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Skrytý příběh je o dobrodruhovi
Čeněk Paclt, první Čech, který procestoval pět kontinentů, je hrdinou hry, jež provádí krásami Turnova
MILOSLAV LUBAS
TURNOV | Dobrodruh, zlatokop, válečník s Mexičany a indiány a především
první Čech, který procestoval všech pět
obydlených světadílů, je hlavním hrdinou zážitkové hry Pacltův drahokam.
Kulisou pro ni je město Turnov, odkud legendární Paclt pochází.
Hra patří do celorepublikové série

1866

je rok, do
něhož zavádí
mobilová hra.

Skryté příběhy a vstupenkou do ní jsou
chytré mobily.
„Domluvili jsme se se společností
Triepeduca, jež Skryté příběhy vytváří.
Už loni je nabízely město Jičín nebo
Hrubá Skála,“ říká Eliška Gruberová, ředitelka organizace Turnovské památky
a cestovní ruch. „Pro Pacltův drahokam
jsme vymysleli jednoduchou trasu po
místech spojených s kamenářstvím
a šperkařstvím v Turnově.“
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Šperkařství patří k Turnovu jako k velbloudovi hrb. Stalo se důležitou součástí hry, která se neobejde bez chytrých telefonů.
FOTO | ARCHIV MAFRA
Kdo si stáhne zadarmo na chytrém telefonu aplikaci Skryté příběhy a vybere
si Pacltův drahokam, dostává na 2,5 kilometru dlouhé trase úkoly. Poslední
zastavení musí účastníci hry najít podle

nápověd na cestě. „Chtěli jsme, aby
Pacltův drahokam vycházel ze skutečné
turnovské historie a nechyběla mu hlava ani pata. Proto jsme náš Skrytý příběh zasadili do roku 1866, kdy vypukla

rakousko-pruská válka,“ upozorňuje
Gruberová. „Čeněk Paclt se v Turnově
při svém hledání rodinného pokladu
musí skrývat i před pruskými vojáky
a špehy.“
Na cestě za pokladem se nachází devět zastavení a lidé ji projdou zhruba za
hodinu a půl. Tvůrci hru vymysleli především pro děti od šesti do třinácti let
a jejich rodiče.
„Ke hře jsme vytiskli také pět tisíc letáků s vloženým listem se zajímavými
úkoly pro děti,“ dodává Gruberová.
„Na mobilu provádí hrou hlas mimozemšťana a je někdy opravdu legrační.“
Pacltův drahokam startuje u kostela
Narození Panny Marie, druhým zastavením je náměstí Českého ráje a hráči se
ocitnou také v Metelkových sadech a na
dvou dětských hřištích.
„Obě jsou krásná a každý se tam samozřejmě může pozdržet,“ tvrdí Gruberová. „Po celé trase se dá jet i s dětským
kočárkem. Na konci čeká úspěšné hráče
i něco hmatatelného, skutečného.“
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Úleva pro tisíce řidičů: Liberec
s Jabloncem spojila nová silnice
Doprava mezi dvěma
největšími městy v kraji
je rychlejší a bezpečnější.
JAN MIKULIČKA
JABLONEC NAD NISOU | Tam, kde
se dříve cesta protáhla klidně až na pár
desítek minut, dnes řidič na trase mezi
dvěma největšími městy v kraji téměř
ani nestačí vykouřit cigaretu.

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
Je konec mnohakilometrovému ploužení se za svátečními řidiči a nákladními auty. Po nové výpadovce z Liberce
na Jablonec si to od včerejška sviští první auta: malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro celou stopadesátitisícovou jablonecko-libereckou aglomeraci.
Rychlost je na trase zčásti dosud omeINZERCE
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zena, výhledově se tu však bude moci
jet až devadesátkou.
Na to, že šlo o náročnou stavbu, netrvalo vybudování silnice dlouho: lehce
přes dva roky. „Když jsem v březnu
před dvěma lety jako jeden z mnoha poklepával na základní kámen, nevěřil
jsem, že se stavba stihne včas,“ přiznal
primátor Liberce Tibor Batthyány.
Průběh prací sledovali se zájmem
v médiích i na internetu Liberečané
v jednom šiku s Jablonečany – tradiční
vzájemná rivalita tentokrát umlkla. A to
je co říci. „Člověk neznalý místních souvislostí by se možná divil, kolik radosti
nadělá dvouapůlkilometrový úsek nové
silnice,“ poznamenal Batthyány. A aby
ne: cesta z Kunratic do Lukášova, po
níž se až donedávna jezdilo, vedla v trase staleté silnice, po níž jezdily ještě formanské povozy s koňmi a dostavníky.
Na potřeby počátku jednadvacátého století už zkrátka nestačila.
„Když se začal z povrchu dosavadní
spojnice mezi Libercem a Jabloncem odstraňovat asfalt, objevily se letité ošoupané hrbolaté dlažební kostky. To hovoří samo za sebe,“ řekl primátor Jablonce
Petr Beitl.
Celkem se prostavělo lehce přes tři
sta milionů korun bez daně. „Může se to
zdát hodně, ale nezapomínejme na to,
že stavba byla velice náročná. V podstatě se tady postavily silnice dvě. Tahle
hlavní, kterou právě otevíráme,
a k tomu trasa, kterou využívají místní
lidé, jež zde žijí,“ uvedl Zdeněk Babka,
výkonný ředitel společnosti M-silnice,
jež silnici budovala.
Stavbaři přemístili čtvrt milionu metrů krychlových zeminy. „Z geologické-

Začátek provozu na silnici odtroubili jablonečtí hasiči.
ho hlediska to tu bylo komplikované,
v průběhu stavby se musely měnit plány
upozornil Babka. „Když jsme staveniště přebírali, chybělo několik stavebních
povolení. Získávali jsme je během práce a poslední z nich jsme obdrželi až letos.“

Silnici ochraňují boží muka
Vedle kruhové křižovatky, jíž výpadovka končí na jablonecké straně, stojí,
chráněna zábradlím, věkovitá boží
muka, čerstvě zrenovovaná a den před
zahájením provozu vysvěcená. „Z toho
křížku mám ohromnou radost, je to
milý doplněk silnice,“ zaradoval se ředitel libereckého závodu Ředitelství silnic

FOTO | OTA BARTOVSKÝ

a dálnic Jan Wohlmuth. Nápad na rychlé propojení Liberce s Jabloncem se zrodil již před časem. „Někdo mi říkal, že
cesta od první myšlenky k tomu, že
dnes silnici otevíráme, trvala osmadvacet let,“ řekl hejtman Libereckého kraje
Martin Půta. „Věřím, že se ještě dočkáme svezení po nové silnici ve Frýdlantu, po novém obchvatu České Lípy s napojením na Děčín a ideálně také po
nové silnici ve třípruhovém uspořádání
mezi Turnovem a Jičínem.“
Minimálně na pohodlnou cestu do
Frýdlantu si ale lidé ještě počkají. Trasa
obchvatu už je sice jasná, ale nejprve je
potřeba připravit stavbu z Krásné Studánky do Dětřichova. A to nebude dřív
než v roce 2025.
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Skrytý příběh je o dobrodruhovi
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Celá hra Pacltův drahokam i s letáky,
samolepkami a plakáty vyšla na 66 tisíc
korun. Polovinu nákladů pokryla turnovská radnice - respektive její příspěvková organizace Turnovské památky
a cestovní ruch, o zbytek se postaral Liberecký kraj. „Uspěli jsme tam se žádostí o grant, protože hra odkazuje na kamenářství a šperkařství, tedy tradiční řemesla našeho regionu.“
Čeněk Paclt se narodil v roce 1813
a zemřel u Kimberley v roce 1887.
V mládí opustil vlast a většinu života
strávil v cizině.
Ve válkách přežil zajetí a přepadení,
hledal zlato a opály v Austrálii a ještě si
prý stihl udělat nepřítele z mnohem známějšího českého cestovatele Emila Holuba.
Do Turnova se Čeněk Paclt vrátil pouze třikrát. Doma pobyl nejdéle právě
v roce 1866, kdy zemřel jeho bratr František a do Čech vtrhli Prusové. Jednoho
dne si všiml poznámky v bratrově bibli.
Šlo o nenápadný a šikovně zašifrovaný
návod k objevení velkého rodinného pokladu.

Pacltovi věnoval před několika lety
svou diplomovou práci Jaroslav Kříž.
Píše v ní také o zajetí turnovského světoběžníka mexickými vojáky.
„Vtom zaduní dusot koní, a než se nadějeme, přižene se k nám celý houf jezdců, kteří nás v okamžiku obklopili, míříce po nás svými karabinami,“ vepsal do
svých vzpomínek Paclt. „Dva jezdci
skočí hbitě z koně, hodí nám kolem
krku laso, jaké každý mexický jezdec
s sebou nosí, a vedou nás s mnohými výhružkami před důstojníka. Tento velí
nejprve jezdcům, aby nám z kapes všecky věci vybrali. Měl jsem tehdá při sobě
také průvodní list a v něm složené psaní, svědčící mému bratrovi, toho času
knězi na Tejně u Rovenska, s anglickou
adresou: „Priest, Bohemia“. Společník
můj Ball neměl peněz, jen dýmku s podobiznou Ronga, známého kněze z pruského Slezska.“
Vůdce guerilly pak oba vojáky vyslýchal. Když zjistil, že ani jeden nepochází z Ameriky a oba jsou katolíci, tak je
místo oběšení nechal druhý den propustit. „Paclt a Ball měli opravdu štěstí, že
narazili na takového vstřícného vojáka
mexické armády,“ uvádí Kříž.
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22. června, Liberec
GLOBUS, Sousedská

23. června, Jablonec nad Nisou
VENDO PARK

Čeněk Paclt v podobě, v jaké ho zobrazuje leták ke hře Skryté příběhy, zasazené do Turnova 19. století.
FOTO | REPRO MAFRA
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Léto, show a decibely

Hlavní sezona hudebních festivalů začíná a je z čeho vybírat. Na domácích pódiích se představí
legendy světové muziky kapely The Prodigy a Nine Inch Nails nebo nestárnoucí zpěvačka
Bonnie Tyler. Chybět nebudou ani tuzemské stálice jako Jarek Nohavica či Tomáš Klus. Kam se
tedy vyplatí vyrazit na pořádnou porci muziky pod širým nebem?
ROCK FOR PEOPLE
4.–6. 7. Hradec Králové

COLOURS OF
OSTRAVA
18.–21. července, Dolní
Vítkovice, Ostrava
„Tohle není hudba, tohle je
hnutí!“ tak charakterizuje
skupinu N.E.R.D. její nejznámější
člen – muzikant, producent
a autor řady globálních hitů
Pharell Williams (na snímku).
Právě toto hudební uskupení
v čele s jedenáctinásobným
držitelem ocenění Grammy má
být hlavním tahákem letošního
ročníku ostravského barevného
festivalu. V Česku navíc vystoupí
N.E.R.D. vůbec poprvé. „Rozšíří
tak seznam letošních domácích
premiér, který zahrnuje například
Jessie J, Grace Jonesovou,
London Grammar, Ziggyho
Marleyho nebo Calexico,“
říká ředitelka festivalu Zlata
Holušová. Dalším zvučným
jménem je světový představitel
taneční hudby, norský producent
a skladatel Kygo. Děti do výšky
140 centimetrů mají vstup
na festival zdarma a vyřádit se
mohou ve speciální zóně ČEZ
Family Park.
Vstupné: čtyřdenní 2 990 Kč,
jednodenní 1 990 Kč

LÉTOFEST S KABÁTY,
DO VIZOVIC NA HELLOWEEN
Do osmi měst (Pardubice, Č. Budějovice, Brno, Ostrava, Olomouc, Karlovy
Vary, Plzeň, Liberec) zavítá od půlky července do začátku září hudební
přehlídka Létofest. Fanouškům nabídne Kabát (na snímku), Chinaski či
Wanastovi Vjecy. Pražské holešovické Výstaviště ovládne 22. a 23. června
festival Metronome, který pro letošní ročník připravil britskou invazi.
Hlavním lákadlem budou partičky Massive Attack, vizionáři elektronické
hudby The Chemical Brothers, ale také zpěvák a klavírista
Tom Odell. Tuzemské umělce zastoupí například Tata Bojs,
30 nebo Zrní. Ti, kteří si potrpí na tvrdší muziku, ocení
hudební nálož, kterou si na 12. až 15. července připravili
pořadatelé vizovického festivalu Masters of Rock.
Rockové fanoušky rozpumpují Helloween, Gene
Simmons nebo severští Lordi. V závěru prázdnin,
25. srpna, potěší milovníky české muziky festival
Okoř. Podhradí středověkého hradu přivítá 25.
srpna Tomáše Kluse, Annu K, Michala Hrůzu,
Vojtu Kotka s kapelou Th!s nebo Mirai. Jihlavský
amfiteátr hostí od 5. do 7. července Vysočina
Fest. Vyprodaný areál uslyší mimo jiné Arakain
s Lucií Bílou, Kabát či Davida Kollera.

AERODROME
28.–30. června,
Panenský Týnec
Za krátkou dobu
se z festivalu stala
nejambicióznější hudební
akce roku. Letos přivítá
přes třicítku zahraničních
hvězd a jména, kterými
se může pochlubit, patří
mezi světovou špičku.
Stačí se podívat na pětici,
která je největším lákadlem
letošního ročníku. V čele
stojí americká zpěvačka
Lana Del Rey (na snímku),
další senzací je účast
nejpopulárnější industriální
kapely všech dob Nine Inch
Nails. Hip hopovou scénu
reprezentují globální hvězdy
Wiz Khalifa a Macklemore.
Pětku headlinerů uzavírají
legendární Limp Bizkit.
Vstupné: třídenní 3 490 Kč,
jednodenní 1 990 Kč

Na Rock for People se letos pro velký
úspěch z předchozích let vrací britští The
Prodigy (na snímku z vystoupení na RfP
v roce 2012 zpěvák Keith Flint). Tato
legendární parta stála před lety u zrodu
hned několika stylů elektronické hudby.
„Samozřejmě nás potěšilo, že si kapela,
která vydá příští rok kompilaci Best Of a pro
turné si pečlivě vybírala jen ta místa, kde se
cítila dobře, vybrala i náš festival,” říká šéf
akce Michal Thomes. Festival okoření také
kapely Volbeat, The Kooks nebo Skillet
a z domácích formací Tři sestry či třeba
Vypsaná fiXa.
Vstupné: v předprodeji do konce června
1 950 Kč, na místě 2 200 Kč

BENÁTSKÁ! S IMPULSEM
26.–29. července,
areál Vesec, Liberec
Festival dobré nálady, jak zní podtitul
dnes už tradiční liberecké hudební parády,
každý rok sází na neotřelou kombinaci
zahraničního hvězdného hosta a zvučného
českého jména coby hlavních taháků. Letos
jsou headlinery písničkář Jarek Nohavica
(na snímku) a britská ikona 80. let Bonnie
Tyler, jejíž hity v minulosti v češtině
nazpívaly Leona Machálková nebo také
Lucie Vondráčková. Dalším zahraničním
lákadlem je pak německá partička
Guano Apes.
Vstupné: celofestivalové 1 590 Kč,
jednodenní 590 Kč (čtvrtek),
nebo
990 Kč (pátek,
sobota)

Foto: archiv MAFRA, Profimedia
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Petr
Štěpánek:
Pro všechny
už budu asi
navždy kuchtík
Jiřík
Původ v legendární herecké rodině Štěpánkových tak
nějak předurčil, že i Petr Štěpánek se bude věnovat
kumštu. „Ale jako dítě jsem chodil do divadla spíš
za trest,“ přiznává současná hvězda několika seriálů,
ovšem také divadelních představení. „Stín“ slavného
prince z pohádky Zlatovláska jej pronásleduje
i po 45 letech. „I kdybych hrál už jen samé vrahy,
pro diváky budu pořád ten ‚klaďas‘,“ směje se.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ačkoliv ve skutečnosti je plný elánu, v divadelní adaptaci slavného díla Stephena Kinga Misery si Petr Štěpánek střihl postavu nemohoucího spisovatele. Režisér Ondřej Sokol, který hru pro pražské
divadlo Studio DVA připravil, mu do role
fanatické fanynky přisoudil Zlatu Adamovskou, tedy Štěpánkovu manželku.
Představení Misery je adaptací hororu
Stephena Kinga. Nepochyboval jste
na začátku o tom, zda se pustit do tohoto žánru? Pro mnohé diváky i kritiky je horor pokleslý žánr.
Je to skvělý herecký materiál nejen pro
mě, ale hlavně pro Zlatu. V téhle hře je tolik možností pro nás pro oba, že by byla
chyba říct, že tenhle žánr zkrátka nedělám. Tato hra je o stalkingu. A to, že někdo dovede svou posedlostí až ublížit, je
bohužel možné.

Vaše žena Zlata Adamovská hraje ve
hře vaší nebezpečnou posedlou fanynku. Stalo se vám někdy, že jste měl
opravdový strach ze ženy?
Naštěstí nemám žádnou takovou extrémní zkušenost, ale je pravda, že v naší profesi se vždycky najde někdo, kdo si myslí,
že jste jeho. Tím, že člověk pracuje i pro
televizi a vstupujete jejím prostřednictvím
do domácností, vás mnohdy lidé berou,
jako byste byl součást jejich rodiny.
Neměl jste nikdy obdivovatelku, která neuměla rozlišit meze vztahu umělec – divák?
Tohle jsem nikdy nepřipustil. Mám sice
některé takové příklady, ale vždycky končily pouze výzvou, abychom se někde sešli. To ale není a nebylo nic pro mě. Mám
rád své soukromí, a to si chráním.
Když jsem se připravovala na dnešní
rozhovor, hned u několika zdrojů
jsem u vašeho jména narazila na poznámku: „významný představitel
kladných hrdinů“. Největší podíl na
tom má bezpochyby vaše role Jiříka

FOTO | HERMINAPRESS

ze Zlatovlásky. Je vůbec taková definice pro herce žádoucí?
Ta definice samozřejmě není úplně pravdivá. Jde o to, že divák si vás určitým způsobem zařadí. Zkrátka jsem už jednou dostal
tenhle punc, a i kdybych hrál od té doby
už jen vrahy, tak budu pořád kladný hrdina. Lidé mají rádi své jistoty, a tak jsem se
ocitnul mezi klaďasy.
Neštvalo vás to někdy?
Co jsem měl dělat? Dělám svoji profesi co
nejlépe. Vždycky jsem byl spíš raubíř, už
od dětství. Že jsem dostal tuhle příležitost
a zřejmě jsem v ní uspěl, to je jen dobře.
Nejen režiséři, ale obecně lidé kolem produkce vybírají konkrétní typy, které se na
tu a tu roli hodí. A jestliže jsem v tehdejší
době představoval takový typ, proč by mě
nevyužili? Proto je pro mě divadlo daleko
zajímavější, protože v něm dostáváte víc
rozmanitých příležitostí.

„

li začít prvním lednem a končit jednatřicátým prosincem.
Loni rozvířil u vás v rodině velké emoce seriál Bohéma, ve kterém se významně objevila postava vašeho
otce. K dílu se kriticky vyjádřil váš synovec Erik Tabery i vaše sestra.
Jak jste tenhle seriál vnímal vy? Máte
v tomhle směru větší pochopení pro
uměleckou fikci?
Pokud chce někdo zmapovat určité období naších dějin, tak musí sbírat, pokud
možno, co nejvíc pravdivých informací.
Už to, že nás jako rodinu žijících potomků nikdo neoslovil, bylo zvláštní. Dozvěděli jsme se náhodou, že se něco takového má točit a slušně jsme se zeptali, zda
bychom si mohli alespoň přečíst scénář
s tím, že bychom k němu mohli dát případně vstřícné připomínky. Dostalo se
nám odpovědi, že to není vůbec zapotře-

Seriál Bohéma mě vytočil. Že jsem se
k tomu nechtěl okamžitě vyjadřovat, bylo
jenom proto, že bych musel někoho chytit pod krkem.
Když říkáte, že jste byl jako dítě raubíř, myslíte to s nadsázkou, nebo jste
dal rodičům opravdu zabrat?
Odpovím vám na to velmi stručně. Moje
máma mi schovala jednu z mých žákovských knížek, kde je červeným inkoustem
napsáno: Dnes byl hodný.
Vzpomenete si na nějaký svůj největší
průšvih?
Teď mluvíme o dětství? To bychom muse-

bí, což nás zarazilo. Později nám bylo jasné, proč tomu tak bylo, protože takhle
špatně interpretovat toto období našich
dějin – konkrétně přes kulturní sféru…
Doslova mě to vytočilo. Že jsem se
k tomu nechtěl okamžitě vyjadřovat,
bylo jenom proto, že bych musel někoho
chytit pod krkem.
Co vás na výsledném díle nejvíc rozhořčilo?

Česká republika
To, co použili, alespoň v případě mé rodiny, byla z devadesáti procent lež. Celé tohle období je strašně citlivé a zajímavé
téma, ale teď, když to natočili a odvysílali,
už na to dvacet třicet let nikdo nesáhne.
A je to veliká škoda, i v případě ostatních
postav. To, co si prožil můj otec, nebyla
žádná legrace, a to, že mu dali do úst věci,
které by nikdy neudělal, je pro mne nehorázné. Co si potom mám myslet o veřejnoprávní televizi, která šla bulvární cestou?
Tím myslím, že ukázala veškerou kulturní
frontu jako sbor podvraťáků, alkoholiků
a všeho možného. Je mi z toho těžko.
Cítíte teď potřebu kvůli tomu svého
otce nějakým způsobem očistit?
Já nepotřebuji tátu očišťovat. Jeho život
a vše, co měl za sebou, by vydalo na velmi
dlouhý seriál. Byl v první světové válce,
v legiích, prožil celou tu anabázi až do Vladivostoku, pak se plavili kolem Číny a Indie lodí a vrátili se až v roce 1921. Nikdo
je tu nevítal, protože všichni tuhle slávu
měli dávno za sebou. A když ještě uvážím, co zažíval nejen on, ale i ostatní za
okupace, tak klobouk dolů.
Mluvilo se zpětně u vás doma o době
protektorátu?
Představte si, že jsem měl tak nádherné
dětství, že rodiče nás do těchto problémů
nikdy nevtahovali. Dnes se všechno v rodině řeší před dětmi, ale my jsme žili v krásném dětském vakuu. Až když jsem byl
starší, tak jsem se otce ptal na některé věci
a on se vždycky jen usmál a nechtěl o tom
mluvit.
Po válce si vaše rodina prošla dalším
těžkým obdobím, když byl váš otec
obviněn z kolaborace a následně rehabilitován. Byly tyto události později
u vás v rodině tématem?
Téma to nebylo, ale vím, že s některými
kolegy otec nadosmrti nepromluvil,
i když spolu museli hrát. Tátovi hrozilo totéž co Burianovi, ale byl osvobozen
a zproštěn viny. Ti, kteří křičeli, to jsou ti,
o kterých mluvím. Naštěstí jich bylo
málo – těch, jak se dnes říká „převlíkačů
kabátů“, ze kterých se stali udavači.
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Petr Štěpánek

Narodil se 2. října 1948 v Praze, pochází ze
slavné herecké rodiny.
■ Otec Petra Štěpánka, Zdeněk Štěpánek, byl
jednou z nejvýraznějších hereckých
osobností za celou historii českého filmu
a divadla. Sestra Jana je také populární
herečkou. Kumštu, ale také novinařině
a politice se věnoval zesnulý bratr Martin.
Novinářskou cestou se vydal i Erik Tabery,
syn poslední dcery Zdeňka Štěpánka.
■

Zlatovláska (1973)

FOTO | ČSFD.cz

Vystudoval pražská DAMU a hned
(v roce 1970) nastoupil do Národního
divadla, kde působil přes dvě desetiletí.
■ Byť si zahrál ve stovkách filmů
a představení, mezi diváky je známý
především jako pohádkový kuchtík
ze Zlatovlásky.
V posledních letech se často objevuje
i v seriálech (Ohnivý kuře, Ordinace
v růžové zahradě, Gympl s (r)učením
omezeným atd.).
■ Je potřetí ženatý, jeho manželkou je Zlata
Adamovská, s níž nyní hraje v divadelní
adaptaci Misery (na snímku) v pražském
divadle Studio DVA.
■

FOTO | STUDIO DVA, VÁCLAV BERAN

Mohlo v tomhle, jak říkáte udavačství,
hrát roli i to, že samotná herecká profese je mimořádně konkurenční prostředí?
Na to se dá jednoduše odpovědět. Vždycky, když někdo něco neumí, tak křičí.
Já měl to štěstí, a nesmírně si toho vážím,
že naší domácností procházeli giganti divadla, lékařství, malířství… prostě všeho.
Vypozoroval jsem, že čím byl ten člověk
větší, tím byl skromnější. Například Hugo
Haas byl takový fajnový strejda a neuvěřitelně skromná bytost. Stejně tak Adina
Mandlová. Víte, můžete se jmenovat jakkoli, ale na jevišti se projeví, kdo umí, protože tam vás nikdo nezachrání. Když jsem
z fakulty přešel do Národního divadla, jen
koukat na všechny ty skvělé herce pro mě
bylo něco neuvěřitelného.
Pro vás bylo divadlo odmalička
určitě dobře známé prostředí, že?

Ano, ale jako dítě jsem chodil do divadla
za trest. Aby si máma alespoň chvíli odpočinula, tak mě dala tátovi, který mě vzal
do divadla. Ale k osvětlovačům, takže
jsem dvě a půl hodin seděl na osvětlovačské lávce, a tam jsem se nudil. Takhle
jsem viděl všechna odpolední víkendová
představení. Naše furianty třeba třicetkrát.
Jak vlastně divadelní práci vnímáte
dnes? Dokáže vás ještě uchvátit?
Tady se musím vrátit k Misery, protože setkání s Ondřejem Sokolem, coby režisé-

rem, bylo pro mě něco úžasného. Byla to
tak inspirativní a krásná práce, že člověku
až bylo líto, že to končí. A to se vám nestává při každé inscenaci. Myslím si, že má
před sebou obrovskou perspektivu. A setkání s lidmi ze Studia DVA bylo a je perfektní. To, co se povedlo Michalu Hrubému – vytvořit tým, který šlape jak švýcarské hodinky – to se dnes hned tak nevidí.
Zajímavá na téhle hře určitě nebyla
jen spolupráce s režisérem, ale také
s hereckou kolegyní – vaší ženou Zlatou Adamovskou. Jaké to vlastně je,
vidět vlastní manželku tak přesvědčivou v úloze absolutního šílence?
Myslím si, že takhle nádherný materiál
pro herečku se objeví možná jednou za život a ona je v něm skvělá. Ačkoli musím
říct, že je po představení chudinka vždycky naprosto vyčerpaná.
Představení je i celkem adrenalinové.
V jednu chvíli se totiž přiblížíte plamenům tak blízko, že si divák říká, jestli
o nich vůbec víte.
Vím, protože je mi v tu chvíli pěkně teplo. Nedá se nic dělat. V rámci hry se to občas stane. Když jsem hrál před lety Matku Kuráž, měl jsem roli nejmladšího
syna a byl jsem první mrtvý. Když mě Pepíček Kemr táhl za nohu po jevišti jako
mrtvolu k paní Medřické, u portálu byl
v koberci hřebík. Nevěděl jsem o něm,
a i kdybych věděl, nemohl bych jako mrtvola nic dělat. Takže jsem přes něj přejel
a za mnou pak byla pěkná krvavá stopa,
protože jsem měl roztržená celá záda.
Na jevišti se zkrátka může stát cokoli.
Takže v případě Misery se nebojím. Kdybych chytnul, tak to prostě udusím. Anebo uteču. (smích)
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Valentině říkali Gagarin v sukni
Před 55 lety se první
žena na světě vypravila
do kosmu. Valentina
Těreškovová tři dny
kroužila kolem Země.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
RUSKO | „Nepřibližujte se. Kde to
jsem?“ To byla první slova Rusky Valentiny Těreškovové po nepovedeném
přistání na zem z vesmíru.
V lodi Vostok 6, která odstartovala
z Kazachstánu 16. června 1963, kroužila nad zemí tři dny. Před 55 lety se tak
stala první ženou na světě, před kterou
„smeklo nebe“, jak se tehdy říkalo.
Zmíněná první slova pronesla Těreškovová s pistolí namířenou na pastevce, který ji po přistání objevil. Provedla
to podle rozkazu, nebylo totiž jisté, zda
přistane na území SSSR, a v době dobývání vesmíru se nesměla dostat do rukou třeba Američanům. Pastevec jí stejně stroze odpověděl, že dopadla do Altajského kraje v srdci Ruska. Těreškovová si poprvé po třech dnech oddechla.
Byla potlučená, hladová a v celkově
špatné kondici. Nejhorší bylo právě přistání. Velící středisko muselo přeprogramovat automatického pilota a ve hře
bylo i ruční řízení, to by však kosmonautka pravděpodobně nezvládla. Nakonec se z kapsle musela katapultovat ve
výšce 7 kilometrů, kdy si o loď ošklivě
poranila hlavu.

