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UHD Smart televize
JVC LT-49VU63L

4K Ultra HD rozlišení (3840 × 2160) • DVB - T/C/T2/S2 (H.265/HEVC)
• Wi-Fi • Smart TV - internetový prohlížeč • PPI 1 800 • HbbTV • HDR
• Skylink Fast Scan • 3× HDMI, 2× USB
Skylink Live TV na 90 dní zdarma
po registraci na www.jvc-tv.cz/skylink-90-dni

Sleva 3 000 Kč
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Mobilní telefon
Huawei P30

Osmijádrový procesor Kirin 980 • operační
paměť RAM 6 GB • interní paměť 128 GB
• micro SD až 512 GB • fotoaparát
s rozlišením 40+16+8/32 Mpx • GPS
• Wi-Fi • Bluetooth • USB Typ-C • NFC
• hybridní slot • čtečka otisků prstů v displeji
• funkce rychlonabíjení • bezdrátové
nabíjení • Android 9.0 Pie

NOVINKA
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Barevné varianty

+ DÁREK
Fitness náramek
Huawei Band 3 Pro

15990 Kč

Kontaktní gril

Tefal Optigrill+ GC712834
Maximální příkon 2 000 W • pečicí pláty jsou vyrobeny z vysoce
kvalitního litého hliníku s nepřilnavým povrchem • 6 automatických
programů • senzor propečení masa • odnímatelný tác na šťávu

4499 Kč

Nakupujte online na www.DATART.cz

INZERCE

ENERGOŠMEJDY Z TRHU VYTLAČÍME.
KRÁST A PODVÁDĚT SE NEMÁ.

Nepoctivci budou mít situaci při prodeji
energií o poznání těžší. Kladivem na ně se
již brzy stane novela energetického zákona,
která výrazně posílí ochranu spotřebitele.
Společně s dalšími velkými energetickými
ﬁrmami se i Centropol Energy podílí na tvorbě
nových obchodních pravidel. Prvním
hmatatelným činem je přijetí Deklarace
účastníků trhu s elektřinou a plynem. Ta je
podle Aleše Pospíšila, manažera vnějších
vztahů společnosti Centropol inspirací pro
odborníky, připravující tuto novelu.
Právě jste se na Ministerstvu průmyslu
a obchodu ČR shodli na znění deklarace.
Doopravdy půjde o přelom?
Všelék to ještě rozhodně není. Jde však
o krok správným směrem. To, že naši
představu o budoucím fngování trhu
zastávají i další významní dodavatelé energií,

považuji z hlediska zákazníků
i obchodníků za největší
úspěch. Náš dík patří také
Svazu obchodu a cestovního
ruchu, který pomohl deklaraci
prosadit.
V čem tedy bude ochrana
zákazníků účinnější?
Nynější stav je bohužel
takový, že regulace postihuje
mnohem citelněji obchodníky
s energií, tedy držitele licence.
Trochu se přitom zapomíná
na
zprostředkovatele,
čili
fyzické nebo právnické osoby, uzavírající
smlouvu jménem obchodníka, a to
za provizi. Právě tyto osoby vytvářejí šedou
zónu, kterou chceme zmapovat.
Můžete být konkrétnější?
Ve spolupráci se státní správou podpoříme
zřízení registru a certiﬁkaci externích
prodejců energií. Když zjistíme, že
zprostředkovatelé
používají
neetické
praktiky, budeme požadovat okamžitou
nápravu, případně spolupráci rovnou
ukončíme.
Ve kterých oblastech budete
k zákazníkovi vstřícnější?
Za prvé, za přežitek považujeme
dodavatelsko-odběratelské
smlouvy
na dobu delší než tři roky. Za druhé,

nebudeme vymáhat pokuty, když odběratel
odstoupí od smlouvy ještě před zahájením
dodávek.
Omezí připravovaná novela například
i plné moci?
Tento
problém
zatím
deklarace
nepojmenovává, ale věříme, že v zákoně to
tak bude. Nynější stav nás přirozeně trápí.
Nechceme, aby se lidé zavazovali k něčemu,
co nemají pod kontrolou. Není přece možné,
aby zprostředkovatel nebo takzvaný
aukcionář zbavil odběratele na dlouhá
léta „svéprávnosti“ tím, že za něho bude
rozhodovat – například o tom, od koho
smí brát plyn či elektřinu a od koho ne.
Proto věřím, že novela jasně stanoví délku
trvání plné moci. Tím se, mimo jiné, zabrání
i zneužívání tohoto právního aktu formou
nežádoucího obnovování nevýhodných
smluv.
Pokud vím, odstraněním nekalých praktik
se zabýváte již delší dobu. Proč?
Ano, už několik let. Šmejdi totiž nepostihují
jen spotřebitele, ale i nás, seriózní
obchodníky. Obecně platí, že šmejdi
řádí všude tam, kde pravidla ochrany
spotřebitele nejsou jasná. Prvním krokem
je, že tato jasná pravidla vzniknou. Toho
jsme, pevně věřím, dosáhli. Druhým krokem
je to, o co nyní bojujeme – přijetí účinného
zákona, platícího pro všechny. Kdo zákon
poruší, končí.

Centropol připravil speciální ceník pro chataře a chalupáře.
Ušetří až třetinu nákladů na elektřinu.
Centropol pokračuje v zavádění revolučních ceníků.
Vychází vstříc všem, kteří platí účty za elektřinu na chalupě,
v letním domě či dokonce jen v garáži.
Speciálně pro ně Centropol připravil ceník Mini. Vyplatí se však jen
lidem se skutečně nízkou spotřebou, pro které Centropol snížil ﬁxní
poplatek až o 90 %. Vyslyšel tak přání chatařů a majitelů dalších
nemovitostí a vychází jim s cenou vstříc.
Informujte se na pobočkách nebo volejte 478 575 555
Adresy jednotlivých poboček najdete na www.centropol.cz
Zákaznická linka

478 575 555
www.centropol.cz
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Z Indie
do Ostravy
PŘÍLOHA NÁŠ KRAJ

Tipy na nejlepší zážitky
letošního léta
...str. 17 až 40

VERONIKA ARICHTEVA

„Na mateřství se těším, práce
se ale nevzdám“
...str. 6 a 7
K vidění bude i exotický tanec v maskách Kathakali. Umělci při něm vyprávějí příběhy v originálních působivých kostýmech za jedinečné atmosféry.
FOTO | ARCHIV ORGANIZÁTORŮ

Letošní ročník Festivalu v ulicích se ponese ve
znamení exotických hostů z Indie a Bangladéše.
Někteří přijedou do Evropy poprvé.
MARTIN JIROUŠEK
OSTRAVA | Atrakce, které zatím neviděli nikde jinde v Evropě, slibuje letošní Festival v ulicích, který tradičně
ovládne centrum Ostravy těsně před
prázdninami. Tentokráte se zaměří na
exotickou kulturu z pohádkové Indie.
K vidění budou ale nejen tradiční tance
nebo masky, pořadatelé v čele s Petrou
Hradilovou sázejí i na indický hip hop
anebo na bojové tance včetně lidských
pyramid. Samozřejmostí bude pestrý interaktivní program plný workshopů
nebo vědeckých her. Zajímavostí bude
pokus o oživení soch v centru, které
jsou dlouhodobě terčem kritiky, nicméně Festival v ulicích je vnímá pozitivně
a rád je využije k hudebním výstupům.

Den před zahájením Festivalu v ulicích se na Masarykově náměstí koná
akce univerzity, navážete s ní opět
Petra Hradilo- spolupráci?
vá FOTO | ARCHIV Ano, využijeme jejich pódium, které
bude postavené s předstihem včetně celého technického zázemí, protože na
univerzitě se koná akce Jsme Ostravská. Jsem rádi, že jsme s Ostravskou univerzitou našli společné téma a využijeme tak přirozeně i společnou scénu.
Co na ní uvidíme?
Bude hudební a nabídne zahraniční interprety. Ráda bych z nich vypíchla

jako perličku indickou rapovou kapelu
Ta Dhom Project feature Shri s neskutečným příběhem připomínajícím model Milionáře z chatrče. Je postavený na
tvorbě chlapců z indických slamů, kteří
spolu chodili rapovat a zpívat do parku
a během nedělní školy si je tam vyhlédl
hudební mistr. Začal s nimi komunikovat a společně vytvořili naprosto jedinečný styl, který spojuje rap s modernou, kterou v sobě ti chlapci mají s tradičními prvky indické hudby. Měli
jsme možnost Ta Dhom Project feature
Shri vidět a je to strhující, naprosto jedinečný zážitek.
Ale to nebude vše...
Dalším hudebním projektem, který přinášíme, je francouzská kapela San Salvador, kde vás tři zpěváci a tři zpěvačky
strhnou provensálskou polyfonií za doprovodu hudby. Z Polska přivezeme
Oreadu, z domácí scény Michala Hrůzu
nebo Voxela.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

130 LET ČESKÉ TURISTIKY

Na výlety se lidé strojili
skoro jak do opery ...str. 8 a 9

LIDÉ JAKO HROBAŘI

Koala, nejmenší nosorožec
i motýli vymírají
...str. 10 a 11
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Na Slezskoostravském
hradě bude Den policie
OSTRAVA | V prostorách Slezskoostravského hradu se v sobotu 22. června
uskuteční již tradiční Den policie. Pro
návštěvníky jsou připraveny oblíbené
ukázky služební kynologie, hipologie,
„v akci“ uvidí lidé i zásahovou jednotku
a mnohé další. Své „taje“ přiblíží též oddělení kriminalistické techniky. Připraveny jsou i různé aktivity pro děti. (jen)

Z blízkosti zámku zmizela
bronzová socha

Do tradiční dražby míří
také invalidní vozík
V Bohumíně se bude
opět po roce konat
dražba věcí, které lidé
zapomněli na veřejných
místech. V provizorní
aukční síni se ocitne na
60 předmětů.
PETR WOJNAR

RYCHVALD | Bronzová socha zmizela
na začátku června z podstavce na pozemku zámku v Rychvaldě na Karvinsku. „Jedná se o bronzovou sochu
muže, který čte knihu. Dílo je vysoké
160 centimetrů a váží 100 kilo,“ řekla
policejní mluvčí Zlatuše Viačková. Policisté přijmou jakékoli informace, které
pomohou sochu nalézt. Lidé mohou volat na bezplatnou linku 158.
(ova)

BOHUMÍN | Loni vůz, letos invalidní
vozík. Bohumínská dražba nabízí tradičně pestrou škálu ztracených předmětů,
které si mohou koupit všichni ti, kteří
dorazí do improvizované aukční síně.
V tu se promění nádvoří tamní radnice
ve středu 26. června.
Většinu ze šedesáti věcí, které městští úředníci v dražbě nabídnou, zapomněli lidé ve vlaku.
Není to překvapivé, bohumínská stanice je významným železničním uzlem.
Řada rychlíků zde končí svou jízdu a zapomenuté předměty z vlakových kupé
pak končí v tamních ztrátách a nálezech.

Den s vojenskou historií
o víkendu v archeoparku

Když se tři roky
nikdo neozve...

CHOTĚBUZ | Archeopark v Chotěbuzi
chystá ve spolupráci s tamním Klubem
vojenské historie na sobotu 22. června
Den s vojenskou historií. K vidění budou tábory několika armád z let 1938 až
1945, vojenské cvičiště, lehká armádní
technika, polní kuchyně, polní nemocnice a podobně. Program je pro návštěvníky připraven od desáté hodiny dopolední do páté odpoledne.
(woj)

Podle občanského zákoníku má město
povinnost skladovat nálezy po tři roky.
„Pak je můžeme dát do dražby,“ potvrdila mluvčí bohumínské radnice Lucie
Balcarová.
Nejčastěji si z ní mohou lidé odnést
deštníky, knihy, bicykly, peněženky či
různé kusy oblečení. V aukcích ale nebývá nouze ani o zajímavé předměty,
které by v ní asi málokdo čekal.

„

Loni se v Bohumíně dražil například vůz s anglickou poznávací značkou, ke
kterému se nikdo nehlásil.
FOTO | MĚSTO BOHUMÍN

Řada rychlíků
zde končí svou
jízdu a zapomenuté
předměty z vlakových
kupé pak končí
v tamních ztrátách
a nálezech.
Loni se například podařilo vydražit
vůz s anglickou SPZ, který se v roce
2015 našel zapadlý u Záblatského rybníka. „Byl zamčený a nikdo se k němu nehlásil ani jej nepostrádal. Policie ho proto předala jako nález radnici,“ vysvětli-

la loni Markéta Kvíčalová z oddělení
ztrát a nálezů.
Letos je takovou překvapivou položkou v seznamu dražených věcí například invalidní vozík. Levně mohou lidé
letos sehnat například i tabatěrku,
powerbanku, reproduktory a podobně.
Kompletní seznam věcí, které nabídne
bohumínský úřad lidem v dražbě, je
k nalezení na webu města.
Středeční dražba začne v půl čtvrté
odpoledne. Věci již byly podle zástupců
města ohodnoceny oceňovací komisí
a podání se bude zvyšovat minimálně
o deset korun. Organizátor je pak udělí
příklepem tomu dražiteli, který učiní
nejvyšší podání.
O dražby bývá v Bohumíně zájem,
každoročně je navštěvují desítky lidí.
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Internet v mobilu zdarma?
Internet zdarma platí 30 dnů
od aktivace SIM nebo dobití. Více
o výhodách předplacené karty
na www.mobil.cz

JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč
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Přesto se ale k tomu nejzajímavějšímu teprve dostaneme.
Nejzajímavější bude unikátní možnost
vidět akrobatické tanečníky Raibenshe
z Bengálska. Budou nejen prvně v České republice, ale vůbec v Evropě jako takové. Přivezou indický bojový tanec,
který představí v akrobatické show za
doprovodu tradiční indické hudby. Společně se Zlatou Holušovou, ředitelkou
Colours of Ostrava, jsme jejich vystoupení viděli v Kalkatě. Bylo to těsně
poté, když jsme tady v Ostravě zažívali
katalánské věže, jenže oni jich během
hodiny udělali třicet.
Jak se vám bengálské akrobaty na
takovou první zahraniční cestu podařilo získat?
Netušili jsme, jak to bude těžké zařídit
s ambasádou, protože když přinesli své
čisté pasy, jako první přišlo odmítnutí.
Pořád bojujeme o to, abychom je tady
opravdu dostali. Je to dlouhodobější úsilí, o to více budeme šťastni, když se
nám to povede. Jsme na jejich plánovanou účast patřičně hrdí.

Festival v ulicích je letos ve znamení Indie.
3x FOTO | ARCHIV

Indická atmosféra bude v Ostravě
zastoupena i díky tradičním tancům?
Další věcí, na kterou jsme patřičně hrdí
je exotický tanec v maskách Kathakali.
Jde o něco zcela jiného, energie spjatá

s Kathakali je založena na příběhu.
Máte pocit, jako kdybyste se ocitli na
okamžik v pohádce z prastaré indické
kultury, kde vystupují bájné princezny
nebo další podobné postavy. Tito umělci vyprávějí takovéto příběhy v originálních působivých kostýmech za jedinečné atmosféry.
Vedle lákavé a unikátní exotiky, jak
to bude s domácími hudebníky, ti na
festivalu budou také?
Přirozeně každoročně dáváme prostor
místním hudebním seskupením, letos je
to třeba stále populárnější kapela Nedivoč nebo Hladnov Player, takže myslíme i na to, aby se na Festivalu v ulicích
mohli představit právě naši umělci, kteří jsou zde doma.
Co nabídnete kromě hudby?
Masarykovo náměstí bude obohaceno
o spoustu dalších atrakcí, jako je například Design zóna, zábavní zóna rádia
Orion, další aktivity, prodejní stánky.
Směrem na Černou louku bude umístěno pódium Musicfest, kde budou hrát
mladé začínající kapely z České republiky. Bude možnost si poslechnout, čím
dnešní mládež žije, jakou hudbu tvoří
a jakým způsobem se chtějí prezentovat.
Na Černé louce nás pak čeká pódium
zdravotní pojišťovny zaměřené na tanec
a pohyb. Bude založena na aktivním zapojení diváků, takže se lidé mohou zúčastnit řady workshopů. Ty budou repre-

zentovat opět Indii, novodobou tradici
Bollywoodu, ale i tradiční tanec kathak.
Pro zpestření jsme zařadili ale také flamenco nebo swing. Každý, kdo se rád
hýbe, se může přijít podívat a nasát do
sebe uvolněnou atmosféru a zapojit se,
což bude to nejdůležitější. Řada
workshopů bude připravena i ve spolupráci s Ostravským muzeem přímo před
jeho vchodem na Masarykově náměstí.
Možnost se aktivně do dění zapojit
je pro vás podstatná?
Ano, protože Festival u ulicích není jenom o hudbě, ale také o dalších aktivních prvcích, které předpokládají, že
sem lidé přicházejí a aktivně tvoří. Vedle workshopů jsou to například různé
vědeckotechnické hry. Poprvé v historii
festivalu budeme mít na Černé louce
stan pro kojící maminky s dětmi. Nemusí se tedy bát přijít, budou mít odpovídající zázemí.
Prý chcete dát šanci i místním sochám?
Připravili jsme akci Rozezpívejme sochy, vytipovali jsme si ty z centra Ostravy, sochu Karla Kryla, Věry Špinarové,
Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka.
V odpoledních hodinách u nich najdete
hudebníky, kteří u nich budou hrát a zpívat. Nepůjde jen o repertoár blízký osobám, které ztvárňují, ale chceme také
poukázat na samotná místa, kde se nacházejí.

INZERCE

máte dlUhy, exekUce?
ZvažUjete oddlUžení?

omoci!
Umíme p
Dluhová poraDna

607 282 000

Vsaďte na jistotu se zcela novým
modelem ŠKODA SCALA
Nová ŠKODA SCALA klade důraz na bezpečnost
inspirovanou vozy vyšší třídy. V automobilu, který je
vybaven systémem tísňového volání, až 13 asistenčními
systémy a navíc až 9 airbagy, se budete cítit opravdu
bezpečně.

NOVÁ
ŠKODA
SCALA
Dostane vás. Dál.

novascala.cz

www.dluhovka.cz

ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY

MALOVÁNÍ + ÚKLID
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
www.bestostrava.cz

✆ 596 133 692

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
ADIV, spol. s r.o.
Ruská 82
703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: 596 780 978
www.adiv.cz
již od

394 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA SCALA: 4,1-5,0 l/100 km, 108-113 g/km
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Jsem děvče od rány, sedět
Nejdříve Velká role ve filmu Narušitel a nyní i v Letních
shakespearovských slavnostech. A vloni také úspěch
v taneční show. Všechny tyto úlohy ale možná brzy
zastíní nová životní role Veroniky Arichtevy.
„Co bude dál? Asi miminko. Už je na čase se v životě
trošku někam posunout,“ říká herečka. „Na mateřství
se těším, ale práce se nechci vzdát úplně,“ zdůrazňuje.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Zahrát si ve 33 letech princeznu
není zase tak výjimečné, pokud vypadáte
mladě jako Veronika Arichteva. Ovšem
aby vás režisér obsadil v tomto věku do
role královy dcery, které má být 16 let, to
už ego každé ženy pořádně potěší. „Režisér Pavel Khek mi řekl, že budu vidět
dost z dálky, takže to diváci zbaští,“ směje se Arichteva, kterou v těchto týdnech
čeká maraton divadelních představení
Zimní pohádka v rámci Letních shakespearovských slavností.
Mám pocit, že poslední rok pro vás
byl plný podobných výzev. Ať už šlo
o účast ve StarDance či vůbec první
hlavní roli v celovečerním snímku
Narušitel. Co bude dál?
Asi miminko. (smích)
Vážně?
No tak, Ježíš… Už je na čase se v životě
trošku někam posunout. Máte pravdu,
posledních pár let mi do života přicházejí zajímavé pracovní věci a často to pro
mě jsou opravdu výzvy. Hrozně mě to
baví, což ale znamená, že člověk některé věci odsunuje. Říkali jsme si, že půjdu do StarDance a potom už zvolním
a budeme se konečně soustředit víc na
rodinu. Do toho pak ale přišly Letní
shakespearovské slavnosti, a takové nabídky se neodmítají. Můžu už přiznat,
že hrát v Shakespearovi byl takový můj
sen, který jsem si ale nikdy v životě nemyslela, že by mohl být reálný. Teď se
to ale stalo a já jsem za to nesmírně
vděčná. Přistupuju k tomu s obrovskou
pokorou, protože vím, že to nebude jednoduché. Zvlášť pro mě, která jsem
Shakespeara hrála naposledy na konzer-

vatoři. Doufám, že jsem se za těch x let
trošku herecky posunula a že to nebude
jako to moje veršování na škole. Teď
jsem plná různých pocitů – především
nervozity, očekávání, štěstí, ale přiznávám, že i strachu.
V zimní pohádce si zahrajete dceru
krále v podání Martina Hofmanna.
Jak jste si zatím herecky a lidsky
sedli?
S Martinem jsme se pracovně zatím
u žádného projektu nesetkali. Samozřejmě ho ale znám a vážím si ho jako herce. Podle mě je to jeden z našich vůbec
nejlepších herců. Má neuvěřitelné charisma. Budu se od něj snažit co nejvíce
věcí pochytit a naučit. Takže budu hlavně co nejvíc pozorovat jeho práci.

nepáře, ale zároveň se v ní pere skutečnost, že je dcerou krále. Je hrozně hezké
mezi těmito dvěma protichůdnými polohami proplouvat. Proto chtěl Pavel do
téhle role herečku, která má už nějaké
roky za sebou, a já myslím, že to bude
fungovat.
Jste i vy sama děvče od rány?
Myslím si, že ano. Nikdy jsem nebyla
holka, která si sedne do kouta a čeká, až
ji někdo k něčemu vyzve. Nechci říkat,
že mám vysloveně ostré lokty, ale dokážu se ozvat, postavit se za svůj názor
a když se mi něco nelíbí, tak to říct.
Když jsem se dívala na vaši filmografii, tak mě překvapilo, že poprvé
jste se mihla před kameru už
ve čtyřech letech ve filmu Čarodějky z předměstí. Vzpomínáte si na to
vůbec ještě?

