor 
Lidé ale můžou ušetřit peníze třeba nákupem skipasu předem a online a zároveň mohou využít různé akce skiareálů třeba na
slevových portálech. Kryštof Šimek, Český rozhlas.
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Ranní interview: Libor  Knot , předseda Asociace  horských  středisek
RÁDIO , Datum: 23.10.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Poslechovost pořadu:
0 , Pořad: Ranní interview 08:50 , AVE: 163 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,83
Vojtěch BIDRMAN, moderátor 
České skiareály kvůli drahým energiím přemýšlejí, jak a kde ušetřit, to je téma celého ranního Radiožurnálu. Třeba na Černé
Hoře v Krkonoších omezí večerní lyžování. V Beskydech zvažují, že v zimě otevřou méně sjezdovek a na Monínci ve středních
Čechách letos nejspíš ani nespustí speciální zasněžovací technologii, jak popisuje šéf střediska Jaroslav Krejčí.

Jaroslav KREJČÍ, vedoucí skiareálu Monínec 
Momentálně jsme v situaci, že ho nedokážeme pustit, protože by nás to asi sežralo ta energie, takže pořád nevíme, zda vůbec
dosáhneme na nějakou podporu od státu, protože momentálně ty ceny energií jsou pro nás likvidační.

Vojtěch BIDRMAN, moderátor 
Říká Jaroslav Krejčí, šéf skiareálu na Monínci. Jak se drahé energie projeví na cenách skipasů, tak to už zjistíme od šéfa
Asociace  horských  středisek  Libora  Knota . Přeji vám dobré ráno.

Libor  KNOT , předseda Asociace  horských  středisek  
Dobré ráno všem.

Vojtěch BIDRMAN, moderátor 
Předpokládám, že lyžování na českých a moravských svazích letos logicky vyjde dráž, než loni. Můžete říct, o kolik to bude
procent?

Libor  KNOT , předseda Asociace  horských  středisek  
Tak samozřejmě ty vstupy, ať už jsou to ceny energií, anebo vůbec všechny ty ostatní inflační, mají vliv na všechno, tedy
samozřejmě i na lyžařské areály. My teď nějak dokončujeme dotazníkové šetření, co se týče cen i jiných informací od areálu a
zatím to vypadá, že to bude někde okolo třeba 10, 15 % to zdražení, tzn. je to relativně příznivé, protože to rozhodně zahrnuje
veškeré navýšení těch vstupů, o kterých jsme hovořili, ty ceny jsou mnohonásobně vyšší, ty jejich nárůsty a je to v podstatě
méně než inflace, takže myslím si, že většina těch velkých bude na té úrovni zhruba těch 10, 15 %.

Vojtěch BIDRMAN, moderátor 
Jak to lze vykompenzovat z pohledu klienta, předpokládám, že výhodnější i letos asi bude koupit permanentku online způsobem
nebo třeba v předprodeji. Máte nějaké jiné doporučení?

Libor  KNOT , předseda Asociace  horských  středisek  
Ano, je to zejména ten moment toho prodeje nebo nákupu přes online, protože tenhle ten segment se výrazným způsobem
rozvíjí, tzn., že jednak je to pohodlnější pro toho klienta, protože si to koupí v podstatě po cestě nebo u parkoviště, když se
rozhodne, že je teda hezky nebo jinak, čili je to pohodlné. A za druhé je to levnější, protože ty produkty jsou zhruba o 10, 15,
někdy i víc procent levnější právě přes online, než na kamenné pokladně. A druhá věc je taková, že se dají koupit v akcích
třeba takové věci, jako je jednodenní skipas, který je levnější třeba o 30, 40 %, který pak využijete v kterýkoliv den v té sezóně
tím, že ho strčíte, tak se aktivuje na ten konkrétní den, do turniketu.

Vojtěch BIDRMAN, moderátor 
Nakolik pomůže, pane Knote, skiareálům to vládní zastropování cen energií?