Strach a slzy ve Vostoku 6
Těch 72 hodin v kosmu se šestadvacetileté Těreškovové nelíbilo. Přestože během výcviku zvracela, zvykala si na přetlak i stav beztíže a zvládla vše na výbor-

Vlevo Valentina Těreškovová krátce před startem lodi Vostok 6. A na snímku vpravo vřelé uvítání první kosmonautky
světa při návštěvě Bratislavy.
FOTO | LIDOVKY.cz, ARCHIV TASR, WIKIPEDIE
nou, let byl pro ni noční můrou. Detaily
se svět dozvěděl až po rozpadu SSSR.
Kosmonautce bylo celé tři dny špatně
od žaludku, trpěla záchvaty pláče, zvracela a usínala při plnění úkolů. Neustále
si stěžovala na banality, jako že jí tlačí
popruh nebo se jí zvedá žaludek z nechutné kosmické stravy. Dnes by se řeklo, že v lodi trpěla nervovým zhroucením, tehdy se to ovšem neřešilo. Ani nesmělo. Přesto byl její hlas přenášen rozhlasem do celé země.
Po tvrdém přistání přišlo ještě jedno
faux pas. Než dorazila posádka z Hvězdného městečka, hladová a vysílená Těreškovová se spřátelila s kazašskými
pastevci, kteří ji zahrnuli domácími pokrmy. S chutí se najedla. Jenže to nesměla, neboť vědci chtěli prozkoumat
její „vesmírnou“ střevní mikroflóru.
Přesto oslavy propukly naplno a Rusko se mohlo chlubit dalším prvenstvím.
Těreškovová jezdila po besedách, dostávala vyznamenaní a říkalo se jí Gagarin
v sukni. O jejím hrdinském činu nikdo
nepochyboval, vždyť strávila na oběžné
dráze víc času než tehdejší američtí kosmonauti dohromady. Začala hodně ces-

tovat a její oblíbenou zemí se stalo Československo.
Když 17. srpna 1963 přijela do Plzně,
silnici od Prahy lemovaly davy. Na náměstí ji pozdravily desetitisíce lidí, kteří byli mimo jiné zvědaví na to, zda je
pravda, že Ruska po přistání zpychla.
To se ale nepotvrdilo. Působila prý pokorně a skromně. „Cítím kolem sebe tolik tepla, tolik přátelských slov, že se u
vás cítím ne jako doma, ale skutečně
doma,“ prohlásila a dodala: „Nedopusťme, nikdy nedopustíme, aby se naše čis-

tá a krásná planeta pokryla černým atomovým prachem.“ Zavítala i do Bratislavy, kde ji jmenovali čestnou občankou města, do Karlových Varů nebo
v roce 1975 do Písku, kde si prohlédla
textilní závod Jitex. Dorazila i na vyhlášenou mezinárodní výstavu bižuterie
v Jablonci, což byla tehdy jakási prestižní akce celebrit Východního bloku.
Zatímco v Rusku nese její jméno,
hned po Leninovi, nejvíce ulic a náměstí, v Česku má jen jednu třídu – v Karviné ve čtvrti Mizerov.

Valentina Těreškovová se narodila 6. března 1937. Otec byl
traktorista, který padl ve válce s Finskem, matka textilní
dělnice. Těreškovová se amatérsky věnovala letectví
a padákům. Dostala se do výběru stovek žen na let do
vesmíru a poté mezi první trojici.
Vítězství jí zaručil její dělnický
původ i to, že byla podle Chruščova nejhezčí.
Po přistání se vdala za dalšího kosmonauta, poté se
s ním však rozvedla s vysvětlením, že v práci prý byl
„zlatíčko“, doma ale despota. Zlákala ji politická dráha
a v roce 2011 byla zvolena do ruské Státní dumy, kde je
ve svých 81 letech aktivní dodnes (snímek vpravo).
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TERMÁLNÍ LÁZNĚ LENTI
T
Thermal Hotel Balance****
T

5 990 Kč /osoba ve 2lůžkovém pokoji/3 noci

s polopenzí, doprava, vstup do lázní, služby delegáta

27. 9.–30. 9. (Trasa G) 15. 11.–18. 11. (Trasa E)
2
Trasa E: Plzeň – Beroun – Praha – Benešov – Humpolec –
T
– Jihlava– Velké Meziříčí – Brno
Trasa G: Liberec – Jabl. nad Nisou – Ml. Boleslav – Praha –
T
– Humpolec – Jihlava – Brno
Rezervace a info:
CK Hungariatour Praha, Dlouhá tř. 38
Tel.: 736 485 865
www.hungariatour.cz

Kvalitní práci
umíme ocenit.
Děkujeme vám vyšší mzdou za to, co jste
dokázali. I vaší zásluhou je Kauﬂand pro
české rodiny dlouhodobě místem výhodných
a pohodlných nákupů. Místem, kde najdou
nejen vše potřebné, ale také ochotný
a vstřícný personál. Zkrátka vás.

SENIOŘI

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Pro starší lidi může
být „jízdenkou“ do
nemocnice i nevhodný
led v nápoji či přítulný, ale
toulavý pes. Na co by
si senioři měli dávat
na dovolené pozor?
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Zodpovědná příprava na cestu je
v případě seniorů dvojnásob důležitá. Proto by si měli s předstihem nastudovat
nejen co nejvíce informací o cílové destinaci, ale také o samotné cestě – o její délce
i počasí, které nás při ní čeká.

Dostatek léků mějte
v příručním zavazadle
Dostatečnou zásobu užívaných léků je dobré si sbalit do příručního zavazadla a počítat
například s možným zpožděním letů.
„Významným rizikem je návštěva rodiny a přátel v cizině, tento druh cesty totiž nezřídka
vede k podcenění zdravotní přípravy před odjezdem. Právě to patří k nejvýznamnějším faktorům vedoucím ke vzniku nemoci,“
uvádí Rastislav Maďar (na
snímku v kolečku), odborný garant Center očkování a cestovní medicíny.

Nepodceňujte
pneumokoky a chřipku
U infekčních onemocnění tvoří staří lidé
velmi významnou rizikovou skupinu. Při

Senioři na cestách

pobytu v cizině se toto nebezpečí ještě výrazně zvyšuje. Proto by senioři neměli
opomínat očkování, která na první pohled
s cestováním vůbec nesouvisí. „Infekční
choroby zhoršují základní onemocnění,
které se už nemusí nikdy podařit vrátit do
normálních hodnot,“ doplňuje Maďar.
Nejčastěji se v této věkové kategorii vyskytuje zdánlivě banální chřipka či pneumokokové infekce. Bakterie pneumokoka
může mít na svědomí například těžký
zápal plic, meningitidu, otravu krve, akutní zánět středního ucha či třeba
záněty vedlejších nosních dutin.
Senioři jsou navíc spolu s malými dětmi nejvíce ohroženou
skupinou, pokud jde o nebezpečí infekcí pneumokokovým onemocněním. Očkování
mají přitom od 65 let zdarma.

Přemýšlejte nad pitným
režimem. I na horách

Pozor na fontány a sprchy
i na led v nápojích

Senioři jsou během dovolené podstatně
více vystaveni riziku dehydratace, a to
nejen v teple, ale také ve vlhku a ve vysoké
nadmořské výšce. I při pobytu na horách
se tak snadno může stát, že podcení příjem
tekutin. Pokud jde o pitný režim, je třeba
se v náročnějších podmínkách vyvarovat
nápojům, které mají odvodňovací účinek.
Do celkového příjmu tekutin se nepočítá
káva ani alkoholické nápoje. Nadměrná
konzumace čaje navíc může představovat
zátěž pro kardiovaskulární systém.

Kvalita vody, kterou cestovatelé na dovolené pijí, je zásadní věc, jejíž opomenutí
může zapříčinit řadu zdravotních nepříjemností, jako jsou silné průjmy a zvracení. Starší lidi tyto nežádoucí komplikace
ohrožují více, protože může snadněji dojít
k odvodnění organismu. Nestačí pít jen
prověřenou balenou vodu a vyhýbat se
ledu v nápojích. „Nezdržujte se déle v blízkosti fontán a dalších vodních zdrojů vytvářejících vodní aerosol kvůli možné přítomnosti legionel. Nepouštějte vodu z kohoutku silným proudem. Vodu ze sprchy
nechte nejdříve odtéct a nekoupejte se ve
stojaté sladké vodě,“ varuje Rostislav
Maďar.
(vrm)
FOTO | SHUTTERSTOCK

Na pláž raději
s lehátkem
O tom, že i v zahraničí je třeba
se vyhýbat nebezpečným divokým zvířatům, není třeba
debatovat. Cestovatelé ale
často ignorují riziko, které
představují přítulní toulaví psi
a kočky. Jestliže vám chybí základní očkování proti vzteklině, neměli byste vůbec přijít do kontaktu se žádným takovým zvířetem. A zdaleka nestačí
vyvarovat se kousnutí. „Pokud se na pláži
volně pohybují psi, místo ležení na písku
se doporučuje použít osušku či lehátko, paraziti totiž mohou proniknout i přes kůži
člověka,“ varuje Maďar.

INZERCE

Jak pomohla Renta z nemovitosti
manželům Fridrichovým
Většina seniorů V České republice je relatiVně bohatá, Vlastní totiž
nemoVitost a peníze V ní mají „zmrazené”. na Českém trhu dnes již
existuje řešení, jak se k Části peněz z nemoVitosti dostat formou renty
z nemoVitosti. ta pomohla i manželům fridrichoVým.
Manželé Fridrichovi žijí v pěkném třípokojovém
bytě v Praze na Proseku. Do bytu se nastěhovali jako
jedni z prvních a v domě se znají s většinou sousedů. Paní Janě je 66 let a její manžel je o 6 let starší.

Manželé měli při odchodu do důchodu našetřeno
přes 200 tisíc korun. Ale vzhledem k výši jejich
důchodů, dohromady 19 tisíc korun měsíčně, se
jim úspory rychle snižovaly. To přitom nemají

žádné velké výdaje. Nejvíce utrácejí za provoz
domácnosti a za náklady spojené s autem. Jejich
jediným nešvarem je kouření, za cigarety utratí
téměř 2 000 Kč měsíčně.
Když se v novinách dočetli o Rentě z nemovitosti,
tak se o tuto možnost začali zajímat. Zvažovali
také možnost prodeje bytu a přestěhování se
do menšího. Ačkoli by prodejem mohli získat
větší sumu peněz najednou, přišli by o své známé
prostředí a navíc – stěhovat se na stará kolena
opravdu nechtěli. Proto se nakonec rozhodli pro
Rentu z nemovitosti.
„Jsme nadšeni, že jsme se o Rentě z nemovitosti
dozvěděli. Perfektně vyřešila náš problém,” říká
pan Fridrich.
Fridrichovi zvolili variantu měsíčních plateb. Po
dobu 10 let budou dostávat téměř 9 000 korun
měsíčně. Záměr pořídit si Rentu z nemovitosti
probrali se svou dcerou.
„Chtěli jsme, aby o našem rozhodnutí věděla. Utrácíme sice naše peníze, ale přeci jen tím ukrajujeme
z jejího dědictví. Dcera naše rozhodnutí respektuje.“ Vysvětluje pan Fridrich a dodává, že chvíli
trvalo, než se rozhodl.
„Ze začátku jsem měl trochu obavy, zda peníze
opravdu na účet přijdou. Všechno ale proběhlo
hladce a nyní jsem už úplně klidný. Peníze chodí

na účet pravidelně a my si můžeme dovolit mnohem víc než dřív, dokonce můžeme občas přilepšit
i dceři a vnoučatům. Navíc je byt nadále náš
a tak s ním můžeme nakládat po svém.” Uzavírá pan Fridrich.
Výhody Renty z nemoVitosti:
• získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně)
• za života nemusíte nic splácet a nikdy
se nesplácí více než cena nemovitosti
• zůstáváte bydlet doma a jste nadále
vlastník svého bytu či domu
• můžete žít důstojněji a život si více užívat
ChCete Vědět VíC?
• Další informace o Rentě z nemovitosti
najdete na webu:
www.rentaznemovitosti.cz.
Můžete zde požádat o orientační kalkulaci
a seznámit se s příběhy klientůů.
• Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.
• máme licenci
České národní banky.

ELIXÍR
zdraví a spokojenosti...

Svěží vzduch z přírody
do vašeho bytu či domu

Proč ionizovat vzduch?
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

zlepšíte dýchání
odstraníte alergeny a prach
ničíte viry a bakterie
snížíte působení radonu
zlepšíte koncentraci a paměť
zlepšíte pracovní výkonnost
zkvalitníte spánek
snížíte krevní tlak
zmírníte depresivní stavy
podpoříte růst rostlin

Čističku vzduchu Ionic-CARE Triton X6
můžete zakoupit ve třech barevných provedeních.

3x VÍTĚZ ANKETY PRODUKT ROKU
v kategorii čističky a zvlhčovače
vzduchu na Heureka.cz

cena 3.490 Kč/ks
cena 3.290 Kč/ks od 2 ks

Filtr není třeba nikdy vyměňovat! Stačí ho
jen jednoduše vyjmout a otřít. Účinek ﬁltrace ihned vidíte!

Ionic-CARE® Triton X6 – čistička vzduchu s ionizátorem
Již 10 let nejprodávanější značka čističek v ČR!
99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno*
Ionic-CARE® Triton X6 v sobě kombinuje výkonnou čističku vzduchu a ionizátor. Čištění
vzduchu s účinností až 96 % probíhá naprosto nehlučně. Cirkulaci vzduchu v přístroji
totiž zajišťuje soustava elektrod, které pohybují vzduchem pomocí tzv. elektronového
větru. Tato moderní technologie nahrazuje zastaralé, hlučné a energeticky náročné
ventilátory. Nečistoty se zachytávají na omyvatelném elektrostatickém ﬁltru. Na jeho
ploše spolehlivě ulpí nejen polétavý prach, ale i chemikálie, cigaretový kouř, pyly,
viry, bakterie, plísně a jiné alergeny. Přístroj disponuje třemi výkonovými stupni a
jeho spotřeba je maximálně 12 W.

Jsme držitelé zlatého certiﬁkátu „OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY“
* V květnu 2018 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1189 uživatelů čističky Ionic-CARE. Ti nejčastěji chválí
snížení prašnosti a zmírnění dýchacích potíží. Dále oceňují čističku jako významnou prevenci před virózami. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou.

Víte, proč se na horách, v lese, u moře, u splavu či po bouřce
cítíte tak dobře? Je to proto, že na těchto místech je podstatně vyšší koncentrace zdraví prospěšných aniontů kyslíku
(záporně nabitých kyslíkových částic) než ve městech, bytech a kancelářích. A víte, že v moderním bytě nebo kanceláři
nás obklopuje několikrát škodlivější vzduch než venku?

V

bytech a kancelářích dýchá- zatímco v přírodě (na horách, u mome škodlivý vzduch, který do- ře, v lese, u vodopádů) dýcháme
káže zkrátit život i o několik vzduch s koncentracemi až 10.000
let a cítíme se v něm unavení a ner- vzdušných aniontů v cm3, v intevózní. Prachové mikročástice, smog, riérech, kde žijeme a pracujejedovaté chemické výpary z umělých me, jsou hodnoty většinou blízké
hmot a nábytku, bakterie, viry, spó- nule. Právě díky vysoké koncentrary plísní, výkaly všudypřítomných ci prospěšných vzdušných aniontů
roztočů – to vše se v uzavřených je nám tak dobře v lese, u moře, při
prostorách koncentruje. Potom, ze- východu slunce nebo u tekoucí vody
či táborového ohně.
jména v chladnějV bytech a kancelářích
Zejména kvůli půsoších obdobích robení vzdušných aniku, kdy méně větrádýcháme vzduch, který
me, působí škodlizkrátí život o několik let ontů nás tato místa podvědomě přivé látky na náš organizmus prakticky celý den. Nej- tahují a velmi rychle si na nich odvětší část škodlivin přitom proniká počineme. Díky čističce Ionic-CARE
si takovou příjemnou atmosféru nyní
do těla právě plícemi.
Nemocné domy: Aniž si to uvědo- můžete vytvořit i doma.
mujeme, polovina z nás nějakým
způsobem trpí Syndromem nezdravých budov. Ten způsobuje řadu poDárek ZDARMA!
Ionic-CARE FF-210 – osvěžovač a čistíží od bolesti hlavy, nespavosti, snítič pro lednice, toalety a šatní skříně
žené koncentrace, alergií, astmatu,
v hodnotě 450 Kč zdarma!**
akutních i chronických onemocnění
Tento přístroj neutralizuje pachy a proplic, až po těžké deprese i rakovinu.
čišťuje vzduch v lednici, koupelně, šatModerní stavební materiály, utěsněně a kdekoliv jinná okna, běžící klimatizace, vaření
de. Navíc omezuna plynu, syntetické koberce, umělý
je výskyt bakterií,
nábytek, televize, monitory, kopírky
zabraňuje růstu
a dalších zhruba 20 vlivů dohromaplísní a v lednici
dy vytváří uvnitř budov – tedy tam,
uchovává potrakde trávíme 80 % života – zdraví
viny déle čerstvé.
škodlivé prostředí!
Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve kterém trvale pobýváme, by mělo podle doporučení Státního zdravotního
kód
Pro získání dárku
ústavu obsahovat minimálně 1.250
stačí zadat při objednávce kód:
záporných iontů (aniontů) na cm3. A

CP3

Poštovné zdarma pro objednávky přijaté do 31.08.2018

800 112 111
Objednací linka zdarma

www.ionic-care.cz
**Akce trvá do 31.08.2018 nebo do vyprodání zásob
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Česká republika

Brno jako bahniště, ve Zlíně žil
„zloun“. I tak vznikla jména měst
Původ názvů českých
měst je obestřen mnoha
legendami, jazykovědci
však obvykle nabízejí
střízlivější verze. Týdeník
5plus2 pátral po historii
jmen největších sídel.
5plus2
■ TÉMA

Legenda říká, že Prahu založila v 8. století
kněžna Libuše se svým manželem Přemyslem. „Město vidím veliké, jehož sláva hvězd
se bude dotýkat,“ pravila prý Libuše a na
místě nařídila vystavět hrad a město nazvala Praha. Historikové a jazykovědci vidí původ jména v přírodních podmínkách.

JOSEF HORA
ČR | Vycházejí ze zapomenutých slov,
přírodních podmínek, ale i povah lidí,
kteří zde údajně žili, a někdy také z nadávek. Dávné legendy i odborníci na jazyk poodkrývají původ názvu největších měst Česka.

To v současnosti jsou názvy měst i terčem
recesistů. Liberci se svého času říkalo „Synerov“, a to podle jména firmy, která byla spojená s některými kontroverzními stavbami
a projekty. FOTO | PROFIMEDIA A ARCHIV MAFRA

Poněkud vyprahlá Praha
Když se v roce 1045 narodil slavný český
kronikář Kosmas, Praha už nějaké to století existovala. A s ní i legenda o jejím založení, kterou Kosmas zmiňuje ve svých zápiscích. Název prý vznikl na základě situace, kdy před mnoha lety jistý muž tesal
práh svého domu, který byl jedním z prvních na místě dnešního Pražského hradu… „Protože se u nízkého prahu i velcí
pánové sklánějí, podle této příhody hrad,
jejž vystavíte, nazvete Prahou,“ napsal tehdy Kosmas do své kroniky. To obrozenec
a filolog Josef Dobrovský v 18. století odvozoval název od říčních prahů (slapů) na
Vltavě i potoku Brusnici. V tom případě
by se ale hlavní město jmenovalo Práh
nebo Prahy. Badatelé 19. století přicházejí
s verzí, že jméno Praha souvisí se slovem
pražiti, vypražený, vypálený, vymýcený
les, sloužící ke vzniku nového obydlí. Další polínko spekulací přiložil český jazykovědec Antonín Profous. Ve svém celoživotním díle, mimořádně obsáhlém takzvaném Profousově slovníku, v němž zkoumá původ názvů českých obcí a měst,
píše: „Jméno Praha opravdu souvisí se slovy pražiti, prahnouti, ovšem původně to
znamenalo místo vyprahlé, vyprahlinu.“

Brněnské bláto a jíl
Kněžna Libuše kromě již zmiňované Prahy věštila i vznik města Brna, řka: „Tam najdete muže, anž ho brní noha. Postavte tam
město a nazvěte ho Brno.“ Byla by to zajímavá legenda, ovšem toto proroctví se objevuje pouze v divadelní hře F. R. Čecha
Dívčí válka. Jde tedy samozřejmě o vtip. Jazykovědci mají své teorie. Zatímco Praha

byla založena na místě suchém, Brno nejspíš na místě vlhkém, bažinatém, čemuž
odpovídá staroslovanské slovo brn, tedy
bláto, hliniště, jíl či kal. Takovou verzi podporují i označení některých brněnských
místních částí – Slatina, Hlinky (hliniště),
Žabovřesky (tedy místo, kde vřískají žáby)
či Komárov, oblast s výskytem komárů.
Naopak podle odborníků nesprávně se název Brna odvozuje od keltského slova Eburodunom a germánského Brunne (studně).

„Podlézavá“ Plzeň
Jméno Plzeň dříve neslo městečko, které
dnes známe jako Starý Plzenec. Jenže když
v minulosti tato osada už nezvládala dostatečně chránit bezpečnost nedaleké zemské
stezky, byla kolem roku 1295 v sousedství
založena nová Plzeň, tehdy nazývaná Novým Plzněm. Aby se města nepletla, původní Plzeň dostala přídomek Stará a podle
vzoru „chlap-chlapec“ zdrobňovací příponu -ec, čímž vznikl Starý Plzenec.
Samotný původ jména Plzeň jako takového má několik verzí. Například tu, že
osada vznikla na „plzském“, kluzkém
a vlhkém místě. Středověkou variantou je
původ od slova plž, tedy zde žilo mnoho
plžů. Město by se tak ale mělo jmenovat
Plžeň. Nebo také, že vznikla od ruského
„plzeň“, tedy sesuv půdy či val. S originálním vysvětlením přichází Antonín Profous. Plzeň je prý pojmenována podle osobního jména Plzen, tedy takzvaného Plznova hradu či dvora. „České jméno Plzen znamenalo lezoucí, plazící se a přeneseně tedy
podlézavý,“ vysvětluje jazykovědec.

Z čeho pocházejí názvy
dalších krajských měst?
Karlovy Vary založil jako Karlsbad český
král Karel IV., městu se lidově dlouho
říkalo Warmbad, tedy horká lázeň.
České Budějovice dostaly název podle
nedaleké osady, jejíž jméno ve 13. století
znělo Budivojovice, tedy osada lidí
Budivojových – podle jména zakladatele
osady a dvorského sudího Budivoje.
Ostrava se už více než 750 let nazývá
podle řeky Ostravice, tedy toku s ostrým,
respektive rychlým a divokým proudem.
Olomouc má původ nejasný. Jedna verze
říká, že jméno dostala od jistého Olmúta,
tedy jako Olmútův hrad či dvůr. Možností
jsou i staroslovanská slova „ol“ (pivo)
a „mútit“, tedy hlučet.
Pardubicím se ve 14. století říkalo
Pordubice. Jméno snad přinesli mniši
řádu cisterciáků z Polska, jejichž předák
se jmenoval Porydęb.
Ústí n. Labem se jmenuje dle soutoku
Labe a Bíliny ze staročeského slova „ustie“.
Hradec Králové se nejdříve jmenoval
Hradec, tedy „menší hrad“. Ve chvíli, kdy
se z něj stalo věnné město českých
královen, přibyla druhá část názvu.
Liberec se od svého založení jmenoval
Reichenberg, tedy v překladu Bohatá
hora. Šlo ale jen o přání německých
kolonistů, osada prý byla naopak velice
chudá. Nicméně se rozvíjela a během
staletí se název různými jazykovými
cestičkami změnil na Liberec.

Zlín jako zlý člověk i oběť
Na Moravě ještě chvíli zůstaňme, přesuneme se na Valašsko s jeho centrem ve Zlíně. Toto jméno je poprvé zmíněno v roce
1322 jako Slyn. Bylo odvozeno od staročeského, snad hlavně mužského osobního
jména Zla, což znamenalo „zlý člověk“.
Slyn byl tedy Zlův dvůr nebo majetek. Od
přídavného jména zlý vzniklo v češtině několik osobních jmen, například Zlech, přeneseně na obci pak Zlechov. Staré zlínské
pověsti odvozují jméno svého města od
zlých událostí, které se tamním lidem staly, nebo či podle jílovité „slínovité“ půdy.

Jihlava plná ježků
V erbu Jihlavy dnes dominuje ježek. Právě jeho jehličky dost možná daly dnešnímu centru Vysočiny jméno. Jihlava, nejdříve řeka a poté osada, se dříve psala jako Jiglava, a tak se jazykovědci zaměřili na výklad staroslovanského slova „jegla“ čili
jehla. Tehdejší obyvatelé nazývali jehlami
špičaté kameny na říčním dně. Možné je
i to, že Jihlavě dal název kmen Langobardů, který zde v 6. století žil a poté se vydal
na sever Itálie. Jejich slov „Igulaha“ znamenalo „ježový potok“. Podle jiného výkladu dostala řeka jméno podle jehličí, které plavalo na dně i na hladině. Existují
však i pověsti, které praví, že při zakládání
města nacházeli dělníci velké množství
ježků. Čechové i Moravané říkali drobnému všežravci Gehlak a od toho vznikla
Gehlawa. Němci zase ježkům říkají „Igel“
a Jihlavu pak dodnes nazývají Iglau.

HUDEBNÍ FESTIVAL ZNOJMO
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Nejlepší jídla, vína a světová
hudba. To je festival ve Znojmě
Excelentní hudba, víno
a atmosféra se
v červenci tradičně spojí
na Hudebním festivalu
Znojmo. Kvůli čemu na
jih Moravy vyrazit?
1. Největší hvězda
Nejuznávanější světový orchestr Il Giardino Armonico přijede exkluzivně do
České republiky – přesněji na Hudební
festival Znojmo. Italský ansámbl specializující se na stylovou interpretaci hudby 17. a 18. století se pyšní řadou ocenění včetně Grammy. Jako host s nimi dorazí cenami ověnčená sopranistka Anna
Prohaska. „Jde o nejlepší barokní orchestr světa a Anna je mezi pěti nejlepšími sopranistkami dnešních dnů,“ podotknul prezident festivalu Jiří Ludvík.
Světový orchestr na Hudebním festivalu Znojmo vystoupí s albem Serpent &
Fire. Jde o kritiky velmi pozitivně hodnocené operní dílo, které získalo cenu
mezinárodní klasické hudby.

2. Putování po kostelích
Tour de varhany brněnského varhaníka
Martina Jakubíčka letos doplní hráči z Rakouska a varhanická tour zavítá během
jednoho dne do dvou míst na Znojemsku
a dvou míst za hranicemi – do kostelů,
kde návštěvníci ještě nebyli. Akce startuje v Louce. V každém z kostelů se bude
hrát skladba, kterou napsal Miloš Štědroň, aby bylo znát, že všude zní jinak.
A skončí v Retzu. Jde tak o vlaštovku nastolené spolupráce. „Stále více se propojujeme s Retzem, naší ambicí je, aby se
do tří let oba festivaly tvářily jako jeden,
vzájemně prorostly,“ zmiňuje Ludvík.

Vloni viděli návštěvníci Hudebního festivalu Znojmo v kostele sv. Michala Příběh o Kristu. Letos to bude také ve vlastním nastudování Svár duše s tělem.
FOTO | PETR VOKUREK

3. Zámecká hostina
Koncert spojený s nezapomenutelným
gastronomickým zážitkem přivede hosty do úžasných prostor Sálu předků vranovského zámku. Zažijí snoubení pokrmů s víny vybranými znalcem Michalem Šetkou a netradiční menu sestavené
vyhlášeným šéfkuchařem Radkem Davidem z restaurace La Veranda. Připraven je dobový tanec souboru Alla Danza Brno – Baroque a stylová hudba
Czech Ensemble Baroque Taffel Trio.

4. Bratři Šporclovi
Stálicí programu je houslista a patron
festivalu Pavel Šporcl. „Letos jsem si
připravil dva koncerty, jeden sólový a
jeden s mým bratrem violoncellistou Petrem a klavíristou Karlem Košárkem.
Dostal jsem jako ostatní účinkující zadání Svár duše s tělem, takže jsem připravil dva koncerty na míru a už se na ně

moc těším. Ve Znojmě mají koncerty
skvělou atmosféru,“ popisuje virtuos.
Na prvním koncertě zazní skladby Paganiniho, či skladby autorů, které italský
houslista inspiroval, a Bacha. Druhý
koncert doprovodí klavírní trio.

5. Koncert malých géniů
Vítězové nejuznávanějších dětských
soutěží mladých talentů vystoupí s mimořádnými hudebními výkony. Nad
koncertem drží ochrannou ruku patron
festivalu Pavel Šporcl, který pomáhá
s výběrem hráčů. Malí hudebníci jsou
vítězové například 60. ročníku Kociánovy houslové soutěže.

žete zažít koncert při svíčkách v kapli
sv. Václava ve Znojmě nebo na tradičním místě v prostorách znojemského
Domu umění. Na koncertech zazní hudba dle tématu Svár duše s tělem v podání Brno Baroque Tria v kapli za svitu
svíček. V Domě umění se představí rakouské interpretky Andrea Linsbauer
(klavír) a Ekaterina Frolova (housle).