Můžu už
přiznat, že
hrát v Shakespearovi byl
takový můj sen, který
jsem si ale nikdy
v životě nemyslela, že
by mohl být reálný.
Jasně, na to si pamatuju, jenže to byl
komparz, kdy jsem jen stála opřená
o sloup. Tenhle film totiž točil můj táta
a měl nás zrovna se ségrou na hlídání.
Neměl nás kam dát, tak nás postavil
ke sloupu. Jinak ale první opravdová
role byla v deseti letech v Jezerní královně. Tam jsem se shodou okolností poznala s Nikčou Štíbrovou, která v pohádce hrála také. Pak jsme se dlouhé roky
neviděly a před nějakými osmi lety
jsme se zase nějak „sčuchly“.
Kromě Zimní pohádky
zkoušíte aktuálně
také představení
Meda

Ještě chvíli zůstaneme u vaší role
princezny Perdity ve hře Zimní
pohádka. Před nedávnem jste
oslavila 33. narozeniny, takže je to
pro vás takový hezký dárek zahrát
si princeznu, že?
To ano, hlavně nezapomínejte, že je
to šestnáctiletá princezna!
Když mě režisér Pavel Khek
do téhle role obsazoval, ptala jsem se ho, jestli si je jistý, že bych měla hrát šestnáctku. A on mi na to odpověděl, že budu vidět
dost z dálky, takže to diváci zbaští. (smích)
Vlastně mě na tom baví
jeho rozhodnutí, že nechce vidět tuhle šestnáctiletou princeznu tak, jak
si ji většina lidí představí – to znamená
jako naivní mladou
žábu. Naopak ji staví
do pozice, řekla bych
až takové ranařky,
která se s ničím moc

Veronika Arichteva

Narodila se 20. května 1986 v Praze.
Vystudovala hudebně-dramatické oddělení Pražské konzervatoře.
■ Už během studia se objevila v roli Sylvy Petrové v seriálu Ordinace
v růžové zahradě, později hrála v seriálu Vyprávěj, kde také potkala
svého budoucího manžela, režiséra Bisera Arichteva.
■ Známá je i ze seriálů První republika či Policie Modrava.
■ V roce 2018 patřila k nejlepším účastníkům taneční show StarDance.
■ Spolu s Nikol Štíbrovou a Martinou Pártlovou tvoří komické trio 3v1.
Natáčejí vtipná videa a také moderují.
■
■

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA
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v koutě mě jen tak neuvidíte
o životě Medy Mládkové. Kvůli téhle
hře se učíte dokonce i stepovat. Jak
vám to po taneční průpravě ve StarDance jde?
Co vám budu povídat, nejde. Je to vážně
těžké. Myslím, že i těžší než cha-cha
ve StarDance. Samozřejmě, že mi tahle
průprava trošku v něčem pomohla, ale
step je něco úplně jiného. Nejsem si jistá, jestli dobře slyším rytmus, což je
tady opravdu klíčové, takže mám trochu
problémy. Navíc nemáme tréninky každý den. Víte, mně všechny tyhle věci trvají déle. Ve StarDance jsme výsledky
opravdu vydřeli, protože jsme poctivě
a hodně trénovali. Tady je to jiné, protože musím na té roli pracovat i jinak než
jen z pohledu stepu. Doufám, že se to
poslední měsíc zkoušení někam pohne,
jinak… tam asi nepřijdu. (smích)

Zimní pohádka, v níž mají Češi moře
V pozdní Shakespearově romanci Zimní pohádka si Veronika Arichteva
v rámci Letních shakespearovských slavností zahraje po boku Martina
Hofmanna, Aleny Mihulové, Petry Špalkové nebo Saši Rašilova. Režie se
chopil Pavel Khek. Děj hry situoval dramatik na Sicílii a do českých zemí,
kterým ovšem překvapivě propůjčil moře. Na Pražském hradě se hraje
denně v termínech od 28. 6. do 6. 7., dále pak od 8. do 19. 7. Představení
v Brně se odehrají od 21. do 24. 7. a v Ostravě od 26. do 28. 7.

Pocta Medě Mládkové
ZDROJ | AGENTURA SCHOK (FOTO: PAVEL MÁRA)

Když jsem se dívala na program
Shakespearovských slavností, je
z něj patrné, že dobrou polovinu
léta vám spolkne Zimní pohádka…
A tu druhou Meda.

Mám tam volný asi týden, takže určitě
pojedeme s manželem někam k moři.
To musíme, protože v září začínám
zkoušet pro divadlo Palace a od konce
října další, tentokrát zájezdové představení.

Takže na dovolenou se nedostanete?

Nemluvila jste náhodou na začátku
rozhovoru o dítěti?

Další inscenací, ve které se bude Veronika Arichteva
od konce června objevovat na jevišti, nese název
Meda. Hra vznikla u příležitosti oslav stých
narozenin mecenášky a sběratelky Medy Mládkové.
Uvádět se bude na nádvoří Musea Kampa.

Ale to půjde. Vážně. Věřím, že kdybych si na pár měsíců odskočila, půjde
to s nějakou alternací zvládnout a pak
bych v nějaké míře zase naskočila zpět.
Já se na mateřství hrozně těším, ale nechci se úplně vzdát práce. Pokud to půjde nějak skloubit, budu nejšťastnější.
Proto ráda nazkouším další dvě věci –
abych se měla k čemu vracet. To je tako-

vý můj plán. I tak jsem ale například nedávno odmítla jednu roli v seriálu. Věděla jsem, že bych to časově nezvládala, a když do něčeho jdu, chci vědět, že
budu mít prostor se tomu opravdu věnovat. Také chci být samozřejmě nějaký
čas doma. Přeci jenom plánovat si rodinu bez toho, abychom se s manželem potkali, tak úplně nejde. (smích)

INZERCE

Vše pro kreativní tvorbu
s Apple najdete
v Megapixelu

Apple MacBook Air 13,3 ”
(2018) 128GB
+ Dárek v hodnotě: 5 990 Kč
PRODEJNA 28. ŘÍJNA 65

Cena: 35 990 Kč
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130 let po červené aneb Na výlet
První značená turistická
trasa vedla ze Štěchovic
do Svatého Jána. V roce
1889 se tak začala rodit
moderní česká turistika,
která sehrála roli také
v odboji proti nacistům.
JOSEF HORA
ČR | Češi dosáhli skvělých cestovatelských
úspěchů po celém světě. Tak třeba rodák
z Trutnova Samuel Fritz objevil v 17. století
pramen Amazonky, o 300 let později určil
o stovky kilometrů dál čtyři prameny nejdelší řeky na světě zase Čech, přírodovědec Bohumír Jánský. Dobrodruh Emil Holub jako
první na světě zmapoval slavné Viktoriiny
vodopády v Africe. Černý kontinent nebo

Jižní Ameriku objevili pro široké masy Čechoslováků zase Zikmund a Hanzelka.
Jenže stejně horliví byli i cestovatelé,
kteří posledních 130 let objevují nejrůznější kouty české země. Právě tehdy, v roce
1889, začaly vznikat vůbec první české turistické trasy – vyznačil je nově založený
Klub českých turistů.
Vedly v blízkosti Prahy, ta úplně první
ze Štěchovic do Svatého Jána. Začala se
tak rodit tuzemská turistika, moderní zábava, kdy první vyznačené stezky měřily
55 kilometrů. Lidé je milovali a milují dodnes. Dokazuje to dnešních 40 tisíc kilometrů značených pěších tras, což se rovná
délce zemského rovníku. Vývoj českého
turismu v současné době mapuje výstava
v pražském památníku na vrchu Vítkov
s názvem Zdrávi došli!, na kterou se můžete přijít podívat až do 1. září.
Kdyby však někdo z dnešních turistů
potkal svého tehdejšího „soukmenovce“
z roku 1889, asi by nevěřícně kroutil hla-

trofeje i celé sbírKy.

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com

Pro podporu i za Benešem
Spolek se rychle rozrůstal, vznikl první
cestovatelský časopis zvaný Časopis turistů v ceně 20 krejcarů za vydání. Pro srovnání – za 15 krejcarů se dalo pořídit 10 vajec nebo jedna slepice. „Moderní turistika
vzala svůj původ u Angličanů. Díky nim
je dnešní Švýcarsko všeobecným cílem evropské turistiky, což je jeden z jeho hlavních pramenů příjmů a nynějšího blahobytu,“ psalo se v lednu 1889 v prvním čísle

INZERCE

Koupím paroží,

vou. Mužský vycházkový oděv byl totiž
spíše společenský oblek, ženy šlapaly hájem v dlouhé sukni, blůze a v ozdobném
klobouku. Muž se opíral o vyřezávanou
vycházkovou hůl, dáma o paraplíčko.
V kapse nebo torně si tito pionýři turistiky
nesli malé knížky, jedny z prvních turistických průvodců, které hojně sepisovali
a vydávali další milovníci túr.

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

Data v mobilu zadarmo?

Replika historické turistické tabulky na první značené trase
KČT. Trasa vznikla 11. května 1889
a spojila Štěchovice se Svatojánskými proudy. V tomto roce byly
vyznačeny další tři trasy: na Karlštejn, Skalku a Rač. První dálková
trasa Praha–Brdy–Šumava vznikla v roce 1912.
FOTO | ARCHIV NM
časopisu s tím, že i u nás je třeba zisků z novodobé záliby Evropanů, tedy z turistického ruchu. Po celé
zemi se stavěly takzvané „útulny“,
tedy chaty, kde
mohli členové
klubu s velkou slevou
nocovat.

JJ SIM kup v trafice,
nebo online
Internet zdarma platí 30 dnů
od aktivace SIM nebo dobití.
Více na www.mobil.cz

Lucie 6B 4+1

9 979 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů
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jako do opery

ROZDÁVÁME
SLUNEČNÍ
BRÝLE!

Jedno z prvních „označovacích družstev“, které malovalo červené turistické značky. Dole Kafkův ilustrovaný
průvodce po Království českém (vydáno 1897), 18svazková kniha kombinující
geografii s využitím tehdy dostupných
dopravních prostředků pro cestování.
Koncem 19. století to byly často malé
boudy, za první republiky už obrovské
chalupy a navíc síť 300 studentských
nocleháren či několik rozhleden.
Jenže davy turistů, připomínající spíše
diplomatický sbor či milovníky opery,
měly s přibývajícími značenými kilometry jednu velkou potíž. Základní a jedinou
značkou byla totiž červená barva, takže na
křižovatkách lidé bloudili a ztráceli se.
Musela proto přijít „turistická revoluce“ –
k červené se přidala modrá, v roce 1916
pak ještě žlutá a zelená.
Bylo to třeba, vždyť těsně po zrodu Československa měřila síť stezek 25 tisíc kilometrů, před druhou světovou válkou 40 tisíc. To už byl Klub československých turistů významnou institucí čítající desetitisíce členů. Vedli ji vzdělaní, hrdí, obětaví
a sebevědomí lidé, kteří se tehdy se svými
požadavky neváhali vydat ani za hlavou
státu, za prezidentem Edvardem Benešem
na Pražský hrad. Audience v roce 1935 trvala 45 minut. „Řádně vybudovaný turismus je z hlediska mezinárodního věhlasu
a zejména národního hospodářství stejně
důležitý jako četné jiné úkoly,“ shrnul Beneš schůzku a slíbil turistům podporu.

S legitimací za svobodou
O pár let později – na podzim 1938 a pak
hlavně v březnu 1939 – nastaly nejen pro
milovníky turistiky nejhorší chvíle a tisíce
Čechů prchaly před nacistickými okupanty. Právě při tom sehráli milovníci turismu
významnou úlohu. Za první republiky fungovala dohoda Klubu československých
turistů s podobnou organizací v Polsku,
Polským tatranským spolkem, o tom, že

členové spolků mohou v rámci svých túr
přecházet bez pasu hranici obou států, a to
až do hloubky 50 kilometrů. Stačilo vlastnit legitimaci klubu. Tehdejší místopředseda klubu Jaroslav Janák a další členové
mnoha lidem vystavili falešné legitimace
a ti díky tomu utíkali do Polska. Němečtí
okupanti na tento trik přišli až v roce
1940. Janák byl zatčen a měl být popraven. Zásluhou jeho přátel se ho ovšem podařilo dostat do ústavu pro choromyslné,
kde válku přežil. V květnu 1945, když
Němci utíkali, z ústavu unikl i Janák
a hned se postavil se zbraní na barikády.
Za své hrdinství byl později zvolen předsedou Klubu československých turistů.
Po roce 1948 byl majetek klubu znárodněn, turismus se ale rozvíjel dál.
Asi nejslavnější akcí z doby komunistické vlády je pochod Praha–Prčice, založený roku 1966.

„Značkaři“ současnosti
Sedmdesát tisíc kilometrů, to je v Česku
současná délka značených pěších a
běžkových tras, cyklotras nebo hipotras,
které slouží výletům v koňském sedle.
Český systém je unikátní, stejný nebo
podobný převzalo Polsko, Maďarsko, část
Německa nebo Ruska. Nadšenci z Čech
značkují i v Rumunsku nebo Albánii.
Značení v Česku provádějí kvalifikovaní
značkaři bez nároku na odměnu, roční
údržba vyjde asi na 15 milionů korun.
Náklady se letos zvýší, na vině je kůrovec.
Pokácené stromy se značkami musí totiž
klub nahradit například sloupky
či plechovými značkami, a to zejména
na Moravě a Vysočině.

Vyřiďte si cestovní pojištění
se slevou včas! Na každé pobočce
OZP si k tomu navíc můžete
vyzvednout fešácké sluneční brýle
zdarma!

Sluneční brýle zdarma jsou určené
pouze pojištěncům OZP.

www.ozp.cz
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Lidé jako hrobaři. Planeta
Roztomilý medvídek koala nebo nejmenší nosorožec světa nejspíš
definitivně zmizí z volné přírody. Především kvůli působení
lidstva hrozí vymření milionu druhů zvířat a rostlin. „Důkazy jsou
nezpochybnitelné. Naše ničení biodiverzity a ekosystémů dosáhlo
takové míry, která ohrožuje náš blahobyt přinejmenším stejně
jako člověkem způsobené změny klimatu,“ varují světoví vědci.
V Česku třeba mizí motýli a další hmyz potřebný pro zemědělství.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Osmdesát tisíc. Zdánlivě vysoké
číslo, jež ovšem ve světě zvířat znamená kritický stav. Před několika týdny přišla z Austrálie alarmující zpráva, že populace koalů medvídkovitých – vedle
klokanů nejznámějších vačnatců světa,
klesla právě pod tuto pro vědce magickou hranici. Tento oblíbený chlupáč je
tedy takzvaně „funkčně vyhynulý“.
V praxi to znamená, že tato zvířata
sice z krajiny zcela nevymizela, ale přežívají v počtu, který už není schopný
dát život dalším dostatečně silným a životaschopným generacím. Zvláště když
obývají obrovská, mnohdy od sebe izolovaná teritoria.
Smutnou zprávu o osudu roztomilých
medvídků přinesla organizace Australian Koala Foundation, která bojuje za
záchranu těchto zvířat. Podle Zdeňky
Křenové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která se mimo jiné zabývá ochranou přírody v Česku i ve světě a populační biologií ohrožených dru-

hů, lze medvídka koalu vnímat jako
symbol vymírání druhů nejen ve světě,
ale i u nás. „Určitě bych neřekla, že
když vymře medvídek koala, způsobí to
něco zásadního na druhém konci planety. Spíš je to symptom, který určitým
způsobem indikuje, že problémy máme
na celé planetě,“ vysvětluje.

Poslední samice v Malajsii
To, že medvídek koala „funkčně vyhynul“, je nejen podle Křenové, ale i australských odborníků výsledkem kombinace různých důvodů. „Jsou mezi nimi
i faktory, které jdou velmi úzce za člověkem. Je to například změna užívání krajiny. Zmenšujeme přirozené biotopy,
kde divoká zvířata mohou žít, a oddělujeme od sebe jednotlivé zbytkové populace, čili už se mezi sebou nemohou křížit. To je v případě endemických druhů
obzvláště velký problém,“ vysvětluje.
Aby špatných zpráv nebylo málo,
v červnu dorazila z Malajsie informace,
že uhynul poslední samec nosorožce sumaterského žijící na tomto území.
V Malajsii tak nadále přežívá jedna jedi-

ná samice tohoto nejmenšího druhu nosorožce. Celosvětově jde
o pouhých 30 až 80 jedinců, kteří žijí
převážně na ostrově Sumatra.
Vymírání živočišných druhů je problémem celé planety. Svědčí o tom zpráva OSN o stavu globální populace rostlin a živočichů, která byla zveřejněna
před několika týdny. Ohrožen vymřením je zhruba milion druhů živočichů
a rostlin.

„Ničíme vlastní blahobyt“

Nosorožec sumaterský
a modrásek obecný. Dva
zcela odlišné zvířecí druhy, které však vymírají ze
stejného důvodu: Člověk
vytrvale ničí prostor pro
jejich přirozený život.
FOTO | WIKIPEDIA

Nejzásadnějším důvodem vymírání je
ničení přirozených ekosystémů člověkem. V konečném důsledku však dopady toho jednání pocítí i on sám. Vyhynutí totiž hrozí zhruba deseti procentům
druhů hmyzu. Ovšem naprostá většina
plodin, které pěstuje člověk, potřebuje živočišné opylovače.
„Důkazy jsou nezpochybnitelné. Naše ničení biodiverzity
a ekosystémů dosáhlo takové
míry, která ohrožuje náš blahobyt přinejmenším stejně jako
člověkem způsobené změny klimatu,“ uvedl Robert Watson,
předseda Mezivládního panelu
OSN, který za zprávou stojí.
Podle Zdeňky Křenové k nejdramatičtějšímu vymírání dochá-

Počet medvídků koala, kteří stále
obývají australskou přírodu, se pohybuje kolem 80 tisíc kusů. Jde
však o pouhý zlomek původní populace zvířat, jež byla mezi lety
1890 až 1927 lovena pro svou kožešinu. Z dříve známých 128 teritorií
se koalové dnes nacházejí pouze
ve 41 oblastech. REPROFOTO | MAFRA
zí právě u skupin živočichů, které běžně
neregistrujeme. „Nevidíme například, kolik mizí druhů blanokřídlého hmyzu a tak
podobně. Nemáme pro to žádnou kvantifikaci. Když ale zmizí medvídek koala
nebo nosorožec, je to něco, co můžeme
přidat na onen symbolický hřbitov,“ říká.
Na druhou stranu, některé signály z řídnoucí říše hmyzu jsou už i dnes poměrně
dobře viditelné. Například znatelný úbytek motýlů, který je v posledních letech
víc než patrný v českých zahradách, stejně tak jako úbytek včel.
Obecně platí, že v daleko větší míře
vymírají malé druhy. Ty velké se totiž
dokážou lépe přizpůsobovat změnám.
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kvůli nim přichází o koaly i motýly
„Proto také do naší krajiny přicházejí
velké druhy typu bobr nebo třeba vlk.
Jsou to zvířata, která jsou dostatečně chytrá a dokážou se adaptovat v krajině poznamenané člověkem. Motýli nebo ptáci
jsou ve svých životních návycích daleko
více konzervativní. Například některé
druhy opylovačů jsou závislé pouze na jediném druhu rostlin. Když ovšem v krajině vymizí, tak ho nedokážou ničím nahradit a vymřou,“ dodává Křenová.
Možnosti nápravy a záchrany kriticky ohrožených druhů narážejí na řadu
problémů a zapotřebí je podle odborníků spíše komplexní systémová změna.

80

tisíc je kritický počet,
který podle vědců
znamená, že daný
zvířecí druh už není
schopný zajistit dost
silné další generace.

Například s vracením odchovaných
zvířat do přírody to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Ne každá snaha narazí na stejný úspěch, jako se to
před lety podařilo pražské zoo v případě
zachování koně Převalského.

Země budoucnosti: Místo vzácných zvířat krysy a švábi

Koně Převalského se daří vracet
do volné přírody. Na rozdíl od jiných zvířat má tento druh štěstí,
že z planety nemizí jeho přirozený
biotop.
FOTO | ARCHIV ZOO PRAHA
„Samozřejmě existují varianty záchranných chovů, které se dělají v síti
zoologických zahrad, a to zvláště u velkých zvířat. Obecně ale tyto opravné zásahy člověka mají smysl jen v případě,
že je zachovaný biotop, kam se daný
druh může vracet. Konkrétně například
u zmiňovaného nosorožce je hlavním
problémem ztráta jeho přirozeného biotopu,“ říká Křenová.
Jinými slovy, snahy o záchranné chovy mohou mnohdy přijít vniveč, jestliže
se zvířata prakticky nemají kam vracet.

Je to paradox přírody. Zatímco z povrchu Země postupně zmizí řada vzácných živočišných
a rostlinných druhů, přežívat v budoucnu budou především tvorové, kteří pro člověka nemají
velký význam. Nebo mu dokonce spíš škodí. Potvrzuje to i Pavel Kindlmann, který patří mezi
hlavní autory vědecké zprávy o globálním stavu populace rostlin a živočichů. Mezi druhy,
u nichž drastický pokles populace zdaleka nehrozí a které se v člověkem změněném světě
dokážou naopak ještě více rozmnožovat, tak mají být především krysy, myši, komáři
a podobně. Podle Zdeňky Křenové, vědkyně zabývající se ochranou přírody a populační
biologií ohrožených druhů, je důvod prostý: „Jsou to zvířata, která žijí v relativně složitých
společenstvech, a tím pádem jsou sociálně velmi chytrá a také přizpůsobivá,“ říká.
Dalším živočichem, kterého provází
pověst, že dokáže přežít
prakticky cokoli, včetně jaderné
katastrofy, je šváb. A do jisté
míry se tato tvrzení zakládají
na pravdě. Švábi jsou totiž
neuvěřitelně odolní, o čemž
svědčí už samotný fakt, že Zemi
obývají více než 280 milionů let.
Navzdory klimatickým změnám
jejich počet navíc stoupá.
Pokud jde o radioaktivní
záření, podle amerických
výzkumů z roku 1959
odolají tito malí tvorové
dvacetkrát silnější
radiaci než člověk.

INZERCE

LETNÍ BRIGÁDY
NEJEN
V PRAZE

Relaxace na Šumavě

v krásné přírodě národního parku

138 - 170 Kč/hod.
pokladny, sklady, administrativa,
pultový prodej, doplňování zboží a další…

ZÁLOHY, UBYTOVÁNÍ, ZAŠKOLENÍ
Kontakty:
tel.: 222 534 534, 777 335 756
e-mail: brigada@creditczech.cz
www.creditczech.cz

Penzion, chatky, autocamp
restaurace, minigolf, tenisový kurt,
volejbalové hřiště, kuželky, ﬁtness

www.klasterskymlyn.cz
+420 727 842 511
Penzion Klášterský Mlýn 9, 341 92 Rejštejn
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Zapálili Prahu čeští „teroristé“?
I po 330 letech zůstává velký požár Prahy z června
roku 1689 záhadou. Dost možná jej způsobili i Češi
naverbovaní francouzským králem Ludvíkem XIV.
Šlo by tak o první teroristický útok v českých zemích.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | V Praze byl 21. června 1689 krásný začátek léta. Nebe nad převážně gotickým
městem bylo jako vymetené. Ten den si ale
historie bude pamatovat v černých barvách,
kdy Prahu devastovaly plameny, dodnes
přezdívané jako Francouzský požár Prahy.
Zároveň se o tomto neštěstí mluví jako
o největším teroristickém útoku na Prahu.
Za oběť mu padly stovky domů i mrtvých.
Kdybyste se tehdy před 330 lety zeptali
Pražanů na Francouze, dostalo by se vám
odpovědi v podobě odplivnutí na zem
nebo peprného slova. Pražané Francouze
nesnášeli, mohla za to propaganda probíhající na pozadí války, kde na jedné straně
stál francouzský král Ludvík XIV. a na

straně druhé Svatá říše římská, respektive
dnešní české země, Německo, Rakousko
a další středoevropské státy, jejichž vojska
ovšem bojovala na východě Evropy s Turky. Toho využili Francouzi a Ludvík vydal rozkaz k invazi do střední Evropy.
Jeho vojska si při obsazování vesnic
a měst počínala velmi brutálně. „Turek západu“, přezdívalo se pro zvěrstva francouzskému králi. Jednou z praktik, která měla
vyvolat u nepřítele chaos, bylo posílat do
velkých měst předvoj agentů – žhářů. Skupiny tvořili vojáci, marodéři (lehce zranění
nebo zranění předstírající vojáci) a vrazi,
ale i zajatí Češi znalí českých měst.