Libor  KNOT , předseda Asociace  horských  středisek  
Tak samozřejmě pomůže, protože se s tím dá alespoň kalkulovat, počítat, modelovat nějaký ekonomický dopad, protože
nakupovat energie na spotu je samozřejmě vražedné, takže pomůže. Na druhou stranu to tvoří trojnásobek někde až
čtyřnásobek ceny oproti minulým letům, tzn., díky tomu, že samozřejmě ty energie tvoří až 25, 30 % podílu v nákladech, tak je
to samozřejmě pro ty areály obrovské číslo. Přes všechno tohle to říkám, tak v podstatě my nemáme zatím informace, že by za
prvé nějaký areál nechtěl otevřít, že by to úplně znal. A za druhé, ani to omezení, o kterém vy jste mluvili, není nějaké jaksi
obvyklé, je to spíš těch pár případů, o kterých jste mluvili, protože zatím drtivá většina těch areálů v těch našich dotaznících
odpovídá tím, že určitě budou šetřit nesporně v této situaci, prostě nejvíc motivující je ta vysoká cena energie, to šetří každý,
ale budou se to snažit dělat na věcech, které neovlivní kvalitu těch služeb těm zákazníkům, čili udělají všechno pro to, aby
nachystali ty zejména sjezdové tratě a ty další služby takovým způsobem, aby to zákazník, v uvozovkách, nepoznal, a aby ta
omezení byla co nejmenší.

Vojtěch BIDRMAN, moderátor 
Uzavírá s optimismem v hlase šéf Asociace  horských  středisek  Libor  Knot , který byl ranním hostem vysílání Radiožurnálu.
Díky za váš čas a přejeme úspěšnou zimní sezónu. Na slyšenou.

Libor  KNOT , předseda Asociace  horských  středisek  
Děkuji. Na slyšenou.
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Nákup skipasů dopředu a přes internet
TV , Datum: 22.10.2022 , Zdroj: Seznam.cz TV , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.01.0001 00:00 , Sledovanost pořadu: 0 ,
Pořad: Večerní zprávy 18:25 , AVE: 108 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
Žaneta Slámová, moderátorka 
I kvůli energetické krizi bude muset větší část skiareálů letos sáhnout ke zdražení. Střediska zjišťují, kam až může cena za
skipasy vzrůst, tak, aby nepřišla o své návštěvníky. V Česku se také v poslední době zvedá trend nakoupit si skipas přes
internet předem. A výjimkou nejsou ani tzv. dynamické ceny, které se liší podle dnů a obsazenosti sjezdovek.

Adam HEJDA, redaktor 
Koupě přímo na místě u pokladny. Taková byla donedávna praxe v tuzemských skiareálech. Jenže trend se mění. Střediska
teď spíše lákají na koupi skipasu dopředu. Takové permanentky jsou pak levnější.

Libor  KNOT , ředitel Asociace  horských  středisek  
Prodej na místě je dražší, tzn. musíte mít provozovnu, musíte tam mít nějakou obsluhu a tak dál, zatímco na tom internetu je to
jednodušší a druhý důvod je samozřejmě nějaká databáze těch klientů.

Adam HEJDA, redaktor 
Výhodné skipasy online tak letos prodává třeba lyžařský areál na Dolní Moravě. Přímo tam pak klasické pokladny nemají
vůbec.

Jitka KADLČÍKOVÁ, marketingová manažerka, Horský resort Dolní Morava 
Pokud dorazíte již k nám na naše zákaznické centrum, máme pro vás připravené samoobslužné pokladny, kde si jednoduše s
registrací či bez zakoupíte svůj skipas.

Adam HEJDA, redaktor 
Resorty se pouštějí i do tzv. dynamických cen. Dražší bude vstupenka na svah například o víkendech. Naopak levnější v
pracovních dnech.

Libor  KNOT , ředitel Asociace  horských  středisek  
Je to totiž jeden z mála nástrojů, jak regulovat počet osob v areálu, protože samozřejmě každý chce přijet v sobotu v 11 hodin,
ale je tam velký nepoměr oproti tomu, co se děje ve středu v 10 hodin.

Adam HEJDA, redaktor 
Většina skiareálů ale ještě neví, za jakou cenu budou letos skipasy prodávat. A ty, které vědí, zdražují denní permanentku pro
dospělého o zhruba 100 Kč. Je tomu tak třeba na Klínovci nebo na Černé Hoře. Jako každý rok tak lyžaři zaplatí o něco víc.

Olga KNEIFLOVÁ, mluvčí Skiareálu Lipno 
Nemáme v plánu navyšovat ty ceny skipasů nějak drasticky, řekněme, v desítkách procent, celosezónní skipas, který je v
prodeji už od září, tak ten, si myslím, je dobrou zprávu, zůstal na stejné ceně.

Libor  KNOT , ředitel Asociace  horských  středisek  
Bude to prostě něco rozumného. Já počítám, že to bude někdy 10, 15 procenty.

Adam HEJDA, redaktor 
První lyžaře by skiareály rády přivítaly ještě teď v prosinci, kdy sezóna oficiálně začíná. Adam Hejda, televize Seznam.
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