7. Piknik v přírodě

Dlouhodobě vždy první vyprodaný koncert je komorní koncert při svíčkách,
proto se pořadatelé rozhodli přidat letos
jeden navíc. Historicky poprvé tak mů-

Nedělní dopoledne na pikniku s hudbou?
To je hudebně gastronomický zážitek
pod širým nebem v lůně nádherné přírody Národního parku Podyjí. Čeká vás jazzová pohoda s přáteli a kapelou Melody
Boys z Melody Makers nad dobrým vínem a piknikovými košíky chutných dobrot. Zájemci mohou přijít procházkou
obohacenou výkladem o zajímavých přírodních a historických zajímavostech
Znojemska. Program mají v oblibě především rodiny s dětmi.
(md)

21. 7. Pavel Šporcl mezi tělem a duší
(21.00 | jízdárna Louckého kláštera)
Zazní díla podtrhující myšlenku sváru duše
s tělem, která spojuje technická náročnost
skladeb s jejich překrásnou melodičností.
22. 7. Hostina na zámku
(19.00 | zámek Vranov nad Dyjí)
23. 7. Koncert malých géniů (18.00 |
nádvoří Jihomoravského muzea Znojmo)
24. 7 Pavel Šporcl trio (19.00 | nádvoří
Jihomoravského muzea Znojmo)
Mimořádný koncert klavírního tria ve složení

Pavel Šporcl (housle), Petr Šporcl
(violoncello) a Karel Košárek (klavír).
27. 7. Cimbál, víno – duše, tělo
(19.00 | nádvoří Louckého kláštera)
Humorně laděný program cimbálové
muziky Antonína Stehlíka a jejích hostů
provází řízená vinná degustace.
29. 7. Vycházka a koncertní piknik v NP
Podyjí (8.00 / 11.00 | Pod Šobesem,
Hnanice) Melody Boys z Melody Makers
29. 7. Il Giardino Armonico: Serpent & fire
(20.00 | jízdárna Louckého kláštera)

6. Hudba při svíčkách

TIPY Z FESTIVALOVÉHO PROGRAMU
12., 13., 14. 7. Svár duše s tělem (19.00 |
kostel sv. Michala)
Nejstarší oratorium s komickými a
zábavnými prvky ve scénickém provedení.
18. 7. Hudba v ulicích (10.00 | Znojmo)
Celodenní multižánrový happening, který
oživí hudbou zákoutí města Znojma. Více
jak 100 umělců hraje pod širým nebem.
19. 7. Koncert uherčického zámku
(19.00 | nádvoří zámku)
Multižánrový soubor Clarinet Factory, který
vloni získal ocenění Classic Prague Awards.

20. 7. Someliérské minimum
(17.00 | Znojmo a okolí)
Zážitková vinná degustace pod odborným
someliérským vedením Františka Koudely
s projížďkou po vinicích a regionálních
vinařstvích ve Vinobusu.
21. 7. Tematická degustace světových vín
(15.00 | Sklepení U císaře Zikmunda)
Exkluzivní degustace mimořádných vín
z celého světa vybraných znalcem vín
a šéfredaktorem časopisu
WINE & Degustation Michalem Šetkou.
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POJIŠTĚNÍ MAJETKU

VOdA A zlOdĚJI:
Proto je dobré mít oba druhy pojištění,“
vysvětluje Lucie Žulavská z České
asociace pojišťoven.

Další variantou je pojištění odpovědnosti v souvislosti s držbou nemovitosti, které je dobrým doplňkem v okamžiku, kdy je pojistník
zároveň vlastníkem oné nemovitosti nebo bytové jednotky. „V případě tohoto pojištění dokonce nemusí
být sjednán tak vysoký limit pojistného
plnění, jako u odpovědnostní varianty,
neboť zde prakticky nehrozí riziko škody
na zdraví,“ uzavírá Lucie Žulavská.

K pojištění majetku je dobré si
sjednat i pojištění odpovědnosti
v běžném občanském životě, které
většina pojišťoven nabízí ke smlouvě jako doplňkový produkt. „To vás
ochrání například před tím, když vytopíte byt někomu jinému, ale řeší také
to, když někoho srazíte na chodníku při
jízdě na kole, nebo když vaše dítě ve škole
rozbije okno či váš pes uteče a způsobí
autonehodu,“ doplňuje Lucie Žulavská. Případů, které mohou nastat,
je hodně a toto pojištění se vztahuje nejen na škody, které způsobíte vy sami, ale také další členové
vaší domácnosti.

Počet vyloupených bytů, které musí
řešit police i pojišťovny, narůstá s příchodem letních dovolených. Lidé
s oblibou na sociálních sítích často
ohlašují svoji nepřítomnost v bytě
tím, že zveřejňují fotografie z dovolené. „Pro lupiče je to jako pozvánka, protože tím říkáte, že jste daleko od domova.
Pomoci může kvalitní zabezpečení domácnosti jako bezpečnostní zámek a dveře či
alarm. Ačkoliv riziko vloupání nevyloučíte
zcela, výrazně ho tím snížíte,“ myslí si
Lucie Žulavská. V případě vykradení
bytu bude pojišťovna zkoumat, zda
zabezpečení odpovídalo požadavkům
pojistné smlouvy.

dloUhodobě nejČasTější šKůdci
V domácnosTi. VyPlaTí se
PojisTiT se i na VlasTní blbosT
Příčiny kalamit v domácnosti, které se vám mohou podívat hluboko
do peněženky, jsou různé. Nejničivější jsou živelní škody jako
povodně, vichřice nebo krupobití.
Ty ale vaši domácnost nezasáhnou
tak často, jako například prasklé potrubí či zloději. Nejlepší ochranou
je proto pojištění domácnosti. Průměrná výše vodovodních škod dosahuje částky cca 23 tis. Kč, ale může
se vyšplhat i na stovky tisíc korun.
„Stačí prasklá vodovodní hadička a nenávratně jsou zničeny podlahové krytiny,
obklady, malby či veškerá elektronika.
Z pojištění domácnosti je možné krýt například nábytek, koberce a elektroniku.
Pojištění nemovitosti je vhodné na zajištění plovoucí podlahy, vestavěných skříní, obkladů, ale třeba i kuchyňské linky.

Myslete na to, že kompromisy
patří K ŽIVOTU,
NE kpojištění.
Pojištění VARIANT pro Váš domov

Novinky v pojištění domků, domácností a bytů
v osobním vlastnictví
 Navýšení základních limitů krytí
 Navýšení limitů u zabezpečení
 Nově krytá nebezpečí (např. poškození plotu zvěří, sanitární zařízení
allrisk)
 Rozšíření územní platnosti na celou Evropu
 Nová asistence pro kola a proti kybernetickým rizikům
 Rozšíření odpovědnosti, pojistné částky až 50 mil. Kč

www.uniqa.cz

VíTe, že…?
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Pojišťovny loni zaznamenaly
téměř o třetinu více škod
na majetku. Členské
pojišťovny České asociace
pojišťoven řešily celkem
283 625 pojistných událostí
z pojištění majetku, což
proti situaci v roce 2016
představuje nárůst o 31 %.
Toto výrazné navýšení jde
na vrub především škodám
způsobeným vichřicemi.
Průměrná cena pojištění
domácnosti v roce 2016
vycházela na 1 368 Kč.
U pojištění nemovitosti to
bylo zhruba o jeden tisíc více,
2 360 Kč.

Sezóna doVolených Je Sezónou
bytoVých zloděJů. Jak Se bránit?
Všichni se těšíme na dovolenou a na prázdniny. Jen málokdo zůstane v letním volnu
doma. Před odjezdem se vyplatí věnovat pozornost zabezpečení bytu. Přinášíme
informace o trendech mezi zloději, a také doporučení, aby se Vašemu domovu vyhnuli
Podle průzkumu, který provedl Jablotron před několika lety mezi odsouzenými pachateli
krádeží v bytech, otevře zloděj průměrně zabezpečený byt do pěti minut! Nejčastěji se
do rodinných domů a přízemních bytů, anebo bytů ve vyšších patrech s balkony a terasami
dostane přes okno, francouzské okno nebo prosklené dveře. Naopak ve vícepatrových
bytových domech bez balkonů chodí před vchodové dveře. Přitom čtyři pětiny dotázaných
vězňů připustily, že bezpečnostní dveře se překonávají jen s obtížemi. Častým vstupem
do obydlí jsou pro ně i sklepy, garáže či dokonce střešní okna. Rodinné domy se vykrádají
spíše v noci, byty ve velkých domech na sídlištích naopak přes den. Své cíle si lupiči vybírají
podle tipů od známých, podle plné schránky, podle dlouhodobého sledování nějakého
objektu a doplňkově i podle sociálních sítí.
StoJí tedy za to mySlet na PreVenci. Jak na to?
1.instalujte pohybové detektory a kamery.
Umístěte je tak, aby zabíraly přístupové trasy a vstupy. Odstrašující je nasvícení prostoru
v případě zaznamenání pohybu. U kamer používejte pokud možno IP digitální formu,
u níž zůstává kvalita obrazu vysoká i na delší vzdálenosti.
2.nedávejte najevo, že domov je přechodně opuštěný.
Nechte si vybírat schránku. V zahradě naprogramujte kropení, případně požádejte někoho,
aby se o ni postaral, zejména posekal trávu. Nezveřejňujte termíny své nepřítomnosti,
nesdílejte na sociálních sítích fotky a zážitky. Nenechávejte zatažené závěsy nebo žaluzie.
3.udržujte dobré sousedské vztahy.
Spolehlivý soused může na Váš objekt dohlédnout v nepřítomnosti. Svěříte-li mu klíče,
může zkontrolovat, zda někde neprasklo potrubí nebo se neporouchal nějaký spotřebič.
4.myslete na bezpečnostní opatření u všech otvorů do domu nebo bytu.
Investujte do kvalitních vstupních dveří, mříží nebo bezpečnostní fólie na okna, chraňte
vstupy alarmem nebo napojením na Pult centrální ochrany. Zabezpečte i přilehlé stavby,
jako jsou garáže. O způsobu zabezpečení ale nikomu nevykládejte.
5.nenechávejte vybavení na zahradě.
Před odjezdem řádně ukliďte vše, co by mohlo zloději pomoci – žebříky, lana apod.
Nenechávejte na zahradě ani další běžné vybavení, jako jsou grily, trampolínky, sekačky,
hadice apod. Ty jsou často terčem náhodných zlodějů.
6.Řádně zabezpečte cennosti a pořiďte si fotodokumentaci.
Před odjezdem zabezpečte cennosti a doklady. Uložte je v bezpečném trezoru nebo
v bankovní schráně. Udělejte si seznam všech hodnotných věcí, pořiďte si jejich
fotodokumentaci, zaznamenejte výrobní čísla, shromážděte záruční listy a doklady
o pořízení (odděleně od předmětů).
7.myslete na přiměřené pojištění svého bydlení.
Sjednejte vhodné pojištění domu, bytu a domácnosti. Kontrolujte
pravidelně aktuálnost smlouvy a přiměřenost pojistných částek.
hezké léto bez StaroStí Vám PŘeJe uniQa.
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Tipy,

jak si zajistit kvalitní
pojistnou ochranu

1)dobře zvoliT pojisTný produkT

Nejdříve je nutné rozlišit, zda se jedná o domácnost, či dům.
Do domácnosti se počítá veškeré vybavení, které není pevně spojeno s nemovitostí. Například obrazy, elektronika i vaše osobní věci.
Novou kuchyňskou linku nebo podlahové krytiny byste si ale z tohoto
pojištění nepořídili, na to se vztahuje pojištění nemovitosti.

2)adekváTně zvoliT pojisTnou čásTku

Někteří klienti pojišťoven ve snaze platit co nejnižší pojistné
podhodnotí svou domácnost. Jestliže pak za stavu podpojištění
dojde ke škodní události a klient očekává od pojišťovny úhradu
vzniklé škody, která by mu měla pomoci situaci finančně
vyřešit, bude zklamán, neboť pojistné plnění je kráceno
ve stejném poměru, v jakém je snížena pojistná částka oproti
skutečné pojistné hodnotě.

3)správně nasTaviT pojisTná rizika

Lidé se nejvíce obávají živlů. Těchto pojistných událostí ale
pojišťovny řeší z dlouhodobého hlediska nejméně. Některá
živelná rizika z důvodu neznalosti podceňují, jiná naopak
přeceňují. Je dobré se proto pojistit i proti častějším rizikům,
jako jsou vodovodní škody nebo zloději.

4)pravidelně akTualizovaT smlouvu

Řada občanů mnohdy pravidelně nekontroluje smlouvy
u pojištění domácností, a pojistné částky v nich nastavené,
které již nemusejí pro krytí vzniklé škody postačovat. Pokud je
pojistná částka výrazně nižší než hodnota pojištěného majetku,
klienti nemohou od své pojišťovny očekávat adekvátní náhradu.

JEDNÍM TAHEM
POJIŠTĚNO VŠE ŠMAHEM

Pojistěte se s ČPP a ušetřete pětistovku

DOMEX+

Pojištění majetku a odpovědnosti
s nejširším rozsahem na trhu

SLEVA
50 0 K
č

Pojištění majetku – nemovitosti a domácnosti lidé vnímají zejména přes živelní
události. „Právě tyto škody
jsou nejčastějším důvodem,
kvůli kterému si lidé přicházejí sjednat pojištění," říká Michal Šimon, manažer úseku neživotního pojištění v ČPP. Se
zcela novým produktem Domex+ přišla Česká
podnikatelská pojišťovna (ČPP). "Ukázalo se,
že většina klientů špatně vyhodnocuje pojistná rizika
k . Na řadu z nich zapomenou, kvůli čemuž pak
v budoucnu přichází o pojistné plnění," upozornil
Michal Šimon. Snahou ČPP bylo majetkové pojištění pro klienty co možná nejvíce zjednodušit. Lidé si podle svého uvážení volí jednu ze
tří variant balíčkového krytí, a to podle výše
pojistné částky. V každé z nich navíc naleznou
řadu užitečných doplňků. Jako jediná na trhu
ČPP klientům pojišťuje náklady spojené se
záchranou dat v případě, kdy dojde k poškození hard disku v notebooku nebo stolního PC.

Pojistná ochrana se přitom vztahuje dokonce
i na externí disky, které lidé často používají pro
zálohování svých dat, například fotek. Novinka Domex+ zahrnuje nejširší možný rozsah
pojistných nebezpečí, který je dnes možné
na pojistném trhu sjednat. Navíc ti, kteří si
sjednají smlouvu v rámci probíhající kampaně, získají slevu 500 korun na první pojistné.
Velmi cennou součástí balíčku Domex+ je i pojištění odpovědnosti. Lidé se v této souvislosti
nejvíce obávají škod na zdraví, které způsobí
jiným osobám. Náhrady zde mohou jít i do statisíců korun. Na co se ale podle Šimona často
v rámci pojištění odpovědnosti zapomíná, jsou
škody způsobené požárem v bytovém domě.
"Typickým přík
í ladem je zapnutá žehličk
č a, kterou
lidé zapomenou v bytě před svým odchodem. Vzniklý požár pak zničí nejen onu bytovou jednotku, ale
i dvě, tři okolo. Následně voda při hašení poškodí
další byty. Škoda se pak pohybuje v milionech korun.
Proto u pojištění odpovědnosti by lidé měli vždy
volit dostatečné pojistné limity," uzavřel Šimon.
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Česká republika

„Byl jsem zpovědníkem starších dam“
ČR | I když zrovna v televizi neběží žádný seriál, ve kterém by Roman Vojtek
hrál, na obrazovkách se přesto objevuje
více než často, a to díky kampani na jistou
bankovní společnost. Zásluhou reklam se
pak pro herce stává bizarním zážitkem
i obyčejná rutinní návštěva banky.
„Byl jsem několikrát něco vyřizovat na
pobočce, a když jsem tam vešel, tak jsem
se zhrozil, protože tam všude jsou moje
velké plakáty. Pak jsou docela zajímavé
i reakce lidí okolo, kteří si tak nenápadně

šuškají cosi ve
smyslu: Co tady
dělá? To si jde
půjčit, nebo je to
tu jeho?“ smál se
v éteru Rádia Impuls herec a zpěvák, který byl
hostem pořadu
Fanda a jeho česká banda.
Jeho dosud nejzásadnější rolí byla postava Karla Dvořáka v retro seriálu Vyprá-

věj, jehož natáčení trvalo pět let. Seriál se
dodnes reprízuje a sám Vojtek přiznává,
že se na něj občas s chutí podívá. „Někdy
ho sledujeme s mojí dcerou, protože to
má moc ráda,“ upřesnil.
I přes obrovský úspěch Vyprávěj na ulici herce jeho seriálovým jménem lidé neoslovují. Zajímavé chvíle ale překvapivě
prožíval před dvanácti lety, kdy vyhrál vůbec první ročník taneční soutěže StarDance. „V té době jsem v soutěži řešil problémy s kolenem. Rok nebo snad i dva mě

pak na ulici zastavovaly starší dámy a svěřovaly se mi se svými zdravotními problémy s koleny a kyčlemi,“ zavzpomínal
Vojtek, který si na letošní léto dává z větší části pracovní pauzu.
„Letos jsem si udělal volné prázdniny,
abych mohl být s dětmi a s mojí Petrou,
takže se na to strašně moc těším. Od září
pak budu po hodně dlouhé době zkoušet
činoherní představení, komedii Nalevo
od výtahu v Divadle Palace,“ prozradil oblíbený herec.
(vrm)

INZERCE

BUBNOVÉ SEKAČKY VARI

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

NABIJTE A VLOŽTE!









12 modelů bubnových sekaček
výkonné čtyřtaktní motory
model s instartem
lisovaný dvojitý disk
4 otočné nože
robustnost
tradice a kvalita

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Kamaráda nemám
ráda, přiznala
zpěvačka Hana
Zagorová

STARTUJTE!

Ačkoliv se písnička Kamarád
z roku 1975 hraje často v rádiích, zpěvačka Hana Zagorová ji moc ráda
nemá. „Nevím, jak se to stalo. Nenašla jsem si k ní cestu,“ krčila rameny
zpěvačka na rádiu Český Impuls
AM 981. „Kamarád“ Zagorovou neoslovil, i když si jeho skladatele
Zdeňka Bartáka i textaře Jaroslava
Machka váží. Song proto populární
interpretka nezpívala prý už 40 let.
„Co se dá dělat, kaju se. Měla bych
se té písničce nějak omluvit,“ dodala
Hana Zagorová, která uvažuje, že by
fragment Kamaráda zařadila aspoň
do některé ze směsí, které zpívá na
svých koncertech.

Ceny bubnových sekaček od

18 490 Kč

s DPH

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 • Dvůr Králové n.L. - Dubenec,
Magrix, s.r.o., Dubenec 200, T 724009568 • Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120,
T 465 637 381 • Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305 127 • Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad
Cidlinou, VARI a.s., Opolanská 350, T 325 607 336• Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420, T 326 734 431-2 • Praha 5 - Velká Chuchle,
BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Praha 5-Radotín, HOBBYCENTRUM. CZ, K Cementárně 21, T 257 911 102, 736 101 454 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ,
Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Semily, ZAHRADNÍ TECHNIKA TOMÁŠ, Riegrovo náměstí
20, T 481 625 205 • Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 605 809 141

Kompletní sortimentavícejak150prodejenaservisůpoceléČRna

www.vari.cz.

Kamarád, kamarád není nestálý,
všechno, co ti dluží, vrátí.
Kamarád, kamarád stojí v povzdálí,
když ti každý sbohem dá...
(Hudba: Zdeněk Barták,
text: Jaroslav Machek)
Původně americký hit S tím bláznem
si nic nezačínej u nás proslavili Marie Rottrová a Pavla Bobek. Kdo ho
dnes zpívá místo pana Pavla, uslyšíte
v Hudebním kalendáři ve středu
v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá
na středních vlnách, AM 981 kHz,
nebo na www.ceskyimpuls.cz. (ak)

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN 5plus2 PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ

Zajímavá místa
a zábava na
severu Čech

15. ČERVNA 2018

VÝROBCE HYGIENICKÝCH POTŘEB V TURNOVĚ NOVĚ POŘÁDÁ
PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY ZÁVODU!

Přijďte se podívat, jak se vyrábí známé značky dětských
plen, vložek a inkontinenčních plen pro dospělé
Kdy? Každý 3. čtvrtek v měsíci v 9.00 hodin.
Co Vás čeká? Prohlídka výroby v doprovodu zkušeného
průvodce. Jedinečná možnost prohlédnout si moderní
technologie.
Neváhejte a přijďte 19.7 a 16.8. v 9.00 hod.
CHCETE VĚDĚT VÍCE?
Volejte na tel. č. 481 319 667, případně pište na:
personalni@ontexglobal.com

Náš kraj

Vyjděte si s námi
v létě do přírody
poznat blízká místa

V

ážení čtenáři, v době, kdy tohle píšu, je venku na redakční terase 31 stupňů Celsia ve stínu a tady v centru
Ústí už týdny nespadla ani kapka deště. Nejraději
bych zmizel někam k vodě nebo prostě jen mezi stromy do přírody. A vlastně právě proto mě práce na téhle mimořádné příloze bavila.
Snažili jsme se sem nacpat s kolegy a kolegyněmi řadu zajímavých míst, která jsou ideální pro letní výlety v Ústeckém kraji.
Chápu, že je pro mnohé „zvyk železná košile“, ale my, kteří tu žijeme, už dávno nejsme zvyklí na to, že kraj je jen průmyslovým
centrem Česka a jednou velkou špínou. Už dávno jsme si odvykli slýchat mizerné zprávy o špatných rozptylových podmínkách
a smogu, už dávno nečteme o zdejších turistických destinacích
jen to negativní.
Ústecký kraj má krásné kouty, zajímavá místa a má co nabídnout. Přeji vám všem příjemné léto se spoustou šťastných cest,
výletů a zážitků.
Jan Veselý
vedoucí regionální redakce MAFRA Ústí nad Labem
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Hrady, říčky...
Máme tu všechno co
si lze přát

R

áj pro horolezce, vodáky, plavce, turisty, ale i rodiny
s dětmi. Liberecký kraj patří k těm, které ukrývají přírodní bohatství, nabízejí zábavu, poznání i výlety do
historie.
Na své si tu přijdou opravdu všichni. Pro ty, kteří
touží po památkách, stojí v regionu hned několik hradů i zámků, na některých se natáčely i známé pohádky. Třeba na zámku
Lemberk vznikaly záběry Tajemství staré bambitky, Sychrov se
zase objevil v Nejkrásnější hádance či Nesmrtelné tetě. Kdo naopak touží objevovat přírodní bohatství, neměl by opomenout
malebné údolí Českého ráje, kde najde skalní galerii s pitoreskními výjevy od rytíře na koni přes lva až po Přemysla Oráče. Horolezci Český ráj milují, ostatně zdejší skály proslavil i film Jak dostat tatínka do polepšovny.
Osobně doporučuji v létě vyrazit na loď průrvou Ploučnice.
Od Stráže pod Ralskem až po Českou Lípu tu voda svižně teče
úzkým korytem a přitom se loď neustále prodírá tunely stromů.
Jana Pšeničková
vedoucí regionální redakce MAFRA Liberec

INZERCE

Kamencové jezero

Jezero s plochou hladiny téměř 16 ha je pro svou krásu a jedinečnost nazýváno
Perlou Krušných hor. Je oceňováno pro světově unikátní složení vody s vysokým
obsahem kamence, kterému jsou připisovány léčivé účinky.
Na březích přírodní nádrže vyrostl moderní rekreační areál, kde naleznete nejen
zlaté písčité pláže, ale i mola a travnaté břehy s dostatkem stinných korun stromů.
Pro sportovní nadšence jsou v areálu připravena nejrůznější sportoviště, hřiště
na minigolf, půjčovna pramic, šlapadel a paddleboardů. Na přilehlém Velkém
Otvickém rybníce, mohou odvážlivci vyzkoušet jízdu na vodních lyžích či wakeboardu. Místní okruh měří 780 m a je tak nejdelším v České republice. V těsné
blízkosti je také Podkrušnohorský zoopark, či letní kino.
Přímo v areálu Kamencového jezera je možné využít kempu s chatičkami i prostorem pro stany a karavany.
Kamencové jezero se kromě unikátního složení vody může nově pyšnit další raritou – největším plovoucím molem u nás. Měří téměř 100 m a díky bočním ramenům vytváří několik oddělených bazénů včetně dětského brouzdaliště.
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Paní z Hazmburku.
Co na hradě mění?

Hazmburk, či spíše to, co z něj zbylo, je jeden z nejkrásnějších
středoevropských hradů. Stará se o něj kastelánka Miriam Němcová
TEXT: MIRKA SALAVOVÁ
FOTO: IVETA LHOTSKÁ, MAFRA

Vrhli jste se na výměnu schodiště Bílé věže
a opravy potřebovalo i zábradlí. Je hotovo?
Bílá věž už je kompletní. Vyměnili jsme
celé horní patro včetně podesty vyhlídkové plochy. Vzápětí pak i celé dřevěné
schodiště, které bylo v havarijním stavu,
jak na něj celá léta teklo při dešti. Peníze
jsme na to dostali od Národního památkového ústavu. Co se týče zábradlí, tak to
jsme za věží doplňovali. Letos budeme
pokračovat okolo celého hradu. Nejpozději příští rok bude kompletně celý hrad
oplocen. Ještě musíme vyměnit střechu
na domečku, kde je pokladna.

N

echala vyměnit schody do
Bílé věže, chce gotickou zříceninu obehnat zábradlím, aby
byli lidé v bezpečí, a její snahou je zpřístupnit i Černou
věž, druhou dominantu Hazmburku.
Miriam Němcová je kastelánkou hradu, který leží nedaleko Klapého na Litoměřicku, už 18 let, a i když je to prý občas
náročná práce, neměnila by. „Na hradě
dělám všechno, od prodeje lístků až po
mytí WC. Ale život bez Hazmburku už si
neumím představit,“ říká Němcová.

INZERCE

MIRIAM NĚMCOVÁ KASTELÁNKU DĚLÁ NA HRADĚ
HAZMBURK UŽ 18 LET.

Pokračování na straně 21

Náš kraj

Pokračování ze strany 20
A ještě tu také máme sklep, ve kterém
jsou opravené klenby, může se využívat třeba k příjemnému posezení, protože je to krásné místo. Dá se říct, že
už jen věž, zábradlí a sklep a opravy
jsou ve finále. Víc se toho tady opravit
a udělat nedá.
Uvažujete o tom, že by se někdy
otevřela i kulatá Černá věž?
Zpřístupnění i druhé věže máme
v plánu. Už je i vypracovaný projekt
a proběhla i nějaká jednání. Je tam
ale pár komplikací, například malý
vlez přímo do věže a hasiči nyní musí
rozhodnout, zda je průchod pro lidi
bezpečný. Proběhla už kontrola celého vnějšího pláště věže, která měla za
úkol zjistit, zda nejsou uvolněné kameny. V jednání je například, zda by
ve věži bylo dřevěné, nebo železné
schodiště.
Kdy chodí nejvíc návštěvníků?
Nejnavštěvovanější je u nás červenec. Pravidelně máme otevřené
všechny víkendy od ledna, a jakmile
je hezky, máme otevřeno každý den.
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Před lety se na Hazmburku točila
reklama na Tatranky. Zvedla se poté
návštěvnost?
Lidé chodili úplně normálně jako
před tím, nezaznamenali jsme nárůst
počtu návštěvníků. Jenom si všichni,
kteří přišli, chtěli koupit Tatranky. Co
nám ale zvedlo návštěvnost, byla druhá řada seriálu Vinaři, protože v upoutávce na ni byl přímo vidět náš hrad.
To byla reklama k nezaplacení. Jezdili k nám najednou i Moraváci, kteří
chtěli vidět to místo v Čechách, kde
se natáčel seriál o víně.
Cesta na památku byla dlouhou dobu
zarostlá, před časem jste ji nechala
vykácet, aby byl výstup pro
návštěvníky pohodlnější...
Celé se to vyčistilo a teď jsme ve fázi,
kdy už to nenecháme zarůst. Máme
firmu, která to bude mít na starosti
a bude to udržovat čisté.
Jak jste se dostala k práci kastelánky
na Hazmburku?
Původně se o hrad staral spolek sdružující památky v Libochovicích, Ploskovicích a na Hazmburku, ale v 90. letech se správa těchto objektů rozděli-

la a každý měl mít svého správce. Já
se dostala na Hazmburk po maturitě.
Začala jsem tam jako VPP, tedy v rámci veřejně prospěšných prací. Chvilku
poté jsem dostala nabídku, abych
celý hrad vedla. Dnes už tuto práci dělám 18 let.
Jak vypadá váš pracovní den?
Dělám všechno, co je potřeba, od prodávání lístků až po mytí WC. K ruce
mám jen pokladní, se kterou musíme
obstarat celý chod hradu. Samy připravujeme rozpočet, sekáme trávu,
kácíme stromy okolo cesty, která sem
vede, sbíráme odpadky, které tu lidi
nechají. Opravdu musíme zařídit
kompletně všechno.
Takže nemáte ani průvodce?
Ne, náš hrad je s volnou prohlídkou,
protože o výklad návštěvníci moc nestojí. Spíš si sem chodí posedět, podívat se na krajinu, ale o historii moc zájem nemají. Pokud se ale někdo chce
seznámit s tím, jak a co s hradem
bylo, máme tištěného průvodce, kterého půjčujeme.
Pokračování na straně 23
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Klášterec nad Ohří

představuje vzácné sbírky hodin,
porcelánu i drahých kamenů
V údolí mezi Krušnými a Doupovskými horami se rozprostírá Klášterec nad Ohří, který nabízí
turistům hned několik lákavých cílů. Na své si přijdou i rodiny s dětmi, kterým je určen pohádkový
okruh na zámku. V něm si návštěvníci prohlédnou Pohádkovou zemi Vítězslavy Klimtové
a expozici loutek rodiny Matěje Kopeckého instalovanou ve sklepních prostorách západního
a jižního křídla zámku. Dále je tu k vidění stálá výstava keramiky Stanislava Hlaváče.
V historickém centru města se nachází jedinečné muzeum hodin, které představuje rozsáhlou
expozici starožitných hodin, z nichž nejstarší pochází z roku 1580.
Od muzea hodin je to doslova pár kroků do zámeckého parku, který na rozloze téměř 10 ha přináší
možnost klidných procházek a zároveň poznávání vzácných dřevin, kterých tu najdeme bezmála
dvě stě druhů.Ty nejvzácnější jsou označeny dřevěnou tabulkou s trojjazyčnými názvy. Návštěvníci
zde najdou i „Strom štěstí“, jak bývá nazýván Gingko Biloba. Park je upraven v anglickém stylu,
jedna jeho část vede nad romantickými skalami, odkud je krásný výhled na řeku Ohři. Nachází se
zde i vzácná architektonická památka – výklenkové kaple Sedmero bolestí Panny Marie.
Zámecký park nechal při přestavbě zámku v 17. století vybudovat Michael Oswald Thun.
V prostorách původní barokní zahrady se nachází malebná sala terrena, která je obklopena
sochami barokního sochaře Jana Brokofa. Další část parku, která směřuje k areálu Lázní Evženie,
bývala původně oborou.
V novogotickém zámku uprostřed parku je možné vybrat si prohlídku dle jednotlivých okruhů.
I. okruh je zaměřen na Muzeum porcelánu, hlavním lákadlem Pohádkového okruhu je Pohádková
země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Matěje Kopeckého, III. Okruh zvaný Atraktivity
přibližuje historii těžby drahých kamenů z nedalekých nalezišť. Ametysty, acháty a jaspisy
z Klášterecka totiž již ve středověku posloužily k výzdobě kaple sv. Kříže na Karlštejně a katedrály
sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském Hradě.
V kláštereckých Lázních Evženie jsou jímány tři minerální prameny. Ty působí příznivě na trávicí
trakt a podporují metabolismus cukrů a tuků. Minerální koupele mají mimořádný účinek
na degenerativní onemocnění pohybového aparátu a fungují jako prevence kardiovaskulárních
chorob. Také tento areál obklopuje park plný zeleně i sochařské výzdoby. Kolem lázeňského parku
pak vede značená turistická cesta ke zřícenině hradu Šumburk.
www.klasterec.cz

inzerce

právě hledáme:
operátory
výroby
řidiče vZv
manipulanty
Co od vás očeKáváme:

Co vám můžeme nabídnout:

• Fyzickou a manuální zručnost

•

Zázemí mezinárodní stabilní společnosti

•

Nástupní bonus 20.000,- Kč

•

Stravenky až 130,- Kč

•

Zlepšovací návrhy až 32.000,- Kč

•

Akce pro zaměstnance i jejich rodiny

•

A více než 20 dalších benefitů

• Ochotu pracovat ve směnném provozu
• SOU, SŠ technického směru,
nebo praxe ve výrobní společnosti výhodou
• Přijímáme také absolventy z technických oborů

Kontakt: job.usti@aperam.com,
tel.: +420 477 757 102, 725 775 108
www.facebook.com/aperamusti

www.aperam-usti.cz

Náš kraj
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Pokračování ze strany 21
Kamenný domeček s pokladnou, o kterém
jste mluvila a který je mezi oběma věžemi,
je také středověký jako zbytek hradu?
Není, vybudovali ho tu Němci během druhé světové války, aby měli na hradě
prostor a zázemí. V 80. letech jej pak převzali a opravili nadšenci a členové turistického oddílu z Ústí. Ti tady dodělali celý
ochoz, který je kolem Černé věže, takže
sem museli natahat kameny a všechno,
protože to, co si nepřinesli na zádech, neměli. Těm patří obdiv, úcta a velký dík.
Máte na hradě strašidla?
Máme tu bílou paní, osobně jsem ji zažila. Bylo to v létě, byla hrozná bouřka a já
na hradě byla sama. Najednou jsem slyšela, jako by někdo křičel a úpěl. Jeden místní pán mi pak řekl, že to je Lucie, která si
tu vrazila dýku do srdce kvůli nešťastné
lásce a dodnes tu straší. V tu chvíli, kdy
jsem ji slyšela, jsem se opravdu bála.
Jste kastelánkou již 18 let. Nezatoužila
jste někdy po změně?
Občas je to náročná a nekonečná práce,
ale neumím si představit, že bych bez ní
byla. Nabíjí mě a dává mi pocit potřebnosti, nechtěla bych ji opustit.