Naverbovaní čeští zrádci
Když francouzské vojsko dobylo německé
město Philippsburg, ocitla se mezi zajatci
i řada českých vojáků naverbovaných dřív
v okolí Českých Budějovic. A právě někte-

FOTO | 2x WIKIPEDIA.ORG

ří z nich se poté přidali k Francouzům. Třicítka Čechů a Francouzů dostala za úkol
provést v Praze žhářský útok. Velitelem
byl jistý setník Sedmihradský. Proč taková
zrada? Češi prý od svých velitelů nedostávali žold, proto se nechali lehce naverbovat
francouzskou stranou. A vyjeli ku Praze.
Do města vstoupili koncem května 1689
hlavní branou a s padělanými dokumenty.
Ubytovali se v hospodě U Tří Zvonků, patřící jistému Francouzi. Přípravy na akci trvaly tři týdny. Sedmihradský se třemi muži
vyráběl ve sklepě granáty a doutnáky. Zby-

tek najatých žhářů, kteří si po spálení Prahy mohli díky odměně pořídit menší nemovitost, se usídlil po dalších hospodách.
Tady čekali na smluvené znamení, které
připadlo právě na úterý 21. června.
Dodnes se vypráví o tom, že se požár rozšířil z hostince U Černého orla, kde pobýval žhář Vavřinec Procházka. Vítr naštěstí
foukal směrem k Vltavě, díky tomu bylo
plamenů ušetřeno Nové Město, zato židovské ghetto a Staré Město lehly popelem. Požár zuřil 24 hodin, velká část gotické Prahy
při něm takřka zanikla. Město se ale z popela zdvihlo, ovšem už jako barokní.
Pražský apelační soud, poměrně moderní byrokratická instituce, označil už deset
dnů po požáru za viníky Francouze, důkazem bylo přiznání jistého Benedikta Dureze. Historici ovšem poukazují na to, že
jeho přiznání bylo vynuceno na mučidlech.
Odborníci také zmiňují možnost, že požár
mohli v dobové protifrancouzské hysterii
založit nějací šílenci. Nebo šlo o pouhou nehodu? Faktem je, že do českých zemí bylo
na jaře 1689 vysláno na 150 žhářů, a to
v převlečení za žebráky, kněze, mnichy či
vojáky. Doložené naopak není, zda právě
oni mohou za tehdejší požáry v Klatovech,
Hořovicích, Trutnově či Broumově.

INZERCE

NIKDO VÁM NEVNUCUJE,
CO SI MÁTE MYSLET

ParlamentníListy.cz

Střípky o požáru z 21. června 1689
• Každý žhář z česko-francouzské záškodnické skupiny měl v Praze v červnu 1689 svůj rajón,
kde měl pomocí granátů, doutnáků a zápalných patron zapalovat dřevěné střechy, kolny, skladiště
a otevřené sklepy.
• Během požáru se podařilo několik žhářů chytit. Rozzuření Pražané je poté bez milosti házeli
do plamenů. Další byli chyceni, když prchali z Čech. Soud jim vyměřil takzvanou „dvojí smrt“.
Poté, co byli katem zpola nebo téměř uškrceni, byla smyčka povolena. Když se poprvé z hluboka nadechli, vzplála pod nimi hranice.
• Požár zničil 766 obytných domů, šest kostelů a klášterů, deset synagog a obecní mlýny s pilou
a vodárnou na Novém Městě. V jedné ze synagog, kde lidé hledali záchranu, uhořelo asi 170 Židů.
• Podobně byla pod taktovkou Francouzů vypálena řada měst. V dnešním Německu šlo například o Heidelberg či Mannheim. Mozkem žhářských útoků byl oblíbenec krále Ludvíka XIV., generál Ezéchiel du Mas, Comte de Mélac (na dobové rytině vlevo).
• Už před ohnivou katastrofou Prahou kolovaly letáky upozorňující na francouzské žháře. Den po
požáru otiskly pražské noviny Ordinari Post Zeitungen příběh a barvité líčení, jak barbarsky vypálili německé město Špýr. Téměř nikdo nepochyboval, že i pražský oheň mají na svědomí právě Francouzi.
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Sirupy z bylin
vám zdravě
osladí život
Je osvěžující, přiměřeně
sladký a krásně voní.
Bezinkový sirup je dnes
už klasikou. Navíc si jej
velice snadno můžete
připravit doma v bio
kvalitě. A jaké další
byliny se hodí do sirupu?
5plus2
■ V KUCHYNI

FOTO | SHUTTERSTOCK

Svěží bezinkový sirup
Potřebujeme: 20 bezinkových květenství, 1 citron nakrájený na plátky, 2 lžičky kyseliny
citronové, 1,2 l převařené vody, 1 kg krupicového cukru. Postup: Vodu svaříme s cukrem.
Vložíme do ní bezové květy, přidáme kyselinu citronovou, plátky citronu a necháme
louhovat. Necháme na chladnějším místě stát tři až pět dnů. Dvakrát denně promícháme
a citrony lehce promačkáme. Pak ji scedíme přes jemné plátýnko nebo sítko a nalijeme
do vymytých lahví. Hotový sirup uložíme do chladničky.
Zdroj: lidovky.cz

Sedmikráskový sirup
Potřebujeme: 1 citron, 750 g cukru a 750 ml vody a na toto množství zhruba 500 drobných
sedmikráskových kvítků. Postup: První fáze přípravy tohoto bylinkového sirupu je hodně
o trpělivosti. Nasbírat 500 drobných sedmikráskových kvítků chvíli trvá, ale pokud máte
sedmikráskami posetý trávník, není to problém. A vlastní sirup za to stojí. Nasbírané
sedmikrásky opláchneme, vložíme do mísy nebo třeba velké zavařovací sklenice a přelijeme je
750 ml horké vody, ve které se budou louhovat. Omytý citron pokrájíme na kousky, přidáme
ho k sedmikráskám a vše necháme louhovat 24 hodin. Občas směs můžeme promíchat. Druhý
den vše scedíme rovnou do hrnce, nejlépe přes lněné plátýnko, květy i kousky citronu přitom
pořádně vymačkáme. K získané tekutině přidáme do hrnce cukr, který je důležitý nejen pro
získání správné konzistence, ale i pro trvanlivost sirupu. Tekutinu tedy za stálého míchání
svaříme na mírném ohni do hustoty sirupu a přelijeme do lahví.
Zdroj: Lucie Martínková

Rebarborovo-mátový sirup
Potřebujeme: 1 litr vody, 1 kg cukru,
1 kg rebarbory (očištěné), svazek máty.
Postup: Rebarboru očistíme a v hrnci
přivedeme k varu v litru vody.
Vaříme do chvíle, kdy se začne rebarbora
rozpadat, tedy asi 20 minut. Přidáme
cukr, promícháme a necháme rozpustit.
Vložíme mátu a poté necháme asi čtyři
hodiny odstát v místě s běžnou pokojovou
teplotou. Vzniklou směs následně
přecedíme přes sítko nebo kus látky
a šťavu ještě jednou přivedeme k varu.
Ještě horkou jí naplníme lahev, dobře
uzavřeme a skladujeme v chladu.
Zdroj: 5plus2

korunnicukr.cz
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Láska u sporáku
Soutěžní Prostřeno! míří
do východních Čech.
A bude seznamovací.
ČR | U prostřeného stolu před televizními kamerami se sejdou 3 ženy a 2 muži.
Nejen kvůli jídlu, ale i za účelem seznámení. Buď spolu, anebo si je najdou diváci. Kromě lásky jde také o titul nejlepšího hostitele a výhru 60 tisíc k tomu.
V pondělí uvaří stydlín Pavel. Je svobodný, žije ve venkovském stavení s
matkou a babičkou. Doufá, že na něj někde ta pravá čeká a založí s ní rodinu. A
docela se mu zadaří i u plotny. Při soutěži případné budoucí nevěsty prověří –
chce vědět, jak jim to půjde se sekyrou.
Po partnerovi touží prodavačka Iva.
Je rozvedená a má dvě děti. Chodí na
jógu, zajímá ji astrologie a duchovno.
Pro hosty v úterý připraví poctivé menu
s afrodiziakálními účinky.
Ve středu bude lásku hledat i nesmělý zahradník Jirka. Je svobodný. V jeho
domácnosti chybí žena jako sůl. U plotny mu to moc nejde, až se z toho sesype. Dokáže menu dovařit? Na pomoc
bude muset přijít starší sestřička.

Toho pravého hledá operátorka call
centra Veronika. Má čtyřletého syna, se
kterým je už tři roky sama. Pokud láska
prochází žaludkem, u Veroniky by měla
šanci. Kuchařka je to velmi šikovná.
V pátek při večeři se lásku pokusí najít rozvedená Ruska Irina. Zkouší splynout s Pavlem. Po čtvrtečním tanci tělo
na tělo má ale spoustu otázek. Zvítězí
dobré jídlo, či taktika? A najde láska
toho pravého? Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední den od 17.50.
(kot)
Hovězí na červeném víně, šťouchané
brambory s jarní cibulkou

Ingredience: 1,5 kg hovězí roštěné,
hladká mouka, 300 až 350 ml červeného vína, koření na roštěnky, 350 ml vývaru, 3 až 4 lžíce brusinek, 2 kg bram-

Zleva Jiří Répaš (27 let), Pavel Johan (38), Irina Protivová (43), Iva Raganová (40) a Veronika Drbohlavová (31). Hledají lásku i výhru. FOTO | FTV PRIMA
bor, 50 až 100 g másla, smetana na vaření, jarní cibulka, sádlo, sůl, pepř. Postup: Maso nakrájíme na plátky, poklepeme a rozkrájíme na větší kostky, přidáme sůl, pepř a koření. Maso obalíme
v hladké mouce a na rozpáleném sádle
opečeme do zhnědnutí. Poté vyjmeme a
osmahneme cibuli. Vrátíme maso, přilijeme víno a vývar a vaříme v tlakovém
hrnci asi hodinu a půl. Pokud je maso
měkké, vyjmeme ho z omáčky a omáčku rozmixujeme. Maso vrátíme a přidáme brusinky, dochutíme podle potřeby
a povaříme asi ještě pět minut. Brambory oloupeme, uvaříme do změknutí, přidáme teplou smetanu, nakrájenou cibulku a máslo a prošťoucháme. Ochutíme
solí a pepřem.

Polévka: Hráškový krém s krutony
Ingredience: 1 cibule, 2 sáčky mraženého hrášku, smetana na vaření, 400 ml
vývaru, kus másla, sůl, pepř. Postup:
Na másle osmahneme cibuli, přidáme
hrášek, vývar, sůl, pepř a vaříme 20 minut. Poté polévku rozmixujeme, přidáme smetanu a vše propasírujeme přes
cedník a dochutíme. Na závěr přidáme
zakysanou smetanu. Krutony osmahneme na másle dozlatova a podáváme.

INZERCE

9 525 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Ekonomik N7 - 7B 4+KK

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů
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Česká republika

Po německé dálnici
stále zadarmo
Nápad na zpoplatnění dálnic
pro osobní vozy v
Německu ztroskotal.

Největší
specialista

NĚMECKO | Evropané včetně Čechů budou nadále na
německých dálnicích
jezdit zadarmo. Evropský
soudní
dvůr uznal stížnost Rakušanů na chyst a n é
mýto.

na digitální

Patrik
si vzal
Markétu
ČR | Herec Patrik Děrgel (30 let) se
zkraje týdne pochlubil na sociálních sítích šťastnou novinkou. Vzal si za ženu
svou dlouholetou přítelkyni, herečku
Markétu Frösslovou (31). S tou má
syna Vavřince, který letos oslaví třetí
narozeniny. „Měli jsme svatbu! Markéta a Patrik,“ napsal Patrik Děrgel k fotografii na Instagramu, na které je se svou
manželkou, herečkou Markétou Frösslovou a jejich synem Vavřincem. Markéta

Patrik Děrgel a Markéta Frösslová.

tvorbu

Návrh totiž diskriminuje zahraniční motoristy. „Poplatek za užívání pozemních komunikací v kombinaci se slevou
na dani z provozu motorových vozidel,
kterou mohou uplatnit vlastníci vozidel
registrovaných v Německu, představuje nepřímou diskriminaci na základě
státní příslušnosti a porušení zásad volného pohybu zboží a služeb,“ konstatoval soudní dvůr. Finanční zatížení by
podle soudců nesli pouze řidiči a vlastníci vozidel registrovaných v jiných
členských státech. Soud se neztotožnil
s tvrzením Německa, že sleva pro tamní řidiče odráží přechod ze systému financování z daní na systém financování všemi uživateli podle zásad „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“. Proti
projektu mýta se ostře stavělo vedle Rakouska i Nizozemsko. Proti se dříve
stavěla také kanceléřka Angela
Merkelová, která uvedla, že za
její vlády nebude žádný osobní vůz platit mýtné. Podle
deníku Spiegel v pondělí požádali zelení o
zastavení projektu.
(fih)

Fröss
-lová byla
v minulosti
spojována například s herci Kryštofem Hádkem (37
let) nebo Vojtou Dykem (33). S Patrikem Děrgelem se seznámila při natáčení seriálu Cesty domů. Děrgela
proslavil zejména televizní seriál
Ulice a princovské role v pohádkách,
jméno už má však i díky divadlu. Za
roli Hamleta ve Švandově divadle dostal Cenu Alfréda Radoka a nominován
byl i na Cenu Thálie. Protože v představení odhalil herec své pozadí, novináři
o něm začali psát jako o Hamletovi s nejhezčím zadkem. Diváci si Děrgela oblíbili také v televizní show Tvoje tvář má
známý hlas nebo v seriálech VIP vraždy
a Modrý kód. S Markétou Frösslovou
hrají manželský pár v seriálu Ordinace
v růžové zahradě 2.
Děrgel nedávno přiznal, že je od přírody velký cholerik a je rád za to, že syn
Vavřinec ho učí trpělivosti. „Narození
dítěte je neuvěřitelný zázrak. Ze dne na
den se vám narodí velká láska. Syn teď
čím dál tím víc komunikuje, reaguje.

Fujifilm X-T100 + 15- 45 mm
+ Dárek v hodnotě 2 990 Kč
P t á
se mě do
telefonu:
‚Tatínku, kde
jsi?‘ A já samozřejmě
spěchám
domů, abych byl s
ním. Je kouzelný, když se
usměje. Pak je samozřejmě
těžké být za pevného rodiče,
když vás dítě každou chvíli něčím odzbrojí. Ale snažíme se,“ řekl
herec v září minulého roku v rozhovoru
pro týdeník Téma.
(sub)

Cena: 14 990 Kč

PRODEJNA 28. ŘÍJNA 65

MASARYKOVO
NÁMĚSTÍ

GENERÁLNÍ PARTNER:

HLAVNÍ PARTNEŘI:

ZA PODPORY:

ČERNÁ LOUKA

28.–29. ČERVNA 2019
VSTUP ZDARMA

Koncerty na dvou scénách

SAN SALVADOR /FR/
TA DHOM PROJECT FEAT. SHRI /IND/
MICHAL HRŮZA • VOXEL • NEDIVOČ

SLEZSKOOSTRAVSKÝ
HRAD

OREADA /PL/ • BALKANSAMBEL /SK/ • PRAGUE CELLO QUARTET a další
Výjimeční umělci z INDIE
KATHAKALI tanec v maskách Tamil Nadu
skupina tanečníků RAIBENSHE poprvé v Evropě – lidový bojový tanec
s akrobatickými prvky • tradiční tanec KATHAK vyprávějící indické příběhy
MODERNÍ BOLLYWOOD • HUDBA, INDICKÉ CHUTĚ, VŮNĚ A ZÁŽITKY
TANEČNÍ SCÉNA • STŘEDOVĚKÁ HRA NA HRADĚ • MUSICMAP TALENT STAGE
VĚDA A TECHNIKA HROU • ANIMOVANÉ FILMY • SPORTOVNÍ SOUTĚŽE • DESIGN ZÓNA
GASTRONOMICKÉ POCHOUTKY Z CELÉHO SVĚTA • www.festivalvulicich.cz

PARTNEŘI:

POD ZÁŠTITOU:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

PARTNER:

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN 5PLUS2 PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
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Letní tipy
a zajímavosti

Nepřetržitá péče v LDN Orlová

Inzerce

Léčebna dlouhodobě nemocných,
pracoviště Orlová, zajišťuje péči
o pacienty z okolních měst i zdravotnických zařízení Moravskoslezského kraje již od roku 1989.
Hlavním posláním léčebny je doléčení pacientů po proběhlém akutním onemocnění. Podstatnou část hospitalizovaných pacientů
logicky tvoří křehcí senioři, kteří mají vícečetná chronická orgánová onemocnění, a tak léčba bývá zdlouhavá a často doprovázena
komplikacemi. Rovněž bývá důsledkem nemoci změněná psychika
osobnosti.
Restrukturalizace zdravotnictví a zkrácení doby hospitalizace přispěla i ke změně složení hospitalizovaných pacientů. Častěji pečujeme o osoby, které zdaleka nedosáhli seniorského věku, ale jejich
zdravotní stav neumožňuje propuštění do domácího ošetřování
nebo zahájení rehabilitace.
Významnou skupinu tvoří pacienti po rozsáhlých operacích pohybového aparátu. Po dohojení rány a stabilizaci stavu jsou pak překládáni na rehabilitační oddělení nebo přímo do specializovaných
rehabilitačních ústavů našeho kraje. Výrazným posunem léčebny je
péče o chronické rány v návaznosti na cévní ambulanci a chirurgické oddělení našeho zařízení. Přijímáme pacienty k předoperační
péči a po přípravě rány, která je vhodná k zákroku, překládáme pacienta na chirurgické oddělení k plastice. Následně, ve spolupráci
se sestrou specializovanou na péči o chronické rány, pokračujeme
v další léčbě. Úspěšnost zhojení máme až 90% případů. Díky tomuto postupu dochází k výraznému zkrácení doby léčby, což má
pozitivní dopady jak ekonomické (délka hospitalizace, úspora materiálu), tak i psychosomatické ( odstranění bolesti, psychická stabilizace stavu pacienta).
Vznikem vysoce specializovaných oddělení na pracovišti v Orlové
– následná intenzívní péče a dlouhodobá intenzívní ošetřovatelská
péče, jsou do léčebny dlouhodobě nemocných přijímáni i pacienti
z těchto oddělení, zcela odkázání na komplexní ošetřovatelskou
péči. Proto je také velkou výhodou umístění jednotlivých oddělení
léčebny přímo v monobloku nemocnice, čímž je zajištěná nepřetržitá dostupnost komplementu (RDG či laboratorních vyšetření),
možnost odborného lékařského konsilia a případně při změně zdravotního stavu pacienta jeho překlad na akutní oddělení.

Další významnou skupinu v posledních létech tvoří lidé bez domova. Tito nemají možnost po hospitalizaci doléčení v kruhu svých
blízkých a jsou odkázání na zařízení následné péče.
Léčebna dlouhodobě nemocných, pracoviště Orlová, disponuje
75-ti lůžky na třech odděleních. Pokoje jsou vybaveny polohovacími
postelemi s nastavitelnou výškou, což může u pacientů s demencí snížit riziko pádu s následkem možného poranění. K vybavení
pokoje patří i televize a možnost WI-FI připojení. Pro zájemce je
k dispozici nadstandardní pokoj.
Různorodá skladba hospitalizovaných pacientů klade vysoké nároky na lékařský i ošetřovatelský personál. Hlavním cílem pobytu pacienta v léčebně je stabilizovat jeho zdravotní stav a dosáhnout co
možná největšího stupně samostatnosti a sebeobsluhy v souladu
s jeho možnostmi.
Nácvik sebeobslužnosti je součástí komplexní ošetřovatelské péče
a pokud je to možné, jsou dle indikace lékaře prováděny odborné
masáže, přičemž úspěch se jednoznačně odvíjí od spolupráce pacienta.
LDN bývá v podvědomí veřejnosti omylem zaměňována se zaříze-

ním sociální péče. Na LDN je však po 24 hodin poskytována péče
lékařem, všeobecnými sestrami a pomocným zdravotnickým personálem. O přijetí pacienta rozhoduje primář oddělení na základě
jeho žádosti a pobyt je na rozdíl od zařízení sociálních služeb časově omezen. Propuštění indikuje lékař, a to v okamžiku, kdy došlo
ke stabilizaci zdravotního stavu a pacient dosáhl maxima ve své
sebeoblužnosti, zvládl adaptaci na změněné životní podmínky.
Nedílnou součástí péče je poradenství zdravotně sociálních pracovnic. Od prvního dne hospitalizace je sociální pracovnice v úzkém kontaktu s pacientem i rodinou. Pomáhá vytvářet podmínky
k návratu pacienta do přirozeného domácího prostředí. Jedná se
například o pomoc při vyřízení příspěvku na péči, pomoc při zapůjčení kompenzačních pomůcek, kontakt na poskytovatele terénních
sociálních služeb či doporučení a vypsání žádostí do pobytových
zařízení sociální péče. U lidí bez domova nebo osamělých pacientů, kterých stále přibývá, se podílejí na vyřešení sociální situace
po propuštění.
Léčebna dlouhodobě nemocných má nezastupitelnou úlohu
v doléčení pacientů propuštěných z akutního oddělení před jejich
návratem do domácí péče či sociálního zařízení. www.nspka.cz

Relaxační a porodní vana v havířovské nemocnici
Nová speciální vana, kterou mohou rodičky využívat k relaxaci
a alternativnímu způsobu porodu do vody, byla ve výši necelých
400 tis. Kč, vč. stavebních prací zakoupena z peněz vyčleněných z městského rozpočtu na podporu nemocnice.
Hydromasážní vana typové řady HUBBAR+ se používá především k předporodnímu cvičení a porodům do vody. Vana má
praktický design, barevnou světelnou chromatoterapii a je
anatomicky tvarovaná, pro co největší pohodlí nastávajících
maminek. Disponuje jednoduchým elektronickým ovládáním
pomocí barevného dotykového displeje, nechybí ani elektrické snímání a průběžné zobrazování teploty napouštěné vody
i množství vody ve vaně. Všechny tyto vlastnosti umožňují
komfortní obsluhu a tím ulehčují práci porodním asistentkám,
které nemusí napouštění vody neustále kontrolovat. Součástí
vany jsou přístupové schůdky.
www.nsphav.cz

Nastávající maminky mohou v havířovské porodnici nově využívat certiﬁkovanou relaxační a porodní vanu. Koupel ve vaně
během porodu má především výrazný vliv na zmírnění porodních bolestí, zkrácení celého porodu a snížení podávaní léků
proti bolestem během porodu. Také trávení pouze první doby
porodní ve vaně s teplou vodou je pro rodičku velkým přínosem, kdy může naplno využít relaxačního a analgetického

účinku vody. Nastávající maminka může ve vaně zaujmout libovolnou, jí pohodlnou, polohu. Vyšetření personálem je možné
i ve vodě. Na každý porod dohlíží zkušená porodní asistentka,
která do něj však zasahuje jen minimálně a pouze pokud to
situace vyžaduje. Celý porod probíhá spontánně a přirozenou
cestou, miminko právě opouštějící dělohu přivítá uklidňující
a známé prostředí teplé vody.

Náš kraj
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Tipy na letní
festivaly

Kam vyrazit v létě za hudbou? Výběr festivalů představuje pestrou škálu
stylů, vybere si každý.
MARTIN JIROUŠEK
SWEETSEN FEST
Lokální fenomén s celorepublikovým přesahem, vstup je zdarma a na programu
výhradně interpreti, kteří mají něco společného s Frýdkem-Místkem. Letos tak
vystoupí například Downbelow, Café Industrial, Tomáš Kočko & Orchestr, David
Stypka & Bandjeez, Slepí křováci, Marxova Tchýně a řada dalších.
21. a 22. června v areálu stadionu vedle
haly Polárka ve Frýdku-Místku
SLAVNOSTI PIVOVARU OSTRAVAR
Po čtyřech letech se na Slavnosti vrací bosenský uragán Dubioza Kolektiv, Divoký
Bill hlásí návrat dokonce po 9 letech a tvrdit muziku budou opět Pipes And Pints.
Nováčkem na Slavnostech bude kapela
Jelen, která podle organizátorů dokáže rozezpívat každé publikum.
21. a 22. června v areálu pivovaru Ostravar
FESTIVAL V ULICÍCH
Přehlídka tradičně určená k ukončení
školního roku a k zahájení prázdnin
bude opět unikátní. „Letos jsme se rozhodli zaměřit na pestrou a exotickou kulturu Indie. Poprvé se nám do Evropy podařilo pozvat akrobatické tanečníky Raibenshe, návštěvníci uvidí exotický tanec
v maskách Kathakali, uslyší indický hip
hop ze slumů Ta Dhom Project feature
Shri, vyzkouší si tradiční tanec z oblasti
Kathak, přivezeme ukázky z moderní indické kultury Bollywood,“ říká ředitelka
festivalu Petra Hradilová.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANÁCH 20 A 21

DAVID STYPKA JEDNÍM Z AKTÉRŮ FRÝDECKO-MÍSTECKÉHO SWEETSEN FESTU JE DAVID
STYPKA SE SVOU KAPELOU. FOTO: YAN RENELT, MAFRA
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THE CURE ROCKOVÁ LEGENDA VYSTOUPÍ NA FESTIVALU COLOURS OF OSTRAVA. FOTO: TOMÁŠ KRIST, MAFRA

„A přirozeně nebudou chybět ani tradiční indické pokrmy,“ poznamenává ředitelka festivalu. Kromě toho vystoupí francouzská kapela San Salvador, polská
Oreada nebo slovenští Balkansambel. Domácí hudbu budou reprezentovat Michal Hrůza a Voxel.
28. a 29. června, Masarykovo náměstí,
Černá louka a Slezskoostravský hrad
BEATS FOR LOVE
Největší taneční festival elektronické
hudby v Česku letos hostí holandskou
megahvězdu Dona Diabla, který osloví
především mainstreamově orientované

fanoušky. Jeho hudební životopis zdobí
spolupráce se jmény jako Coldplay, Ed
Sheeran nebo The Chainsmokers. Minulý rok se navíc umístil na 7. místě ve světově uznávané anketě DJ Mag Top 100
DJs. Fanoušci se také těší na maskovaného house DJ mága jménem Claptone
z Německa, jehož popularita v posledních dvou letech stoupá raketovým tempem a který je známý svou pro unikátní
show v bílých rukavičkách, masce a cylindru. Z Německa do Ostravy dorazí také
DJ a producent Alle Farben, který vydává
jeden hit za druhým a jeho singly jako Supergirl, Please Tell Rosie, Little Holly-

wood či Bad Ideas patří mezi nejhranější
hity evropských rádií. Přijede také legenda světového techna, Němec Sven Väth.
3. až 7. července, Dolní oblast Vítkovice
COLOURS OF OSTRAVA
Osmnáctý ročník festivalu láká na vystoupení světoznámých hvězd, jako jsou například The Cure, Florence + The Machine, Rag'n'Bone Man, Years & Years, Rosalía, ZAZ, Mogwai, Tom Walker, Mariza,
John Butler Trio, Richie Hawtin Closer,
Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Lewis Capaldi, Kronos Quartet, Hiromi, Sons of Kemet XL, Cory Henry &

INZERCE

Krmivo na Váš dvůr
Prodej pytlovaných krmných směsí pro domácí
hospodářská zvířata. Krmiva pro drůbež, králíky,
husy a kachny, prasata, bažanty a další.
Balení: 10kg, 25kg, 50kg
Sídlo firmy: AFEED, a.s., 693 01 Hustopeče u Brna, Nádražní 563/60

NAVOS, a.s.

E-mail: krmiva@afeed.cz | www.afeed.cz

Zábřeh, Leštinská 972/32, tel: 583 495 218, e-mail: karel.korger@navos-km.cz
Mohelnice, Družstevní 7, tel. : 583 430 155, e-mail: eva.busfyova@navos-km.cz
Hukovice-Velká Kraš, tel.: 584 436 030, e-mail: Ivana.zetochova@navos-km.cz
Podivín, Rakvická 862, tel.:519 344 605, e-mail: ruzena.varmuzova@navos-km.cz

Prodej: VKS Hustopeče: Po – Čt 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00 Pá 8.00 – 12.00
VKS Opava:
Po – Pá 12.00 – 14.00
Kontakty: Hustopeče - tel.: 606 077 088 | Opava - tel.: 724 724 904
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The Funk Apostles, Calypso Rose, Mathias Eick, Paolo Fresu Devil Quartet, Gang
of Youths, na Electronic stage například
TOKiMONSTA, Enrico Sangiuliano, Nicola Cruz, Emily Dust nebo David August a
řada dalších.
Program na jedenadvaceti scénách nabídne přes 350 programových bodů – vedle koncertů více než 120 zahraničních a
domácích kapel také diskuse v rámci mezinárodního fóra Meltingpot, dále divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace
a další doprovodné aktivity.
17. až 20. července, Dolní oblast Vítkovice
ŠTĚRKOVNA OPEN MUSIC 2019
Jubilejní 15. ročník hudebního festivalu
poprvé zažije kapelu Čechomor společně
s Martinou Pártlovou, svou letošní účast
potvrdily také kapely Vypsaná fiXa a Traktor, který si také letos odbude na festivalu svou premiéru. Exkluzivní nabídkou
bude unikátní koncert založený na spojení symfonického orchestru s taneční hudbou doplněnou o světelné a laserové efekty – Symphonic Dance Music, kde se hlavní role ujme Janáčkova filharmonie Ostrava a DJ Lowa a zpěvačka Dasha. Hodinu
a půl dlouhý program bude jedním z vrcholů festivalu. Během show zazní největší taneční hity od 90. let až do současnosti, například od The Prodigy, Daft Punk
nebo Chemical Brothers. Na pódiu vystoupí na osm desítek umělců. Dalšími lákadly třídenního hlučínského festivalu
jsou Chinaski, Arakain & Lucie Bílá, Mig
21, Divokej Bill, ale třeba i kapely Jelen,
Stromboli, Rybičky 48, raper Marpo
a mnoho dalších.
25. až 27. července na břehu hlučínského
jezera
OSTRAVA V PLAMENECH
Hudební přehlídka kapel drsnějšího ražení se vrací z loňské dvoudenní akce
k osvědčenému jednodennímu modelu.
INZERCE

ČECHOMOR S PÁRTLOVOU NA HLUČÍNSKÉ ŠTĚRKOVNĚ ZAZPÍVÁ S ČECHOMOREM MARTINA
PÁRTLOVÁ. FOTO: MILOSLAV JANČÍK

Hlavní hvězdou bude švédská formace
Grave Digger, která má k dispozici novinku The Living Dead. Kromě toho bude
k vidění dvojice dalších německých kapel Freedom Call a The Edge of Reason.
Švýcarsko zastoupí nováčci Kaatarakt a
českou recesi obstará domácí Trautenberk.
3. srpna, Dolní oblast Vítkovice
HRADY.CZ
Hrady CZ letos slaví patnácté narozeniny
a v magickém prostředí osmi hradů po
celé České republice představí špičku

současné české a slovenské hudební scény v čele s kapelou Kryštof, která se na festival vrací po šesti letech. Návštěvníci se
budou moci dále těšit na Rybičky 48, No
Name, Arakain & Lucii Bílou, Mirai, Marpo & Troublegang, Michala Hrůzu, kapelu Harlej a další interprety a skupiny. Festival k narozeninám sobě i ostatním naděluje ekologičtější přístup k životnímu
prostředí, v areálech se bude třídit odpad
a kelímky na pivo budou vratné. V ceně
lístku na festival je vždy vstup na konkrétní hrad zdarma.
17. až 18. srpna, Hradec nad Moravicí
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Výhled z Pusteven
na tři země
Pustevenská Stezka
Valaška umožňuje
výhled do okruhu 100
kilometrů na tři země
– Česko, Polsko
a Slovensko – z výšky
22 metrů nad zemí.
Odpočinková místa,
rampy, trampolíny
či dětské hřiště, to
všechno mají
k dispozici návštěvníci
660 metrů dlouhé
Stezky Valaška. Její
nejvyšší bod je 1 099
metrů nad mořem.

JANA GARTNEROVÁ

O

d otevření 16. ledna dosud Stezku
Valašku navštívilo již přes 100 tisíc lidí. „Nejvíce jich bylo o Velikonocích, a to přibližně 15 tisíc,“ říká jednatel společnosti Beskydská panoramata
Zdeněk Kořistka.
Na stezce plánuje společnost další
atrakce. „Bude to třípatrová věž pro děti.
Hotová by měla být na podzim. Dále zoo
a zip line, tedy rychlá jízda v popruzích
z jedné věže na druhou,“ říká Kořistka.
Mezi české unikáty patří i prosklená
lávka ukončená skleněnou podlahou
a skleněným zábradlím. Evokuje pocit,
že člověk stojí ve vzduchu. Zavěšený himálajský chodník o délce 150 metrů zase
nabízí unikátní ručně pletené síťové zábradlí a adrenalinovou podlahu ze štípaného dubového dřeva. A trampolínové
hřiště s devíti trampolínami ve výšce 12
metrů je také v republice ojedinělé.

„VYPOČÍTALI JSME, ŽE
HLEMÝŽĎ ZAHRADNÍ BY
STEZKU PŘEKONAL ZA
DVA A PŮL DNE, USAIN
BOLT ZA 37 SEKUND,
GEPARD ZA 11 SEKUND.“
„Vypočítali jsme, že hlemýžď zahradní
by stezku překonal za dva a půl dne,
Usain Bolt za 37 sekund, gepard za 11
sekund, a nechali si zjistit, že stezka není
vidět z vesmíru,“ vypočítává jednatel.
Za dobrého počasí se z chodníku mohou návštěvníci kochat Jeseníky s Pradědem, Radhoštěm, Lysou horou, Velkou
Fatrou, Martinskými holemi, Kľakem, Považským Inovcem či haldami v polském
Rybniku, Štramberskou trúbou nebo hradem Hukvaldy. Chodník je bezbariérový.

Hledáte rodinný dům, byt či pozemek?

Přes

70 000
nemovitostí z celé ČR

Tady jsem doma.

www.reality.idnes.cz
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STEZKA VALAŠKA UNIKÁTNÍ JE PROSKLENÁ LÁVKA UKONČENÁ SKLENĚNOU PODLAHOU A SKLENĚNÝM ZÁBRADLÍM. FOTO: STEZKA VALAŠKA
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Minulost Bílovce
líčí Živá kronika

Zmapovat historii svého města prostřednictvím reálných lidských
příběhů se rozhodli v bíloveckém kulturním centru.
MARTIN PJENTAK

V

álečná a také poválečná bída, třenice s nacisty zfanatizovanými Němci nebo znásilňování žen ze strany
sovětských osvoboditelů. A k tomu radosti i strasti běžného mírového života. V Bílovci originálním způsobem ukazují
svou historii.
Nejdříve za pomoci studentů, později
pak sami zachytili příběhy místních pamětníků, které se nejprve zaměřovaly
především na období kolem druhé světové války včetně následného odsunu velké
části původních místních obyvatel ně-

meckého původu. Dnes projekt nazvaný
Živá kronika zachycuje vyprávění jedenácti místních obyvatel, další postupně
přibývají.
„Všechno jsou to příběhy, které nás přivádí k uvědomění toho, jak si v dnešní
době žijeme dobře. A v jakých těžkých
podmínkách museli lidé žít tehdy, na
jaké situace se museli adaptovat, zatímco my dnes máme prakticky úplně všechno,“ vysvětluje ředitelka Kulturního centra Bílovec Eva Ševčíková, která za projektem stojí.
Jak vlastně projekt Živá kronika vznikl?

Původně jsme iniciovali studentský projekt Z(a)traceni v čase, který se uskutečnil v letech 2016 a 2017. Cílem bylo uchopit válečné a poválečné dějiny Bílovce.
Byla to doba, která v historii města znamenala velký předěl, protože do té doby
zde žilo společenství, v němž převažovalo německé obyvatelstvo, které tak po staletí utvářelo vývoj města. Po válce však
bylo vysídleno a vyhnáno. Toto téma
nám přišlo zajímavé. Chtěli jsme do toho
zapojit i mladé studenty. Víme totiž, že
moderní historie je v osnovách až na konci a není mnoho času se jí zabývat, zvláště pak tou regionální.

INZERCE

O 35 CENTIMETRŮ DELŠÍ DOBLO MAXI S OBJEMEM KUFRU
1050 LITRŮ A KLIMATIZACÍ ZDARMA ZÍSKÁTE ZA CENU
KRÁTKÉHO 312 160 KČ BEZ DPH (1,3 MTJ/95 K).
NABÍDKA PLATÍ PRO VŠECHNY VERZE MODELU DOBLO MAXI. NAVŠTIVTE WWW.FIATPROFESSIONAL.CZ
Kombinovaná spotřeba 4,5 – 7,7 l/100 km, emise: CO2: 120 – 179 g/km. Obrázek má ilustrační charakter.

AF CENTRUM s.r.o. I Výstavní 1130 I Ostrava-Vítkovice
www.afcentrum.cz
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Co se tedy dělo?
Z dobrovolně přihlášených studentů
zdejšího gymnázia jsme vytvořili skupinu, jež pod vedením učitelky Pavlíny Andreeové a Zuzany Juříkové Brožové z našeho muzea hledala i pamětníky, kteří by
byli o té době něco schopni vypovědět.
Doufali jsme, že najdeme i německé pamětníky, protože část z nich tady směla
po válce zůstat, když to například byli nějací odborníci, kteří byli pro společnost
užiteční. Zjistili jsme však, že jdeme prakticky pět minut po dvanácté, protože většina těchto lidí už nežila. Ale našli jsme
například i pamětníky, kteří pomáhali po
válce město dosídlovat, a také lidi z původní české menšiny, která tady byla celou tu dobu. Výsledkem byla výstava v bíloveckém muzeu, kde jsme se snažili podat popis místní válečné a poválečné historie.

ny Bílovce v čase. Chtěli jsme ukázat
i běžný život člověka. Ve školách se učíme velké dějiny, ale každý z nás žije
v menším společenství, než je stát nebo
Evropa. Lidé tak mohou vidět, jak byl život těžký, kolik úsilí stálo, než se někomu
něco podařilo dosáhnout, a že život nebyl tak konzumní jako dnes.
A podařilo se vám tedy sehnat i nějaké
německé obyvatele?
Máme pamětnice, které pocházejí ze smíšených manželství, což znamená, že buď
jejich otec, nebo matka byli Němci, a ony
tak nemusely město po válce opustit. Některé kvůli tomu zažily ústrky, jiným to
naopak pomohlo. Jedna z nich, paní
Žofie Vrátná, například líčí těžké rozhodování, zda tady zůstat, nebo odejít.
Bylo náročné najít pamětníky, aby navíc
byli ochotni mluvit?
Je pravda, že jsme se setkali i s lidmi, kteří na dramatické situace válečného období vzpomínat nechtěli. Je to pro ně natolik bolestivé téma, že jej nechtějí otevírat
ani po mnoha desetiletích. Máme určitou databázi pamětníků, tím, jak s nimi
pracujeme, dostáváme tipy na další lidi,
které můžeme oslovit. Máme tedy i další
zajímavé osobnosti, jejichž povídání obohatí Živou kroniku. Do Bílovce má letos

Na co jste se především soustředili?
Na soužití Čechů s Němci, vyšel z toho
i malý sborník. Tím jsme ale nechtěli
skončit, protože spolupráce s pamětníky
byla velmi přínosná, proto následně vznikl projekt Živá kronika. Tentokrát už to
bylo se zapojením pracovníků muzea
a nesoustředili jsme se pouze na válečné
období, ale i na život na malém městě,
protože nám přišlo fajn zmapovat promě-

ŘEDITELKA KULTURNÍHO CENTRA BÍLOVEC
EVA ŠEVČÍKOVÁ. FOTO: A. SATINSKÝ, MAFRA

například přijet vnučka rodiny Salcherů
a my doufáme, že nám také přispěje svými vzpomínkami.
Jak vlastně lidé Živou kroniku přijali?
Jaký byl ohlas?
Veskrze pozitivní. Ale předchozí projekt
Z(a)traceni v čase se setkal s poměrně
kontroverzními ohlasy. Lidé nám vytýkali, že chceme adorovat německé obyvatelstvo a že popíráme jejich podíl na rozpoutání druhé světové války. Ale o to nám vůbec nešlo, chtěli jsme zachytit, jak tady ty
dvě národnosti spolu žily, jak to tady vypadalo.

INZERCE

MODERNÍ BYDLENÍ NAJDETE
V ZAHRÁDKÁCH

.cz

bio & eko e-shop

Bezchlórová dezinfekce
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Zásadní proměnu lokality slibuje nový developerský projekt
společnosti RESIDOMO V zahrádkách, který bude realizován
v Ostravě-Kunčičkách. Nabídne jedinečnou a exkluzivní příležitost bydlení v uzavřeném objektu.
Vznikne tak nová moderní rezidenční čtvrť, která nabídne
příjemný domov s dostatkem soukromí těm, kteří chtějí bydlet
v přírodě a přitom téměř na dohled centra města. Vznikne
31 zrekonstruovaných bytů, vesměs s dispozicí 2 + kk. Byty
i jejich vybavení budou ve vysokém standardu, patřičná pozornost bude věnována i společným prostorám.
Velkou proměnou projde také veřejný prostor v blízkosti opravených domů, přibude nové oplocení, parkovací stání, sadové
úpravy, opraveny budou chodníky. V Zahrádkách mohou najít
nové bydlení mladí lidé, lokalita je ideální pro startovací bydlení,
ale také jako bydlení pro ty, kteří mají rádi kolem sebe spoustu
zeleně, chtějí být chráněni před městským ruchem, přitom však
pouhý kousek od centra. Navíc s atmosférou, která k těmto činžovním domům nevyhnutelně patří. Prošly totiž citlivou rekonstrukcí se zachováním původních architektonických prvků.
Nový projekt na území dnešních Kunčiček má velmi dobrý
potenciál. Proměna lokality v rezidenční čtvrť pro středněpříjmové domácnosti pokračuje, určitě zde můžete najít vhodné
místo pro život.

Pronájem bytů
a komerčních nemovitostí
v Moravskoslezském kraji.

www.residomo.cz
www. obchodni-prostory.cz
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Svatováclavský

32 prvotřídních
koncertů i v těch
nejmenších obcích.

R

enomovaný Svatováclavský hudební festival (SHF) je největší
mezinárodní festival duchovní
a takzvané staré hudby v České
republice. Od svého vzniku v
roce 2003 se koná každoročně nejen v Ostravě, ale i v mnoha chrámech celého Moravskoslezského kraje v průběhu měsíce
září.
Letošní 16. ročník oslavuje 30 let od sametové revoluce – 30 let svobody a bude
se konat ve dnech 3.–28. září 2019 a nabídne 32 koncertů mimořádné umělecké kvality. Festival se letos pyšní provedením barokní opery s loutkami, novodobými premiérami, koncerty exkluzivních zahraničních interpretů, BBC New Generation Artists, laureátů Gramophone
Awards, Poznaňské filharmonie, svých rezidenčních souborů Collegium 1704, Collegium Marianum a Českého filharmonického sboru Brno, ale i Ondřeje Rumla s
filharmonií.
Hlavním cílem ředitele a dramaturga
SHF Igora Františáka je prezentace takzvané poučené interpretace staré a duchovní hudby v sakrálních prostorách,
a to ve snaze navrátit této hudbě její původní význam. „Nejen to, rád bych vyzdvihl koncerty moravskoslezských rodáků – klavírní recitál Martina Kasíka či vystoupení sopranistek Kateřiny Kněžíkové
a Veroniky Holbové. Dlouhodobě se také
snažím o kulturní spojitost česko-polského Slezska, takže se těším i na prvotřídní
polské umělce,“ uvádí Františák.
SHF prezentuje koncerty evropských
parametrů, a to jak domácích, tak zahraničních interpretů, za což byl opakovaně
hodnocen odbornou komisí Ministerstva
kultury ČR jako jeden z pěti nejlepších
projektů profesionálního umění v sekci
hudební festivaly.
KONCERT V KOSTELE JE ZÁŽITEK!