HAZMBURK ZDALEKA VIDITELNÁ ZŘÍCENINA GOTICKÉHO HRADU U VSI KLAPÝ. NACHÁZÍ SE NA VRCHOLU STEJNOJMENNÉHO
VRCHU V NADMOŘSKÉ VÝŠCE 418 METRŮ. ÚBOČÍ KOPCE JSOU CHRÁNĚNÁ JAKO PŘÍRODNÍ PAMÁTKA. HRAD BYL OD ROKU
1335 DO ROKU 1558 SÍDLEM RODU ZAJÍCŮ Z HAZMBURKA. POZDĚJI, PODOBNĚ JAKO OSTATNÍ HRADY VE STŘEDOHOŘÍ,
ZTRATIL VÝZNAM A BYL OPUŠTĚN. ZNOVUOBJEVEN BYL AŽ V DOBĚ ROMANTISMU. HRADNÍ VRCH BYL JINAK OSÍDLEN JIŽ
V PRAVĚKU. ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY KAMENNÝCH NÁSTROJŮ DOKLÁDAJÍ NEOLITICKÉ OSÍDLENÍ.

Foto: Václav Soukup
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pestrou zábavu po celou sezónu nabízí přírodní areál Dubice v České Lípě
Chcete zažít trochu adrenalinu na souši či ve vodě, nebo klid na minigolfovém hřišti? Navštivte přírodní areál Dubice v České Lípě, který malým i velkým návštěvníkům nabízí každý den
hned několik zajímavých atrakcí.
Vypravit se tu můžete na wakeboarding či vodní lyžování. Oba vodní sporty si zde mohou vyzkoušet začátečníci i pokročilí. Pro začínající sportovce jsou tu umístěny 2 vleky s výškou lan
6 m, ti zdatnější pak využijí 2 vleky s výškou lan 9 m. Připraveno je rovněž 12 překážek – malé
skokánky, školní duha a roof top pro nácvik prvních skoků pro začátečníky, větší překážky,
např. funbox, trubka, ollie box a jiné pro zkušené jezdce. V areálu je dále k dispozici minigolf,
hřiště na plážový volejbal, stolní tenis a pro děti vodní prvky. Nechybí zde ani občerstvení.
U vodní plochy je umístěn bar s terasou a grilem s výhledem na pláž a dráhu vleku.
Nedávno tu město otevřelo i zcela novou atrakci - 3D bludiště. Bezpečnější formu lanového
centra, která je určena všem věkovým kategoriím. Vydat se tu můžete až do výšky 12,5 m.
Spodní trasa ve výšce 3,5 až 3,9 m má dva překážkové úseky, na střední trase ve výšce 5,9
až 6,7 m pak návštěvníci zdolávají tři úseky, aby se dostali do posledního patra, které je ve
výšce 9 m nad zemí. Zde jsou i tři nejtěžší překážky. K odchodu potom mohou využít velice
rychlou cestu - nerezový tobogán, kterým během několika sekund překonají výšku 8 m. Bludiště pamatuji i na ty nejmenší, kteří se mohou už sklouznout na skluzavce z prvního patra,
nebo zkusit různé prolézačky „v přízemí“ pod bludištěm.

Otvírací doba přírodního areálu Dubice:
Květen: Po - Pá 15.00 - 19.00, So + Ne 10.00 - 19.00
Červen: Po - Pá 14.00 - 20.00, So + Ne 10.00 - 20.00
Červenec a srpen: Po - Ne 10.00 - 20.00
Září: Po - Pá 15.00 - 19.00, So + Ne 10.00 - 19.00

24 15. června 2018

Náš kraj

Tipy 5plus2, kde se
v létě bavit – Liberecký kraj

15. června

mik, řezbář, rytec nebo kaligrafka.
Vstupné: neuvedeno
Web: www.rucni-papirna.cz

Greenfest

Liberec

Tradiční akce Greenfest v libereckých Lidových sadech. Festival se opět ponese v duchu témat, jakými jsou permakultura, přírodní stavitelství, energetická soběstačnost, zdravá strava či osobní rozvoj.
Vstupné: 150 Kč na den, dvoudenní
280 Kč na místě, 250 Kč v předprodeji
Web: www.lidovesadyliberec.cz

16. června
Řemeslný jarmark

23. června
Nejdelší noc na hradě
Grabštejn

Pět nočních prohlídek během nejdelší
noci v roce zavede do renesance a připomene zlatý věk grabštejnského panství i
patronku hradní kaple – sv. Barboru.
Vstupné: 150 Kč, snížené 100 Kč
Web: www.hrad-grabstejn.cz

Zdislava

30. června

Rodinná akce od 13 hodin na dvoře Ruční
papírny. Na jarmarku se představí kera-

Den zubačky

Tanvald

Zvláštní ozubnicové i parní vlaky vyjedou na
trať zvanou zubačka z Tanvaldu do Kořenova a Harrachova. K vidění bude parní lokomotiva 310.0134, motorová ozubnicová lokomotiva T426.0, motorový vůz M240.056,
vozy Balm, Balm Bistro a Ce.
Vstupné: neuvedeno
Web: www.zubacka.cz

1. července
Výstava fuchsií

Liberec

Na výstavu fuchsií, pelargonií a achimenes
zve zahradnictví v ulici Hrdinů. K vidění
bude 1 200 druhů a kultivarů fuchsií, 400
pelargonií a 100 achimenes.
Vstupné: zdarma
Web: www.fuchsieliberec.cz

INZERCE

Opět po roce se Horský areál Lesná stane dějištěm

„Krušnohorského sochařského sympozia 2018“
Přijměte naše pozvání v týdnu od 22. 7. 2018 do 28. 7. 2018 do krajinného prostředí Horského areálu
k ch děl na téma:
Lesná v Krušných horách ke každodenní prohlídce vzniku sochařský

„PEKLO NA VRCHOLCÍCH KRUŠNÝCH HOR“
Součástí sympozia je i přírodní galerie soch, do níž jsou unikátní díla sochařů trvale instalována již od roku 2010.

Jiří Lain

Pozvání k účasti přijali tito sochařští mistři:
Slávek Jiran
Josef Šporgy
Pavel Vítek
Milan Bezaniuk

David Fiala

Akce je realizována v rámci projektu „Aktivní prožití společných dějin a tradic v Krušných horách“, který je podpořen z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

INZERCE

Ve dnech 4. až 7. října přivítá město
Nový
v Bor na Mezinárodním sklářském sympoziu IGS 2018 opět
skláře z domova i ze světa, aby zde
po dobu čtyř dnů v hutích i raﬁnačních dílnách realizovali své návrhy.
Od roku 1982, kdy se uskutečnil
r ní ročník sympozia, se letos
prv
setkají skláři v Novém Boru již potřinácté. Každé toto mezinárodní setkání sklářských umělců, v
výtvarníků a designerů bylo unikátní, mělo
svá speciﬁka, novinky a rekordy,
jedno však měla všechna sympozia
společné. Nabídla možnost k setkání sklářů z celého světa v prostředí
v měny náspolečné tvůrčí práce, vý
zorů a zkušeností, získávání a posilování kontaktů a přátelství a nejinak tomu bude i v roce 2018. O tom
ostatně v
vypovídá i hlavní motto letošního ročníku – Sklo nás spojuje.
Vyjadřuje nejen spojení sklářů napříč kontinenty, ale také spolupráci
pořadatelských subjektů. V jejich
v Bor, spolučele stojí město Nový
pořadateli pak jsou sklářské ﬁrmy
a také sklářské školy.
Město Nový Bor se prakticky od svého vzniku před více než 260 lety pyšní
přívlastkem „město skla“. Jako takové je známo i v zahraničí. Ve městě
a okolí působí na 120 ﬁrem, z nichž
r icipují.
ty nejvýznamnější na IGS part
Stejně tak je významným způsobem
do projektu zapojeno Sklářské muzeum Nový Bor. Sklo je pro místní
r ho proslavil
region fenoménem, který
a i v současnosti reprezentuje po celém světě. Každý ročník IGS promění
Nový Bor, město s necelými dvanácti
tisíci obyvateli, v metropoli světového
sklářství. IGS tak má zásadní význam
pro umělecké sklářství, podporuje vnímání Nového Boru, Libereckého kraje i České republiky jako významné
sklářské destinace. Má tedy obrovský
význam nejen pro zdejší sklářský region, ale také pro zviditelnění českého
skla a českého sklářského řemesla
ve světovém kontextu. Od roku 1982
se na sympoziu vystřídalo na šest
set výtvarných umělců z domova i ze
zahraničí. V průběhu své tvorby se
představili odborné i laické veřejnosti,
přičemž nezanedbatelný význam má
spolupráce zahraničních výtvarníků
s českými sklářskými řemeslníky, kteří
jejich návrhy během sympozia realizovali. Cíle a poslání symposia jsou tedy
jasné – vedle předních sklářských
umělců z celého světa představit zejména místní špičkové foukače, brur tce, formaře a tím přirozeně
siče, ry
ﬁrmy, které je zaměstnávají, udržují
tak tradici a zároveň zajišťují budoucnost slavného fenoménu s názvem
České sklo. Vedle sklářů IGS přivede
do města i obchodníky, galeristy a teoretiky umění, kteří pak po světě prezentují zážitky a zkušenosti z Nového

Boru. IGS nemá ve světě obdoby,
svým rozsahem i obsahem je nejvýznamnější akcí svého druhu a nikde
na světě se také nenajde v jednom
místě taková koncentrace technologií a ﬁrem v oblasti sklářství. Město
Nový Bor stojí včele pořadatelských
r é. V roce 2009
subjektů již počtvrt
převzalo v důsledku krize, jež postihla
sklářský průmysl, pomyslný štafetový
kolík od zakladatele tradice sympozií,
r stalexu.
od Cry
Bez významného podílu spolupořadatelů, kteří zajišťují vlastní tvorr nerů, kteří sympozium
bu, a bez part
podporují ﬁnančně, by však nebylo
reálné akci uskutečnit. Pořadatelské
subjekty se podílejí na organizaci
a současně investují ze svých rozpočtů nemalé ﬁnanční prostředky na to,
aby umělcům zajistily doslova plný
r is, komfort
r a dokonalé zázemí
serv
pro vytvoření skleněných art
r efaktů.
Part
r nery
r sympozia pak jsou významné sklářské ﬁrmy regionu, muzea,
samosprávné územní celky i instituce
veřejné správy. Spolupořadateli IGS
2018 jsou sklářské ﬁrmy AVE CLAR , AZ-DESIGN, CRYSTALEX CZ,
RA
EGERMANN, JIŘÍ PAČINEK, KOLEKTIV ATELIERS, LASVIT AJETO,
PRECIOSA, SKLÁRNA SLAVIA, NOVOTNY GLASS, ŠÍPEK TEAM a TGK
společně se Sklářským muzeem
Nový Bor a sklářskými školami v Novém Boru a Kamenickém Šenově.
Zástupci všech těchto subjektů tvoří
pracovní tým, jehož cílem je zajistit
všem účastníkům i hostům sympozia
nezapomenutelné zážitky a přispět
k udržení a rozvoji tradičního řemesla
sklářského regionu a jeho propagace
na mezinárodní úrovni. V čele týmu
stojí starosta města Nový Bor Jaromír Dvořák v roli ředitele sympozia,
za město pak dále tajemnice sympozia Alena Forgáčová. Dalšími členy
úzkého pracovního týmu jsou Eliška
Vavříčková za sklářské muzeum,
Magdaléna Riedelová za sekretariát
sympozia a zejména pak kurátor IGS
Milan Hlaveš, vedoucí kurátor sbírky
skla a keramiky Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Tato spolupráce
r nerství UPM
je možná právě díky part
a IGS, za což patří dík ředitelce muzea Heleně Koenigsmarkové. Mezi
r nery
r dominuje LASVIT, který
r papart
tří mezi pořadatelské subjekty, navíc
však IGS 2018 významně ﬁnančně
podporuje. Plní tak všechny úkoly,
jež jsou v oblasti organizační i ﬁnanční kladeny na pořadatelské subjekty,
mimo to však poskytuje ﬁnanční prostředky na společné aktivity, jako jsou
propagace, oﬁciální společenské akce
či kulturní program sympozia. K dalr nerům letošního
ším významným part
ročníku IGS dále patří Liberecký kraj,
r sympoziu poskytl podporu nejen
který
ﬁnanční, ale i podporu morální ve for-

mě záštity hejtmana Libereckého kraje
r ina Půty. Převzetím záštity předáMart
vá hejtman vzkaz všem pořadatelům,
že jejich práci podporuje a jejich dílo
považuje za užitečné a přínosné pro
celý Liberecký kraj. Významnou ﬁnanční podporu poskytlo sympoziu
r ČR v rámci doi Ministerstvo kultury
tační podpory
r festivalů a také Nadace
ČEZ v rámci podpory
r regionů.
K aktivní účasti na sympoziu se již
akreditovalo více než 50 umělců zastupujících nejen evropský kontinent
ale i Asii, Ameriku a Austrálii, reprezentujících mnoho různých uměleckých oborů – sklářské volné a konceptuální umění, design, architekturu
či módu. Mezi účastníky tak najdeme
slavná jména světové sklářské scény,
jako jsou Karen LaMonte, Raven Skyriver či Jefffrey Sarmiento z USA, Silvia
Levenson z Argentiny, Inguna Audere
z Lotyšska, Barbara Nanning z Nizozemska, prof. Suojia Zhang z Číny,
Masahiro Sasaki z Japonska, Matei
Negreanu z Francie, Markku Salo
z Finska, z domácích osobností vedle
jiných Ivana Šrámková, prof. Marian
Karel, Vladimir Klein, Aleš Vašíček,
Petr Nikl, Studio Olgoj Chorchoj, Stur ista Podio Koncern Design, stretart

int a za osobnosti populární kultury
r
jazzman, humorista a výtvarník Ivan
Mládek. S velkým smutkem přijímáme
skutečnost, že IGS 2018 svou přítomností již neozdobí sklářská legenda
r byl společně
René Roubíček, který
s manželkou Miluší Roubíčkovou během předešlého ročníku uveden jako
r ní do Síně slávy. Tato pocta legenprv
dám je v roce 2018 určena Jiřímu
r bude do Síně slávy
Šuhájkovi, který
uveden během slavnostního zahájer ek 4. října v městském
ní IGS ve čtvrt
divadle v Novém Boru. Že volba padla právě na Jiřího Šuhájka, není jistě
žádným překvapením, neboť jeho
jméno se mezi účastníky IGS vyskytuje se železnou pravidelností po cer ání. Poctu dílu Jiřího
lou dobu jeho trv
Šuhájka vzdává i vizuál letošního IGS,
pro jehož zpracování si graﬁcké studio
Revolta vypůjčilo jeho Ferdoraje.
IGS 2018 je pro celý svět signálem a jasným sdělením, že Nový Bor
je stále místem, kde sklářská výroba
a umění jsou stále živým, vůdčím
a originálním fenoménem. Přijďte se
v říjnu do Nového Boru přesvědčit,
že české sklo žije a že SKLO NÁS
SPOJUJE!
www.igsymposium.cz
ww
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Červenec:

14. 7. 2018 (sobota)
vODnÍ HrÁTKY
- Od 13:00 hodin - 18:00 hodin na místním koupališti:
odpoledne plné atrakcí, soutěží a zábavy.
21. 7. 2018 (sobota)
Nenechte si ujít FeSŤÁČeK U vODY
- Od 15:00 - 00:00 hodin na místím koupal

Náš kraj

5. července
Rytíři na hradě

Valdštejn
Ukázky středověkých soubojů v podání
skupiny historického a scénického šermu
Rytíři turnovského meče.
Vstupné: základní 110 Kč, zlevněné 80 Kč
Web: www.hrad-valdstejn.cz

Móda sedmi staletí
Hrubý Rohozec

Prohlídky zámeckých interiérů s průvodci v historických kostýmech se konají 5. a
6. července, vždy od 9 do 17 hodin. V každé místnosti bude čekat jiný průvodce.
Kostýmy uvidíte na obou okruzích, ke druhému okruhu je jako bonus připojen třetí
okruh zcela zdarma.
Vstupné: 120 Kč
Web: www.hruby-rohozec.eu
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dějin krajského města. Během prohlídky
možná potkají i radničního rytíře, který se
občas prochází po náměstí. Trasa vede z
náměstí Dr. E. Beneše do Kostelní ulice, na
Sokolovské náměstí, k Valdštejnským domkům, přes Tovaryšský vrch a Frýdlantskou
ulici k divadlu F. X. Šaldy a zpět na Benešovo náměstí. Začátek prohlídky s průvodcem je v infocentru. Kapacita je omezená,
proto je dobré se předem objednat na
e-mail: info@visitliberec.eu či telefonem
na číslo 485 101 709.
Vstupné: zlevněné 25 Kč, plné 50 Kč, rodinné 100 Kč
Web: www.visitliberec.eu

21. července
Rozmarné léto
Doksy

6. července
Večerní dětská prohlídka
Liberec

Děti i jejich rodiče se dozvědí zajímavosti z

Hudební festival Rozmarné léto je již tradičně spojen s heslem Vyberte si svůj způsob
léta a propojuje hudbu s akcemi pro děti.
Letošní ročník odstartuje ve 12 hodin na
pláži Klůček na Máchově jezeře. Hlavní
stage bude především pro hudební fanoušky a druhá speciálně pro děti, vystoupí na
ní Škola písničkou, Divadélko Kůzle či Čiperkové. Na hlavním pódiu se návštěvníci
mohou těšit na Tomáše Kluse (na snímku),
kapelu Žlutý pes, Richarda Nedvěda nebo
Crossband. Celý den budou v areálu probíhat soutěže pro děti o věcné ceny – házení
míčků na cíl, shazování plechovek, lovení
rybiček nebo luštění křížovek.
Vstupné: 300 Kč a 150 Kč, na místě 400 a
200 Kč
Web: www.rozmarne.cz

24. července
Den s vévodou Albrechtem
Valdštejn

Albrecht z Valdštejna zavítá se svou družinou na rodový hrad, využijte příležitost setkat se s významnou historickou osobností
a pobavit se v duchu valdštejnské doby.
Vstupné: neuvedeno
Web: www.hrad-valdstejn.cz
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Duchcov Vás zve na tyto letní akce:
• 23. června, 21.00 hod., zámecká zahrada Duchcov
POHÁDKA O PRINCEZNĚ HANIČCE
Večerní hudební pohádka pro malé i velké v podání Divadla M

Srdečně Vás zveme k návštěvě historického města ležícího 8 km západně od Teplic, které proslavil svým pobytem i dílem známý světoběžník Giacomo Casanova. Působil jako valdštejnský
knihovník na zámku v Duchcově a v roce 1798 zde zemřel.
Kromě zámeckého areálu se sochami z dílny Matyáše Brauna láká do Duchcova plno dalších
památek. Městské muzeum nabízí atrium, kde můžete posedět s Casanovou nebo nahlédnout
do výstavní síně. Je zde i historická expozice města a badatelna s jedinečnými spisy o G. Casanovovi. Aktivní návštěvníci mohou vystoupat na vyhlídkovou věž kostela u rybníku Barbora nebo
na Liptickou vyhlídku, která nabízí unikátní pohled na postupnou rekultivaci dolů. Ke sportovnímu vyžití se nabízí městské koupaliště s rozsáhlým zázemím a turistické nebo cykloturistické
trasy, které vedou do nedaleké přírody Krušných hor či Českého středohoří.

27. června, 19.00 hod., letní scéna u kostela Církve československé
husitské
BOB A BOBCI A JEHO HOST skupina KŘÁP, koncert kapel dvou žánrů
– bluegrass a folk
26. července, 19.00 hod., městské koupaliště
FLERET, nový program známé folkové kapely v novém kabátě
4. srpna, 19.30 hod., kino Lípa Duchcov
RŮŽE OD CASANOVY – 21. ročník celorepublikové pěvecké soutěže
neprofesionálních zpěváků milostné písně
9. září, 19.00 hod., letní scéna u kostela Církve československé husitské
BARDOLÍNO, skupina hraje pestrý repertoár od autorských skladeb, přes
kompozice Ivy Bittové až po dílo Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka
červenec od 21.30 hod., srpen od 21.00 hod., každý pátek a sobotu,
městské koupaliště
LETNÍ KINO, promítání divácky úspěšných ﬁlmů s občerstvením
15. června – 31. srpna, po – ne, 9.00 – 17.00 hod., Muzeum města
Duchcova
KDO SI HRAJE NEZLOBÍ …svět starých hraček – výstava
červen – září, po – pá, 11.00 – 15.00 hod., so – ne, 10.00 – 16.00 hod.,
Muzeum města Duchcova, nám. Republiky 19/6
KOČÁRKY A DĚTSKÁ VOZIDLA Z DUCHCOVA, expozice výrobků
duchcovské továrny HIKO, později známé jako Továrna dětských vozidel
ze sbírky Hany Mullerové
červen – září, út – ne, 11.00 – 15.00 hod., kostel Církve československé
husitské s vyhlídkovou věží
Vstup do kostela a na věž, od července výstava
BEZ TATÍČKA – POMNÍKY VELKÉ VÁLKY 1914-1918 V ÚSTECKÉM KRAJI
červen – září, po – pá, 8.30 -17.00 hod, so 9.00 – 16.00 hod.,
Městské informační centrum
PATAGONIE, výstava fotograﬁí J. Tišera
DUCHCOV A MĚSTA V OKOLÍ, výtvarná výstava M. Kreitzera od července
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23. srpna

25. srpna

Bohemia cantat

Vratislavické slavnosti

Liberec

Vratislavice nad Nisou

Od 23. do 26. srpna bude Liberec dějištěm mezinárodního festivalu sborového zpěvu Bohemia cantat určeného sólistům i celým sborům. Akce vyvrcholí závěrečným vystoupením jednotlivých aktérů a společným zpěvem všech účastníků v domě kultury.
Vstupné: neuvedeno
Web: www.bohemiacantat.cz

Kapely Superhero Killers, Atmo Music a zpěvačka Ewa Farna budou hlavními taháky Vratislavických slavností. Děti se mohou těšit na bohatý program. Během odpoledne bude otevřen kostel Nejsvětější Trojice.
Vstupné: zdarma
Web: www.vratislavice.cz

24. srpna

31. srpna

Mácháč 2018
Doksy
Osmnáctý ročník největšího tanečního beach open air festivalu v republice oživí ve dnech 24. a 25. srpna břehy Máchova jezera. Poprvé se v Česku představí v rámci jednoho festivalu Hardwell a Armin van Buuren. Sestavu doplní další zahraniční vystupující a domácí dýdžejové.
Vstupné: na jeden den 1 390 Kč, na
dva dny 2 290 Kč
Web: www.festival-machac.cz

České hrady.cz

Bezděz
Letní putovní hudební festival zamíří
opět na hrad Bezděz. Zahrají Divokej
Bill, Pražský výběr, Mandrage, Tomáš Klus, Vypsaná fiXa a další. Součástí hudební přehlídky je také tradiční karneval se soutěží o nejzajímavější masku.
Vstupné: 1. den 450 Kč, 2. den 530
Kč, permanentka 880 Kč
Web: www.ceskehrady.cz

INZERCE

Hvězdárna Most – Hněvín

Otevřeno každou sobotu a neděli 13 – 21 hod
www.hapteplice.cz

Loretánská kaple s ambitem
v Rumburku

Otevírací doba

úterý–sobota
duben–říjen
listopad–březen

10.00–17.00 hod.
9.00–16.00 hod.

neděle
červenec-ssrpen

10.00–117.00 hod.

www.loretarumburk.cz
tel.: +420 604 555 922

Náš kraj
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Tipy 5plus2, kde se
v létě bavit – Ústecký kraj
15. června
Chomutovské slavnosti

Chomutov
Jarmareční trh, provazochodci, flašinetáři, medvědáři, rytířský turnaj, soutěže
pro děti a řadu dalších věcí přinášejí třídenní slavnosti, při kterých se uskuteční i
akce Chomutovské krušení, což je netradiční setkání hutnických a hornických
měst a obcí.
Vstupné: zdarma
Web: www.chomutov-mesto.cz

Tam Tam Batucada

Kadaň

Vystoupení brazilské bubenické show
Tam Tam Batucada rozproudí Studentské náměstí od 17 hodin rytmy samby reggae, timbaladu či rumby ze slunných obINZERCE

lastí Brazílie, ale i celé Jižní Ameriky,
Kuby i Afriky.
Vstupné: zdarma
Web: www.mesto-kadan.cz

Stroj času

Libochovice

Příběh českého království ožije před nejmenšími dětmi na libochovickém zámku.
Pomyslnou branou vstoupí rodiny s dětmi
do historie od kněžny Libuše po mistra
Jana Husa, kata Mydláře až po Marii Terezii.
Vstupné: neuvedeno
Web: www.zamek-libochovice.cz

Slavnosti města
Varnsdorf

Dvoudenní slavnosti začínají v pátek v 16
hodin vystoupením Cirkusu Nostalgie, ve

22 hodin u rybníku bude hasičská fontána a den zakončí ohňová show. V sobotu
u sportovní haly od 12.30 hodin zahraje
soubor Dykytka, Jaroslav Uhlíř, Ewa Farna, Pekař, Support Lesbiens. Děti potěší
Kašpárek v rohlíku a večer ohňostroj.
Vstupné: pátek zdarma, sobota 20 a 80 Kč
Web: www.varnsdorf.cz

16. června
Letňák

Klášterec nad Ohří

Na hudebním festivalu v kláštereckém letním kině vystoupí skupiny Totální nasazení, No sem, Morčata na útěku,
The.Switch, End of Scream nebo
Coffeebreak.
Vstupné: předprodej 200, na místě 300 Kč
Web: www.klasterec.cz

^L
Letní^Liberec
Léto ve městě
pod Ještědem

1/8 Slam Poetry Battle - Liberec vs. Plzeň – špičkoví slameři
se utkají na pláži
9–11/8 Zeppelin tour 2018
15–16/8 Setkání flašinetářů

Pláž na náměstí otevře 29. 6. s programem
„Jedeme na prázdniny“. Letní drinky na písku
s výhledem na novorenesanční radnici si můžete
dát až do 19. srpna. Koncert 21. srpna zahájí
výstavu „Jednadvacátého“, která připomene rok
68 v Liberci. Pondělky budou patřit hudbě a poezii,
úterky dixielandu a dechovce, středy folku a rocku,
v neděli vychutnáte jazz.