OSTRAVA-CENTRUM

BAROKNÍ OPERA S LOUTKAMI –
CAVALLI: CALISTO
Buchty a loutky, Collegium Marianum,
sopranistka Hana Blažíková či barytonista Tomáš Král – toto umělecké spojení slibuje dokonalý zážitek z benátské barokní

PĚVEC FILIPPO MINECCIA FOTO: ARCHIV SHF

opery v kostele. Nepropásněte mimořádnou derniéru vtipně inscenovaného příběhu plného svádění za zvuku starých nástrojů!
Pátek 6. 9. 2019, 19.00, Ostrava-centrum
– Evangelický Kristův kostel

terprety Milanem a Markem Paľou.
Neděle 15. 9. 2019, 17.00, Ludgeřovice –
Kostel sv. Mikuláše

BYSTŘICE NAD OLŠÍ /
KOPŘIVNICE

NEJSVĚTĚJŠÍ MATCE – PENDERECKI /
KILAR / GÓRECKI
Přední polský vokální soubor Camerata
Silesia se saxofonistou Pawłem Gusnarem a varhaníkem Tomaszem Orlowem
představí duchovní program založený na
dílech Krzysztofa Pendereckého, Henryka Mikołaje Góreckého, ale i na kontrastech Ave Maria Giuseppa Verdiho a Antona Brucknera.
Pátek 6. 9. 2019, 19.00, Frýdek-Místek –
Kostel sv. Jana a Pavla

MAĎARSKÝ HUDEBNÍ TEMPERAMENT –
BACH / TELEMANN / FAURÉ
Díky jednomu z nejuznávanějších žesťových souborů světa, mladému maďarskému In Medias Brass (absolventi Hudební
akademie Ference Liszta), můžeme cestovat fascinujícími dějinami hudby od barokních Goldbergových variací přes aranžmá až po současnou Americkou suitu s
Bossa Novou!
Neděle 15. 9. 2019, 17.00, Bystřice nad
Olší – Evangelický kostel
Pondělí 16. 9. 2019, 19.00, Kopřivnice –
Kostel sv. Bartoloměje

LUDGEŘOVICE

HAVÍŘOV / SUDICE

FRÝDEK-MÍSTEK

DUCHOVNÍ HUDBA 20. STOLETÍ – PÄRT /
EMMERT
Unikátní skladby 20. století – a především Emmertova 25. symfonie „K tobě
byl poslán anděl“ zazní díky progresivnímu brněnskému souboru Ensemble Opera Diversa se špičkovými slovenskými in-

KRÁSY BAROKNÍ ANGLIE – PURCELL /
LOCKE / LAWES
Barokní soubor For Several Friends je
známý svou radostí při hledání a odkrývání nekonečných možností interpretace
takzvané staré hudby. Když se k tomu přidá hvězdná sopranistka Hana Blažíková,
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hudební festival
jejíž něžně sametový hlas se nese více jak
30 alby včetně kompletního vydání Bachových kantát, tento koncert slibuje
opravdový zážitek!
Úterý 17. 9. 2019, 18.00, Havířov-Bludovice – Evangelický kostel
Středa 18. 9. 2019, 18.00, Sudice – Farní
kostel sv. Jana Křtitele

OSTRAVA-CENTRUM

TŘI STRÁŽNÍCI A ONDŘEJ RUML – JEŽEK
/ VOSKOVEC / WERICH
Nestárnoucí prvorepublikové písně Osvobozeného divadla Život je jen náhoda,
Tmavomodrý svět, Svítá nebo Klobouk
ve křoví rozezní crossoverový projekt Ondřeje Rumla s Matej Benko Quintetem
a Jihočeskou filharmonií. Swing v kostele
otevře rovněž pro vás Nebe na zemi!
Úterý 17. 9. 2019, 19.00, Ostrava-centrum
– Evangelický Kristův kostel

OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY

LITEVSKÁ MYTOLOGIE – MONIUSZKO:
KANTÁTY NIJOŁA A MILDA
Poznaňská filharmonie pod taktovkou dirigenta Łukasze Borowicze s předními
polskými sólisty a Sborem Opery a Filharmonie Podleské přiváží monumentální
projekt, kterým se díky SHF opět utužují
vztahy česko-polského Slezska.
Středa 18. 9. 2019, 19.00, Ostrava – Mariánské Hory – Kostel Panny Marie Královny

HLUČÍN / JABLUNKOV

HUDEBNÍ ŽIVOT UNIVERZITY KARLOVY –
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

Světová premiéra děl, která vznikala
nebo se objevovala díky mezinárodnímu
studentstvu na Karlově univerzitě v Praze, zazní díky Davidu Ebenovi a jeho
mužskému pěveckému sboru Schola Gregoriana Pragensis, který se řadí mezi světově uznávaná tělesa interpretující středověkou duchovní hudbu.
Sobota 21. 9. 2019, 18.00, Hlučín – Kostel
sv. Jana Křtitele
Neděle 22. 9. 2019, 15.00, Jablunkov – Kostel Božího Těla

ČESKÝ TĚŠÍN

VDĚČNOST ZA SVOBODU – BACH /
ZELENKA
30 let svobody oslaví prestižní český rezidenční soubor SHF Collegium Vocale
1704 s Václavem Luksem, který uvede
Koncert vděčnosti za svobodu, nad kterým převzal záštitu biskup SCAEV Mgr.
Tomáš Tyrlík.
Neděle 22. 9. 2019, 15.00, Český Těšín –
Evangelický kostel SCEAV Na Nivách

OSTRAVA – STARÁ BĚLÁ /
TŘINEC

OPERNÍ NEAPOL – SARRO:
KONTRATENOROVÉ ÁRIE
Florentský kontratenorista Filippo Mineccia společně s Collegiem Marianem
nás provedou neapolskou barokní operou díky virtuózním áriím éry pěvců-kastrátů.
Úterý 24. 9. 2019, 18.00, Ostrava – Stará
Bělá – Kostel sv. Jana Nepomuckého
Středa 25. 9. 2019, 18.00, Třinec – Evangelický kostel

SHF JE LÁSKA
K HUDBĚ A JEJÍMU
POSELSTVÍ.

SHF JE VÍRA
VE SMYSLUPLNÉ
PROVÁZÁNÍ SPOLEČENSKÉ
SÍTĚ REGIONU.
SHF JE NADĚJE
PRO SAKRÁLNÍ SKVOSTY
REGIONU V TOUZE
JE ROZEZNÍT.

STAŇTE SE I VY SOUČÁSTÍ FESTIVALU
A ZAJISTĚTE SI VSTUPENKY
NA NEJLEPŠÍ MÍSTA!
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16. ROČNÍK / 03
03–28/09/2019
– 28/09/2019

32
koncertů
PŘEDPRODEJ
ZAHÁJEN

Koncert
v kostele je
zážitek

COLLEGIUM 1704 / ONDŘEJ RUML ZPÍVÁ JEŽKA / BAROKNÍ OPERA S LOUTKAMI / POZNAŇSKÁ FILHARMONIE / PAVEL HAAS QUARTET
SHF_OSTRAVA

ZA FINANČNÍ
PODPORY

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

@SHF.CZ

www.shf.cz
více informací a předprodej vstupenek
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Novojičínská akce ve
znamení piva, jídla
a hudby si nyní
vysloužila i uznání
odborníků jako
nejlepší turistický
počin pro Beskydy.
MARTIN PJENTAK

U

ž tuto sobotu se novojičínské
náměstí zaplní stánky s pivem
a jídlem a také tisícovkami
lidí, kteří si nebudou chtít nechat ujít už sedmý ročník zdejšího Pivobraní. Akce se totiž těší nejen
přízni návštěvníků, kterých chodí každým rokem více a více, loni jich bylo až
18 tisíc, ale také odborníků. Porotci totiž
Pivobraní zvolili nejlepším turistickým
počinem pro Beskydy za loňský rok.
Pivobraní má přitom už sedmiletou tradici. „Základním impulzem pro jeho
vznik byla připomínka zdejší pivovarnic-

Náš kraj

Pivobraní
je lákadlem
pro turisty
ké historie. Ve městě totiž bývalo až čtyřicet pět právovárečných domů, a protože
se dnes bohužel u nás už žádné pivo nevaří, chtěli jsme si tuto bohatou historii
připomenout alespoň tímto způsobem,“
osvětlila Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra Nový Jičín, které
akci organizuje. Není divu, že festival se
koná na náměstí, uprostřed kterého ve
středověku stál dřevěný pivovar, jenž vařil ječné a žitné pivo.
Akce také sází na současnou oblibu
gastroturistiky a i na blízkost beskydské
Pivní stezky, která zájemce seznamuje
s řadou minipivovarů ve zdejším okolí. Pivobraní si za poměrně krátkou dobu zís-

INZERCE

Prázdninové soutěže
o dárkové Poukázky a hodnotné ceny.
více informací na:

kalo značnou oblibu lidí. „Začínali jsme
s pěti tisíci, loni jich bylo už 18 tisíc. Zájem je velký nejen ze strany návštěvníků,
ale i ze strany pivovarů. Kapacitu máme
stanovenou na třicet pivovarů a každý
rok musíme zájemce odmítat,“ popsala
Bobková.
I díky tomu si mohou organizátoři vybírat, koho pozvou. „Sázíme zejména na
minipivovary z okolí, kde jich je opravdu
hodně, ale vozíme i zahraniční pivo, letos se zde bude prezentovat italský pivovar z našeho partnerského regionu a jeden belgický pivovar,“ říká Bobková.
Nabídku pivovarů pořadatelé obměňují. „Každý rok máme deset až patnáct procent nových pivovarů, některé i na přání
návštěvníků,“ podotýká vedoucí návštěvnického centra.
Letošní Pivobraní se koná už zítra od
11 hodin. Stejně jako v předchozích ročnících se lidé mohou těšit kromě nabídky
třiceti malých pivovarů i na pestrý program, který poběží od dopoledních hodin až do půlnoci. Hvězdami hudební
části festivalu letos budou Petr Kolář s kapelou, Vypsaná fiXa a Mandrage, připraveny budou i různé adrenalinové atrakce
nebo možnost ražby mincí.
„Protože spousta lidí nemá ráda pivo
z plastu, bude letos možnost načepovat
si pivo do skla, které si lidé mohou přinést s sebou nebo nakoupit přímo na
místě,“ doplnila Radka Bobková.

PIVNÍ SLAVNOSTI V NOVÉM JIČÍNĚ SE CHYSTÁ
PIVOBRANÍ. IL. FOTO: MARTIN HORKÝ, MAFRA

Vychutnejte si nejmodernější technologie v modelu
ŠKODA SCALA
Navíc je možno využít Bonus za výkup Vašeho stávajícího vozu 25 000 Kč + Bonus Prodejce.
Více se dozvíte při návštěvě některého z našich autosalonů. Těšíme se na Vaši návštěvu.
novascala.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOCENTRÁLA s.r.o.
Markvartovická 1906/7, Hlučín, tel.: 595 042 785
Třebovická 5534, Ostrava, tel.: 596 966 333
Ostravská 1946/12, Karviná, tel.: 595 390 912
www.autocentrala.cz
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Zapomenutá studna
Ve spodních konírnách zámku v Hradci nad
Moravicí objevili dávno zapomenutou studnu.
ŽANETA MOTLOVÁ

O

její existenci nevěděla správa zámku, pamětníci ani kronikář. Nález
patnáct metrů hluboké kamenné
studny ve spodních konírnách Červeného zámku v Hradci nad Moravicí byl pro
všechny překvapením. Od června ji uvidí
i návštěvníci, přístupný totiž bude celý
rozlehlý prostor spodních koníren. Poprvé od konce války.
„Celé spodní konírny jsme opravili
a obnovili jejich původní velikost. Vybourali jsme při tom betonovou příčku ze sedmdesátých let, která vznikla, když se
tam dělala kotelna na koks. Studna byla
zazděná za touto příčkou. Jak jsme odhrabávali jednotlivé nánosy, najednou dole
vypadla cihla a byla tam studna,“ popisuje nález kastelán zámku Radomír Přibyla.

Nález zatím není datovaný a archeologové se jej teprve chystají prozkoumat,
podle kastelána však jde o starší záležitost, než je samotný Červený zámek.
„Osobně si myslím, že je pozůstatkem po
původní zástavbě. Stávaly tam domy. Kníže je vykoupil, zbořil a postavil tam v 19.
století konírny. Studna byla asi součástí
některé parcely,“ míní. Spodní konírny
byly od konce 2. světové války zavřené.
Sloužily jako sklady pro zámek i město.
Útočiště tam našly věci ze sklepení Bílého zámku či historická hasičská stříkačka. Ukládaly se tam i dary občanů – žebřiňák, dřevěná pračka, mlátička a další zemědělské či technické stroje. Většina je
teď ve sbírce holasovického muzea Slezský venkov. „Jde o jeden z největších a
nejkrásnějších prostorů zámku pro všechny možné kulturní a společenské aktivi-

KASTELÁN RADOMÍR PŘIBYLA U OBJEVENÉ
STUDNY. FOTO: ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA

ty,“ popisuje prostor koníren Přibyla.
Lidé se tam dostanou z Hodinové věže,
odkud do koníren vede schodiště. Slavnostní otevření koníren bude 28. června.
Kromě studny či mohutných kleneb tam
lidé uvidí původní pískovcová napájecí
koryta i s úvazy pro koně. „Ve spodních
konírnách jsme našli i původní stání, originální kovaný ohradník z horních koníren,“ doplnil kastelán.

INZERCE

VRATIMOVSKÁ

POUŤ

E RV N A
N E D Ě L E 23. Č
9:00

stánkový prodej s pouťovým zbožím
kolotoče

10:00

S úctou a láskou, výstava obrazů a smaltů
Vladimíra Švidrnocha v galerii
projížďka na koních | malování na obličej
pískohraní | modelování z balónků

10:30

klauni s bublinami

VRAŽNÉ - obec na dálnici D1 a MENDEL
SLAVNOSTI OBCE 20. 7. 2019 www.vrazne.cz
Vstupní obec do Moravskoslezského kraje na trase dálnice D1 ve směru Brno
– Ostrava leží zhruba uprostřed Moravské brány a její území je vlastně alegorií
kraje. Historické začlenění místní části Hynčice do Slezska, a Vražného na Moravu
způsobilo také jistou dezorientaci životopisců Johanna Mendela, místního
rodáka ze slezských Hynčic, pokřtěného v kostele sv. Petra a Pavla v moravském
Vražném, uznávaného zakladatele dnes moderního vědního oboru – genetiky.
Rodný dům Johanna Gregora Mendela je v současné době atraktivní turistický
cíl domácích i zahraničních hostů celého regionu označovaného jako Poodří
– Moravské Kravařsko. Významný rodák tohoto kraje se již za svého života
prosadil jako osobnost moravské metropole Brno, muzeum v rodném domě
je součástí řetězce muzejních expozic Brna a dalších měst a obcí, ve kterých
Johann Gregor Mendel zanechal svou dějinnou stopu.
Genius loci Johanna Gregora Mendela naplňuje jeho rodný dům,
původní rolnický statek Moravské brány do Slezska.

Exit 321 Odry

P RO G R A M
10:00 Pochodové defilé Dechového orchestru
ZUŠ Vratimov a mažoretek ZIK-ZAK Vratimov
10:15 Dechový orchestr ZUŠ Vratimov
10:25 Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov
10:30 Děti z DDM Vratimov: Westernový tanec kroužku Black
and Brown a Disco tance Tanečního klubu Bailarinas
10:45 Pohádka O perníkové chaloupce s myškou Klárkou
a veverkou Terkou
11:30 Soutěže a pohybové hry pro děti s myškou Klárkou
a veverkou Terkou
12:15 Vratimovský koblížek: 9. ročník oblíbené soutěže
v pojídání koblížků
12:30 Keltik Ostrava, Turnajové klání o úsměv krásné paní
13:30 FiHa, ostravská kapela
16:30 Ukončení programu
V případě nepříznivého počasí bude program přesunut
do vnitřních prostor Společenského domu.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov

Moderátor:
Jiří Basta

Výhodné dopravní spojení. Dálnice D1 – Exit 321 Odry, železniční uzel
Suchdol nad Odrou. Letiště Leoše Janáčka Ostrava - Mošnov 34 km

RODNÝ DŮM JOHANNA GREGORA MENDELA
GPS:
Obec:
Adresa:
Okres:
Kraj:
Kulturní

49°37´10,38“ N / 17°50´7,38“
Vražné
742 34 Vražné, Hynčice č.p. 69
Nový Jičín
Moravskoslezský
památka České republiky rejstřík. číslo:

Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko

41981/8-1698

www.moravskekravarsko.cz
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Do Dobré nejen
za památkami
Obec Dobrá, v minulosti nazývaná Dobrá Zemice nebo
Dobrozemice, patří k oblíbeným cílům výletů díky tamním
památkám, okolní přírodě i zajímavým akcím.
JANA GARTNEROVÁ

L

idé, kteří rádi vyrážejí za poznáváním přírody, najdou v Dobré u Frýdku-Místku řadu zajímavostí. A nejen to. K lákadlům patří třeba i tamní památky.
Mezi přírodními krásami je unikátní
například Novodvorský močál. Jde o chráněné území a významný komplex lesních
a nelesních mokřadů, kde se vyskytuje
řada ohrožených druhů rostlin a živočichů. Nachází se na místě dřívějšího rybníka, kde lze i dnes pozorovat jeho pozůstatky včetně provalené hráze. Na ně-

kolika místech jsou znatelné i vířící prameny.
Poblíž Dobré je zase k vidění přírodní
památka Profil Morávky. Chráněný je kaňonovitý profil řeky se skalními prahy a
peřejemi, kde také žije řada chráněných
a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Například vzácné druhy bezobratlých. V
samotném toku se pak vyskytuje kromě
běžných ryb i ohrožená střevle potoční a
podél řeky hnízdí pisík obecný.
Zajímavý je také mokřadní biotop Kamenec tvořený sítí tůněk se slatinným jezírkem. V tůních Kamence žije čolek
obecný i kriticky ohrožený čolek velký,

NOC KOSTELŮ PROHLÍDKA DOBERSKÉHO
CHRÁMU Z NOCI KOSTELŮ. FOTO: MICHAL
NÁVRAT, RAJCE.IDNES.CZ

rosničky, skokani, ještěrky a užovky
a vzácné druhy hmyzu.
Ovšem na své si v Dobré přijdou také
lidé, kteří raději navštěvují památky.
„V obci stojí kostel svatého Jiří s kaplí Nejsvětějšího srdce Pána Ježíše a kaplí Nejčistšího srdce Panny Marie, která byla přistavěna roku 1883, nebo socha svatého
Jana Nepomuckého,“ uvedl starosta Dobré Jiří Carbol a zmínil, že v obci se rovněž
koná řada zajímavých větších akcí. Nejbližší z nich je zářijová Velká Doberská.

INZERCE

Obec Dobrá má svou Velkou Doberskou
Obec Dobrá sousedí s městem Frýdek-Místek. Město pochopitelně nabízí spoustu kulturních, sportovních a společenských akcí. Přesto se naši aktivní občané i vedení obce snaží
organizovat vlastní akce a přilákat k jejich návštěvě občany z Dobré i další z blízkého okolí.

Tradiční a největší společenskou událostí je Den obce - Velká Doberská.

Své místo v kalendáři mívá na konci prázdnin, pokud však termín koliduje s pořádáním akcí
v okolí, rádi jej změníme.
 Velká Doberská se připravuje bezprostředně po skončení každého ročníku. Jen tak se
nám daří přivézt do obce legendy populární i rockové muziky, stejně jako současné hvězdy.
Každý ročník je proto jiný, ale má svoje pevné organizační i umělecké body.
Odpolední část programu je věnována vystoupení dětí z mateřské a základní školy, po nich
pódium opanují pozvané folklorní a umělecké soubory z družebních obcí Ochodnica (SK)
a Mucharz (PL). V rámci Velké Doberské jsou také slavnostně udělovány Ceny obce a poté se
se svým programem představí Lašský král – ani letos tomu nebude jinak a návštěvníci si tak
mohou naplánovat návštěvu akce podle svého gusta.
Podvečer bude letos ve znamení něžného pohlaví. Vždy se snažíme dát možnost se ukázat
novým a neokoukaným, přesto talentovaným umělcům. Tentokrát jsme vybrali havířovskou
symfometalovou kapelu Butterfly Kiss s velmi talentovanou zpěvačkou. Po ní nás okouzlí
svými oduševnělými texty a optimismem pražští Jananas a hlavní hvězdou bude zpěvačka
Debbi se svou kapelou. Program je letos nastaven spíše pro mladou a střední generaci, ale
další rok to může být zase úplně jinak.
 Jsou zde ale zvláštnosti, jimiž se můžeme a chceme pochlubit.
O občerstvení se starají pouze a jen naše spolky a sportovní oddíly. Hasiči, myslivci,
fotbalisté, judisté i skauti lákají návštěvníky na své speciality. Další zajímavostí jsou mladí
moderátoři, dnes dvanáctiletí, ale svou éru na Velké Doberské začali už před třemi lety.
A nejen mladá generace pomáhá. Připravena je dvacítka členů Klubu seniorů, která se velmi
pečlivě stará o členy zahraničních souborů a občany spřátelených obcí, kteří rádi Velkou
Doberskou navštíví.
 Na závěr si dovolím odtajnit dvě novinky letošní akce.
V rámci doprovodného programu se děti i dospělí mohou těšit na mobilní planetárium
a aby toho nebylo dost, Velká Doberská letos neskončí 7. září těsně po půlnoci, ale
s několikahodinovým, možná denním zpoždění pozveme všechny filmuchtivé občany
do areálu znovu, na Afterparty s promítáním vybraného filmového titulu.
Neváhejte a poznačte si do kalendářů – Velká Doberská 2019, sobota 7. září, začínáme
ve 13 hodin v areálu multifunkčního hřiště u základní školy Mezinárodní soutěží
v přípravě bramborových placků.
Milan Stypka, místostarosta obce
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Hledání Valachů

Rozhovor s historičkou Muzea Těšínska Lenkou Novákovou k pátrání
po kořenech Valachů. „Valaši žili také v okolí Těšína či Fryštátu,“ říká.
JANA GARTNEROVÁ

Z

atímco si lidé Valachy spojují pouze s oblastí dnešního Valašska čili
okolím Vsetína či Rožnova pod Radhoštěm, jejich pozvolný příchod od konce 15. století zasáhl mnohem širší území
severovýchodní Moravy a Těšínského
Slezska. Aniž to zřejmě tuší, společné valašské předky tak bude mít spousta zdejších obyvatel.
„Valaši osídlovali především neobydlené horské a podhorské části Těšínského
knížectví. Postupně se usadili a smísili
s domácím obyvatelstvem, jež od nich zároveň přebralo způsob hospodaření, zvyky a tradice, které se na některých místech dochovaly dodnes,“ uvádí historička Muzea Těšínska Lenka Nováková, která o tomto fenoménu připravila výstavu

pro pobočku Muzea Těšínska v Jablunkově.
Kdy jsou o Valaších první zmínky na
Těšínsku?
V písemných pramenech se objevují koncem 15. století. Z počátku 30. let 16. století přibývají zprávy o Valaších v Bukovci,
Bystřici, Gutech, Dolním Žukově či
v Jablunkově. O více než desetiletí později jsou zmiňováni i v okolí měst Těšína,
Fryštátu, dnes Karviná, i Bílska, dnes Bielsko-Biała.
Co je k tomu vůbec vedlo, že se vydali do
světa?
Růst populace vyvolal potřebu hledat
nová území. Osídlovali neobydlené lokality v horách. Nížiny byly obsazené, zatímco neprostupné lesy nikdo nevyuží-

val. Valaši je začali měnit na pastviny, za
jejich užívání odváděli vrchnosti nájem,
proto jí nevadili, naopak je vítala.
Které obce vznikly například za valašské
kolonizace?
Kromě jednotlivých horských usedlostí
byly na Těšínsku založeny třeba Janovice, Kaňovice, Krásná, Malenovice, Morávka, Nošovice, Nová Ves, Raškovice, Staré
Hamry, Vyšní Lhoty, Jistebná, Javořinka
a Visla. Do poloviny 17. století vznikl ještě Kostelec, Košařiska, Řeka či Tyra.
Jak na příchod Valachů reagovalo místní
obyvatelstvo?
Na valašskou kolonizaci navázala kolonizace pasekářská už za účasti domácího
obyvatelstva. Valaši v mnohém domácí
obohatili.
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Zámek Havířov

Stavomontážní práce ve vysoké kvalitě
od profesionálů z SmVaK Ostrava!
• Stavební a montážní práce,
komplexní dodávka materiálu
• Technické vybavení a kvalifikovaný
personál s potřebnými osvědčeními
• Přísné standardy spolehlivosti a kvality
• Materiály splňující přísné technické
i hygienické standardy
• Záruka bezproblémového předání díla
pro kolaudační souhlas

CO UMÍME A NABÍZÍME

obklopený parkem s dětským koutkem,
se nachází v Havířově v Moravskoslezském kraji

• Sluneční terasa a restaurace
• Ubytování ve dvoulůžkových pokojích
a apartmánech s klimatizací
• V celém objektu bezplatné Wi-Fi
• V blízkosti hotelu se nachází městské koupaliště

www.zamekhavirov.cz

•
•
•
•

Montážní práce v oblasti vodovodů
Výkopové práce
Stavební práce v oblasti vodovodů
Výměny vodoměrů

PROVÁDÍME
• Výstavbu nových rozvodů
vodovodních řadů
• Výstavba suchovodů
• Výstavba přeložek vodovodů včetně
zajištění podkladů a předání díla
• Protlaky pod komunikacemi
• Výměny vodovodních přípojek včetně
výkopových prací a administrativy
• Rekonstrukce hlavních rozvodů
v nemovitostech
• Opravy technologií v šachtách
a vodojemech
• Opravy havárií vodovodních řadů
včetně výkopových prací

CENOVOU NABÍDKU
PŘIPRAVÍME NA MÍRU
NA ZÁKLADĚ VAŠICH
POŽADAVKŮ!
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169,
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: 800 292 400
e-mail: stavby@smvak.cz

www.smvak.cz
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Jak například?
Místní do té doby hospodařili jen v nížinách a ovce chovali především na maso
a vlnu. Valaši je naučili pastevectví ve vyšších polohách a přivedli s sebou odolná,
houževnatá plemena, kterým drsné podmínky nevadily. Využívali je hlavně na
mléko, z něhož vyráběli sýry, žinčici a podobně. Od poloviny 16. století se tento
způsob hospodaření rozšiřoval i mezi
ostatní poddané. Na území Těšínské komory čili v přímém majetku těšínských
knížat se v polovině 17. století nacházelo
již 30 salaší a páslo se v nich přes 10 tisíc
ovcí a 858 koz. V pozdějších letech se na
salaších v menším počtu chovaly také
krávy.
Jak valašští pastevci bydleli?
Přebývali na salaších. K obývání, zpracování mléčných produktů či k uschování
předmětů jim sloužily koliby, jednoduché dřevěné stavby bez komínů s otevřeným ohništěm. Zpočátku byly přenosné
a umožňovaly snadný posun za novou
pastvou. V zimě se ovce vehnaly do ohrady, takzvaného košáru, která mohla být
také zčásti opatřena přístřeškem proti nepřízni počasí. Ve velkých mrazech nebo v
době, kdy se ovce bahnily, přiváděly na
svět jehňata, našla zvířata útočiště v kotelnici, v pevném roubeném chlévě. SpoINZERCE

HISTORIČKA „NA JABLUNKOVSKU SE VALAŠSKÉ ZVYKY TRANSFORMOVALY DO GOROLSKÉ
KULTURY,“ ŘÍKÁ HISTORIČKA LENKA NOVÁKOVÁ. FOTO: ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA

lečně s nimi zde pravděpodobně přebývali i pasáci.

laši velel bača, pomocníky mu byli pasáci.

Jaké měli v salaších vybavení?
Velký kotel na vaření žinčice, menší kotel
na ohřev vody, čerpáky na pití žinčice, nádoby na dojení ovcí a koz a samozřejmostí byla sůl. Té se spotřebovalo poměrně
velké množství jakožto lizu, v období od
května do září se na jednu ovci počítalo
přibližně s více než třemi kily soli. Celé sa-

Ve druhé polovině 18. století začala
vrchnost Valachy v rozmachu omezovat...
Se založením železáren nastala jiná situace. Valaši mýtili lesy a měnili krajinu, stáda spásala i mladé porosty, avšak dřevo
bylo nyní potřeba na zpracování železa.
Pastevectví sice vrchnost nezakázala, ale
utlumila, omezila jeho živelnost.
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Průzkum
ukázal krásy
Třince
JANA GARTNEROVÁ
ZÁMEK DOBOVÁ POHLEDNICE ZACHYCUJE
BÝVALÝ ZÁMEK. FOTO: ARCHIV MAGISTRÁTU
MĚSTA TŘINCE

Vývoj Třince
mapovala historická
studie. „Pro nás to
byly v některých
případech nečekané
skvosty,“ přiznali
odborníci.

O

jedinělá dřevěná dělnická kolonie
v kraji, pozůstatek panského dvora z 18. století či zámek. Historická studie, kterou si nechal zpracovat Třinec, zmapovala vývoj města od středověku po současnost a odhalila řadu zajímavých staveb i urbanisticky a architektonicky cenných území.
„Pro nás to byly v některých případech
nečekané skvosty,“ sdělili architekti Helga Bencúrová Kozelská a Jiří Syrový, kteří
se na studii podíleli. „Například dělnická
kolonie pro pracovníky železáren byla
velmi specificky postavená. Budovala se
od 70. let 19. století pod taktovkou vídeňských architektů,“ zmínila Bencúrová Ko-

POHLED DO MINULOSTI TAKTO VYPADALO DNEŠNÍ TŘINECKÉ NÁMĚSTÍ MÍRU V ROCE 1931. FOTO: ARCHIV MĚSTA TŘINCE

zelská.
Podle Radima Ježe z Muzea Těšínska
představují dřevěné domky kolonie doklad spojení užitných obytných objektů s
prvky lidového bydlení, který se již v jiných oblastech nedochoval. „K nejstarším patří Starý Borek naproti nádraží
z dřevěných a roubených domů,“ popsal
Jež s tím, že shoda dřevěné zástavby s valašským nebo těšínským roubeným domem spočívala v použití smrku, v roubené konstrukci s rybinovou vazbou na nároží a tvaru střechy.
„Dům byl určený pro čtyři rodiny, zejména pro ty s větším počtem dětí. Kolonie je významná i celkovou dispozicí na
promyšleném šachovnicovém půdorysu.
Jednotlivé rodiny tak žily individuálněji
než v jiných koloniích, jelikož každý byt
tvořil samostatnou uzavřenou jednotku s
vlastním příslušenstvím. To představovalo nesporný pokrok.“ Byty postavené v
roce 1877 tvořila chodba, obývací pokoj,
kuchyň a komora dohromady o rozloze
32 metrů čtverečních.
Při průzkumu odborníci pátrali i v archivních materiálech, kde dohledali, že
budova, kde nyní sídlí Klub důchodců
Třineckých železáren, je pozůstatkem
panského dvora z 18. století, za nímž se
nacházel zámek, který zanikl v první polovině 20. století.
„Dosud se v Třinci podrobný architektonický ani urbanistický průzkum nedělal, takže tyto stavby a území nebyly podchyceny. Stavební úřad dostal na základě
těchto podkladů doporučení, jak postupovat při povolování dostaveb, aby zůstaly tyto hodnoty zachovány,“ potvrdila
Bencúrová Kozelská. Průzkum se zatím
uskutečnil v těchto částech Třince – Horní a Dolní Líštná, Lyžbice, Guty, Karpentná, Oldřichovice, Tyra, Český Puncov a
Kojkovice, v Neborech se dokončuje. „Výsledky územně analytického průzkumu
jsou natolik zajímavé, že se s nimi chceme podělit i s širší veřejností,“ doplnila
primátorka Věra Palkovská.

INZERCE

Staré pryč, nové na scénu... TG4

T

akto zjednodušeně by se dala
popsat situace, která již od roku
2017 probíhá na provoze Energetika. Jedná se o obměnu původních turbogenerátorů TG1 z roku 1962 a TG2
z roku 1968. U prvně jmenované TG1
byla v závěru roku 2016 objevena trhlina ve víku skříně, která již nešla opravit s garancí bezpečného provozu. Od
této chvíle byl spuštěn koloběh příprav,
technických jednání o řešení vzniklého
problému. Problémem je, že turbíny se
v DEZA využívají primárně k redukci
páry o vyšším tlaku na páru o tlaku nižším. Stejné úpravy tlaku páry lze dosáhnout i na redukčních stanicích, ovšem
redukce tlaku páry je spojena s velkou
ztrátou energie, která je bez užitku vyzářena do okolí. V turbínách se tato redukce (entalpický spád) využije k výrobě
elektřiny.
Po prvních technických jednáních
a ekonomické rozvaze bylo vedením
společnosti rozhodnuto o pořízení nového turbogenerátoru s označením
TG4. Zároveň bylo vedením energetiky
rozhodnuto, že nové turbosoustrojí nahradí i původní turbínu TG2, která již
byla také technicky a morálně zastaralá.
Z více kolového výběrového řízení
vzešla jako vítězná firma na dodávku

turbosoustrojí PBS ENERGO a.s., která předložila nejlepší cenovou nabídku
a technické řešení. Turbosoustrojí to
ovšem není jen turbína a generátor, ale
je to spousta zařízení a zejména potrubí okolo, tzv. periferie. Na realizaci této
části předložila nejlepší nabídku firma
RIOS, spol. s r.o.
Výrobní provozy DEZA celoročně odebírají převážně páru 1,5 MPag pro technologické procesy. V zimním období se
k tomu navíc přidá zvýšený odběr páry
0,5 MPag, který je používán pro otopářské potřeby jako ohřevy zásobníků, potrubí apod.. Tato různorodost v potřebách dodávky páry pro výrobní provozy
byla vyřešena koncepcí 2 vysokotlakých
turbínových modulů napojených na jeden generátor.
Nové turbosoustrojí je tvořeno dvěma turbínovými moduly. Generátor má
průchozí hřídel z obou stran a na každé straně generátoru je umístěn jeden
turbínový modul. Toto tandemové řešení bylo zvoleno z důvodu dosažení
co možná nejvyššího výkonu při minimálních průtocích páry. První modul –
A (P36/P16) s výkonem 3,940 MWe je
tvořen radiálně – axiálním kolem a lze
jen provozovat bez druhého modulu.
Druhý modul – B (P36/P6) s výkonem

7,160 MWe je tvořen dvouřadým radiálním kolem. Každé z kol je letmo uloženo
na pastorku převodovky.
Oba moduly mají maximální hltnost
90 tun páry/hod., v souběhu bude TG4
schopna dosáhnout výkonu 10,8 MWe.
Máme za sebou ty největší stavební
práce, které zahrnovaly výstavbu nového turbínového stolu a základy pro
nové expandéry. Nyní již máme na strojovně usazen generátor a pokračují
práce na montáži turbínového modulu
TG4-A a očekáváme dodávku na stavbu modulu TG4-B. V běhu jsou práce
na elektro a MaR instalaci. Všechny
práce na stavbě pokračují dle schváleného harmonogramu. Předpokládané
zahájení teplých zkoušek je v říjnu tohoto roku. Náásledovat bude garanční
test a předáním zařízení do zkušebního
provozu. Od toho data by měla být oficiálně zahájena redukce páry a výroba
elektřiny na TG4.

www.deza.cz
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Tři poklady,
228 mincí

V Ostravském muzeu ukazují poklady nalezené
na území města za poslední půlstoletí.

N

IVANA LESKOVÁ
ávštěvníci Ostravského muzea
mohou až do 18. srpna zhlédnout novou výstavu nazvanou
Ostravské stříbrné poklady
zblízka. Jde celkem o 228 historických stříbrných mincí ze tří různých
pokladů nalezených na území města od
roku 1965. Veřejnou premiéru má Hulvácký stříbrný poklad objevený loni v dubnu.
Okolnosti jeho nálezu přibližuje ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová: „Táta se synem šli na procházku a na
Hulváckém kopci, mezi Benátkami
a tramvajovou tratí našli stříbrnou minci.
Přinesli ji k nám do muzea a my udělali
v místě nálezu archeologický průzkum.
Podařilo se tak najít celkem 99 mincí

z první poloviny 17. století. Rok jsme mince čistili a celý poklad dávali dohromady,
abychom jej mohli ukázat.“
Ze stejného období pochází také 122
mincí nalezených v roce 1985 na skládce
v Muglinově i takzvaný Ostravský poklad, který tvoří mince nalezené při demolicích domů v ulicích Dlouhé a Velké
v centru města v roce 1965. Nejmladší
mince z těchto pokladů je z roku 1623.
Lidé si kromě mincí mohou prohlédnout i jejich zvětšeniny vytvořené s využitím nejmodernější skenovací technologie, kterou muzeum potřebuje k digitalizaci sbírkových fondů. „Zvětšovací technika velmi pomohla s určením stáří těch
mincí, kde už letopočet nešel ani pod
lupou rozeznat,“ říká Kábrtová.

TŘI POKLADY OSTRAVSKÉ MUZEUM VYSTAVUJE MINCE
NALEZENÉ OD ROKU 1965. FOTO: ADOLF HORSINKA
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Nechte se hýčkat
Sedan již od 289 900 Kč
a Kombi za cenu krátké verze

Léto se již bLíží nezadržiteLnou rychLostí a Vy stáLe
nemáte tušení, kam se Letos Vydat za poznáním spojeným
s aktiVním odpočinkem V přírodě?

M

ěsto Paskov je tou ideální volbou.
Díky dobré dopravní dostupnosti
se zde můžete dostat nejen vlakem či
autobusem, ale také na kole. Paskov
leží v blízkosti jedné z nejmalebnějších
cyklostezek č. 59, která spojuje krásy
Beskyd s industriálním pokladem Ostravy.
Milovníci historie a umění si přijdou
na své v muzeu a galerii, jež sídlí
v nově zrekonstruovaných prostorách
půvabného klasicistního zámku. Stálá interaktivní expozice představuje
ucelený průřez dějinami paskovského
panství, které v minulosti tvořilo důležitou součást majetku olomouckého
biskupství. Jedinečná Galerie erbů držitelů Paskova umístěná v atriu potěší
každého zapáleného znalce heraldiky.
Galerie nacházející se v prvním patře
zámku jistě uchvátí všechny příznivce
moderního umění. Pro přírodymilovné

od 309 900 Kč

nadšence je v muzeu připraven sál
věnovaný celosvětově významnému
entomologovi Edmundu Reitterovi,
jenž za svůj dlouhý život shromáždil
více než 250 000 exemplářů hmyzu
a kromě jiného byl také hospodářským
správcem paskovského panství.
Odpočinek naleznete pod košatými
korunami letitých stromů v unikátním
krajinářsky ceněném zámeckém parku, kde Vás kromě soch čtyř antických
bohyní přivítá i bájný hrdina Herkules,
jenž bedlivě stráží zde protékající říčku.
Pokud budete mít zrovna cestu kolem,
neopomeňte navštívit i letní kino, které
se letos koná v zámeckém parku dne
13. července po setmění. Těšit se můžete na promítání divácky úspěšného
snímku Ženy v běhu.
Více informací o dění v muzeu můžete
nalézt na webových stránkách města
Paskov i na sociálních sítích.

od 309 900 Kč

od 289 900 Kč

Kombinovaná spotřeba 4,6–7,2 l/100 km, emise CO2 121–164 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá
zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem do 100 000 km. Použité fotografie jsou pouze ilustrační. Nabídka
platí pro skladová vozidla do vyčerpání zásob. Limitovaná akce kombi za cenu hatchbacku platí pouze pro
specifickou verzi 1.4 95 k Italia. Nechte si zpracovat konkrétní nabídku u autorizovaných prodejců Fiat.
Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz.

www.ﬁat.cz

AF CENTRUM s.r.o. I Výstavní 1130 I Ostrava-Vítkovice
www.afcentrum.cz
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Za výrobou hedvábí
přímo do továrny
Expozice o dějinách textilnictví v Rýmařově ukazuje prvorepublikovou
prodejnu kravat. Přibudou i výrobní prostory hedvábnického podniku.
ŽANETA MOTLOVÁ

T

extilní stroje v historických a již
nevyužívaných prostorách továrny na výrobu hedvábí v Rýmařově jsou, teď je v plném proudu
dotváření interiérů, jež lidem přiblíží celý proces tkaní hedvábí. Muzejní
expozice o dějinách textilnictví na Rýmařovsku se rozrůstá. Zájemci tam mohou
hedvábnictví i „zažít“, ve čtyřech letních
termínech se dostanou přímo do výroby.
Na začátku přitom stál jen nápad drobnou výstavou připomenout tradici, jež
sahá do roku 1890, kdy bratři Schielové
v Rýmařově založili hedvábnický podnik.
„Pro textilnictví nebyla dobrá doba a ani
Rýmařováci často nevěděli, že Hedva
existuje. Chtěli jsme tradici hedvábnictví
připomenout,“ řekl jednatel společnosti
Hedva Český brokát Vít Komárek. Výstavu, kterou zájem návštěvníků záhy posunul ke vzniku samostatné muzejní expozice, firma otevřela v roce 2013.
Jejím základem byl nábytek a vybavení
pražské prodejny podniku z roku 1926,
dnes kulturní památka. Protože šlo o prodejnu kravat, instalaci doplnily kravaty
a motýlky v duchu doby i diplomy firmy.
A také brokátová místnost, vytapetovaná
vyráběnými brokáty, vzorková místnost,
mapující veškerou výrobu podniku a přehled dějin textilky.
Návštěvníky hedvábnictví zaujalo. Do
projektu vstoupilo Muzeum Rýmařov, expozici rozšířilo a vždy v úterý, čtvrtek a sobotu jí od roku 2015 provází. A letos v červenci se prohlídka ještě o značnou část
zvětší, rozšiřuje se do již dnes nevyužívaných prostor rýmařovské továrny.
„Nová část expozice se zaměří na vlastní výrobu tkanin. Stroje a výstavní stojany jsme navezli v minulých týdnech, teď
právě instalujeme,“ popsala ředitelka
Muzea Rýmařov Růžena Zapletalová. Dodala, že lidé se v nové části seznámí s celým procesem tkaní hedvábí – od první
suroviny až po hotový výsledek.
„Budou tam i staré textilní stroje z Hedvy Rýmařov a rozsáhlá expozice brokátů,“ dodal Vít Komárek z rýmařovské
Hedvy. S muzeem a Hedvou spolupracuje i tamní ZUŠ a prostory továrny tak

BROKÁTOVÁ MÍSTNOST V RÝMAŘOVSKÉM
MUZEU. FOTO: MUZEUM RÝMAŘOV

ozvláštní i výrobky dětí z jejich celoročního projektu na téma textilnictví.
Mimořádné komentované prohlídky
turisty v Rýmařově zavedou i do současné tkalcovny hedvábí. Poprvé 13. července, další termíny připadají na 13. a 27. srpna a na 10. září.
Za vidění stojí i další expozice Muzea
Rýmařov – dějiny regionu v budově muzea i výstavy v galeriích Octopus a Pranýř. Během letní sezony muzeum zpřístupňuje i kapli v Lipkách, nejhodnotnější historickou památku současného Rýmařova. Podílí se také na expozici zámku
v Janovicích.

INZERCE

SVČ RÝMAŘOV
Hala Eurointermettal s.r.o, RÝMAŘOV
DUNAJ, MANCUSO, SIBÉRIJA,
ŠPINAVÉ SPODNÍ PRÁDLO, SIFON BOMBS
hudební festival
28. 6. 2019
RÝMAŘOVSKÁ SKATASTROFA
ﬁlmový, divadelní a hudební festival
MĚSTSKÉ MUZEUM RÝMAŘOV
50 let rodinných domů očima
Jindřicha Štreita
Kurt Gebauer: Vznášené vodou

ZÁMEK JANOVICE
16. – 17. 8. 2019
GALERIE OCTOPUS
28. 6. – 31. 7. 2019
3. 8. – 28. 8. 2019

TEXTILKA HEDVA ČESKÝ BROKÁT
Slavnostní otevření nové expozice o textilní výrobě
jarmark, prohlídky, workshopy, koncerty aj.
13. 7. 2019
Komentované prohlídky tkalcovny
13. 8., 27. 8., 10. 9. 2019
LETNÍ KINO
Atentát
Božská Ema

ZÁMEK JANOVICE
25. 7. 2019
15. 8. 2019

www.muzeumrymarov.cz I www.svcrymarov.cz I www.rymarov.cz
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Moje lovecké deníky
Pavlu Sztwiertniovi vyšly již čtyři povídkové knihy založené zejména
na poutavých vzpomínkách z jeho profesní dráhy lesníka.
JANA GARTNEROVÁ

L

ovecké deníky, kam si Pavel
Sztwiertnia podrobně zapisoval den
co den vše, co za svou profesní
dráhu lesníka zažil nebo viděl, nezůstaly
ležet na policích jeho knihovny. 70letý
muž z Třince je přenesl do knižní podoby. Od roku 2017 mu už vyšly čtyři povídkové knihy, nyní chystá pátou.
„Mixuji nejen zážitky z lesa, ale i střípky ze života na samotě, na vesnici či vzpomínky na zajímavé lidi, s nimiž jsem se setkal,“ líčí Sztwiertnia. „V těžkých životních situacích mi přepis mých osmi loveckých deníků umožnil utéct z reality.
Čerpal jsem z nich, a proto jsem dokázal
u jednotlivých příběhů přesně popsat,
jaké bylo ten den počasí nebo kde přesně
se odehrály. Všechny mé povídky jsou autentické.“
Sztwiertnia vystudoval vysokou lesnickou školu a nejdříve krátce působil na polesí v Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku, pak jedenáct let v Jeseníkách. Tam našel svoji lásku – tetřevy, kterým věnoval i
svou první knihu Loučení s tetřevy.
„V 80. letech minulého století nebylo
tak těžké setkat se s tetřevem nebo s tetřívkem. Existovaly ještě zbytky původních horských lesů, ve kterých tato vzácná zvěř žila,“ říká spisovatel, který se dodnes zajímá o ochranu a návrat tetřevů
do přírody a spolupracuje s odchovnou v
polské Visle. „Sleduji jejich úsilí. Stali se
nejúspěšnějším centrem umělého chovu
tetřeva ve střední Evropě. Přišli totiž na
to, proč draze nakoupená a dovážená tet-

LESNÍK „V TĚŽKÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH MI PŘEPIS MÝCH OSMI LOVECKÝCH DENÍKŮ UMOŽNIL
UTÉCT Z REALITY,“ ŘÍKÁ PAVEL SZTWIERTNIA. FOTO: ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA

řeví kuřata ze Skandinávie po odchovu v
zajetí a vypuštění do přírody nepřežijí
první zimu.“
NEJLEPŠÍ ŘÍJIŠTĚ? DLOUHÉ STRÁNĚ
V časech, kdy pracoval v Jeseníkách, bývaly podle něj lesy plné jelení zvěře i kamzíků. „Nejlepší jelení říjiště bylo v zaobleném vrcholu Dlouhých strání, kde je
dnes přečerpávací vodní elektrárna.
K srdci mi přirostlo i prameniště řeky Hučivá Desná. Toto místo bylo tokaništěm
tetřevů a v době říje křižovatkou jeleních
cest.“ Jeleni byli po tetřevech lesníkovou
druhou vášní. I proto jim věnoval několik

povídek. V dalším jesenickém příběhu se
zase autor zaměřil na německé nápisy vyryté do dřevěných stěn hájenky. Sztwiertnia nad vzkazy a smutnými verši dumal a
divil se, proč jsou psané zřejmě roztřesenou rukou. „Pak jsem si všiml roku 1946
pod nimi a došlo mi to. S místem, které si
zamiloval, se tehdy loučil můj německý
předchůdce. Jelikož ho musel opustit s vlnou odsunu, do zpěvu mu nebylo,“ podotýká spisovatel.
Z Jeseníků Sztwiertnia přesídlil jako polesný na Vysočinu. Pár let před důchodem se vrátil do svého rodiště na Třinecko.

INZERCE

Dobrá adresa již více než 500 let!

Krnovský zámek - místo pro váš byznys
Pronájem nebytových prostor v centru města
• zdarma bezdrátové připojení k internetu
• vhodné pro jednotlivce i společnosti
• parkování v objektu

Objednejte si
týdeník 5plus2

Možnost krátkodobého pronájmu zařízené
konferenční místnosti pro pořádání
porad a mítinků.
V areálu nově vznikajícího podnikatelského
centra jsou k dispozici také bankovní,
telekomunikační a reklamní služby, bistro,
kavárna, cocktail bar a další.