19/8 Stadtkapelle Baunach – špičková bavorská dechovka
21–30/8 výstava „Jednadvacátého“
od 27/8 projekt České filharmonie „Má vlast“
na libereckém nádraží
31/8 Festival menšin
1/9 Liberecký festival piva
7–8/9 Létofest s koncertem kapely Kabát (liberecké letiště)
8/9 Den evropského dědictví a Big Band Jam
15/9 Oslavy 45. narozenin Ještědu (vrchol Ještědu a ski areál)

7/7 a 14/7 Open-air představení Naivního divadla
12/7 Bohemia JazzFest
20/7 a 17/8 Tančírna na náměstí
27–30/7 Benátská! letos více než 40 kapel mezi jinými:

Každý čtvrtek odpoledne komentované prohlídky
„Století osmiček v Liberci“ a každý pátek
vpodvečer dětské prohlídky „S rytířem“.

Bonnie Tyler, Guano Apes, Marie Rottrová
nebo Jaromír Nohavica (areál Vesec)

Více na www.visitliberec.eu
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Pohádkový les a Staročeský jarmark
Krásná Lípa
Na 24 stanovištích nejmenší čeká 80 pohádkových bytostí, u kterých budou soutěžit a
poznávat spousty věcí. Trasa lesem je dlouhá dva nebo sedm kilometrů. V 9 hodin se
otevírá staročeský jarmark, na kterém nebude chybět tradiční soutěž O bábovku jarmarku, zahrají dechové soubory a všechny
pobaví také šermíři a kouzelník.
Vstupné: podle akce
Web: www.krasnalipa.cz

Náš kraj

mem, sokolníky, občerstvení a v podhradí si můžete vyzkoušet lanové centrum.
Vstupné: zdarma
Web: www.mesto-most.cz

Nedělní Královské pohádky
Střekov

Ústecký hrad Střekov zve děti na pravidelná pohádková odpoledne po celé prázdniny v podání Sváťova Dividla. Další představení budou 20. 6., 18. 7. a 15. 8.
Vstupné: dobrovolné
Web: www.hrad-strekov.cz

Rumkule

Den Magistra E. Kelleyho

Most
Nádvoří mosteckého hradu Hněvín ožije
alchymistickou dílnou mága Edwarda Kelleyho a uvidíte i inscenace Kelleyho útěku
z věže hradu. Těšit se můžete na dobové
tržiště s bohatým doprovodným progra-

Rumburk
Posezení u ohně, opékání buřtů a promítání filmů čeká o letních sobotách zájemce v
areálu kulturního domu Střelnice. Rumkule, tedy rumburské filmové léto, představí
pět filmů a 14. července navíc vedle promítání vystoupí Michal David revival. Další filmové večery jsou 30. 6., 11. a 25. 8.
Vstupné: na film 30 Kč, na hudební večer v předprodeji 100, na místě 130 Kč
Web: www.dkrumburk.cz

Hudební obléhání Úštěka

Úštěk
Ve 14 hodin se zaplní Mírové náměstí hudebními soubory, které budou zpívat husitskou píseň Kdož sú boží bojovníci, tím
bude festival pod Ptačími domy zahájen.
Představí se na něm sbor Zvonek,
Chrapot nebo Gospel Voices a večer zakončí Tomáš Hobzek Quartet. Letní
Úštěcký festival pokračuje o den později,
kdy vystoupí Laco Déczi & Celula New
York.
Vstupné: podle koncertu
Web: www.festivalustek.cz

17. června
Den růží

Děčín

Růžová zahrada děčínského zámku patří k
velmi krásným místům. Od 10 do 18 hodin
se v ní při Dni růží uskuteční bohatý program, hra pro děti, projít si půjde stylové
stánky a zaposlouchat se bude možné do
povídání o růžích i vázání květin. V letních
měsících pak bude zahrada patřit malému
festivalu dixielandových kapel, jež postupně zahrají 28. 6., 12., 19. a 26. 7. i 2. 8.
Vstupné: podle akce
Web: www.zamekdecin.cz
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GRANDHOTEL
ZLATÝ LEV
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Dasha
Kadaň

Františkánské zahrady v Kadani rozezní
v 19 hodin koncert populární muzikálové
zpěvačky Dashy, která před osmi lety získala cenu Thálie.
Vstupné: 100 Kč
Web: www.mesto-kadan.cz

22. června

Michal David – Open Air Tour

Ústí nad Labem

Festival dechových orchestrů
Štětí

Deset tuzemských orchestrů a tři orchestry ze zahraničí, konkrétně z Holandska,
Polska a Slovenska, zahrají během letošního 29. ročníku Národního festivalu dechových orchestrů FEDO 2018 ve Štětí. Třídenní akce startuje 22. června v 18 hodin na
Husově náměstí.
Vstupné: zdarma
Web: www.fedo.cz

23. června
Zámecké keramické trhy

Ploskovice
Jubilejní dvacátý ročník trhů se bude konat v areálu ploskovického zámeckého
parku. Můžete se těšit nejen na několik
desítek vystavovatelů a prodejců nejen
keramických výrobků, ale také na stánky s občerstvením a zajímavý doprovodný program.
Vstupné: neuvedeno
Web: www.zamek-ploskovice.cz

Na své první turné pod širým nebem se letos vydává Michal David. Zastávku má i v
ústeckém letním kině, kde se od 20 hodin představí s novou kapelou Kvatro.
Jako speciální host přijede zpěvačka Markéta Konvičková.
Vstupné: od 490 Kč
Web: www.michaldavid.cz

25. června
Kredenc – divadlo ve vlaku

Lovosice

Vypravěči ve vagonech vlakové soupravy na trase bývalé Švestkové dráhy pro-

vedou až do 4. července diváky příběhem inspirovaným legendami a historií
Českého středohoří. Povídání začíná na
železniční stanici v Lovosicích, kde diváci nastoupí k téměř tříhodinové pouti napříč Středohořím, která končí opět v Lovosicích.
Vstupné: neuvedeno
Web: www.kultprodukce.cz

28. června
Aerodrome festival
Panenský Týnec

Opravdu nabitý
zahraničními
hvězdami je letošní ročník Aerodrome festivalu, který se
koná v Panenském Týnci. Během tří dnů vystoupí americká zpěvačka Lana Del
Rey, legendární Nine Inch Nails, Limp
Bizkit (na snímku), Wiz Khalifa nebo
Parkway Drive.
Vstupné: od 1 990 Kč
Web: https://aerodrome.cz
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29. ročník Národního festivalu dechových orchestrů FEDO 2018 ve Štětí.
Po dvou letech se severočeské město Štětí stane opět městem dechové hudby. Festival FEDO 2018 se uskuteční předposlední červnový víkend, tedy od pátku 22. do neděle
24. června. Historie festivalu sahá až do roku 1969, kdy u jeho zrodu stál tehdejší kapelník
štětského orchestru Jaroslav Bílý.
Festival se do roku 1976 konal každý rok,
od roku 1978 se koná každé dva roky. Letošního 29. ročníku Národního festivalu dechových
orchestrů FEDO 2018 se zúčastní deset tuzemských orchestrů a tři orchestry ze zahraničí. Pořadatelem festivalu je Město Štětí.
Programová struktura festivalu je již několik
let téměř neměnná. Program letošního ročníku
připravila programová komise, jejíž členy jsou
PhDr. Ondřej Šedivý, ředitel ZUŠ v Roudnici nad
Labem a dirigent Dechového orchestru mladých
Roudnice nad Labem, Karel Tesařík, dirigent Severočeské harmonie Štětí, a Radomil Kulhánek,
vedoucí Kulturních a informačních zařízení města Štětí.
První přehlídkový koncert se koná v pátek
22. 6. od 18. hod. na Husově náměstí, kde se

představí orchestry z Nizozemí, Polska, a Slovenska. Jejich vystoupení doplní host festivalu,
kapela Vinařinka z jihomoravské Žeravice.
Sobotní ráno bude na Husově náměstí opět
patřit souborům ze zahraničí. Odpoledne pak
projde průvod všech zúčastněných orchestrů
a mažoretek městem. Orchestry s mažoretkami
projdou městem přes pěší zónu, kde bude první
část pochodové soutěže mažoretek na Nové náměstí. Tam bude festival FEDO 2018 slavnostně
zahájen.
Druhý přehlídkový koncert začne v sobotu
v 14.30 hodin na Husově náměstí. Představí
se na něm deset tuzemských
orchestrů. Součástí koncertů je
i soutěž orchestrů, kde orchestry
mladých budou soutěžit v transkripci rockové skladby, dospělí
v transkripci skladby klasické.
Tradiční je i sobotní večerní program. V půl jedenácté se
v areálu věžových domů uskuteční soutěžní přehlídka mažoretkových skupin v pódiové skladbě.
Letošního festivalu se zúčastní devět souborů,
z toho jeden zahraniční, konkrétně ze Slovenska.
Na závěr přehlídky mažoretky vystoupí ve společné skladbě za podpory všech orchestrů. Večer
bude ukončen slavnostním ohňostrojem.
Mladším bratříčkem festivalu FEDO je Festival
rockových dechových orchestrů FERODO. V are-

álu u Labe se od 16 hod. představí kapely, které
mají ve svém obsazení minimálně dva dechové
nástroje. Letos to budou Toska, Sto zvířat, Jeff
Biograf, TiNG a Circus Brothers.
V neděli dopoledne zahrají na Novém náměstí zahraniční soubory, Vinařinka pak u Pečovatelského domu u tržnice. Odpoledne
bude program festivalu pokračovat
vystoupením mažoretkových skupin
na Husově náměstí. Vrcholem třídenního festivalu je závěrečný monstrkoncert. Monstrkoncert je rozdělen na tři části. V první části vystoupí
mládežnické orchestry, ve druhé je
nahradí orchestry dospělých a v závěrečném ﬁnále vystoupí všechny zúčastněné orchestry, kdy
zahrají pět pochodů. Za dirigentským pultem se
během monstrkoncertu vystřídají všichni dirigenti zúčastněných orchestrů včetně zahraničních.
Vstupné na třídenní festival FEDO 2018 je
dobrovolné! Více informací k programu najdete na www.fedo.cz.
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29. června
Altros Rockfest
Litoměřice

dou v gotickém stylu a čeká na vás spousta stánků, zábavy a hudby. Přijede Petr
Kolář, Slza, UDG nebo YoYo Band.
Vstupné: pátek 50, sobota 100 Kč
Web: www.mesto-sluknov.cz

Vysmáté léto

Kadaň

Dvoudenní hudební festival v krásném
prostředí lesoparku nabízí kromě stanování a občerstvení pořádnou hromadu
skvělé rockové muziky a tradičně proběhne i soutěž v pití piva z tupláku a nebude
chybět festivalová čajovna. Těšit se můžete na skupiny Smashing Dumplings, Jiřího
Schmitzera (na snímku), Už jsme doma,
Tydle Vidle, Krucipüsk, Houbu či Krleš.
Vstupné: pátek 100, sobota 200 a dvoudenní 250 Kč
Web: www.litomerice.cz

Zámecké slavnosti
Šluknov

Dvoudenní slavnosti na zámku letos bu-

Oblíbený letní festival začíná v 10 hodin
na Špitálském předměstí. Letos přijedou
zahrát například Mirai, Tomáš Klus, Gaia
Mesiah, Žlutý pes, Perutě, Post-It,
The.Switch, Sundial či Michal Hrůza.
Vstupné: v předprodeji 600, na místě
700 Kč
Web: www.vysmateleto.cz

Pirátské války
Terezín

Desítky pirátů na starých korábech připlují
vodními příkopy ke střežené vojenské pevnosti, kterou se pokusí dobýt. Kromě líté
bitvy nebudou chybět ani výstřely z pušek
a kanonů. Ve stejný den se koná u Ohře i
oblíbený Terezínský triatlon, kde na závodníky čeká plavecká trať dlouhá 400 metrů
a 22 a 6 kilometrů na kole a v běhu.
Vstupné: podle akce
Web: www.terezin.cz

4. července
Klášterecké hudební prameny
Klášterec nad Ohří

Tradiční pětidenní hudební festival spojený s houslovými kurzy Jaroslava Svěceného letos oživí Miroslav Žbirka s kapelou
nebo ojedinělý flétnový soubor Magistri.
Premiéru na nádvoří zámku bude mít také
hudebně-divadelní projekt Na Vivaldiho!
Závěr festivalu bude patřit Julii Svěcené a
Severočeské filharmonii z Teplic.
Vstupné: 250 až 400 Kč
Web: www.zamek-klasterec.cz

5. července
Casanova — špion i diplomat
Duchcov

Dvoudenní prohlídky zámku s průvodcem
v kostýmu jsou pořádány v rámci roku
Šlechta českých zemí v evropské diplomacii a na duchcovském zámku přiblíží osobnost Giacoma Casanovy a jeho diplomatické působení. Prohlídky od 10 do 17 hodin
zároveň připomínají 220 let od úmrtí tohoto známého milovníka.
Vstupné: neuvedeno
Web: www.zamek-duchcov.cz
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KULTURNÍ CENTRUM BÍLINA VÁS ZVE NA

„Hřiště hrou s.r.o.“

INZERCE

Český výrobce originálních dětských hřišť

• Máme 16 let zkušeností z realizace více
než 3.500 dětských hřišť, naučných stezek
a sportovišť v obcích, školkách, zoologických
zahradách, národních parcích, v rekreačních
zařízeních, v areálech pro seniory i pro
handicapované
• Jako jediný český výrobce úspěšně budujeme
hřiště nejen v Evropě ale i ve světě
– v Číně, Rusku, Izraeli, Skandinávii, Beneluxu,
Německu, Francii, Itálii…
• Poskytujeme komplexní služby od návrhu,
přes výrobu, montáž, servis a revize
• ¾ našich herních prvků jsou originální návrhy,
tvořené na míru a dle přání zákazníků
• Naše prvky a systémy jsou chráněné
autorskými právy, ale i českou a mezinárodní
patentovou ochranou
• Přestože se jedná o ruční a zakázkovou
výrobu, veškeré prvky procházejí procesem
certifikace
• Používáme nejkvalitnější a nejodolnější
materiály – akát, dub, modřín, zahraniční
komponenty renomovaných světových
dodavatelů
V případě zájmu o naše služby se Vám budeme individuálně věnovat,
stačí zavolat na tel. +420 733 141 242, nebo napsat na e-mail info@hristehrou.cz.
Tvorba Vašeho hřiště s myšlenkou může začít …

Hřiště hrou s.r.o.,
Sobotecká 810, 51101 Turnov,

www.hristehrou.cz
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Piráti dobývají jezero Chmelař

Setkání přátel vozů Citroën

Vikletice
5. ročník triatlonu u Nechranic začíná v 9
hodin prezentací a startuje od 11 hodin v
kempu U hráze. Na sportovce čekají trasy
600 metrů plavání, 30 kilometrů na kole
a 5 kilometrů běhu. Na ty zkušenější pak
delší tratě – plavání 1,9 kilometru, 90 kilometrů na kole a 21 kilometrů dlouhý běh.
Startovné: podle trati
Web: www.hopmantriatlon.cz

Piráti, korzáři, bukanýři i krásné pirátky
obsadí na dva dny pláž v Úštěku a při urputných bojích se pokusí dobýt jezero
Chmelař. Na návštěvníky čekají tři strhující bitvy na vodě i na souši za použití repliky škuneru, historické tržiště, přístavní
městečko, pirátská diskotéka pro děti, rýžování zlata, večerní bitva s ohni i ohňostroj.
Vstupné: 50 Kč
Web: www.mesto-ustek.cz

Na obou nádvořích duchcovského zámku
má sraz téměř stovka legendárních francouzských vozítek „kachen“.
Vstupné: na nádvoří zdarma
Web: www.zamek-duchcov.cz

13. července

14. července

Hopman triatlon

Večerní prohlídka zoo

Úštěk

Keltský kruh

Děčín

Budyně nad Ohří

Večerní prohlídky zoo jsou připraveny
jak pro děti, tak pro dospělé. Na děti od
19 hodin čeká lektor a provázet je bude
celý večer i nějaké zvířátko, dospělí si od
20.30 hodin užijí odbornější výklad a zoo
v podmínkách, kdy je řada zvířat aktivní.
Další prohlídka je 10. srpna.
Vstupné: 90 a 130 Kč
Web: www.zoodecin.cz

Prostory vodního hradu v Budyni nad
Ohří se na den přenesou do času Keltů.
Bude možné vyzkoušet si, jak se tkalo na
stávku či na karetkách, chybět nebude
ani keltská vesnička, dobová hudba i tance či občerstvení.
Vstupné: 100 až 480 Kč
Web: www.keltsky-kruh.cz

Duchcov

Strongman
Varnsdorf

V areálu pivovaru Kocour začíná v 8 hodin soutěž v silových disciplínách. Závodníci se poměří v přitahování auta na laně
vsedě na čas, přenášení kamene na čas
nebo bench pressu s kládou.
Startovné: 400 Kč
Web: www.strongmanvarnsdorf.cz

Teplice Free Live 3
Teplice

Na teplickém náměstí Svobody od 16 do
23 hodin publikum rozparádí třetí ročník hudebního festivalu Teplice Free
Live se skupinami Imodium či Toxic People.
Vstupné: zdarma
Web: www.teplice.cz

INZERCE

PŘÍSTAV VAŠICH NÁKUPŮ A SETKÁNÍ

Otevírací doba: Obchodní centrum 9-20 hod. Supermarket Billa 8–21 hod.
Soﬁjská 2/3, Děčín 6 www.centrumpivovar.cz

INZERCE

Frýdlant – město kde se příroda snoubí s historií
Hned několik novinek připravilo pro návštěvník
íky v letošní turistické sezóně Město
Frýdlant. Milovník
íky historie i klidu a přírody zve na Křížový vrch na obnovenou
křížovou cestu z 18. století. Na stejném kopci, jen na opačné straně, se pak mohou
návštěvníci projít po další letošní novince, Lesní naučné stezce. A koho zajímá historie
centra Frýdlantu, nenechá si ujít pondělní komentované prohlídky
k města.
Křížová cesta na Křížovém vrchu
Původní křížová cesta byla na Křížovém
vrchu otevřena už v roce 1737. Postupem
let ale chátrala, svoji stopu na ní zanechal
čas a ke zkáze přispěli také vandalové.
Začátkem 21. století už byla téměř zapomenutá. Dočkala se ale záchrany. V roce
2017 byla díky česko-německému projektu obnovena a dnes je největším lákadlem Frýdlantu. Návštěvníkům nabízí
14 žulových zastavení se smaltovanými
obrázky, odpočinková místa, tři netradiční
vyhlídky na hrad a zámek a na město a pohodlnou cestu po obnovených stezkách.
To vše zasazené do přírodní rezervace,
ve které je po celý rok slyšet zpěv ptáků a od jara do podzimu i šumění listů.
Historickým i náboženským významem křížové cesty se zabývají informační tabule,
rozmístěné po cestě.
Lesní naučná stezka
Lesní naučná stezka navazuje na křížovou
cestu zhruba v polovině Křížového vrchu.
Také ona vede návštěvníka upraveným
chodníčkem po přírodní rezervaci. Přes
mokřad pak povalovým chodníkem nebo
dřevěným mostem. Součástí Lesní naučné stezky jsou zábavné kvízy, které seznamují děti i dospělé s horninami, rostlinami
i živočichy přírodní rezervace. Lesní naučná stezka začíná i končí u areálu tenisových kurtů.
Prohlídk
ky Frýdlantu
Každé pondělí od 11.00 a od 15.00 hodin
se mohou nově turisté vydat na cestu
za poznáním Frýdlantu. Stačí se zúčastnit
komentované prohlídky Frýdlantu, kterou

povede frýdlantský hejtman Hans z Gersdorfu. Za hodinu a půl provede návštěvníky radnicí, nabídne pohled z radniční
věže, prohlídku náměstí, představí obnovený fragment městských hradeb nebo
kostel Nalezení sv. Kříže se vzácným mauzoleem Redernů.
Nová expozice muzea Špitálek
Městské muzeum Špitálek, sídlící v Kodešově ulici, připravilo letos novou interaktivní expozici. O historii Frýdlantu či tradičních řemeslech města se tu lze dozvědět
zábavnou formou. Expozice na příchozí
mluví, v jedné části je zavede na klasické
tržiště, které doprovází i příslušné zvuky
trhu. K dispozici je časová osa nebo interaktivní obrazovka pro hloubavé turisty.

ností, selskou jizbou, měšťanským pokojem, hudebním salónkem, střelnými zbraněmi nebo popravčím mečem.

Radnice s muzeem a radniční věží
Stálou atrakcí Frýdlantu je možnost rozhlédnout se po městě a okolí ze 48 metrů vysoké radniční věže. Ve druhém patře
radnice se pak nachází městské muzeum
s malou galerií obrazů, Valdštejnskou míst-

Betlém
Ve zrekonstruovaném podstávkovém objektu v Zahradní ulici se skrývá mechanický betlém, který po celý život vytvářel Gustav Simon. Tvoří ho 130 pohyblivých a 50
statických figur.

Podrobné informace o všech turistických cílech Frýdlantu najdete na www.mesto-frydlant.cz.
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Zemědělci se na Polním dni
seznámili s novými, odolnějšími odrůdami
K

dyž vidíš Házmburk a Říp, jsi doma. Tak mluví
o svých polnostech zemědělci z Radovesic
na Litoměřicku, kteří už poosmé hostili Polní den
společnosti AgroZZN. Ta na místním travnatém
letišti ve spolupráci s domácí ﬁrmou ZEPOS Radovesice opět představila zemědělcům z okolí novinky v oblasti osiv, hnojiv i zemědělské techniky.
Největší zájem byl mezi zemědělci o odrůdy odolné
vůči extrémnímu suchu, které Česko v loňském
a letošním roce zasáhlo.
„Prosazují se odrůdy, které lépe snáší méně srážek
a vyšší teploty. Spousta lidí připomíná historii sucha a výnosů ve 30. a 40. letech, ale dnešní odrůdy
jsou na odolnost vůči suchu šlechtěné. Už jsme se
posunuli dál,“ upozornil na nové odrůdy ředitel společnosti AgroZZN Ing. Jan Bretšnajdr.
Na Polním dni měli návštěvníci jedinečnou možnost na vlasní oči se podívat, jak se jednotlivé odrůdy se současným počasím vypořádaly. Desítky
odrůd pšenice, hrachu, kukuřice či řepky, které
místním zemědělcům pro ukázku dodaly osivářské
ﬁrmy, které jsou držitelé odrůd, byly vyseté v úzkých řádcích. Návštěvníci se také mohli přesvědčit,
jak jim svědčí použití různých hnojiv. Na prohlídku
se mohli vydat sami nebo využít komentovanou
prezentaci.
„Jezdíme sem už šest let. Zajímá nás hlavně
pšenice. Můžeme tu porovnat odrůdy, vidíme, jaký
má klas a jak si vede. Už jsme v minulosti po zkušenostech odsud změnili odrůdu a letos ji asi také
budeme měnit. U nás je hrozné sucho, letos zapršelo sotva dvakrát,“ kvituje možnost seznámit se
s novými odrůdami Jaroslav Horák z Kladenska.
„Jsem tu asi potřetí. Je to zajímavé a poučné. Je
tu odborník na plísně, který mě poučil o chorobách
v klasech. Přestože jsem už starší, pořád je co se
učit,“ řekl čtyřiasedmdesátiletý Tomáš Suchý starší z nedalekého Sedlce, který už své hospodářství
předal synovi a nyní mu pomáhá.
Stejně jako loni i letos se zemědělci potýkají
s nedostatkem vláhy. Problém nastal hlavně v dubnu, kdy se zimní počasí přehouplo rovnou do letních teplot. Plodinám tak chybělo přechodové jarní
počasí, které bývá zásadním zdrojem vláhy.
„Vždy jsme říkávali – když v dubnu nejsou srážky, nevadí, hlavně když přijdou v květnu a červnu.
Ale zapomněli jsme dodat, že duben nesmí být
vařící. Duben a květen byly tři až pět stupňů nad
dlouhodobým průměrem. Když do toho nepřišly
srážky, bude to na výnosech znát. Předpokládá se,
že letošní rok bude výnosově podobný jako loňský,“
odhadl Ing. Jan Bretšnajdr.
Odrůdy prezentované na Polním dni v Radovesicích patří k nejpěstovanějším a jsou léty prověřené
řadou zemědělců. Některé z nich Oseva spolu se
společností Penam zařadila na seznam Penam
doporučuje.

„Je to skupina odrůd, které nejlépe vyhovují
zpracování, aby z nich vznikalo co nejkvalitnější pečivo. Ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a s Penamem vybíráme sestavu 15 nejlepších odrůd pro zpracování
na pečivo. Jedná se o potravinářské odrůdy typu
A a E,“ vysvětlil obchodní ředitel společnosti Oseva
Ing. Vlastislav Janák.
Lidé mohli na polích vidět i úplné novinky, které
se v prodeji objevily poprvé až v letošním roce.
„V portfoliu se odrůdy neustále mění. Doplňují
se novinky, které šlechtitelé vyšlechtí. Zlepšují se
potravinářské i agronomické kvality, aby pšenice
byly suchovzdornější, odolnější proti chorobám
a mohlo se na ně používat méně pesticidů. Novinkami jsou třeba LG Imposanto a Airbus, což je osinatá pšenice. Tento typ je dnes moderní, lépe snáší
sucho a odolává třeba divoké zvěři, protože jí tolik
nechutná,“ dodal.
Za osm let si Polní den udělal v okolí jméno a postupně rozšiřoval sortiment. Podle Ing. Markéty
Hlavsové, produktové manažerky pro chemii a osiva z AgroZZN, se tehdy začínalo s řepkou a ozimou
pšenicí: „Nyní máme čtyřletý osevní postup, který
rotuje na jednotlivých pozemcích. Jsou tu zlepšující
předplodiny, což jsou luskoviny, kde střídáme hrách
a sóju. Pak je tu kukuřice, kterou jsme nově zařadili
vloni, a od začátku sejeme řepku a pšenici ozimou.“
Polní den má však ještě jednu důležitou funkci.
Pro zemědělce jde o významnou společenskou
akci, na níž mají jedinečnou příležitost se potkat
a sdílet zkušenosti ze svých hospodářství.
„S těmi lidmi, co tu jsou, se většinou znám. Ale
nikdy bych se s nimi takto nesetkal. Tady se s nimi
setkám, nějaké věci od sebe okoukáme, vyměňujeme si zkušenosti. Je to pro nás přínos. Máme také
mladé agronomy, ti se taky musejí někde učit,“

chválil si Polní den ředitel ZEPOS Radovesice Ing.
Jiří Mašek.
„Už je to poměrně vyhlášená akce a mluví se o ní
celý rok. Už po žních se lidé často ptají, kdy polní
den příští rok bude, protože se tady potkávají sousedi, kteří se jindy třeba nevidí,“ dodala Ing. Markéta Hlavsová.
Účastníci Polního dne se mohli seznámit také
s aktuální nabídkou hnojiv nebo se podívat, jak lze
využít k monitorování polností drony. Ty dnes už využívá stále více zemědělců. Lze z nich zjistit nejen
optický stav plodin, ale díky speciálním senzorům
lze monitorovat i teplotu, účinnost zavlažování
a další parametry. Moderní systémy dokonce umí
exportovat i navigační data pro autopiloty v zemědělských strojích.
Na Polním dni tradičně nechyběla ani ukázka
nejmodernější techniky, kterou zde prezentovala
dceřiná společnost AgroZZN AgroZES. Ta přivezla
stroje CASE, například MAXXUM 145 Active Drive
se zcela novou převodovkou nebo univerzální traktor Optum s výkonem 300 koní.
Vlajkovou lodí je čtyřpásový kloubový traktor
Quadtrac 620, který je v majetku místního podniku ZEPOS Radovesice. Je to v podstatě nejsilnější
traktor na světě, který jen tak něco nezastaví,“ upozornil ředitel AgroZESu Ing. Jiří Hejhal.
Vůbec poprvé se v Radovesicích představila také
axiální sklízecí mlátička Axial Flow 9230 s pásovou
žací lištou MacDon. Ta dokáže udělat strniště dokonce 2,5 centimetru a tak si poradí i s polehlým
porostem nebo polem uváleným od prasat.
„Tento stroj dokáže sklidit všechny pěstované
plodiny. Hlavní předností sklízecí mlátičky CASE IH
je nepoškozené a velmi čisté zrno,“ popsal stroj,
který dokáže denně sklidit až 60 hektarů.
www.agrozzn.cz

Náš kraj

17. července
Prohlídky lorety při svíčkách

Rumburk
Na varhanní hudbu, ticho, tmu, svit svíček a příběhy lákají prohlídky lorety, a to
večer od 20 do 21.30 hodin. Při putování
barokním sakrálním areálem se seznámíte se svatou chýší, ambitem, kaplí Svatých schodů a klášterním kostelem sv.
Vavřince. Akci doplní audiovizuální instalace umělce Pavla Mrkuse. Další prohlídky jsou 31. 7. a 14. a 28. 8.
Vstupné: 60 a 100 Kč
Web: www.loretarumburk.cz

21. července
Z Istanbulu na Krásný Dvůr
Krásný Dvůr

Večerní kostýmované prohlídky návštěvníky od 19 do 23 hodin seznámí s prvními
černínskými majiteli Krásného Dvora,
Heřmanem a Humprechtem Janem. Oba
vznešení diplomaté provedou příchozí po
svém sídle. Součástí prohlídek bude rovněž ochutnávka orientálních pokrmů. Na
stejnou prohlídku se lze vydat i 11. srpna.
INZERCE
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Vstupné: 100 a 150 Kč
Web: www.zamek-krasnydvur.cz