ZLT a.s., Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov,
Tel.: 724 087 248, E-mail: mikala@zlt.cz

www.zamekkrnov.cz

www.5plus2.cz/schrankovne

Na podporu regionu věnovala ostravská
huť za 15 let přes 600 milionů korun
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Dívat se z okna Werichovy vily
Levý břeh Vltavy v Praze
je oblíbeným místem
zpěvačky Lenky Nové.
Jako dobrý počin vítá
otevření Werichovy vily.
EVA JAROŠOVÁ
ČR | Zpěvačka Lenka Nová přišla do
Prahy z Brna, když jí bylo 22 let. První
angažmá našla v divadle Pyramida. „Na
tohle období moc ráda vzpomínám. Byl
to nový začátek a nejen pro mě, myslím, že pro celou jednu generaci zpěváků,“ říká Lenka Nová.
Do Prahy jste se stěhovala za prací,
jak vzpomínáte na vaše počátky?
Bylo mi 22 let a přistěhovala jsem se do
Prahy kvůli muzikálu Hair. Během prvních pěti let jsem se asi desetkrát stěhovala. Bylo to dobrodružné období. Začaly
jsme s kamarádkou Jankou v podkroví
vily v Krči. Vila se prodávala a my díky
tomu měly dost nízký nájem. Ale chodili
se tam na nás dívat potencionální zájemci. Tak jsme tam vysedávaly i odpoledne
v županech, po večírcích jsme moc neuklízely a snažily se všemožně prodej oddálit. Ale spíš jsme se u toho královsky
bavily, než že bychom něco ovlivnily.
Pak se vila prodala a my musely pryč.
Vystřídaly jsme několik podnájmů a nakonec zakotvily na Břevnově. Tam jsem
byla moc spokojená a Prahu 6 si trvale zamilovala. Byl tam klid a do centra Nerudovkou nebo přes Petřín kousek i pěšky.
Tenkrát mi Praha přišla menší, taková sevřenější, klidnější. I když noční život
90. let byl dost živý. Asi pět let jsem pak
bydlela v centru, do Lucerna Music baru
to bylo 500 metrů, což mi v té době hodně vyhovovalo. Pak jsem se zase jednou
po třicítce ocitla na Břevnově a uvědomila si, že centra bylo dost a chci zase
víc do přírody a klidu. A našla jsem si
byt v Bubenči.
Zmínila jste muzikál Vlasy, v roce
1996 jste vyhrála konkurz na hlavní
ženskou roli...
Na tohle období moc ráda vzpomínám.
Byl to nový začátek a nejen pro mě,
myslím, že pro jednu celou generaci
zpěváků. Na Vlasech jsme se tenkrát sešli s Petrem Kolářem, Romanem Vojtkem, Honzou Révaiem, Radkou Fišarovou, Lucií Šoralovou, Danielou Šinkorovou, Dušanem Kolárem, Martinem
Kumžákem a jeho orchestrem. Byli
jsme na úplném začátku. Nádherné představení. Mám ho dodnes nejradši a jsem
ráda, že jsem byla součástí právě Hair,
protože pak už se mé kroky ubíraly jiným než muzikálovým směrem.
Muzikál se odehrával v Pyramidě,
patří k vašim oblíbeným divadlům?

5plus2
■ ROZHOVOR
„Přivítala bych, aby Praha byla architektonicky odvážnější. Máme tolik šikovných architektů, ale málo odvážných zastupitelů nebo zadavatelů. Mrzí mě,
že nevznikla chobotnice Jana Kaplického,“ říká Lenka Nová. FOTO | P. HEJNÝ
Pyramida se mi jako divadelní prostor
nelíbí, možná i kvůli místu, kde je postavená. To už se mi víc líbí Spirála, kde se
hrál Jesus Christ Superstar. Ta už bohužel není funkční. Ze současných divadel
mám moc ráda divadlo Studio DVA,
kde pravidelně koncertuji. Divadlo je
sice velké, ale útulné. Divadlo jsou také
lidé, kteří tam pracují a tvoří ho. Ve Studiu DVA jsem potkala šikovné a příjemné lidi, a tak se tam vždy ráda vracím. Jinak mám moc ráda Dejvické divadlo,
také kvůli představení a lidem, kteří
tam hrají. Ještě ráda chodím na Jatka 78
a s dcerou do Minoru.
Ve stejné době jako ve Vlasech jste
působila i v kapele Laura a její tygři.
Které pražské kluby vám v té době
přirostly k srdci?
Pro mě byly zásadní asi dva. Již zmiňovaný Lucerna Music bar a Bunkr. V Lucerna Music Baru se vlastně za tu dobu
tak moc nezměnilo. Je tam pořád výborná atmosféra, ale i stejné vedro, když je
plno. Vím, že tam zapracovali na akustice. My jsme vlastně s Laurou Lucerna
Music Bar otevírali a pravidelně tam
koncertovali stejně jako ostatní spřátelené kapely, takže se muzikanti často potkávali právě tam. Chodili jsme také do
Bunkru, kde bylo další muzikantské
hnízdo. Byly tam výborné koncerty a
také dlouhé večírky. Vzpomínám si,
jaká to byla aféra, když Bunkr zavřeli.
Dodnes myslím, že úplně zbytečně.
Aktuálně jedete po republice turné
Ve dvou tour s Petrem Maláskem, zahrajete také v Praze v divadle Studio DVA a na konci roku s kapelou

Vánoční koncert v Jazz Dock.
Jazz Dock je taková moje pražská klubová domovská scéna. Hraji tady s kapelou pravidelně už několik let, před třemi
roky jsme zavedli Vánoční koncert
22. prosince. Tam ze všech spadne ten
předvánoční stres. Co se do té doby nestihlo, už se nestihne a začínají svátky.
Co by si v Česku zasloužilo zlepšení?
Já jsem letos hodně cestovala, a jak
jsem tak projížděla jednotlivé země, jedno jsem si uvědomila. My si nedokážeme vážit sebe navzájem, respektovat zájmy druhých a jejich potřeby. V Paříži
jsem třeba viděla v samém centru na
čtyřproudé silnici, jak jede tatínek s malou dcerkou na koloběžce. On věděl, že
se jim nic nestane, protože ostatní respektovali jeho chuť vyrazit si s dcerkou
v sobotu k Seině. U nás by je nejspíš
brzo někdo srazil nebo by na ně troubil.
Také bych přivítala, kdyby byla Praha
architektonicky mnohem odvážnější.
Máme tolik šikovných architektů, ale
málo odvážných zastupitelů nebo zadavatelů. Mrzí mě, že nevznikla chobotnice Jana Kaplického. Teď jsem zvědavá
na revitalizaci Masarykova nádraží ze
studia Zaha Hadid Architects.
Máte v Praze oblíbené místo?
Mám moc ráda levý břeh Vltavy, Malou Stranu, Kampu, Petřín, Nový Svět,
ale poslední roky je tu na mě moc plno.
Zažila jsem tu nedávno ale nádherné sobotní ráno, kdy nebyl nikde nikdo, jen
jeptišky šly ze mše z kostela a to bylo
magické. Krásné a milé místo k bydlení
jsou pak Dejvice a Bubeneč, hlavně o víkendu nebo o prázdninách, kdy tu nikdo

není. Cítím se tu doma. Už znám prodavačky z místních obchodů, kde nakupuji nejradši. Otevřelo se tu i spoustu menších bister, kavárniček a míst k setkání.
Mám ráda Stromovku, Šárecké údolí, to
je úplná vesnice uprostřed přírody kousek od města. A také Ořechovku a
Babu, zde jsou nádherné vily a klid. Potěšilo mne zrekonstruování a otevření
Werichovy vily pro veřejnost. Meda
Mládková opět ukázala svou neoblomnost a bojovnost a vilu po mnohaletém
úsilí doslova vydupala ze země. Hráli
jsme tam teď s Petrem Maláskem koncert v podkroví a měli možnost nahlédnout do Werichova bytu, sednout si k
jeho stolu a dívat se oknem, stejně jako
se kdysi díval on. Byl to pro mě zážitek.
Kolikrát jsem si to představovala, jak to
tam asi vypadalo, když jsem chodila kolem té ruiny. A v kavárně mají neskutečně dobré větrníky.
Na svých webových stránkách vyzýváte lidi, aby vám posílali milostné
dopisy, které pro někoho napsali,
ale neodeslali. Proč?
Přemýšlela jsem o další desce a věděla
hned na začátku, že by písničky na ní
měly mít nějaké jedno téma. Chvíli trvalo, než jsem měla pocit, že to začíná být
ono. Že je to něco, čím mě bude bavit se
zabývat třeba tři roky. A pak jsem v rádiu slyšela, jak pan Petr věnuje písničku
svojí přítelkyni Marii a moc se jí omlouvá, přes písničku vzkazoval něco, co jí
nebyl schopen říct doma v kuchyni, že
to zvoral a že ji má rád. A tam se to začalo spínat. Najednou hrála písnička hrozně důležitou roli ve vypjaté chvíli jejich
společného života. Ten moment jsem
chtěla na desku dostat. Uvědomila jsem
si, že stejnou úlohu mají dopisy. Do
nich také lidé vkládají, co se bojí nebo
stydí druhým říct do očí. A já bych chtěla, aby moje další deska byla sbírkou dopisů, příběhů lidí, kteří z nejrůznějších
důvodů mají potřebu druhému psát. A
chtěla bych, aby to byly příběhy ze života, příběhy diváků, čtenářů.
Je výzva stále aktuální?
Písniček na desku sice máme už dost,
ale dokud se nemíchá, není to uzavřené.
Pokud někdo má doma v zásuvce dopis,
který pro něj něco znamená, a má pocit,
že by z něj mohla být píseň, může mi ho
poslat.
Dopisy
sbírám
na
dopisy@lenkanova.cz. Za loňský rok mi
jich přišlo už hodně a jsou opravdu krásné a tímto za ně děkuji. Musím říct, že
ve většině z nich jsou velmi silné a často
smutné příběhy. Některými jsme se nechali inspirovat pro nové písničky, ale
doplnili jsme je „dopisy“ v optimistickém duchu, aby album lidé s chutí poslouchali. Život není černobílý, po špatném období přijde zase to dobré. Já jsem
celoživotní optimista. Mám z toho, co
vzniká, velmi dobrý pocit. Bude to zřejmě moje nejosobnější album.
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Badatel žijící v Německu
poznal československé
opevnění jako skaut,
dnes pátrá po jeho
méně známé historii
za druhé světové války.

Česká republika

Pevnosti u Králík: Terče
pro tajné zbraně nacistů

PETR BROULÍK
ČR | Pevnosti na Králicku dokládají
předválečnou odhodlanost Československa bránit se Hitlerovi zuby nehty. Po
zradě tehdejších spojenců a strachu prezidenta Beneše však padly do rukou nacistického Německa. Tomu posloužily
jako terče zkoušek mnoha tehdy nových a vyvíjených zbraní.
O zkouškách tajných zbraní ví asi nejvíce dvaaosmdesátiletý historik a jeden
z organizátorů letošního festivalu Fort
Fest Milan Blum. Bydlí ve městě Bad
Nauheim v německém Hesensku, do
roku 1969 ovšem žil v Hradci Králové a
v Praze a právě na Králicku se jako
skaut setkal poprvé s legendárním československým opevněním.
V emigraci pak na ně narazil znovu
při zkoumání historie zabírání Belgie
Německem, jež vedlo k pověstnému obklíčení anglických a francouzských
vojsk u Dunkerku. Při něm sehrála výraznou roli taktika Němců, kteří v květnu 1940 s pomocí tichých kluzáků a tehdy nových kumulativních náloží dobyli
„nedobytnou“ belgickou pevnost Eben
Emael. A právě tento útok cvičili Němci v Sudetech na tvrzích dnešní Králické pevnostní oblasti.

Bydleli v hospodě v
Mladkově, pálili na Adamu
„V Německu jsem se seznámil s velitelem toho kluzákového oddílu Rudolfem
Witzigem. Tehdy Němci chytrým obchvatem přes Lucembursko a Ardeny
uvěznili čtyři francouzské armády a britský expediční sbor. Tito vojáci se pak
těžce dostávali z obklíčení přes moře z
Dunkerku,“ říká Milan Blum, který sepsal o dobytí Eben Emaelu s šéfem Společnosti přátel čs. opevnění Martinem
Ráboněm publikaci Přepadení, která
končí právě Dunkerkem. „Velitel kluzáků Rudolf Witzig nám dal k dispozici
svůj soukromý archiv. A právě tam stálo, že se Němci na útok na pevnost
Eben Emael cvičili před Vánocemi
1939 na pevnosti Adam nad Mladkovem v Orlických horách,“ říká Milan
Blum a vysvětluje, že Němci v té době
neměli k dispozici velké opevnění.
„Tak se cvičili tady.“ Při tomto cvičení
byli velitel a pětaosmdesát členů
osádek kluzáků, kteří provedli přepad
pevnosti Eben Emael, ubytováni v hospodě Fuchs v Mladkově. „Byla prý tehdy příšerná zima a němečtí parašutisté
cvičili na Adamu ve sněhu,“ říká Milan
Blum. Pátrání po této německé operaci
ho přivedlo k muži, který učil před důchodem na technické škole bundeswehru v Cáchách. Jmenoval se Otmar

Badatel Milan Blum u tvrze nad Králíky. Vpravo nahoře němečtí vojáci a
zkoušky na Haničce.
FOTO | P. BROULÍK A ARCHIV M. BLUMA
Rogge a zajímal se o střely Röchling,
což byla Hitlerova tajná zbraň, která
vedla v části svého vývoje ke zbrani
V2. Otmar Rogge měl u sebe i dokument ze září roku 1945, který zaznamenal výslech německých techniků a ministra zbrojení Alberta Speera. „Speer v
protokolu řekl, že Němci využívali Králicko jako výlučný zkušební prostor pro
testování zbraní pro dobývání pevností,
protože to byl úsek opevnění s nejlepší
kvalitou betonu v celé Evropě, “ říká badatel. „Po válce panoval názor, že na
pevnostech na Králicku řádila nacistická soldateska a bezhlavě vyhazovala
všechno do luftu, ale přitom to byly cílené pokusy německé techniky určené k
využití v německé válečné taktice.“

V betonu tvrze Hůrka je
na sto střel Röchling
Röchlingovy střely testované na Hůrce
měly kalibr 105 mm a úzký tvar se špicí, která se po vypálení zavrtala do betonu, hladce prostřelila i tři metry betonu.
V Belgii Němci střelami prorazili i třicet metrů skalního nadloží pevnosti, vypálené granáty pak proletěly vnitřními
prostory pevnosti a pokračovaly dál do
horniny pod betonovými podlahami
podzemních chodeb. Otmar Rogge tvrdil, že Röchlingovy granáty byly schopny v měkké zemině skončit až sto metrů
hluboko. Střely měly navíc dvojnásobný výbušný účinek než tehdy běžné dělostřelecké protibetonové granáty. „Dělostřelecká kasemata tvrze Hůrka v Králíkách má v betonu asi stovku Röchlingových střel. Nejtěžší a největší typ bunkru, který v Československu existuje,
zbavili Němci krycího záhozu ze zeminy a kamenů a stříleli do jeho stěn ze
všech stran,“ ukazuje Milan Blum pří-

mo v betonu srubu K – S 11 „Na Svahu“ zavrtané střely.
„Záznamy jsou precizní i ve vzdálenostech palby. Stříleli z dálky asi jednoho sta metrů, nejkratší vzdálenost palby
byla 66 metrů. Pálili těžkou houfnicí a
moždířem s dlouhou hlavní. A ten bunkr vypadá místy jako ježek, jak z něho
ty Röchlingy trčí ven. Ale to jsou jen ty,
které neprorazily beton pevnosti. Některé ho prorazily hladce,“ ukazuje.
První zkoušky na opevnění na Králicku začaly v říjnu 1939. Němci stříleli i
na další pevnosti v Orlických horách a
na Náchodsku. „Tady na Králicku ale
nejvíc. Až do konce války,“ říká badatel
a ukazuje fotky Němců v závějích sněhu u známé pevnosti Hanička.
Granátů Röchling vystřelili Němci na
bunkry tolik, že představují podle Milana Bluma určitě třímístné číslo. Zásahům Röchlingů říká pavouci, protože
trhliny v betonu připomínají pavučinu.
Pevnosti na Králicku nesou stopy i po
dalších speciálních pokusech. „Blízko
Boudy je výbuchem převrácený řopík,
lidé se u něj fotí. Před několika lety
jsme v Německu objevili i skicu tohoto
pokusu. Němci vzali bombu z junkersu,
přezdívaného Stuka, a zkoušeli, co udělá, když tato bomba vybuchne pod bunkrem při náletu letounu. Vykopali díru,
položili 250kilovou bombu, zasypali ji
a elektricky odpálili. Vybuchla a bunkr
utrhla a převrátila,“ říká Milan Blum.
Zkoušel se tu i bojový výbušný plyn
Taifun. „Jeho výbuch byl hodně devastující a atypický a některé sruby na Králicku nesou typické stopy výbuchu tohoto plynu. Kasemata tvrze Hůrka má po
zkouškách Taifunu posunutou střechu a
vyboulené stěny a střílny. Výbuch staticky poškodil i vnitřní konstrukci pevnosti,“ ukazuje Milan Blum.

Desítky střel Röchling zůstaly dodnes „zapíchané“ v betonu králických pevností.
FOTO | PETR BROULÍK
Röchlingovy střely však nakonec Hitler nikdy nepoužil. „Zůstaly v počtu milion a půl kusů do konce války ve skladech. Hitler měl totiž strach, že kdyby
se dostal do rukou spojenců, mohly by
jim pomoci při vývoji střeliva proti Atlantickému valu. Proto nedovolil tyto
granáty použít,“ říká Milan Blum.
Röchlingovy střely skončily do jedné
ve šrotu, poslední přísně střežené kusy
se dochovaly na východoněmecké střelnici Hillersleben a šly do likvidace teprve nedávno. „Jen pár exponátů mají
muzea v Německu, ty je však získaly od
Američanů,“ říká Milan Blum.

„Mám Röchlinga!“ volal
z první telefonní budky
Milan Blum však jeden unikát získal. A
to, když se v Německu potkal před sedmnácti lety se stařičkým Heinzem Kurtem Schmidtem, mechanikem firmy
Röchling, který fyzicky na testy munice
v Králíkách i dohlížel. Ten mu řekl, jestli nechce jednoho takového Röchlinga
vidět. Zamýšlel ho poslat do vojenského muzea. A Milan Blum mu řekl: „Prodejte mi ho, já ho odvezu do Králík, kde
jste za války testy dělal. Máme tam muzeum a pevnostmi provádíme.“
Heinz Kurt Schmidt se prý na badatele chvíli díval a pak řekl: „Pane Blume,
já nic neprodávám. Tady ho máte.“
A Milan Blum se snažil rychle ukončit návštěvu, aby si to muž nerozmyslel.
Z první telefonní budky pak volal šéfovi Společnosti přátel čs. opevnění Martinovi Ráboňovi: „Mám Röchlinga!“

Česká republika
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Festival v ulicích láká na Indii
Letos do Ostravy zamíří
řada indických umělců,
z nichž mnozí se budou
za hranicemi své země
prezentovat vůbec
poprvé.
MARTIN JIROUŠEK
OSTRAVA | Indičtí tanečníci, tradiční
exotické masky, tajemné rituály, bojová
umění. To vše mohou obdivovat návštěvníci devátého ročníku Festivalu v
ulicích, který se v Ostravě koná
28. a 29. června.
„Letos jsme se zaměřili na pestrou a
exotickou kulturu Indie. Vůbec poprvé
se nám do Evropy podařilo pozvat akrobatické tanečníky Raibenshe. Návštěvníci uvidí exotický tanec v maskách Kathakali, uslyší indický hip hop ze slumů

28.

festivalu Colours of Ostrava, který s
Festivalem v ulicích spolupracuje.
Letošní program tak nepřímo naváže
na úspěšnou prezentaci španělských
souborů, kteří Ostravu proměnili na jedinečný svět lidských pyramid. Tentokrát
se o ně ale postarají akrobatičtí tanečníci Raibenshe z Bengálska
Hlavní scéna festivalu bude letos na
Masarykově náměstí a ovládne ji francouzská kapela San Salvador, polská

Oreada nebo slovenští Balkansambel.
Domácí hudbu budou reprezentovat Michal Hrůza a Voxel. Vstup na všechny
akce je zdarma.
Chybět tradičně nebude ani bohatý
doprovodný program pro dospělé i děti.
„Kdo se bude chtít aktivně vydovádět,
může zkusit tai-chi nebo judo. Workshopy přiblíží zájemcům indické tance, ale
také flamenco a swing. Důležitá bude
sekce zaměřená na vědu hrou, určená

jak pro děti, tak i dospělé. Nebude chybět tradiční a oblíbené lodičkování na
řece Ostravici. Kdo si pak bude chtít vydechnout od festivalového shonu, najde
útočiště na Slezskoostravském hradu,
kde letos nebude žádná scéna, ale interaktivní hra, kde se zájemci mohou vcítit
do středověkých postav, vyřešit si svůj
příběh a svoji záhadu a pak se zase vrátit do děje velkého festivalu,“ láká návštěvníky Petra Hradilová.

INZERCE

Elektrické vozíky
pro seniory

a 29. června zaplní
centrum Ostravy
muzika, tanec i filmy.

Ta Dhom Project feature Shri, vyzkouší
si tradiční tanec z oblasti Kathak, přivezeme ukázky z moderní indické kultury
Bollywood a přirozeně nebudou chybět
ani tradiční indické pokrmy,“ láká na letošní přehlídku její ředitelka Petra Hradilová.

Přivézt indické umělce
nebylo snadné
Získat indické umělce není jednoduché,
někteří mají velmi složitou situaci s
vízy. „Jelikož ještě nikdy z Indie nevyjeli a jejich pasy jsou úplně bílé, na první
pokus jim indické úřady výjezd odmítly. Ale když je něco tak unikátní, tak si
to zaslouží daleko více práce a také nás
o to více bude jejich přítomnost v Ostravě těšit,“ říká Zlata Holušová, ředitelka

SELVO 4800

72 590 Kč

43 990 Kč

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

42 prodejen a servisů

Ostrava
BG Technik cs, a.s., Výstavní 123/11
(křižovatka ulic Místecká a Rudná)
tel.: 596 781 718, tel.: 602 750 655
Otevírací doba:
Po – Pá
8:00 – 16:30

V rámci programu se lidé seznámí
s Indií i na vlastní kůži. Workshopy
totiž nabídnou lekce indického tance.
FOTO | ARCHIV

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Karel Gott: 80 let, 80 hitů
14. července oslaví Karel
Gott osmdesátiny.
Česko se na velkou
událost chystá už nyní.
JOSEF VLČEK

C

hystané mediální orgie, spojené
s osmdesátinami Karla Gotta, budou tak veliké, že se Gottovo kmenové vydavatelství Supraphon rozhodlo
přijít se svým příspěvkem ještě před jeho
narozeninami. 14. června vydalo dva
komplety Mistrových písní. A spouští
také projekt, ve kterém můžete Zlatému
slavíkovi popřát některou z jeho písní.