Kanonfest
Terezín

Kanony a kanonýři v různých historických obdobích se představí při slavnosti
Kanonfest, při které máte možnost si vystřelit z děla, prodělat výcvik v pevnosti,
zažijete ukázky umění dělostřelců, dobové uniformy či noční střelby s efekty. Zábavu obstará i živá kapela, kankán i souboje.
Vstupné: neuvedeno
Web: www.mestoterezin.cz

Pouť k Maří Magdaléně

Zubrnice
V 9 hodin začnou hospodyně v domě z Loubí v areálu zubrnického skanzenu péct
poutní koláče, připraveny budou dílny pro
děti i netradiční hry z doby našich babiček.
V 9.30 hodin vyrazí poutní procesí od mlýna ke kostelu sv. Maří Magdalény, cestou
se odehraje fraška ze života Maří Magdalény a zazpívají se barokní písně. V kostele
bude kromě mše slavnostně odhalen objevený původní oltářní obraz. Od 12 hodin
pak poutníky ve dvoře domu z Loubí čeká
Panoptikum Maxe Fishe, divadelní představení a spousta stánků.
Vstupné: 20 Kč
Web: skanzen-zubrnice.cz

27. července
Pokořen
Litoměřice

Komorní dvoudenní festival na břehu
Labe, který nabízí hudbu, film i divadlo.
Na Střeleckém ostrově se představí například Živé kvety, Byl pes, Krásné nové stroje, Choroš, Už jsme doma, Rudovous, Jiří
Konvrzek nebo divadlo Čučka.
Vstupné: 399 Kč
Web: www.litomerice.cz
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Rozšíření Géčka o retailové prodejny
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Od ledna letošního roku jste mohli pozorovat výstavbu nových prostor těsně
navázaných na naše Géčko. Jak vás informoval náš Géďa, jde o přístavbu dalších prodejen, které budou
mít samostatnévstupy z parkoviště. Dva vám již známí nájemci využili nové prostory pro výrazné zvětšení své nabídky.
Z Géčka se tak do nových prostor přemísťuje prodejna Kärcher i sportovní speciálka Husky. Kärcher nejen rozšíří nabídku svého
sortimentu, ale v prodejně vznikne i zázemí pro poskytování servisu a oprav jejich zařízení. Rovněž tak prodejna Husky, která se zvětší
o více jak polovinu své bývalé velikosti, poskytne zákazníkůmdaleko větší výběr.
Nově zde najdete prodejnu pracovního oblečení a obuvi Fachman.
Jejich sortiment je velmi široký. Speciální oblečení zde najdou
profese jako zdravotníci, kuchaři, záchranáři, myslivci a řada
dalších. K tomu samozřejmě patří široká nabídka ochranných
pomůcek, ale i oblečení pro volný čas a koníčky.
Dalším nováčkem je prodejna kuchyní a kuchyňského vybavení
Gorenje. Spotřebičů Gorenje mají tradici již řadu let, i design
kuchyňského nábytku stojí na dlouholetých zkušenostech
společnosti. V nabídce jsou jak moderní kuchyně sledující
poslední trendy, tak nadčasová klasika i typicky rustikální kolekce.
S výběrem i návrhem vám na místě pomohou odborníci, kteří vám
zdarma připraví 3D návrh.
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S rozšířením o nové obchody ale souvisí i příliv nových zákazníků do Géčka a častá otázka, jak ulehčit ucpaným kruhovým objezdům. Řešení
je přitom jednoduché, stačí jen správně najíždět na dálniční tah městem.
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4. srpna
Harryho kouzelná lanovka

Klíny
V oblíbeném lyžařském areálu na Klínech
si rodiny s dětmi mohou užít spoustu zábavy i o letních prázdninách. Milovníky
Harryho Pottera a jeho kamarádů potěší
den plný dobrodružství. 17. a 18. 8. se zde
rozjede Pohádková lanovka s řadou soutěží a postaviček z pohádek.
Vstupné: 90 a 130 Kč
Web: www.kliny.cz

10. srpna
Pohádkové safari
Chomutov

Podvečerní a večerní jízdy safari expresem
a zoovláčkem jsou připraveny v chomutovském zooparku. Pojedete okruhy za pohádkovými bytostmi, do skanzenu a děti uvidí
pohádkové bytosti i peklo s čerty. Jízdy je
nutné předem objednat. Další termíny se
konají 11., 17. a 18. 8.
Vstupné: 150 a 200 Kč
Web: www.zoopark.cz
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11. srpna
Neckyáda na Ohři

Žatec
Dvoudenní soutěž netradičních plavidel
začíná u starého jezu v Žatci kolem 13. hodiny a pokračuje plavbou po řece Ohři až
do Zalužic, kde na všechny odvážné
účastníky čeká zábava a táborák.
Startovné: neuvedeno
Web: www.mesto-zatec.cz

17. srpna
Tři sestry

Ústí nad Labem
V ústeckém letním kině v 16 hodin startuje koncert oblíbené skupiny Tři sestry.
Vstupné: od 350 Kč
Web: www.usti-nad-labem.cz

18. srpna
Sraz veteránů

Děčín

V Dlouhé jízdě a na nádvoří zámku budou k vidění stará krásná auta, komentovaná prohlídka historických vozů, okružní jízda, stylová módní přehlídka, výstava „Zámek s vůní benzínu“ i hudba.
Vstup: zdarma
Web: www.zamekdecin.cz

Osecké slavnosti a pouť
Osek

Osecké slavnosti a pouť v areálu cisterciáckého kláštera zvou na historické tržiště
s ukázkou dobových řemesel, pouliční a
loutková divadla, v ulicích města pak čekají jarmareční stánky, velký lunapark a
na Klášterním náměstí kulturní program.
Vstupné: zdarma
Web: www.osek.cz

Úštěcký historický jarmark

Úštěk

Velký průvod městem zahájí historický
jarmark, chybět nebudou stánky a celodenní program. Děti pobaví pohádky,
všechny pak šermířské hrané příběhy,
středověké hry a ohňostroj.
Vstupné: 30 a 50 Kč
Web: www.historicky-ustek.wbs.cz

Náš kraj
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24. srpna

Vstupné: neuvedeno
Web: www.zamek-ploskovice.cz

Rock for Churchill

Vroutek
Konec srpna tradičně patří oblíbenému
dvoudennímu festivalu v areálu Myslivna
ve Vroutku. Letos návštěvníky rozparádí
například Lamb, The Subways, The Asteroids Galaxy Tour, Wohnout, Pipes and
Pints nebo Mydy Rabycard.
Vstupné: 1 000 Kč
Web: www.rfch.cz

25. srpna
Císařský den
Kadaň

Dobová řemesla, hudba, kejklíři, trhovci,
pouliční divadlo, středověké taverny obsadí od 10 hodin historickou část města.
Akce připomíná slavné příjezdy císaře Karla IV. v roce 1367 a 1374. Slavnosti zakončí
velkolepý noční program s ohňostrojem.
Vstupné: zdarma
Web: www.mesto-kadan.cz

Čechie Böhmerland

Krásná Lípa

Miladatlon

Ústí nad Labem

Náměstí v Krásné Lípě ožije vůní benzinu při srazu starých krásných motocyklů Čechie Böhmerland, kterých je už jenom několik na světě a jejich majitelé
jsou na své vzácné unikáty patřičně
hrdí. Své síly tento den ve městě změří i
příznivci běhu při maratonu, půlmaratonu i dětské štafetě.
Vstupné: zdarma
Web: www.ceskesvycarsko.cz

Makové slavnosti

Ploskovice

Zámecké Makové slavnosti přiblíží surovinu, jejíž pěstování má v Česku dlouhou
tradici. Kromě kulturního programu pro
děti i dospělé tu bude možné ochutnávat
řadu makových pochoutek od buchet,
makovců až po koláče a taštičky.

Jezero Milada u Ústí nad Labem se promění ve sportovní areál, konat se zde budou
závody v terénním triatlonu a kvadriatlonu. Určené jsou i pro děti, rodiny a handicapované sportovce. Stačí si vybrat délku
tratě a vyrazit do závodu v běhu, jízdě na
kole a plavání či si přidat ještě pádlování.
Startovné: od 50 až po 1 600 Kč za štafetu kvadriatlonu
Web: www.miladatlon.cz

31. srpna
Dočesná

Žatec

61. ročník třídenních slavností chmele a
piva nabízí desítky stánků, ochutnávek a
spoustu muziky. Na akci se představí
více než 45 pivovarů, kapely různých
žánrů, nebudou chybět šermíři, historické tržiště, alchymista, atrakce a soutěže
pro děti.
Vstupné: zdarma
Web: www.docesna.cz

INZERCE

MEZINÁRODNÍ
HUDEBNÍ FESTIVAL
VARHANNÍ DUCHOVNÍ
HUDBA V BAZILICE
VE FILIPOVĚ
KAŽDOU NEDĚLI OD 14 HODIN
V MĚSÍCI ČERVENEC/SRPEN2018

Varnsdorfský pivovar Kocour byl
založen v roce 2007 v bývalém areálu Keramičky. V roce 2008 byl zahájen první prodej piv, se kterými
se řadí mezi průkopníky nového
pohledu na pivo a pivovarnictví
v Čechách. Ukázal domácímu konzervativnímu pivaři, že pivo není
jen chlazená desítka v lednici. Pivo
je víc než jen český ležák, který se
báječně snoubí s gastronomií a dá
se pít podle ročního období a nálady. Proto také pivovar Kocour nabízí denně na čepu třináct druhů piv.
Od spodně kvašeného ležáku po
svrchně kvašené speciály nabízené
právě dle ročního období.
V areálu pivovaru zakotvily také pravidelné akce pro pivní návštěvníky,
začínající každým rokem v únoru
v období Valentýna. Pořádá se Valentýnský pivní masakr, kde návštěvníci
ochutnají dobroty od domácích řezníků nejen z Čech, ale také z blízkého
příhraničí a na čepu najdou pouze
piva 14° a vyšší nejen Koucouří výroby. Nejbližší sobotu k čarodějnicím se
pořádá Kocouří kouř, akce na vše kouřem provoněném v areálu, kouří komínky z udíren a vůně uzeného masa

se rozpíná, žízeň se hasí nakuřovanými pivy, kterých je v Čechách opravdu
pomálu. Aby pivovar uhasil žízeň také
malým návštěvníkům, vyrábí domácí
limonády s příchutí malin, černého rybízu, zázvoru, bezinky aj. Tu si dětští
návštěvníci dopřávají třeba o dětském
dnu, který se koná každý rok v červnu.
Zároveň Kocour podporuje konec
školního roku, kdy se pořádá tzv.
Gymplfest pod taktovkou žáků z Biskupského gymnázia Varnsdorf. Pravidelné akce uzavírá Ale festivale na
konci října, kde se nachází na čepu
přes 50 druhů ejlových piv.
Pro tento rok 24-26.8.2018 zařadil pivovar mezi akce také třídenní
oslavy desetiletého výročí vzniku,
kdy poslední den je věnován hlavně
dětským návštěvníkům.
Nejen během akcí nabízí pivovar restauraci o kapacitě 140 míst. V letních
měsících je navýšena ještě o prostornou terasu. Mimo to poskytuje také
ubytování v originálních vlakových
cupé, která ve své době jezdila pravidelně linku Praha – Moskva. Interi-

ér je dobový a podmínky také. Pro ty,
kteří raději dávají přednost vlastnímu
zázemí, nabízí pivovar ubytování v hotelových pokojích v moderním duchu
o kapacitě 32 lůžek.
Areál pivovaru disponuje také sportovním zázemím s prostornou terasou,
přiléhající malou ZOO skládající se
hlavně z hospodářských zvířat a věřte nebo ne, také první soukromou železniční zastávkou. Vždyť železnice
se nezapře ani v pivovarském areálu.
Takže, ať se dopravíte vlakem, autem,
letadlem, pěšky, na kole či na koni, pivovar Kocour je tu pro vás.
Dej bůh štěstí
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Pojizeří: jezero pod zemí,
zřícenina i dřevěný most
TEXT: JAN MIKULIČKA

K

raj dalekých rozhledů a hlubokých údolí – to je romantický region Pojizeří na Semilsku.
Podhůří Krkonoš, protkané
hlubokými údolími řek, se zde
mísí s pestrou krajinou Českého ráje, což
se zamlouvá zejména turistům. Právě jim
nabízí Pojizeří řadu zajímavých míst.
Za vidění tu stojí kromě jiného jediné
zpřístupněné dolomitové jeskyně v České republice a jediné otevřené jeskyně na
severu Čech. Nalézají se v Bozkově.
Lze tu obdivovat unikátní výzdobu stěn
a stropů tvořenou římsami, lištami a mřížkami z vypreparovaného křemene. Nachází se zde největší podzemní jezero v Česku
s kouzelnou modrozelenou hladinou a samozřejmě nechybějí ani krápníky.
Průměrná teplota se zde pohybuje okolo

7 °C. Prohlídka návštěvního okruhu není
příliš náročná, převýšení činí necelých dvacet metrů. Cesta trvá zhruba tři čtvrtě hodiny. Vchod do podzemí odkryli dělníci při
těžbě dolomitu ve čtyřicátých letech tohoto století a teprve v roce 1957 zde objevili
podzemní systém puklinových chodeb
zčásti zatopených vodou.
KOŠŤÁL
Zříceniny gotického hradu Košťál se tyčí
na kopci jihozápadně nad obcí Košťálov.
Založili jej kolem roku 1361 Valdštejnové,
v roce 1514 se už prameny o hradu zmiňují jako o pustém. Hrad stával na východní
straně Košťálova na vrcholu kopce, který
se zvedá asi čtyřicet metrů nad okolí.
Severní a jižní úbočí kopce je mírné,
proto z těchto stran hrad chránila soustava valů a příkopů. Nacházela se zde mohutná obytná věž, kolem níž bylo menší

nádvoří obklopené zdí. Z hradních staveb se dochovaly zarůstající základové
zdi, mělké prohlubně po sklepích a hlubší po hradní studni.
TECHNICKÁ PAMÁTKA
Vzácnou technickou památkou je dřevěný most v Bystré nad Jizerou. Je jedním z
mála zachovaných podkrkonošských krytých mostů a nalézá se na pojizerské silnici z Jilemnice do Semil.
Most spojuje hlavní silnici na pravém
břehu Jizery s bývalou textilní továrnou a
obcí Bystrá na levém břehu. Pochází z
roku 1922 - v kvádru kamenného pilíře je
sice vytesaný letopočet 1888, ten ale zřejmě označuje datum stavby mostu předešlého. Unikátní technická zajímavost, která ukazuje zručnost našich předků, slouží stále svému účelu – most dodnes využívají chodci i automobilisté.

INZERCE

Chirurgie ruky je náročná mezioborová specializace zasahující do chirurgie, dětské chirurgie, ortopedie, traumatologie, neurologie, revmatologie, cévní chirurgie, plastické chirurgie, fyzioterapie a dalších odborností.
Ve Vysokém se léčí všechna onemocnění ruky, poúrazové
vady ruky, revmatické a degenerativní postižení ruky, nemoci ruky z přetížení, vrozené, poúrazové a onkologické
defekty tkání ruky. Probíhá zde diagnostika a léčby vrozených vývojových vad ruky. Ošetřujeme všechny úrazy ruky
včetně některých replantací (24hodinový operační servis).
Program ústavu zahrnuje konziliární služby v celém oboru
plastická chirurgie a hrazené kosmetické výkony.
Ústav zajišťuje spektrum základních operačních,
léčebných a fyzioterapeutických výkonů,
dále řídí práci odborných poraden:
• pro vrozené vývojové vady ruky
• pro děti s mozkovou obrnou
• pro děti s revmatickým onemocněním rukou
• pro problematiku zápěstí
• pro onemocnění lokte a úžinové syndromy
• pro řešení tkáňových defektů

Péče v ústavu je vzhledem k úzké specializaci poskytována pro pacienty z celé republiky. V okrese Semily probíhají velká dopravní omezení. Připravuje se několikaměsíční uzávěra silnice Železný brod – Semily, připraveny
budou objízdné trasy.
Máme zájem, abyste se k nám včas dostali, proto Vás budeme informovat o možnostech příjezdu do Vysokého na
našich stránkách www.ruka-kosmetika.cz v části „Jak
se k nám dostanete“.
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„Kolegové občas řvou,
že se vůbec neslyším“
Zápasy na fotbalovém
šampionátu nejsou
jen soubojem týmů
a fanoušků, ale občas
i komentátorů. „Někdy
řvou, i když se nic neděje.
Jindy do vás vrazí loktem
nebo něco rozlijí,“ líčí
„sporťák“ Jaromír Bosák.
ČR | Ačkoliv Rusko hostí fotbalové mistrovství světa vůbec poprvé, ostříleného televizního komentátora Jaromíra Bosáka zřejmě ani zde už nic nevyvede z rovnováhy.
„Jak je člověk starší, uvědomuje si, že na
každém turnaji problémy přijdou. Snad vyjma Německa, kde všechno fungovalo tak,
jak má. Jinak ale musíte počítat s tím, že se
dějí různé věci, jako například v Brazílii,
když nepřijede autobus, který vás měl dostat na stadion,“ vzpomíná na jednu z prekérních situací Bosák, který se ale v první
řadě těší na dobrý fotbal. Mezi národními
týmy na šampionátu má i svého oblíbence.
„Moc se těším na Island, který sice pravděpodobně žádnou velkou díru do světa neudělá, ale moc se mi líbí, jak reprezentanti
téhle malé země se třemi sty tisíci obyvateli dokážou vychovat skvělé sportovce na
mnoha úrovních,“ líčí nadšeně s tím, že si
na Islanďanech cení hlavně toho, že se na
hřišti chovají jako skuteční chlapi. „Oni po
sobě nelezou, když dají gól, nepusinkují se
dvě hodiny… Prostě si plácnou a jdou dál.
Co mě na nich nejvíc baví, je jejich nezměrná bojovnost a ochota udělat cokoli
pro tým. Nejsou to žádní bolestínci,“ nešetří chválou. Celému turnaji by prý prospělo, kdyby právě Island vydržel na turnaji
co nejdéle.

Na co si naopak autor řady fotbalových
knih nepotrpí, jsou rádoby chlapské pěstní
projevy některých fanoušků. Oprávněné
obavy z násilí mezi fandy aktuálně panují
i v Rusku. „Angličani se chtějí pomstít za
to, jak je ruští rowdies honili po Francii
před dvěma lety. Dá se tedy očekávat velká odveta. Z toho mají bezpečnostní složky trochu vítr,“ připouští Bosák.

Strkanice mezi komentátory
Na stadionu to během utkání mnohdy vře
nejen ve fanouškovských kotlích, ale také
v komentátorské lóži. Sám Bosák přiznává, že nejásá nadšením, když dostane za
souseda hlučnějšího kolegu, který zápas
prožívá příliš bouřlivě. „Komentátorské
pozice jsou namačkané jedna vedle druhé.
Je to zkrátka rameno na rameno.

Představte si, že frajer vedle vás řve, jako
když ho na nože berou, a to i ve chvílích,
kdy se na hřišti nic zásadního neděje,“ líčí
Bosák. „Je jim úplně jedno, jestli někoho
ruší, nebo ne. Jenomže pak neslyšíte sám
sebe a problém mají i zvukaři v pražské režii,“ pokračuje s tím, že takový projev je typický pro Jihoameričany, ale i pro další jižanské národy – Španěly a Portugalce nevyjímaje. „Často při komentování různě
poskakují, občas do vás vrazí loktem nebo
vám něco rozlijí… Vůbec je to ale netankuje, protože jsou tak vtažení do zápasu, že
zapomínají, že nejsou fandové, ale komentátoři. To je z mého pohledu obrovská chyba, ale asi je nepředělám,“ dodává rezignovaně nejpopulárnější český fotbalový komentátor.
(vrm)

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
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18+ Ministerstvo ﬁnancí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

www.ifortuna.cz

skupina a

skupina B

14. 6., 17.00, Moskva, Lužniki

Rusko – Saúdská Arábie

:

15. 6., 14.00, Jekatěrinburk

Egypt – Uruguay

:

skupina f
17. 6., 17.00, Moskva, Lužniki

Německo – Mexiko

:

18. 6., 14.00, Nižnij Novgorod

Švédsko – Jižní Korea

:

23. 6., 17.00, Rostov

Jižní Korea – Mexiko

:

23. 6., 20.00, Soči

Německo – Švédsko

:

27. 6., 16.00, Jekatěrinburk

Mexiko – Švédsko

:

27. 6., 16.00, Kazaň

Jižní Korea – Německo

:

Portugalsko – Maroko

:

Peru – Dánsko
21. 6., 14.00, Samara

:

Dánsko – Austrálie

:

Francie – Peru

:

Dánsko – Francie

21. 6., 17.00, Jekatěrinbu

Írán – Španělsko

26. 6., 16.00, Moskva, Lu

Írán – Portugalsko

26. 6., 16.00, Soči

25. 6., 20.00, Kaliningrad

:

Francie – Austrálie
16. 6., 18.00, Saransk

Portugalsko – Španělsko

25. 6., 20.00, Saransk

:

25. 6., 16.00, Volgograd

Saúdská Arábie – Egypt

:

20. 6., 20.00, Kazaň

:

25. 6., 16.00, Samara

Uruguay – Rusko

Maroko – Írán

20. 6., 14.00, Moskva, Lužniki

20. 6., 17.00, Rostov

Uruguay – Saúdská Arábie

16. 6., 12.00, Kazaň

15. 6., 20.00, Soči

:

19. 6., 20.00, Petrohrad

Rusko – Egypt

skup

15. 6., 17.00, Petrohrad

Španělsko – Maroko

:

Austrálie – Peru

mistrovst
světa
ve fotBal
2018

Všechny časy jsou uvedeny v SELČ

osmifinále
30. 6., 20.00, Soči
1A
2B

finá

15. 7., 17.00, Moskva,

čtvrtfinále
6. 7., 16.00, Nižnij Novgorod

30. 6., 16.00, Kazaň

semifinále

1C
10. 7., 20.00, Petrohrad

2D

2. 7., 16.00, Samara
1E
2F

6. 7., 20.00, Kazaň

14. 7., 16.00, Petrohra

2. 7., 20.00, Rostov
1G
2H

o 3. m

pina C

skupina D

skupina e

16. 6., 15.00, Moskva, Otkrytie

:

Argentina – Island

17. 6., 14.00, Samara

:

16. 6., 21.00, Kaliningrad

:

Chorvatsko – Nigérie

urk

Argentina – Chorvatsko

užniki

Nigérie – Island

:

Nigérie – Argentina

tví

Island – Chorvatsko

Srbsko – Švýcarsko
Srbsko – Brazílie
Švýcarsko – Kostarika

:

:

Polsko – Senegal

:

Japonsko – Senegal

:

24. 6., 20.00, Kazaň

:

28. 6., 20.00, Saransk

Polsko – Kolumbie

:

28. 6., 16.00, Volgograd

:

28. 6., 20.00, Kaliningrad

Anglie – Belgie

Kolumbie – Japonsko

24. 6., 17.00, Jekatěrinburk

:

24. 6., 14.00, Nižnij Novgorod

Panama – Tunisko

:

19. 6., 17.00, Moskva, Otkrytie

23. 6., 14.00, Moskva, Otkrytie

Anglie – Panama

:

19. 6., 14.00, Saransk

:

18. 6., 20.00, Volgograd

Belgie – Tunisko

:

skupina h

18. 6., 17.00, Soči

Belgie – Panama

:

27. 6., 20.00, Nižnij Novgorod

:

skupina g

Tunisko – Anglie

le

Brazílie – Kostarika

27. 6., 20.00, Moskva, Otkrytie

:

26. 6., 20.00, Rostov

:

:

22. 6., 20.00, Kaliningrad

:

26. 6., 20.00, Petrohrad

:

Brazílie – Švýcarsko
22. 6., 14.00, Petrohrad

22. 6., 17.00, Volgograd

:

:

17. 6., 20.00, Rostov

:

21. 6., 20.00, Nižnij Novgorod

:

Kostarika – Srbsko

Japonsko – Polsko

:

28. 6., 16.00, Samara

:

Senegal – Kolumbie

ále

:

osmifinále

Lužniki

čtvrtfinále
7. 7., 16.00, Samara

2A

1D

11. 7., 20.00, Moskva, Lužniki

místo

1B

1. 7., 20.00, Nižnij Novgorod

semifinále

ad

1. 7., 16.00, Moskva, Lužniki

2C

3. 7., 16.00, Petrohrad
1F
7. 7., 20.00, Soči

2E

3. 7., 20.00, Moskva, Otkrytie
1H
2G
profimedia.cz
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Zatracenci. Hvězdy, které
se na šampionát nepodívají

Neymar a Dani Alves spolu ještě
v dresu Barcelony. Zatímco prvně
jmenovaný bude hvězdou šampionátu, Alvese nepustilo zranění.
RUSKO | Neymar, Cristiano Ronaldo,
Messi. Největší hvězdy ve čtvrtek zahájeného fotbalového mistrovství světa jsou
zřejmé. Ovšem na šampionát se naopak nepodívá celá řada skvělých hráčů, ačkoliv
se jejich týmy na svátek kopané probojovaly. Jenže zatímco někdo měl smůlu na zranění, jiný „dojel“ na příliš široký kádr a někdo také na osobní vztahy s koučem.
Právě na neshody s trenérem Francie doplatil kanonýr Karim Benzema. „Dokud
bude u reprezentace Deschamps, nemám
šanci,“ konstatoval v dubnu známý bouřlivák, který si s koučem zkrátka nepadl do

noty. Na vlastní povahu zřejmě může žehrat belgický záložník Radja Nainggolan,
jehož týmový lodivod Roberto Martínez
nenominoval kvůli jeho vznětlivé povaze.
Potetovaný drsňák je svůj – občas se pohádá se spoluhráči, někdy to přežene s důrazem a také si nedokáže odepřít cigarety.
Šokem je neúčast tahouna Manchesteru
City Leroye Saného, jenž se nevešel do
soupisky německému trenérovi. I bývalý
kapitán německého nároďáku Michael
Ballack se podivil: „Jen aby nám takový
hráč nechyběl!“ Do kádru posledního světového šampiona se nevešel ani Mario
Götze. Na nabytý kádr doplatil argentinský bomber Mauro Icardi, kapitán Interu
Milán a nejlepší střelec italské ligy. Přednost zkrátka dostali jiní. V dresu Španělska bude chybět 31letý Cesc Fábregas
z Chelsea, který tak místo přípravy na MS
absolvoval na pražské Letné rozlučku s kariérou Tomáše Rosického.
To o Dani Alvese v týmu Brazílie stáli,
ovšem jeden z lídrů PSG se zranil a do
šampionátu se nestačil dát dohromady.

PERLIČKY Z FOTBALOVÉHO RUSKA
• Bizarní tribuna aneb Tady byste sedět
nechtěli. Každý stadion, který hostí zápasy
MS, má pojmout alespoň 35 tisíc diváků.
Jenže fotbalový svatostánek týmu FC Ural
těmto podmínkám nevyhovoval. A tak se
Rusové rozhodli místo nějaké nákladnější
rekonstrukce pouze „otevřít“ bok a postavit
zde jen dočasnou montovanou tribunu.
Vskutku bizarní řešení...
• Na šampionátu vydělávají i rasové. Už v lednu byl v Rusku vyhlášen státní tendr na
likvidaci potulných koček a psů ve fotbalových městech. Stát vyčlenil 110 milionů rublů. „Za
tyto peníze mohla proběhnout sterilizace, vakcinace i výstavba útulků po celé zemi, ale oni
dali přednost masovému vraždění,“ uvedla ruská ochránkyně zvířat Jekatěrina Dmitrijevová.
• Rusové pokračují v tradici „Potěmkinových vesnic“. Aby zahraniční fanoušci neviděli,
jak jsou desítky staveb v okolí některých stadionů v havarijním stavu, v Nižním Novgorodu
a v Rostově zdevastované domy překryly „falešné fasády“, jak plakáty se zobrazením
upravených staveb označil list Moskovskij komsomolec. V Rostově má být takových
plakátů s fasádami dokonce 250.
• Rasisty na tribunách odhalí speciální pozorovatelé. FIFA nehodlá tolerovat jakékoliv
projevy rasismu na stadionech. Na dodržování pravidel budou poprvé v historii mistrovství
světa dohlížet na každém zápase speciální pozorovatelé z organizace FARE. Fanoušky
obou soupeřů a neutrální diváky budou monitorovat vždy tři lidé. „Tito pozorovatelé
budou znát jazyk a jsou proškoleni o odlišnostech jednotlivých kultur fanoušků,“ uvedla
FIFA v prohlášení s tím, že systém byl odzkoušen už v kvalifikaci. V Latinské Americe
například vedl k řadě trestů pro jednotlivé reprezentace.

(mb, iDNES.cz, lidovky.cz)

KRÁSKY FANDÍ REPREZENTANTŮM
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EXKLUZIVNÍ LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ POBYTY
8 DNÍ = 7 NOCÍ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH - HOTEL RICHARD****
PLATÍ DO 31. 10. 2018
sleva 38 %
8.900,- Kč osoba ve 2-lůžkovém pokoji
= pův. cena 14.350,- Kč
9.900,- Kč 1-lůžkový pokoj
V ceně je zahrnuto:
Ubytování s bohatou polopenzí
Polední snack v celých dnech pobytu
/polévka + malý salát/
1x aperitiv na přivítanou
1x lékařské vyšetření
10x procedura dle doporučení lékaře
Bazén, vířivka, ﬁtness studio, pitná kůra, župan
Rezervace: Email: recepce@hotelrichard.com / Tel: 354 696 111

Iveco Daily 35S11 SKLÁPĚČ
Vyrobeno

2013

Tachometr 55 535 km

Snoubenka portugalského útočníka Cristiana Ronalda Georgina.

Zpěvačka Shakira - přítelkyně španělského obránce Gerarda Piquého.

Subaru Impreza 2.0i 118KW KLIMA
LPG

Adria MATRIX M680SP Fiat...

Vyrobeno

Tachometr 27 000 km

2006

Vyrobeno

2011

Palivo

diesel

Tachometr 167 146 km

Palivo

diesel

Cena

453 750 Kč

Palivo

benzín

Cena

1 159 990 Kč

Cena

99 900 Kč

Happy Auto s.r.o.
548 535 919
www.happyauto.cz

Přítelkyně brazilského
útočníka Neymara
Marquezine.

Auto Blümel
+420 602 254 299
www.autoblumel.cz

Blue Rent
777 656 272
www.bluerent.cz
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100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
EMISE:
Jubilejní pamětní medaile ZDARMA
POZOR:
Pouze 1 medaile pro každého zákazníka
Téma:
100. výročí vzniku
Československa

Nejjednodušší způsob objednání:
www.100-let-csr.cz; tel.: 810 50 50 20

Emise:
Bezplatná pamětní
medaile pro každého

Distributor:
Národní Pokladnice

Cena:
0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

V letošním roce oslavíme významné výročí 100 let od vzniku
Československa, jednu z nejdůležitějších událostí našich dějin.
Události, která předurčila osud naší země.

Zásadní měrou se o vznik našeho samostatného státu zasloužil
Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident.
Abychom uctili mimořádné výročí, Národní Pokladnice připravila
pamětní medaili pro každého zcela ZDARMA.
POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

ČÍSLO REZERVACE:

72012310

CENA:

O Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 medaile na objednávku

OBJEDNÁNÍ:

www.100-let-csr.cz; 810 50 50 20

ZDARMA

Vzhledem k tomu, že výročí 100 let od vzniku Československa
je pro každého našeho občana zcela zásadní, každému je
k dispozici pouze 1 pamětní medaile. Platíte pouze poštovné
a balné ve výši 89 Kč. Garantujeme Vám právo na vrácení
pamětní medaile ve lhůtě 14 dnů od doručení. Nabídka platí
pouze 10 dnů!

www.100-let-csr.cz

Nejjednodušší rezervace:
Internetový rezervační systém:

www.100-let-csr.cz

Telefonní rezervační linka:

810 50 50 20

PO–ČT: 9:00–17:00, PÁ: 9:00–15:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní

ø 33 mm

Téma:

100. výročí vzniku Československa

Avers:

Portrét Tomáše Garrigua Masaryka a znaky republiky Československé

Revers:

Obrys Československa s motivem lípy a opisem Pravda vítězí

Průměr:

33 mm

Hmotnost:

15 g

Kov:

Mědinikl

Cena:

0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

Důležité:

Pouze 1 pamětní medaile na osobu

Internetový rezervační systém
www.100-let-csr.cz

festival
dobré
nálady

HUDEBNÍ IMPULSY

Drsný opravář telefonů
JOSEF VLČEK

Vojtek. Vyklubal
se z něj jeden
z
velkých
rockových bavičů, které Češi do té
doby mohli obdivovat jen na západ od
hranic. Rozmáchlý, suverénní, někdy třeba i arogantní provokatér se smyslem pro každou legraci nebo
výtržnost. Prostě zábavná a originální osobnost. Další kariéra
Kabátu je dobře známá. Jedenáct
alb, která dnes vydali, se prodalo
v celkovém nákladu víc než milion
kusů. Stali se dvanáctkrát slavíky v kategorii skupin. A drží také český rockový koncertní rekord. Na jejich vystoupení na pražském Vypichu přišlo v roce
2014 přes sedmdesát tisíc fanoušků.
Vojtek a Kabát mají v Česku řadu následovníků, možná nejvíc ze všech kapel. Jmenují se Kabát Revival (těch je
nejméně pět), Tabák, Vaťák, Pršák...
Kritika někdy Kabát považuje za sym-

N

áročné koncerty, pak večírky, alkohol, ženy. Prostě život na plný
plyn. Někteří rockeři kvůli němu
stárnou zdánlivě rychleji než ostatní.
Pepa Vojtek, který 21. června oslaví své
53. narozeniny, ale spíš zraje jako víno.
Přitom má za sebou už 30 let v Kabátu.
Když do teplické kapely v roce 1988
nastupoval, živil se jako opravář telefonů. Kabát se vzápětí stal nečekanou ozdobou festivalu Rockfest a v odborných
kruzích se začalo mluvit o tom, že kromě
Kamila Střihavky a Laury a jejích tygrů
se na severu objevili „čeští Judas Priest“.
Na polistopadové scéně se živelné pětičlenné partě rozevřely do široka brány
hudebního průmyslu a první album Má ji
motorovou s hity Dr. Bambus a Máš to
za sebou udělaly z Kabátu v roce 1991
nejúspěšnější českou rockovou kapelu.
Vedle baskytaristy Milana Špalka,
který psal kapele vtipné, navíc hodně
přidrzlé i šťavnaté texty, měl největší zásluhu na úspěchu právě pětadvacetiletý

bol českého buranství, ale jen málokdo
si uvědomuje, že řada jejich hitů se odjakživa nevyjadřovala jen k pití a holkám. Vojtek a jeho parta se vždycky dokázali výstižně vyjádřit k současné české realitě. Například jejich Colorado už
v roce 1994 popisovalo divokou českou
privatizaci, dávno před tím, než ji začala vážně vnímat

FOTO | MAFRA

média. A v písni Bambiti di Praga v roce
2010 dokázali popsat český korupční
svět lépe než nejlepší čeští spisovatelé.
Od roku 1996 se Pepa Vojtek věnuje
také sólové dráze. Díky svému smyslu
pro show se stal žádanou hvězdou muzikálů. Pravověrné rockové publikum to
kupodivu jako zradu nebralo. Pravděpodobně proto, že jeho prvním muzikálem
byl rockový opus Daniela Landy Krysař. Vojtkovi jako muzikálové hvězdě
se nejvíce daří na menších scénách jako
Divadlo Broadway nebo Hybernia v komornějších inscenacích jako byly Hamlet, Mefisto nebo Muž se železnou
maskou. V nich vyniká jeho smysl pro
kontakt s publikem. Za dvojroli Fausta
a Mefista dostal v roce 2007 cenu Thálie. Pepa Vojtek má odjakživa pověst bujarého rockera. Potvrzuje to i jeho pět
dětí se čtyřmi partnerkami. Ale zdá se,
že živelný padesátník v posledních letech své zběsilé tempo trochu zpomaluje. Se svou třetí manželkou Jovankou už žije přes devět let. A to je co
říct!
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Ostatní

Věda a výzkum

Úklid Plzeň, 121Kč/hod.

121 - 121 Kč / hodinu

Lepení složek

120 - 120 Kč / hodinu

Jednoduchá brigáda - 21.6., 120 Kč/hod
ík
Více na www.jobdnes.cz

R&D inženýr – vývoj software pro maticové světlomety
Vývojový inženýr zobrazovací optiky - nový jičín

Elektronik / Most

Kč

d

120 Kč / měsíc
í

ě

Kč /

ě í

PLC programátor

t ý j ý
Více na www.jobdnes.cz

Věda a výzkum

Doprava, logistika

R&D inženýr – vývoj software pro maticové světlomety

Řidič VZV

Vývojový inženýr zobrazovací optiky - nový jičín

Skladník bez praxe na

PLC programátor

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Regulatory AND quality specialist
Kč/ ě

Kompletace setů, HPP, fixní mzda 140Kč/hod.…

150 - 180 Kč / hodinu
22 500 - 25 000 Kč / měsíc

Regulatory AND quality specialist

Dlouhodobá brigáda (kompletace setů), 140Kč/hod.…

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

140 - 140 Kč / hodinu

Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 16. června 2018
Nova

Prima

Prima cool

6.45 Kačeří příběhy (49, 50) 7.35 Spongebob
v kalhotách IX (16) 7.55 SuperStar –
Superfinále 11.05 Koření 12.05 Volejte Novu
12.40 Rady ptáka Loskutáka 13.40 Tipy ptáka
Loskutáka 13.55 Víkend 15.00 Vzkaz v lahvi
17.35 Cesta na tajuplný ostrov 2 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.30 Ben 10 (30) 6.45 Transformers: Roboti
v utajení (26) 7.10 Jen počkej, zajíci!
7.35 M.A.S.H (247) 8.15 M.A.S.H (248) 8.45
Autosalon 9.55 Bikesalon 10.30 S pravdou
ven 11.30 Máme rádi Česko 13.30 Policajti
z centra (13) 14.45 Vraždy v Midsomeru XII
16.50 Roztomilý člověk. Filmová komedie
(ČR, 1941) 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR. Ty nejzajímavější a nejčerstvější drby ze světa showbyznysu

7.00 Akta X X (4) 8.00 Top Gear IV 9.15 Pevnost
Boyard (8) 11.45 Re-play 12.20 COOL e-sport
12.55 Futurama X (7) 13.20 Simpsonovi XXVIII (5)
13.50 Simpsonovi XXVIII (6) 14.10 COOLfeed
14.25 Simpsonovi XXVIII (7) 14.55 Simpsonovi
XXVIII (8) 15.20 Futurama X (8) 15.50 Muži v černém 3 17.55 Simpsonovi XXVIII (9-12) 20.00
Ospalá díra 22.15 Resident Evil: Zánik 0.10 Tyran III
(6), seriál (USA, 2015)

20.00 Zázraky přírody
21.10 Vzpomínky na Afriku
Romantické drama (USA, 1985).
Hrají M. Streepová, R. Redford,
K. M. Brandauer, M. Kitchen,
R. Kempsonová. Režie S. Pollack
23.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.50 Columbo
Ve hře je všechno. Krimiseriál
(USA, 1993). Hrají P. Falk,
F. Dunawayová, C. Christianová
a další. Režie V. McEveety
1.20 Manéž Bolka Polívky
2.35 Banánové rybičky
3.00 Diskodrom 2005
3.40 Ruční dojení
4.05 Zahrada je hra
4.25 Po stopách hvězd
4.55 Na svatbě nemusí
být jen svíčková
5.20 Etiketa
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.10 Krimi

6.35 Noviny 7.20 Soudní síň 8.00 Policisté v akci
9.05 Aféry 2 10.00 Soudní síň 11.00 Čtyřnohá
romance 13.00 Okres na severu (9/13) 14.05
Dvojčata (7, 8) 15.00 Dvojčata 15.50 Soudní síň
16.40 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Inženýrská odysea (12/13) 21.30 Česko
Slovensko má talent 23.05 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.10 Noviny 5.50 Krimi 6.15 Noviny

6.50 Krimi 7.20 Soudní síň 8.00 Soudní síň 9.05
Puma (1/9) 11.10 Česko Slovensko má talent 12.50
Inženýrská odysea (12/13) 14.00 Smrt za oponou
15.55 Nová zahrada 16.55 Na chalupě 17.55 Nové
bydlení 2 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.45 Čtyřnohá romance, romantická komedie (Rak./N, 2006) 0.40 Nová zahrada

PONDĚLÍ 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Ranní

noviny 8.10 Ochránci 9.05 Ochránci 10.00 Aféry 2
10.50 Medicopter 117 (59/82) 11.50 Nákupní maniačky 13.00 Dědictví (1/34) 14.30 Soudní síň 15.35
Aféry 2 16.30 Soudní síň 17.20 Policisté v akci 18.20
Naši 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Smrt za oponou 22.15 Rváči 0.20 Medicopter 117 (59/82)

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

PRVNÍ POMOC PRO RODIČE!

Naši
NEJOBLÍBENĚJŠÍ SLOVENSKÝ RODINNÝ SERIÁL
PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 18:20

20.20 Pán prstenů:
Společenstvo prstenu
Dobrodružný rodinný fantasy
film (N. Zél./USA, 2001)
23.45 Ledově ostří
Komedie (USA, 2007)
1.30 Cesta na tajuplný ostrov 2
Dobrodružný film (USA, 2012)
3.10 Nevinnost

ÚTERÝ 10.55 Medicopter 117 12.00 Nákupní
maniačky 13.05 Dědictví 14.30 Soudní síň 15.30
Aféry 2 16.30 Soudní síň 17.20 Policisté v akci
18.20 Naši 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Ten
pravý pro život 22.20 Specialisté na vraždy 23.20
Na plný plyn 0.25 Medicopter 117
STŘEDA 9.55 Aféry 2 10.55 Medicopter 117
11.55 Nákupní maniačky 13.10 Dědictví 14.30
Soudní síň 15.35 Aféry 2 16.30 Soudní síň 17.20
Policisté v akci 18.20 Naši 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Česko Slovensko má talent 21.55 Dr. Dokonalý 22.55 Na plný plyn 23.55 Medicopter 117
ČTVRTEK 10.00 Aféry 2 10.55 Medicopter 117

12.00 Nákupní maniačky 13.10 Dědictví 14.30
Soudní síň 15.35 Aféry 2 16.30 Soudní síň 17.20
Policisté v akci 18.20 Naši 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Vyznání lásky 22.20 Specialisté na
vraždy 23.20 Na plný plyn 0.25 Medicopter 117

PÁTEK 10.00 Aféry 2 11.00 Medicopter 117 11.55

Nákupní maniačky 13.00 Dědictví 14.25 Soudní síň
15.30 Aféry 2 16.25 Soudní síň 17.15 Policisté v akci
18.20 Naši, komediální seriál 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Okres na severu 21.30 Láska na celý
život 23.00 Ochránci 0.00 Medicopter 117
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ČT1
6.35 Polopatě 7.25 Skleněná panna 8.15
Gejzír 8.45 Slovácko sa nesúdí (3) 9.30
Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 O Terezce a paní Madam 13.50 O princezně, která nesměla na slunce 14.30 Cech
panen kutnohorských 16.00 Zítra vstanu
a opařím se čajem 17.35 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

20.15 V. I. P. vraždy II (11)
Když řádí zubatá. Detektivní
seriál (ČR, 2017). Hrají
S. Norisová, P. Děrgel,
J. Dvořák, M. Vladyka,
J. Révai. Režie J. Bártů
21.35 Jack Reacher: Poslední výstřel
Akční film (USA, 2012). Hrají
T. Cruise, R. Pikeová, R. Jenkins,
D. Oyelowo, W. Herzog a další.
Režie Ch. McQuarrie
0.20 Nic mě nezastaví
Thriller (VB/Mar./Šp./USA,
2015). Hrají A. Dixonová,
N. Whitmey, L. Eichornová,
V. Topic a další. Režie H. J. Ford
2.20 Vraždy v Midsomeru XII
Slídil. Krimiseriál (VB, 2009)
4.15 Kat: Válečná zóna
Thriller (N/Kan./USA, 2008).
Hrají R. Stevenson, D. West,
J. Benzová a další. Režie
L. Alexander

Relax
SOBOTA 10.05 Filmové novinky 10.30

Zvěřinec 11.00 Relax na špacíru 11.25 Regionální
zprávy 11.40 Národní zprávy 11.45 Luxus store
12.45 Vědmy radí 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Esmeralda 18.35 Dámská jízda
Heidi 19.30 Doktor z hor 20.30 Doktor z hor 21.25
Sobotní zábava 22.05 7 pádů Honzy Dědka 22.35
Krampovoloviny 23.45 Vědmy radí

NEDĚLE 8.05 Divoký anděl 8.55 Divoký anděl

10.05 Indian – pořad o hrách 10.30 Zvěřinec 11.00
Relax na špacíru 11.25 Regionální zprávy 11.40
Národní zprávy 11.45 Luxus store 12.45 Vědmy radí
15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45 Doktor
z hor 18.35 Dámská jízda Heidi 19.30 Doktor z hor
20.30 Doktor z hor 21.25 Poslední zhasne 23.00
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Vědmy radí

PONDĚLÍ 11.45 Luxus store 12.45 Vědmy radí

15.55 Filmové novinky 16.25 Esmeralda 17.25
Doktor z hor 18.40 Regionální zprávy 18.55 Národní
zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka 19.30 Divoký
anděl 20.25 Esmeralda 21.15 Doktor z hor 22.25
Regionální zprávy 22.40 Národní zprávy 22.45
Krampovoloviny 23.45 Vědmy radí

Nova Cinema
6.30 Námořní vyšetřovací služba XII (8, 9) 8.20
Odložené případy VII (6) 9.15 Odložené případy VII
(7) 10.10 Sherlock Holmes: Jak prosté II (9) 11.05
Sherlock Holmes: Jak prosté II (10) 12.25 Král džungle 14.10 Slečna drsňák 2: Ještě drsnější 16.25 Malí
uličníci 17.50 Dědictví aneb Kurva se neříká 20.00
Karlík a továrna na čokoládu, dobrodružný film
(USA/VB, 2005) 22.15 Kobra, akční film (USA, 1986)
0.00 Vikingové, dobrodružné fantasy (USA, 1999)

Prima Max
6.10 Transformers: Roboti v utajení (25) 6.35
Ninjago VI (9) 7.05 Ben 10 (29) 7.20 Zprávy FTV
Prima 8.30 Vítejte doma! II (9) 9.20 Vítejte doma!
II (10) 10.20 Dokaž to!, drama (USA, 2008) 12.15
Oddíl 10 z Navarone, válečný film (USA/VB, 1978)
14.50 Casino Royale, akční film (VB, 2006) 18.05
Dvanáct do tuctu 2, rodinná komedie (USA, 2005)
20.00 Gejša, romantický film (USA, 2005) 23.10
Mutant 2, sci-fi horor (USA, 1998)

ÚTERÝ 15.55 Indian – pořad o hrách 16.25

Esmeralda 17.25 Doktor z hor 18.40 Regionální zprávy 18.55 Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka
19.30 Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15 Doktor
z hor 22.25 Regionální zprávy 22.40 Národní zprávy
22.45 Krampovoloviny 23.45 Vědmy radí

STŘEDA 15.55 Relax na špacíru 16.25 Esmeralda
17.25 Doktor z hor 18.40 Regionální zprávy 18.55
Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka 19.30
Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15 Doktor z hor
22.25 Regionální zprávy 22.40 Národní zprávy
22.45 Krampovoloviny 23.45 Vědmy radí
ČTVRTEK 15.55 Zvěřinec 16.25 Esmeralda 17.25
Doktor z hor 18.40 Regionální zprávy 18.55 Národní
zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka 19.30 Divoký
anděl 20.25 Esmeralda 21.15 Doktor z hor 22.25
Regionální zprávy 22.40 Národní zprávy 22.45
Krampovoloviny 23.45 Vědmy radí
PÁTEK 11.40 Národní zprávy 11.45 Luxus store
12.45 Vědmy radí 15.55 Zvěřinec 16.25 Esmeralda
17.25 Doktor z hor 18.40 Regionální zprávy 18.55
Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka 19.30
Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15 Doktor z hor
22.05 Poslední zhasne 23.45 Vědmy radí
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neděle 17. června 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.05
15.35
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
22.05
22.34
22.35
0.10
1.40
2.20

Zajímavosti z regionů 6.40 Cech
panen kutnohorských 8.10 Úsměvy
Zdeňka Štěpánka 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Cirkus
Humberto (11/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O labuti
Taneček přes dvě pekla
Perly a růže
Zdivočelá země (28, 29/45)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Tady hlídám já!
Rodinná komedie (ČR, 2012)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Zastřený hlas
Inspektor Banks IV
Bolkoviny
13. komnata Jiřího Langmajera st.

NOVA
6.00 Oggy a Škodíci VI (63, 64)
6.20 Milesova vesmírná
dobrodružství (29)
6.45 Kačeří příběhy (51, 52)
7.35 Spongebob v kalhotách IX (17)
7.55 Správná dvojka (11)
8.20 O Rampelníkovi
10.00 Kdopak to mluví 2
11.35 Magická posedlost
13.40 Okresní přebor:
Poslední zápas Pepika Hnátka
Komedie (ČR, 2012)
15.55 Noc klavíristy
Detektivní film (ČR, 1976)
17.40 Prázdniny pro psa
Rodinná komedie (ČR, 1980)
19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
20.20 Na vodě (1)
Na dně
21.25 Na vodě (2)
Milej kluk
22.35 Střepiny
23.05 Na vlastní nebezpečí
Akční thriller (ČR, 2008)
1.00 Noc klavíristy
2.25 Námořní vyšetřovací služba XII (11)
3.05 Volejte Novu

6.35
6.50
7.15
7.45
8.15
9.20
9.50
11.00
11.55
12.50
13.30
13.50
14.45
16.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.15
0.45
1.10
2.15

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (31)
Transformers: Roboti v utajení II (1)
Ninjago
M.A.S.H (247)
Největší tankové bitvy (6)
Prima ZOOM Svět
Ano, šéfe!
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Teď vaří šéf!
Vraždy v Midsomeru XII
Náměsíčná
Což takhle dát si špenát
Komedie (ČR, 1977)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Decibely lásky
Hudební komedie (ČR, 2016)
Do noci
Akční komedie (USA, 1985)
Bikesalon
Největší tankové bitvy (6)
Vraždy v Midsomeru XII
Náměsíčná

5.30 Malí uličníci 6.55 Král džungle 8.40 Vzkaz
v láhvi 11.35 Karlík a továrna na čokoládu 13.50 Tělo
jako důkaz III (12, 13) 15.40 Rizzoli and Isles: Vraždy
na pitevně III (1) 16.35 Pán prstenů: Společenstvo
prstenu 20.00 Green Lantern, sci-fi film (USA, 2011)
22.10 Americká panna, komedie (USA, 2009)
23.50 Ledově ostří, komedie (USA, 2007)

Prima cool
7.05 Akta X X (5) 8.05 Top Gear IV 9.20 Pevnost
Boyard (9) 11.55 Cool Wave 12.25 Futurama X (8)
12.55 Simpsonovi XXVIII (9, 10) 13.45 COOLfeed
13.55 Simpsonovi XXVIII (11) 14.25 Simpsonovi
XXVIII (12) 14.55 Futurama X (9) 15.25 Thunderbolt
a Lightfoot 17.55 Simpsonovi XXVIII (13-16) 20.00
Terminátor 2: Den zúčtování 22.55 Vikingové III (5)
23.55 Živí mrtví VII (3) 0.50 Tyran III (7)

Prima Max
6.25 Transformers: Roboti v utajení (26) 6.50
Ninjago VI (10) 7.20 Ben 10 (30) 7.40 Zprávy FTV
Prima 8.55 Vítejte doma! II (10) 9.50 Vítejte doma!
II (11) 10.50 Roztomilý člověk 12.45 Dvanáct do
tuctu 2 14.45 Gejša 17.50 Perfektní záskok, komedie (USA, 1997) 20.00 Druhý báječný hotel
Marigold, komedie (VB, 2015) 22.30 Jack Reacher:
Poslední výstřel, akční film (USA, 2012)

pondělí 18. června 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Slovácko sa nesúdí (3)
9.45 Štafle. Komedie (ČR, 1974)
10.25 168 hodin 10.55 Pošta pro tebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Třetí patro (6/6)
13.40 To jsem z toho jelen (6/6)
14.10 Dva, t. č. v zel. hl. dvě veselé
nekuř.
14.50 To je vražda, napsala III
16.00 Jsou hvězdy, které nehasnou
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Kriminálka Staré Město II (1/6)
21.00 Družička
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista IV
23.15 Na stopě
23.35 Taggart
0.30 AZ-kvíz
0.55 Kalendárium

5.55
8.20
8.35
9.30
10.40
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.55
23.50
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3490)
Na vodě (1)
Na vodě (2)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (228)
Odložené případy VII (8)
Odložené případy VII (9)
Námořní vyšetřovací služba XII (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3491)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (7)
Čarodějnice
Atentát (1)
Prezident
Beze stopy III (9)
Odložené případy VII (8, 9)
Námořní vyšetřovací služba XII (12)
Beze stopy III (9)

6.25
6.45
7.25
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.35
23.45
0.45
1.45
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (32)
My Little Pony II (25)
M.A.S.H (248-250)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Vítězství lásky
Romantický film (N, 2008)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (15)
Doktor z hor: Nové příběhy X (11)
Návrat komisaře Rexe XII (3)
Návrat komisaře Rexe XII (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (108)
Oslava s překvapením
Ano, šéfe!
Štiky
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XII (3)
Návrat komisaře Rexe XII (4)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy X (11)

5.35 O Rampelníkovi 7.15 Karlík a továrna na čokoládu 9.25 Pevnost Petticoat 11.35 Magická posedlost 13.55 Green Lantern 16.05 Okresní přebor:
Poslední zápas Pepika Hnátka 18.15 Cesta na tajuplný ostrov 2 20.00 Lov na čarodějnice, krimifilm
(Austr., 1999) 21.50 Za každou cenu, drama (USA,
2012) 23.50 Americká panna, komedie (USA, 2009)

Prima cool
12.05 Futurama X 12.35 Simpsonovi XXVIII 13.25
COOLfeed 13.40 Simpsonovi XXVIII 14.35 COOL
e-sport 15.10 Re-play 15.45 Futurama X 16.05
Americký chopper VII 17.05 Top Gear IV 18.15
Simpsonovi XXVIII 20.05 COOLfeed 20.15
Simpsonovi XXIX 20.50 Teorie velkého třesku XI
21.20 Teorie velkého třesku IV 22.15 Prima Partička
23.10 COOLfeed 23.20 Americký chopper VII

Prima Max
6.20 Transformers: Roboti v utajení II (1) 6.45
Ninjago VII (1) 7.15 Ben 10 (31) 7.35 Zprávy FTV
Prima 8.50 Vítejte doma! II (12) 9.45 Hvězdná brána
IX (17) 10.45 Dokaž to! 12.40 Perfektní záskok 14.50
Terminátor 2: Den zúčtování 1991) 17.45 Mystic
Pizza, komedie (USA, 1988) 20.00 Ošetřovatel,
komedie (USA, 2011) 22.15 Mstitel bezpráví 2, akční
film (USA, 2014) 0.10 Druhý báječný hotel Marigold

úterý 19. června 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
10.10 Dva, t. č. v zel. hl. dvě veselé
nekuř 10.50 Zajíci v pytli

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Zkoušky z dospělosti (1/6)
13.25 Přátelé Zeleného údolí (1/12)
13.55 Útěk
14.25 Doktor Martin VI
15.10 To je vražda, napsala III
16.00 Jsou hvězdy, které nehasnou
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Zlatá hokejka
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Případy detektiva Murdocha XI
23.15 Taggart
0.00 AZ-kvíz
0.30 Banánové rybičky
0.55 Na stopě

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
22.40
23.40
1.30
2.10
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3491)
Kriminálka Anděl (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (229)
Odložené případy VII (10)
Odložené případy VII (11)
Námořní vyšetřovací služba XII (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3492)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (8)
Comeback (1)
Comeback (2)
Beze stopy III (10)
Odložené případy VII (10, 11)
Námořní vyšetřovací služba XII (13)
Beze stopy III (10)
Správná dvojka (12)

6.25
6.45
7.25
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.45
0.45
1.45
2.50
3.45

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (33)
My Little Pony II (26)
M.A.S.H (250-252)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Zamilované léto
Romantický film (N, 2007)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (16)
Doktor z hor: Nové příběhy X (12)
Návrat komisaře Rexe XII (5)
Návrat komisaře Rexe XII (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (113)
Macátko na odchodu
Policajti z centra (14)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XII (5)
Návrat komisaře Rexe XII (6)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy X (12)

6.15 Vzkaz v lahvi 8.45 Odložené případy VII (8, 9)
11.05 Green Lantern 13.35 Pán prstenů:
Společenstvo prstenu 17.00 Kdopak to mluví 2
18.30 Prázdniny pro psa, rodinná komedie (ČR,
1980) 20.00 Bitva v Ardenách, válečný film
(N/USA, 1965) 23.00 Zúčtování v Malém Tokiu,
akční film (USA, 1991) 0.25 Za každou cenu

Prima cool
12.45 Simpsonovi XXVIII 13.35 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XXVIII 14.45 Teorie velkého třesku IV 15.15
Teorie velkého třesku IV 15.45 Futurama X 16.05
Americký chopper VII 17.05 Top Gear IV 18.15
Simpsonovi XXVIII 19.15 Simpsonovi 20.05 COOLfeed
20.15 Top Gear: Nejhorší auto všech dob 21.20 Teorie
velkého třesku IV 22.20 Single Lady II 22.50 Partička
23.35 COOLfeed 23.45 Americký chopper VII

Prima Max
6.15 My Little Pony II (25) 6.40 Ninjago VII (2) 7.10
Ben 10 (32) 7.30 Zprávy FTV Prima 8.25 Vítejte
doma! II (12, 13) 10.15 Hvězdná brána IX (18) 11.20
Láska se zpožděním 13.05 Mystic Pizza 15.25
Ošetřovatel 17.40 Butch Cassidy a Sundance Kid
20.00 Lara Croft: Tomb Raider, dobrodružný film
(VB/N/Jap./USA, 2001) 22.10 Světová válka Z, akční
film (USA/Malta, 2013) 0.40 Mstitel bezpráví 2

středa 20. června 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
III 9.45 Doktor Martin VI 10.35 Útěk
11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Zkoušky z dospělosti (2/6)
13.20 Přátelé Zeleného údolí (2/12)
13.50 Kousek života
14.10 Tak neváhej a toč speciál
15.10 To je vražda, napsala III
15.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Clona (7/7)
20.55 Zlatá mládež 2
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Otisky doby
22.30 Taggart
0.40 Případy detektiva Murdocha XI
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.55
23.55
1.45
2.30
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3492)
Kriminálka Anděl (8)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (230)
Odložené případy VII (12, 13)
Námořní vyšetřovací služba XII (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3493)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (9)
Baba na zabití
Atentát (2)
Beze stopy III (11)
Odložené případy VII (12, 13)
Námořní vyšetřovací služba XII (14)
Beze stopy III (11)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (230)

6.30
6.45
7.30
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
0.55
1.55
2.55
3.50

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (34)
My Little Pony III (1)
M.A.S.H (252-254)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Podzim lásky
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (17)
Doktor z hor: Nové příběhy X (13)
Návrat komisaře Rexe XII (7)
Návrat komisaře Rexe XII (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (109)
Rána. Seriál (ČR, 2018)
Show Jana Krause
V. I. P. vraždy II (11)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XII (7)
Návrat komisaře Rexe XII (8)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy X (13)

7.40 Odložené případy VII (10, 11) 9.35 Tělo jako
důkaz III (12, 13) 11.15 Rizzoli and Isles: Vraždy na
pitevně III (1) 12.40 Okresní přebor: Poslední zápas
Pepika Hnátka 15.10 Bitva v Ardenách 18.10 V zemi
Jane Austenové 20.00 Jára Cimrman ležící, spící
21.25 Zahulíme, uvidíme 2: Útěk z vězení 23.25
Stealth: Přísně tajná mise

Prima cool
12.10 Futurama X 12.40 Simpsonovi XXVIII 13.30
COOLfeed 13.45 Simpsonovi 14.45 Teorie velkého
třesku IV 15.40 Futurama X 16.00 Americký chopper VII 17.00 Top Gear IV 18.15 Simpsonovi 20.05
COOLfeed 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A.
21.20 Teorie velkého třesku IV 22.15 Partička 23.00
COOLfeed 23.15 Single Lady II 23.45 Americký
chopper VII 0.45 Partička

Prima Max
8.20 My Little Pony II (26) 8.45 Ninjago VII (3) 9.15
Ben 10 (33) 9.35 Zprávy FTV Prima 10.50 Vítejte
doma! II (13, 14) 12.45 Hvězdná brána IX (19) 13.45
Butch Cassidy a Sundance Kid 16.05 Decibely lásky
18.05 Poklad kapitána Černovouse 20.00 Sexy 40,
romantická komedie (USA, 2009) 22.00 Zmrzlá
zem, thriller (USA, 2013) 0.20 Světová válka Z,
akční film (USA/Malta, 2013)

čtvrtek 21. června 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 Kousek života 10.10 Cirkus
Humberto (11/12) 11.05 Příběhy slavných... Zdeněk Štěpánek

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Zkoušky z dospělosti (3/6)
13.20 Přátelé Zeleného údolí (3/12)
13.50 Po stopách hvězd
14.20 Doktor Martin VI
15.05 To je vražda, napsala III
15.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Vražda v Orient expresu
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Muž z Ria
0.55 AZ-kvíz
1.20 Otisky doby
2.10 Toulavá kamera
2.40 Dobré ráno

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
22.40
1.00
1.55
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3493)
Kriminálka Anděl (9)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (231)
Odložené případy VII (14)
Odložené případy VII (15)
Námořní vyšetřovací služba XII (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3494)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (10)
Comeback (3)
Comeback (4)
Policajt ze San Franciska
Akční komedie (USA, 1997)
Odložené případy VII (14)
Odložené případy VII (15)
Správná dvojka II (2)

6.30
6.45
7.30
8.55
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
0.45
1.45
2.45
3.40

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (35)
My Little Pony III (2)
M.A.S.H (254-255)
M.A.S.H (1)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová: Příliv lásky
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (18)
Doktor z hor: Nové příběhy X (14)
Návrat komisaře Rexe XII (9)
Návrat komisaře Rexe XII (10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (114)
Nečekané nabídky
S pravdou ven
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XII (9)
Návrat komisaře Rexe XII (10)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy X (14)

6.30 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně III (1) 7.25
Odložené případy VII (12, 13) 9.10 Kdopak to mluví
2 11.05 Bitva v Ardenách 14.30 V zemi Jane
Austenové 16.20 Jára Cimrman ležící, spící 17.40
Osudný svah v Aspenu 20.00 Sherlock Holmes:
Jak prosté II (11, 12) 21.55 Tenký led 23.40
Zahulíme, uvidíme 2: Útěk z vězení

Prima cool
9.00 Top Gear IV 10.05 Americký chopper VII 11.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. 12.10 Futurama X
12.40 Simpsonovi 13.30 COOLfeed 13.45
Simpsonovi 14.45 Teorie velkého třesku IV 15.40
Futurama X 16.00 Americký chopper VII 17.00 Top
Gear IV 18.15 Simpsonovi 20.05 COOLfeed 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku IV 22.20
Predátor 2 0.30 Americký chopper VII

Prima Max
6.10 My Little Pony III (1) 6.35 Ninjago VII (4) 7.05
Ben 10 (34) 7.25 Zprávy FTV Prima 8.25 Vítejte
doma! II (14, 15) 10.10 Hvězdná brána IX (20) 11.15
Mystic Pizza 13.25 Poklad kapitána Černovouse
15.20 Sexy 40 17.25 Bratři, jak se patří, komedie
(USA, 2003) 20.00 Noc na Karlštejně, muzikál (ČR,
1973) 21.50 Zlatá mládež L. A., biografický film
(USA, 2013) 23.45 Zmrzlá zem, thriller (USA, 2013)

pátek 22. června 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 Doktor Martin VI 10.35 Po stopách hvězd 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Zkoušky z dospělosti (4/6)
13.25 Přátelé Zeleného údolí (4/12)
13.55 Na stopě
14.20 Reportéři ČT
15.05 Příběhy slavných... Karolina
Slunéčková
16.05 Polopatě
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Pravý rytíř
21.25 13. komnata Aleše Juchelky
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Všechnopárty
22.45 Hercule Poirot
23.40 Kriminalista IV
0.40 AZ-kvíz
1.10 Objektiv

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.25
0.45
1.45
2.25
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3494)
Kriminálka Anděl (10)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (232)
Odložené případy VII (16)
Odložené případy VII (17)
Námořní vyšetřovací služba XII (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3495)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Román pro muže
Komediální drama (ČR, 2010)
Déjà Vu
Akční film (USA, 2006)
Odložené případy VII (16)
Odložené případy VII (17)
Námořní vyšetřovací služba XII (15)
Co na to Češi

6.25
6.45
7.25
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.30
1.05
2.05
3.05
4.05

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (36)
Transformers: Roboti v utajení II (2)
M.A.S.H (1-3)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Ať rozhodne srdce
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (19)
Doktor z hor: Nové příběhy X (15)
Návrat komisaře Rexe XII (11, 12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Quantum of Solace
Akční film (VB, 2008)
Stalingrad
Válečný film (Rus., 2014)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XII (11)
Vlajka na půl žerdi
Návrat komisaře Rexe XII (12)
Špatná předehra
Prostřeno!

5.20 Osudný svah v Aspenu 7.10 V zemi Jane
Austenové 9.00 Odložené případy VII (14, 15) 11.15
Beze stopy III (9-11) 14.15 Operace Frankton 16.15
Sherlock Holmes: Jak prosté II (11, 12) 18.05 Somrák
z Beverly Hills 20.00 Babe: Galantní prasátko,
komedie (Austr., 1995) 21.50 Náhlý úder, thriller
(USA, 1983) 0.05 Tenký led, komedie (USA, 2011)

Prima cool
7.25 Hvězdná brána X 8.45 Top Gear IV 9.50
Americký chopper VII 10.50 Autosalon 11.55
Futurama X 12.25 Simpsonovi 13.25 COOLfeed
13.40 Simpsonovi 14.40 Teorie velkého třesku IV
15.35 Futurama 16.00 Americký chopper VII (22)
17.00 Top Gear IV 19.45 Simpsonovi II 20.05
COOLfeed 20.15 Kung Fu Panda 22.10 Mutant 3
0.35 Americký chopper VII

Prima Max
6.10 My Little Pony III (2) 6.35 Ninjago VII (5) 7.05
Ben 10 (35) 7.25 Zprávy FTV Prima 8.35 Vítejte
doma! II (15, 16) 10.25 Hvězdná brána X (1) 11.20
Ošetřovatel 13.25 Bratři, jak se patří 16.00 V džungli lásky 17.50 Probuzení tmy, akční dobrodružný
film (USA, 2007) 20.00 Afričan, dobrodružná
komedie (Fr., 1982) 22.10 Jako pavouk, thriller
(USA, 2001) 0.20 Zlatá mládež L. A.
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KDOPAK UVAŘÍ
Pondělí: Tomáš Řeháček (31)

Elektrikář z Nymburka pochází z početné
rodiny, má tři sestry a
jednoho bratra. Je zadaný, má přítelkyni Petru. Rád by všem dokázal, že na to má a chce
vyhrát. Peníze by použil na svatbu, kterou plánuje. Mezi jeho oblíbená jídla patří steak, roláda, ptáček. Nepohrdne ani
telecím masem. Jí vše, neví o ničem, co
by mu nechutnalo.

Úterý: Alžběta Pokorná (42)

Byla servírkou a barmankou, nyní pracuje
jako pečovatelka. Je
rozvedená a žije s přítelem, má už dva dospělé syny. Pochází ze
Slovenska, kořeny má
také v Maďarsku. Do pořadu se přihlásila sama, protože by ráda poznala nové
lidi a těší se na nové zkušenosti. Kdyby
vyhrála, peníze by investovala do svého
bydlení a svého chrupu. Má ráda vše,
hlavně svíčkovou. Nesnáší mořské plody. A její motto: Nikdy nikomu nevěř!

Středa: Karolína Červová (18)

Studentka je ve 4. ročníku oboru zdravotnický asistent, chodí na
brigádu do nemocnice
i do domova důchodců. Žije s maminkou,
po otcově smrti rekonstruují byt, proto nebude vařit doma, ale
v bytě u kamarádky. Pokud by zvítězila,
peníze by si uložila do budoucna. Má
ráda pálivá a klasická česká jídla, hlavně svíčkovou. Nesnáší mořské plody,
koprovku, křen a ryby.

Čtvrtek: Kristýna Kaplanová (27)

Je na mateřské dovolené s dcerou. Žije s přítelem, který je správcem obce Mnichovice
a bydlí ve srubu.
V soutěži měl účinkovat její partner, který
měl nehodu, tak to vzala za něj. S výhrou moc nepočítá, ale pokud by se zadařilo, koupila by invalidní vozík pro
strýce. Kristýna vaří hlavně českou kuchyni a guláše. Ochutná vše, nesnědla
by jen brouky nebo šneky.

Pátek: Lucie Havlíčková (22)

Studuje VOŠ cestovního ruchu. Bydlí v domku s rodiči. Má přítele,
za kterým se odstěhuje
do bytu. Na léto by
chtěla odjet za prací
do Ameriky a na cestu
potřebuje šedesát tisíc, takže by se jí výhra moc hodila. Mezi její oblíbená jídla
patří bramborové knedlíky s uzeným
masem a zelím. Nesnáší syrovou cibuli.
Ráda si vyzkouší krizové situace.

Česká republika

Lahůdka i blaf z putyky
Pořad Prostřeno! příští týden zamíří do domácností Středočeského kraje
ČR | Prostřeno! ve Středočeském kraji
se tentokrát zúčastní čtyři ženy a jediný
muž. Soupeři jsou dost odlišní a hodně
jim jde o výhru, i když netaktizují nijak
okatě. Kdo ze soutěžících získá největší
divácké sympatie a tím vylepší svůj domácí rozpočet o deset tisíc korun? A který z hlasujících diváků se bude radovat
ze stejné částky? Sledujte Prostřeno! od
pondělí do pátku a dozvíte se, koho rozpláče hlavní výhra 60 tisíc korun.
Elektrikář Tomáš chce v pondělí
dobře uvařit a zasloužit si výhru. Mezi
ženami se cítí dobře. Hlavně se mu líbí
nejmladší účastnice, atraktivní Karolína. Tomáš bydlí v bytovém domě v
Nymburce, kde je slavný pivovar. Ostatně, na večeři se připraví tak, že má
doma pípu a při vaření se pilně posiluje
svým oblíbeným pivem. Trochu to přežene, tak to alespoň vidí Alžběta. Připraví kachní prsa s medovo-hořčičnou
omáčkou na rukole s opečeným toustem, která dostanou dámy na předkrm.
Pečovatelka Alžběta se mezi mladými kolegy necítí úplně dobře, vadí jí, že
v pondělí se Tomáš pověnoval hlavně
Karolíně. Alžbětin tatínek je Maďar,
proto v úterý uvaří maďarské menu.
Hlavním chodem je ale slovenské jídlo
černohorský řízek. Ten Alžběta smaží
nadvakrát, podruhé v bramborákovém
těstíčku, ale přílohu, opékané brambory
na česneku, odflákne a domácí tatarka
se jí vůbec nepovede. Soupeřům připadá řízek spíše jako hospodský blaf.

Romantické prostředí srubu u hostitelky Kristýny (vzadu uprostřed) příjemně překvapilo zbývající soupeře.
FOTO | FTV PRIMA
Půvabná Karolína hraje na housle, je
společenská a hodně upřímná. Do pořadu šla spíš z recese, co kdyby to náhodou vyšlo? Jenže bojuje s nedostatkem
kulinářských zkušeností. Maso se jí podaří vytáhnout z trouby těsně před katastrofou. Nepečený smetanový dezert s
malinami s menšími obtížemi rozdělí
do sklenic jen tak halabala, ale je to
chlapská porce. Zábavou je pantomima
s možností vyslovit citoslovce. Kdo se
bude po večeři nejmladší hostitelky ještě muset dojíst doma?
Maminka Kristýna je náhradnicí za
svého partnera, kterého sama do soutěže přihlásila, ale protože měl nehodu,
ona nastoupí místo něj, i když se necítí
jako vynikající kuchařka. Kristýna se
dokonce bojí, že je v kuchyni ještě slabší než kulinářská začátečnice Karolína.

Srub, kde Kristýna žije s partnerem, dvěma dětmi a invalidním strýcem, by za
komfortnější bydlení neměnila. Hosté
budou z něho i z pozemku v Mnichovicích příjemně překvapeni. Je to taková
skromná romantika. Hostitelka připraví
ze sóji nejlepší úkol týdne v podobě špízu, doma ze sóji vaří, partner má totiž
dietu. Ale podaří se jí i ostatní jídla,
včetně domáckého štrúdlu s rozinkami.
Poslední hostitelka Lucie žije v obci
Tehovec. Chce vyhrát, protože potřebuje peníze na cestu za prací do Ameriky.
Páteční večeře a finále u studentky cestovního ruchu Lucie není nakonec vůbec špatné. Kdo to ale celé vyhraje? A
co si hosté řeknou během chvilky pravdy, která nesmí chybět? Sledujte Prostřeno! od pondělí do pátku v 17.50 hodin a hlasujte.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Kachní prsa s medovo-hořčičnou
omáčkou na rukole, rozpečený toust

mléko podle potřeby, kuřecí maso, parmazán, špenát, olej, sůl. Postup: Z mléka, vajec, mouky a špetky soli zaděláme
těsto na palačinky, které necháme chvíli
odstát. Na malém množství oleje upečeme palačinky na pánvi. Kuřecí maso nakrájíme na kostičky a osmahneme na
pánvi. V kastrolu na malém množství
oleje osmahneme cibuli, přidáme roz-

Ingredience: 1 kg kachních prsou, 5 lžic
plnotučné hořčice, 3 lžíce medu, 50 g
másla, sůl, pepř. Postup: Kachní prsa
omyjeme, kůži nakrájíme na mřížku, vetřeme sůl, pepř, nejlépe čerstvě namletý.
Poté smažíme na suché pánvi kůží dolů
sedm minut, z ostatních stran jen rychle
zatáhneme a necháme chvíli odležet. Pak
stehna pečeme v troubě 20 minut při teplotě 160 °C, poté odlijeme výpek na pánev, přidáme med, hořčici, máslo, případně dochutíme solí a pepřem. Podáváme s
rozpečeným toustem.

mražený špenát, osolíme, promícháme
a povaříme do zhoustnutí. Podle libosti
můžeme dochutit smetanou, pepřem, a
rozmačkaným česnekem. Hotové palačinky naplníme špenátem, přidáme
kousky masa a posypeme sýrem.

Palačinky s kuřecím masem, špenátem a parmazánem
Ingredience: hladká mouka, 3 vejce,

Černohorský řízek, opékané brambory na česneku, domácí tatarka, obloha
Ingredience: 6 plátků vepřové kýty

nebo pečeně, 2 brambory, mletý pepř,
2 vejce, 100 ml mléka, hladká mouka
podle potřeby, olej na smažení, majoránka, česnek, sůl. Postup: Brambory najemno nastrouháme, osolíme, přidáme
přetlačený česnek, majoránku, koření a
vajíčka. Mícháme a postupně přidáváme mouku a mléko, abychom získali těstíčko hustoty jako na lívance. Maso naklepeme na tenké plátky a osušíme papírovým ubrouskem. Těsně před smažením vepřové namáčíme v těstíčku a ještě osolíme a obalíme v mouce. Pomalu
smažíme na oleji z obou stran. Kdyby
se maso těsně před smažením neobalilo
v mouce, hrozí, že během smažení se
„vysvlékne“ z těstíčka. Podáváme s
brambory pečenými na česneku a domácí tatarskou omáčkou.

NA DIOPTRICKÁ
A MULTIFOKÁLNÍ SKLA

PŘI ZHOTOVENÍ KOMPLETNÍCH BRÝLÍ
V Libereckém kraji nás najdete na těchto adresách:
NG Plaza - Palachova 1404 - Liberec
Pražská 7/8 - Liberec
NC Géčko - Sousedská 599 - Liberec

Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz

Volejte
zdarma

nabídka

čerVen / čerVeneC 2018

kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 volnýCh minut
do všeCh sítí

1 2 3 4 5 6
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boŽkov
repuBliCa
eXClusiVe 38 %
0,5
5l

zlaté Club 140 g

zlaté esíčka 220
0g

boŽkov
BíílÝ
30
0%
0,,5l

1. nákup produktů v akCi
2. 10 min. do všech sítí zdarma
3. prodloužení platnosti kreditu o 7 dní
mattoni
1,5 l perlivá pet

mattoni
1,5 l jemně
perlivá
pet

mattoni
1,5 l neperlivá
pet
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oŽkov
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0,5l

zlaté de
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kozel
Mistrův ležák, 0,5 l

kofola origináál, 2 l

kozel
Florián, 0,5 l
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rquell
ležžák, 0,5 l

Jupík
aqua jablko
0,5 l

semtex
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birell
polotmavý
0,5 l

poděbradka
1,5 l citron
pet

p mobil a na
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přenos
čísla

zdarma

leVně ji

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.6.2018 do 31.7.2018
ve vybraných prodejnách sítě Coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách Coop odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz
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iC

jte

plattí pro zákazníky Coop mobil.
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu Coop Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: Coop 01062018 12345)
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1,5 l pomeranč
pet

pu

NOVĚ přehled
ř
vybraných
letáků Coop
v aplikaci
Coopka Více na www.coopka.cz
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s

florenta
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te

florenta
čokoládová 112 g
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Americký spisovatel William Eastlake: Opravdoví zbabělci neexistují. Jsou pouze stateční...

Tajenka: ... kteří vyčkávají.
INZERCE

Letecké muzeum Metoděje Vlacha

Foto K. Večeřa (kamil.vecera@atlas.cz)

Letecké muzeum Metoděje Vlacha, které v Mladé
Boleslavi vybudoval Středočeský kraj, nabízí návštěvníkům nevšední podívanou na historii letectví. Sbírka
více jak 28 letadel, originálů i replik z období od pionýrských dob až po současnost je umístěna v hlavní
hale. Většina letadel je plně funkčních.
Na připravených simulátorech s letouny z období
první světové války si každý může prakticky vyzkoušet
své pilotní umění, na dalších si můžete vyzkoušet přetížení při leteckých obratech nebo seskok padákem.
V prvním patře čeká návštěvníky velká sbírka originálů radiostanic, leteckých fotoaparátů, uniforem,
kombinéz, přístrojů a dalších leteckých zařízení od
počátků letectví až po současnost.
Příjemná letecká kantýna čeká nejen na dospělé,

ale i na malé návštěvníky, pro které jsou připravena
malá šlapací letadla.
K hlavním leteckým zajímavostem patří létající replika letadla Metoda Vlacha, konstruktéra a aviatika,
který v Mladé Boleslavi postavil v roce 1912 první
české letadlo a sám na něm vzlétl. V muzeu najdete také slavný Polikarpov PO2, ruský létající originál
z roku 1937.
Přímo v expozici je možné sledovat dokončovací
práce na nových letounech. V loňském roce to byl
francouzský Morane Saulnier BB z roku 1915, který
jako replika vzlétl po 100 letech od provozu originálu. V současné době je dokončována replika letounu
Caudron G3, který létal ve Francii v roce 1913 a který
bude uveden do provozu v příštích měsících.

Létající exponáty z leteckého muzea, kterých je více
než 20 mohou návštěvníci vidět v letu při několika akcích
za rok. Tou nejbližší je „ Muzejní noc“ v pátek 19. května,
kdy budou všechna letadla vystavena venku před muzeem a od 19.00 do 21.30 budou předváděna v letu.
Další podobné akce budou v pátek 23. června
a v pátek 8. září vždy od 16.30.
Navštivte naše webové stránky, kde jsou na fotograﬁích všechna naše letadla i další exponáty.
Muzeum je otevřeno denně od 9.00 do 17.00 včetně svátků.
Těšíme se na vaší návštěvu.
Vedení leteckého muzea Metoděje Vlacha

www.lmmv.cz

Jablonecko, Semilsko, Turnovsko
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Malotřídky mají olympijské hry
Vesnické školy soutěží mezi sebou už čtyři roky. Kromě sportu zápolí rovněž v uměleckých disciplínách
MILOSLAV LUBAS
JIZERSKÉ HORY | Jsou sice jen malotřídkami z Jizerských hor a Podkrkonoší, ale jejich soutěže se podobají klasickým řeckým olympijským hrám.
Kromě sportovních disciplín totiž děti
soutěží i v uměleckých odvětvích. Vesnické školy z Kořenova, Zlaté Olešnice,
Plavů a ze Slané u Semil se daly dohromady s pomocí projektu Malotřídky pospolu.
„Naše klání děláme už čtyři roky,“ řekla ředitelka malotřídky v Kořenově Lenka Lipská. „Letos jsme měli olympiády
v únoru, v březnu, v dubnu a teď v červnu. Třeba v březnu jsme jezdili slalom ve
skiareálu U Čápa u nás v Kořenově - Příchovicích. Ve Zlaté Olešnici jsme hráli
vybíjenou. Ale letos děti soutěžily také
v recitaci. Do Plavů přivezla každá škola
výtvarné dílo, vlastnoručně vyrobené
strašidlo.“
Červnová olympiáda probíhala právě
na sportovním stadionu a na školní zahradě v Plavech. Ze čtyř škol na ni dorazilo
přes 130 dětí. „Skákaly do dálky, běhaly
na padesát nebo na šedesát metrů a házely kriketovým míčkem,“ dodala plavská
ředitelka Jana Kneřová.
Školáci hráli ve volném čase také fotbal, vyžívali se na prolézačkách a dalších herních prvcích. V úmorném vedru
se osvěžovali pod mlžnou sprchou na
školní zahradě.
Jedním z medailistů olympiády malotřídek se stal devítiletý Filip Poledník
ze školy ve Slané. Jeho kriketový míček
dopadl do vzdálenosti více než 21 metrů,
šedesátku uběhl za necelých devět a půl

vteřiny a do dálky skočil tři a půl metru.
Za své výkony si vysloužil bronzovou
medaili. „Hraju fotbal za Lomnici nad
Popelkou. Je tam hezký stadion a dojíždím na tréninky a zápasy asi deset kilometrů,“ prozradil Poledník. „Olympiády
mezi našimi školami se mi líbí. Skamarádil jsem se na nich s kluky z Kořenova,
Nikolasem a Jirkou. Jirka hraje fotbal
stejně jako já.“
Podle ředitelky ze Slané Jaromíry Zajícové je důležité, že se děti z její školy podívají i do jiných vesnic, kam se jinak třeba vůbec nedostaly. „My ředitelky se nepotkáváme jen při sportovních soutěžích
našich škol,“ upozornila Renata Pekařová, zlatoolešnická ředitelka. „Scházíme
se jednou za měsíc ve Vysokém nad Jizerou a předáváme si tam zkušenosti.“

Ředitelky malotřídek umí se svými dětmi dělat strašidla. Zároveň ale umí
pouštět z legrace hrůzy i samy.
FOTO | 2x MILOSLAV LUBAS
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Filip Poledník ze Slané ovládá
nejen atletiku, ale také fotbal.

INZERCE

LETECKÉ MUZEUM MLADÁ BOLESLAV
Otevřeno denně 9 - 17 hod včetně svátků
www.lmmv.cz, tel. 326 211 080

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA BAZÉNŮ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZA NEJLEPŠÍ CENY V ČR!
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DOPRAVA

ZDARMA
NAD 3000 Kč

Bazénová chemie
159,-

Písková ﬁltrace Rapid

2 999,-

4 199,-

Bazén Steel Pro Frame

od 129,-

BAZÉN 305 × 76 cm
3 699 Kč
1 799 Kč
AKČNÍ SADA 366 × 100 cm
6 699 Kč
4 999 Kč
(kartušová ﬁltrace 2006 ℓ/hod, bezpečnostní schůdky)

Lehátko a křeslo 2v1

399,-

599,-

od 1

3 699,-

799,-

Kompletní nabídku zboží a ostatní informace najdete na www.tvproducts.cz

tvproducts.cz
ZAHRADNÍ LEHÁTKO

Stabilní, odolné, přenosné.
Skládací, polohovatelné.
Jednoduchá manipulace.
Rozměry: 170 × 57 × 100 cm
(délka pro ležení 190 cm),
složené 135 × 50 × 8 cm
.

Barvy:

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

599,-

Pro bezpečné vypuzení
krtků, hrabošů, hryzců
a jiných neoblíbených
hlodavců.

od
➊

Pro přípravu smoothie
smoothie. Rozmělňuje
Rozmělňuje,
drtí, krájí, m
mixuje. 2x nerezový nůž.
➊ Model PRO 600 W za 999 Kč
➋ Model ULTRAPRO 900 W za 1 399 Kč

➋

Bohaté příslušen
příslušenství ZDARMA:

GARANCE
VRÁCENÍ

SOLÁRNÍ
ODPUZOVAČE
KRTKŮ

➊ PRAKTIK
1 ks za 249 Kč/ks
2 ks za 199 Kč/ks
4 ks za 149 Kč/ks

MIXÉRY NUTRIMAX

až

90 dní

SÍTĚ PROTI HMYZU

Na suchý zip. Udržují v místnosti
čerstvý vzduch a nepustí dovnitř hmyz.
Okenní síť
150 × 130 cm
za 149 Kč

➋

Variabilní síť dveřní
210 × 100 cm
za 149 Kč

➋ ELEGANT
1 ks za 258 Kč/ks
2 ks za 179 Kč/ks
4 ks za 129 Kč/ks

129,-

od

999,-

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK

ORTHEO

Pro seniory, osoby po operaci atd, kteří
mají problémy vstávat z křesla či židle
(vhodné i na invalidní vozík).
Rozměr: 45 x 45 x 10 cm
Materiál: PUR pěna

Pohodlným otočením získáte požadovaného
pomocníka.
Rozměry: 56 × 47 × 27 cm
2v1: 1) stolička
2) klekátko

* včetně kapsy na nářadí

ROTAČNÍ ELEKTRICKÝ
KARTÁČ Spin Master

Úspora času, energie i vody bez ústředního ohřevu.

➎ INOX DIGITAL za 1 999 Kč
➌ DIGITERM za 1 599 Kč
➊ THERMO QUICK za 1 299 Kč
➋ WALL TE
TERMO QUICK za 1 299 Kč ➍ WALL DIGITERM FLEXI za 1 599 Kč

Balení obsahuje:
1x SPIN MASTER, 3x vyměnitelné
hlavice, 1x prodlužovací
rukojeť,1x nabíječka

999,-

1 299,-

OSOBNÍ ZESILOVAČE
Z I
ZVUKU

Zlepšete svůj slu
sluch. Uslyšíte
šepot na 30 m. Regulace
hlasitosti.

➊

➊ Klasik za 499 Kč
➋ Vocal Plus
za 799 Kč
➌ Mini za 499 Kč
➍ Dobíjecí POWER
za 699 Kč
➎ Digital za 899 Kč

SLEVA -200 Kč

➌

AB MULTI SHAPER

Bez námahy zpevní, vytvaruje
a posílí svaly během několika
minut. Bezdrátový.

➋

10 úrovní intenzity
impulzů.
6 programů

➍

799,-

399,-

/kss

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP · tel.: 380 405 381 · www.tvproducts.cz
VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HR ADEC KR ÁLOVÉ Švehlova 512/14
K ARLOV Y VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3

MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054
OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OPAVA Dolní nám. 9/17 (OD TIPA)
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17

399,-

Bezdrátový dobíjecí kartáč s prodlouženou rukojetí. Čištění koupelen nebylo
nikdy snazší. Vyčistí spáry, velké
i malé plochy.

1 699,-

od

KVALITY

499,-

149,-

/ks

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

399,-

CENA

ZAHRADNÍ STOLIČKA
A KLEKÁTKO 2v1

299,-

BATERIE S ELEKTRICKÝM
OHŘEVEM VODY

od

GARANCE

magnetické
zavírání

➊

2 299,-

100%

PR AHA 1 Rybná 4 (roh s Jakubskou ul.)
PR AHA 1 Václavské nám. 66/808
PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
ZNOJMO Tovární 14

Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

699,-