První komplet Karel Gott 80/80 Největší hity obsahuje čtyři CD
písní z let
1964–2019, to
znamená zhruba
od semaforské soulové balady Oči sněhem zaváté až po nedáv-

INZERCE

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY
Karel Gott se těší na vystoupení
na festivalu Benátská s Impulsem.
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travní traktory s elektrostartem
výkonné motory GGP Loncin
hydrostatické převodovky
dvounožový žací systém
šíře záběru 84 a 98 cm
nastavení výšky sečení (7 poloh)
široká 15“ a 18“ kola
zvuková signalizace naplnění koše
nabíječka baterie součástí stroje
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47 490 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Hranice I - Město, GardenTechnikŠOBORA, Tř.1.máje 2074,T 605332 063 / Olomouc,AGROCENTRUMDFG,Týnecká 826/55, T 585154 632 / Ostrava,
BG TECHNIK cs
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Brod TECHNIKA PETR TROJAN,
TROJAN Vlčnovská 758,
758 T 602 601 316 / Uherský Brod-Těšov,
Brod-Těšov
MIKRA ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028 / Vizovice, AGRO SMETANA, Zlínská 703, T 577 452 870 / Zlín, AGRO
SMETANA, Vršava 4975, T 604 605 288 / Zubří, ANTONÍN ŠUPLER, U Bečvy 261, T 571 658 001, 571 658 222

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

no vydanou píseň Srdce nehasnou, kterou
pro Gotta napsal Richard Krajčo a jež se
s více než šesti a půl miliony zhlédnutí
stala hitem na českém YouTube.
Pro znalce české populární hudby
a nadšené ctitele Gottova díla pak byl
vydán úctyhodný patnáctidiskový komplet Singly, který obsahuje většinu
toho, co vyšlo Karlu Gottovi ve „vinylové době“ na malých sedmipalcových
deskách na 45 otáček, plus skladby z období od devadesátých let dodnes, jež vydavatelství nabízelo k vysílání v českých rozhlasových stanicích. Kolekce
položila akcent na „dobu singlů“, jak se
říkává šedesátým letům. Z této doby pochází přes 130 snímků, které jsou důkazem toho, jak hudebně bohatá, pestrá
a zajímavá to byla doba.
Mohutný záběr této kompilace prozrazuje, že síla Gottova zpěvu přežila několikanásobnou proměnu nahrávacích médií. První Gottovy nahrávky se v roce
1962 objevily ještě na bakelitových
deskách na 78 otáček, přežily éru dlouhohrajících a singlových vinylových desek, přežily nástup CD a vstoupily i do
digitální éry. Přežily černobílé televizní
recitály, barevné hudební estrády v osmdesátých letech, specializované hudební televize a dobře se jim daří i v éře
YouTube.
Křtu obou výjimečných kolekcí se
18. června ujalo Rádio Impuls přímo ve
svém vysílání za účasti Karla Gotta a zástupců médií. Objednávky na obě desky
jsou tak velké, že spolu při křtu už zpěvák za ně zároveň obdržel i zlaté desky.
Pokud byste chtěli popřát Karlu Gottovi k narozeninám osobně, stačí zahrát
nebo prostě jen zazpívat alespoň část některé z jeho písní a sdílet ji na Facebooku či Instagramu s označením
#karelgott80. Všechna přání najde Karel Gott pod tímto hashtagem a nejlepšího buskera čeká i osobitá odměna.
Naživo můžete Karla Gotta vidět
a slyšet 25. července na festivalu Benátská! s Impulsem.
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„Stát by se měl zaměřit na
podporu aktivních rodin“
Poslanec Aleš Juchelka
se snaží pracovat pro
Moravskoslezský kraj.
Pomáhá lidem, jezdí za
starosty, řeší sociální
oblast a bojuje za to, aby
stát podporoval aktivní
rodiny s více dětmi.

Aleš Juchelka
Narodil se 18. dubna 1976
v Ostravě, kde trvale žije.
■ Vystudoval ekonomii na Vysoké
škole báňské – Technické
univerzitě v Ostravě.
■ Pracoval jako scenárista,
dramaturg a moderátor, také
podnikal v umělecké sféře.
■ V letech 2010 až 2014 byl
zastupitelem Ostravy, v roce
2017 uspěl v parlamentních
volbách za hnutí ANO a stal se
poslancem.
■

Už jste se za ten rok a půl v Poslanecké sněmovně rozkoukal?
Samozřejmě, ono pokud chce člověk ve
Sněmovně něco opravdu udělat, tak do
toho musí skočit rovnýma nohama.

drobnost, ale podle mě velmi důležitá,
protože s dětmi nedovolenkujeme, ale
pečujeme o ně. Taky se stále častěji stává, že ženám, které porodí první dítě, na
to další jednoduše nezbude čas.

Kandidoval jste v Moravskoslezském kraji, snažíte se svou práci ve
Sněmovně přenést i do regionu?
Rozhodně, bez toho by to nešlo. Jakmile by člověk ztratil kontakt se svým regionem, zůstal by ve Sněmovně trochu
odstřižený. Já opravdu cítím odpovědnost vůči těm lidem, co mi dali svou důvěru a teď očekávají, že budu pracovat
tak, jak jsem jim slíbil.
To ale musíte hodně pendlovat
mezi Ostravou a Prahou, dá se to vůbec stíhat?
Od toho jsou takzvané poslanecké dny.
Během nich není ani jednání Sněmovny, nejsou ani výbory a poslanci by je
měli trávit ve svých regionech a pracovat pro občany. Já se je snažím využívat
naplno, a proto je pravidelně trávím ve
své regionální kanceláři.
S čím se na vás lidé obracejí?
To je různé. Občas s běžnými problémy
a životními událostmi, jindy se u mě hlásí podnikatelé. Třeba teď nedávno jsem
se setkal s jednou paní lékárnicí, která
chtěla probrat zákon o léčivech. Ale
není to tak, že bych jen seděl v kanceláři na zadku a čekal, kdo přijde za mnou.
Snažím se například pravidelně jezdit
za starosty z našeho kraje, na jaře jsem
také spolupořádal konferenci o seniorech v Ostravě a setkávám se i s organizacemi, které provozují sociální služby
a řeší rodinnou politiku. V neposlední
řadě jsem se snažil s ostatními poslanci
z Moravskoslezského kraje o to, aby
centrála agentury pro sport byla v Ostravě. Je to opravdu rozmanitá práce, u které se snažím poskytovat občanům podporu. Ono je to navíc tak, že každé hlasování, které probíhá ve Sněmovně, se

Aleš Juchelka se v Poslanecké sněmovně zabývá sociální politikou a podporou rodin, přesto se aktivně věnuje i Moravskoslezskému kraji, ze kterého
byl do Sněmovny zvolen.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
dotýká jednotlivce, a to samozřejmě
také u nás v Moravskoslezském kraji.
Sociální politika je pro vás téma číslo jedna?
Ano, vedle sociální problematiky se ale
ještě věnuji podpoře rodin. To jsou témata, která mi jsou hodně blízká a hlavně se často prolínají. Ve Sněmovně budeme třeba řešit otázky týkající se náhradní rodinné péče, sociálněprávní
ochrany dětí nebo lékařské posudkové
služby, to jsou poměrně komplikovaná
témata. Jsem rád, že se nám podařilo navýšit příspěvek na péči ve 3. a 4. stupni
postižení, což bude velká pomoc. To
jsou lidé, kteří vyžadují péči 24 hodin
denně a teď se ten příspěvek skokově
zvýší o pět, respektive šest tisíc měsíčně. My máme v našem regionu skvělé
poskytovatele sociální péče a ta aktuální částka byla opravdu nízká. Za posledních deset let se zvýšila jednou, a to

v době, kdy byl ministrem financí Andrej Babiš. Také se neustále řeší transformace ústavní péče, ve které udělaly
náš kraj i město Ostrava mílové kroky
kupředu. Obecně sociální problematika
je veliké téma, a to především s výhledem do budoucna. Naše populace stárne, dětí se rodí méně, než potřebujeme.
A to znamená, že v budoucnu se dostane pod obrovský tlak nejen náš důchodový systém, ale i systém péče o seniory.
Čím to je?
Hodně naším životním stylem. Výzvy,
které tento svět nabízí, jsou mnohem lákavější, než je péče o děti a zakládání rodiny. To je navíc často prezentováno
jako uzavření se doma u plotny, což
není pravda. Hodně mě to štve a snažím
se s tím bojovat. Ostatně proto jsem ve
Sněmovně připravil novelu o přejmenování mateřské dovolené na mateřskou
péči. Je to sice zdánlivě jen symbolická

Jak to myslíte?
Jednoduše. Je stále více jednodětných
rodin, které by přitom to další dítě chtěly, ale protože už to první měly později,
tak se ty další nezadaří. Proto velmi bojuji za to, abychom jako stát podporovali aktivní rodiny, které mají tři a více
dětí. To slovo aktivní je přitom důležité,
protože to samozřejmě nesmí být vnímáno jako nějaké dávky. U třetího dítěte se
vám láme rodinná ekonomika. U třetího
dítěte jednoduše už potřebujete větší
byt a také větší auto. Proto je smutné, že
celá čtvrtina interrupcí, kterých je 20 tisíc ročně, je při třetí graviditě a mnohdy
je to právě z ekonomických důvodů. To
třetí dítě se lidé prostě bojí mít a to je podle mě velký problém. Uvidíme, zdali
to alespoň trochu změní navýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun.
V poslední době se navíc hodně řešily chybějící peníze na sociální péči…
Problém s financováním sociální péče
se v podstatě pravidelně vrací, pravdou
však je, že v posledních letech se objem
peněz zvýšil o 140 procent. Jenže stále
to nestačí, takže je zjevné, že je to špatně nastavené systémově. My dlouhodobě vyzýváme ministryni Maláčovou,
aby provedla kompletní revizi sociálních dávek, protože tam podle nás utíká
spousta peněz. Na druhou stranu musím
říct, že by to paní ministryně Schillerová a Maláčová vyřešily i bez toho divadla, bez mimořádné schůze, kterou opozice svolala. Ale já je chápu, bylo před
volbami…
(PR)
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Maracaná. Lesk i trable
ikony mezi stadiony
Kdyby existoval fotbalový bůh, bydlel by na adrese
Rua Professor E. Rabelo 18. Právě zde, v brazilském
Rio de Janeiro, stojí nejslavnější stadion světa
Maracaná. Aréna nyní hostí turnaj Copa América.
Politici zároveň řeší, co s tímto svatostánkem dál.

Maracaná (Rio de Janeiro) kapacita 79 000
Morumbí (Sao Paulo) - 73 501
Mineirao (Belo Horizonte) - 64 500
Arena Corinthians (Sao Paulo) - 63 267
Arena Fonte Nova (Salvador) - 56 500
Arena do Gremio (Porto Alegre) 55 662

BRAZÍLIE | Je to jako když vstupujete
do chrámu. Brazilský stadion Maracaná je nejslavnější fotbalovou arénou
světa, byť ze svého někdejšího kouzla
po rekonstrukci před mistrovstvím světa 2014 něco ztratil. Nyní se na něm
hrají zápasy jihoamerického šampionátu Copa América a svatostánek
v Rio de Janeiro bude hostit i finále,
které je na programu 7. července.
Pryč jsou časy, kdy se do ochozů
mamutího stadionu otevřeného pro
mistrovství světa v roce 1950 vešlo až
200 tisíc lidí. Jeho současná kapacita
je téměř 79 tisíc, ovšem víc než nižší
počet sedaček trápily nejen brazilské
fanoušky hlavně podivnosti s jeho nedávným osudem. Legendární stadion
v posledních letech provozovala sou-

Modernizace za miliardy
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kromá společnost Consorcio Maracaná, která však za pronájem dluží jen za
uplynulé dva roky asi deset milionů dolarů. Přitom když předloni vyhrála výběrové řízení, zavázala se, že do stadionu během 35 let investuje 156 milionů
dolarů. Jenže z velkolepých plánů
mnoho nezbylo. Consorcio Maracaná
je totiž součástí konglomerátu Ode-

NEJLEPŠÍ STŘELCI

Uruguay (15)

Zizinho

, Méndez

Argentina (14)

Varela

, Fernándéz

Brazílie (8)

Ademir

Paraguay, Chile, Peru (2)

Porta

Kolumbie, Bolívie (1)

Ugarte

Ministerstvo ﬁnancí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

brecht, který je podle zahraničních médií zapletený do obří korupční kauzy.
Brazilským politikům proto letos
v březnu došla trpělivost a rozhodli, že
stadion bude znovu provozovat vláda
brazilského státu Rio de Janeiro. „Maracaná vydělává. Bude ho provozovat
stát společně s kluby. Nevidím v tom
žádný problém,“ citovala guvernéra
Wilsona Witzela agentura AP.

Stadion Maracaná v současnosti
a na menším snímku z roku 2009,
tedy před zásadní rekonstrukcí.

VÍTEZSTVÍ V COPA AMERICA

18+

Brazilské arény pro
Copa América 2019

, Jair

Ikonický stadion prošel za bezmála
70 let své historie několika rekonstrukcemi, ovšem ta nejzásadnější se odehrála teprve před několika lety, a to
pro potřeby konání světového šampionátu v roce 2014.
Modernizace vyšla na v přepočtu téměř 13 miliard korun, další dílčí úpravy pak následovaly ještě kvůli tomu,
že se zde odehrávala i část programu
letních olympijských her 2016. (mb)

(17)
(15)

, Batistuta, Moreno

, Romano

, Scarone

(13)

(12)

, Masantonio

, Guerrero

, Vargas

(11)

Více na www.ifortuna.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 22. června 2019
Nova

Prima

Prima cool

5.55 Oggy a Škodíci VI 6.05 Tlapková patrola
(9, 10) 6.55 Looney Tunes: Úžasná show (4, 5)
7.45 Show Toma a Jerryho II (21) 8.05 Krok za
krokem VII (16) 8.25 Sněhurka 9.40 Hlava rodiny
11.50 Láska na inzerát 13.50 Výměna manželek
15.15 Pan božský 17.20 Co je šeptem... 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Chlupatá rota (1) 6.55 My Little Pony V
(19) 7.20 M.A.S.H (85) 7.55 M.A.S.H (86) 8.25
Autosalon 9.45 Bikesalon 10.10 Parta
z penzionu 11.20 Máme rádi Česko 12.55
Česko Slovensko má Silvestrs 14.20 Nevěsta
na útěku. Romantická komedie (USA, 1999).
Hrají J. Robertsová, R. Gere a další 16.45 Parta
hic. Filmová komedie (ČR, 1976). Hrají
V. Menšík, J. Dvořák, P. Nárožný, J. Kemr,
J. Krampol, R. Rázlová a další 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.10 Poslední loď II (7) 7.05 Extant (12) 8.00 Top
Gear IV 9.15 Pevnost Boyard (4) 11.45 Re-play
12.15 COOL e-sport 12.45 Futurama VI (13) 13.15
Simpsonovi IX (11, 12) 14.05 COOLfeed 14.15
Simpsonovi IX (13, 14) 15.15 Futurama VI (14) 15.35
COOLfeed 15.45 Zrození planety opic 17.45
COOLfeed 17.55 Simpsonovi IX (15-18) 19.50
COOLfeed 20.00 Pátý element 22.45 Ledová
zkáza 0.40 Všemocný (8)

20.00 Zázraky přírody
21.10 Sedmá rota za úplňku
Válečná komedie (Fr., 1977).
Hrají J. Lefebvre, P. Mondy,
H. Guybet, G. Jugnot, J. Carmet
a další. Režie R. Lamoureux
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 To je vražda, napsala:
Smrtonosný příběh
Krimifilm (USA, 2000).
Hrají A. Lansburyová, R. Crenna,
K. Morrisová, D. Regehr, S. Culp.
Režie A. P. Shaw
0.00 Banánové rybičky
0.25 Bolkoviny
1.20 Na forbíně TM
2.00 Zkus mít vkus
2.25 Malá farma
2.45 Zahrada je hra
3.10 Chalupa je hra
3.35 Bydlení je hra
4.00 Pod pokličkou

Joj Family
SOBOTA 5.50 Policisté v akci 6.35 Policisté

v akci 7.30 Na chalupě 8.25 Nové bydlení 2 9.30
V sedmém nebi 11.55 Rodáci (4/13) 14.00 Policisté
v akci 15.00 Policisté v akci 16.00 Policisté v akci
17.00 Nové bydlení 2 18.15 Postavíme, opravíme,
zvelebíme 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Zákony pohybu (7/13) 21.50 Mami, ožeň mě!
23.20 Mami, ožeň mě! 1.00 Nové bydlení 2

NEDĚLE 5.25 Noviny 6.00 Krimi 6.25 Noviny
7.00 Soudní síň 8.05 Soudní síň 9.05 Nové bydlení
2 10.20 Nová zahrada 11.20 Postavíme, opravíme,
zvelebíme 12.00 Mami, ožeň mě! 13.25 Zákony
pohybu (7/13) 14.55 Past na kachnu 16.50 Na
chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.40 Všechno, co
mám rád 23.55 Na chalupě 1.00 Nové bydlení
PONDĚLÍ 8.40 Soudní síň – cz 9.35 Soudní síň –

cz 10.30 Policisté v akci 11.35 Klaun (15) 12.35
První oddělení 13.05 Záchranáři v akci 14.00
Záchranáři v akci 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní
síň – cz 16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Past na kachnu
22.10 Policisté v akci 23.10 Policisté v akci

SÉRUM PRAVDY

INZERCE

ČT1
6.00 Abiturientský večírek 6.25 Polopatě 7.15
O Honzovi a princezně Dorince 7.50 O nosaté
čarodějnici 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
Láďo, ty jsi princezna! 14.05 O bílém jadýrku
15.10 Rozpaky kuchaře Svatopluka 16.10 Anton
Špelec, ostrostřelec 17.30 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

SPOŘICÍ
ÚČET
S ÚROKEM
p.a.
www.rb.cz
20.20 Nevědomí
Akční film (USA, 2013)
22.30 Wanted
Akční krimithriller (USA/N, 2008)
0.40 Poslání
Akční film (USA, 2001)
2.10 Kriminálka Miami X (17)
3.05 DO-RE-MI
3.55 Sněhurka

ÚTERÝ 10.50 Policisté v akci 11.50 Klaun (16)

12.55 Záchranáři v akci 13.50 Záchranáři v akci 14.45
Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (60, 61) 22.20
Policisté v akci 0.25 Nová zahrada

STŘEDA 10.55 Policisté v akci 11.55 Klaun (17)

13.00 Medicopter 117 (60, 61/82) 15.00 Soudní síň
16.05 Soudní síň – cz 16.55 Policisté v akci 17.55
Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Mami, ožeň mě! 21.55 Mami, ožeň mě! 23.25
Policisté v akci 0.25 Policisté v akci

ČTVRTEK 10.40 Policisté v akci 11.40 Klaun (18)

12.50 Záchranáři v akci 13.45 Záchranáři v akci
14.40 Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy
16.50 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (62, 63)
22.20 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

PÁTEK 9.35 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Klaun (19) 12.55 Medicopter 117 (62, 63/82)
15.00 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (5/13) 22.20 Policisté
v akci 23.25 Policisté v akci 0.20 Nová zahrada

20.15 Špunti na vodě
Komedie (ČR, 2017). Hrají
H. Čermák, J. Langmajer,
P. Liška, A. Polívková,
T. Vilhelmová a další.
Režie J. Chlumský
22.10 Jack Reacher: Poslední výstřel
Akční film (USA, 2012). Hrají
T. Cruise, R. Pikeová, R. Jenkins,
D. Oyelowo, W. Herzog a další.
Režie Ch. McQuarrie
0.50 Prokletý ostrov
Thriller (USA, 2010). Hrají
L. DiCaprio, M. Ruffalo,
B. Kingsley a další. Režie
M. Scorsese
3.20 Vraždy v Midsomeru XIV
Nový úsvit. Krimiseriál
(VB, 2011). Hrají N. Dudgeon,
J. Hughes, B. Jackson a další.
Režie N. Laughland
5.05 Policie v akci
Čtyři případy, čtyři lidské osudy

Relax
SOBOTA 6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Top Relax 11.00 Zvěřinec
11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping 15.35
Teleshopping 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda
17.45 Esmeralda 18.40 Pralinky 19.25 Esmeralda
20.20 Esmeralda 21.15 Cabaret 22.50 Filmové
novinky 23.05 Indian – Pořad o hrách 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 6.40 Stefanie 8.15 Stefanie 9.15
Stefanie 10.15 Pralinky 11.00 Filmové novinky 11.20
Indian – Pořad o hrách 11.55 Luxus store 15.55
Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda
18.45 Dámská jízda Heidi 19.40 Esmeralda, seriál
(Mex., 1997) 20.40 Esmeralda, seriál (Mex., 1997)
21.40 Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PONDĚLÍ 7.55 Doktor z hor 8.55 Stefanie 9.55

Divoký anděl 10.50 Filmové novinky 11.25
Pohodové zprávy 11.55 Luxus store 15.55
Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50
Pohodové zprávy 19.15 Fantastická příroda 19.55
Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50
Pohodové zprávy 23.10 7 pádů Honzy Dědka

Nova Cinema
6.40 Spravedlnost pro Natalee Hollowayovou 8.15
Můj přítel Monk III (3, 4) 10.00 Báječná dovolená
12.20 Zbožňuju trable 14.45 Zoom: Akademie pro
superhrdiny, dobrodružný film (USA, 2006) 16.25
Ten kluk je postrach 2, rodinná komedie (USA,
1991) 18.15 Nebezpečný vlak, thriller (Kan., 1999)
20.00
Troja,
akční
dobrodružný
film
(USA/VB/Malta, 2004) 23.05 Král Škorpion 4:
Cesta k moci, akční film (USA, 2015)

Prima Max
7.45 My Little Pony V (18) 8.10 Gormiti (26) 8.30
Velké zprávy 9.50 Vítejte doma! II (4, 5) 11.45
Smrtící ráj, thriller (USA, 2016) 13.30 Jesse Stone:
Smrt v jezeře, krimifilm (USA, 2006) 15.20 Sedm
statečných, western (USA, 1960) 17.55 Královská
noc, romantický film (VB, 2015) 20.00 Honba za
klenotem Nilu, dobrodružný film (USA, 1985) 22.10
Hydra: Krvelačná bestie, sci-fi film (USA, 2009)
0.10 Ledová zkáza, katastrofický film (USA, 2014)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 10.50 Top Relax 11.25 Pohodové
zprávy 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PÁTEK 10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy

11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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neděle 23. června 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.20
16.30
17.50
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.45
22.19
22.20
23.55
1.05
1.45

Zajímavosti z regionů 6.25 Šatna
6.45 Anton Špelec, ostrostřelec 8.05
Úsměvy Dušana Kleina 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Cukrárna (8/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Fišpánská jablíčka
Plaváček
Pánská jízda
Komedie (ČR, 1983)
Rozpuštěný a vypuštěný
Komedie (ČR, 1984)
Pošta pro tebe
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Teorie tygra
Komedie (ČR, 2016)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Pátek čtrnáctého
Psychologické drama (ČR, 2003)
Taggart
Banánové rybičky
Žiješ jenom 2x

NOVA
6.40
7.30
7.50
8.10
9.55
11.55
14.30
16.20
17.45
19.30
20.20
21.35
23.50
0.55
2.45
3.35

Looney Tunes: Úžasná show (6, 7)
Show Toma a Jerryho II (22)
Krok za krokem VII (17)
Željesboj
Pohádka (N, 2011)
Jak jsem se stal psem
Komedie (USA, 2006)
Země zítřka
Sci-fi film (USA/Šp., 2015)
V podstatě jsme normální
Komedie (ČR, 1981)
Vrchní, prchni
Komedie (ČR, 1980)
Byl jednou jeden polda 2:
Major Maisner opět zasahuje!
Komedie (ČR, 1997)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava (8)
Vražda za úplňku. Krimiseriál
(ČR, 2013)
Dannyho parťáci
Krimikomedie (USA, 2001)
Okresní přebor (1, 2)
V podstatě jsme normální
Komedie (ČR, 1981)
DO-RE-MI
Željesboj

6.20
6.45
7.15
7.45
8.20
9.35
10.05
11.00
11.55
12.50
13.50
15.00
16.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.55
1.25
2.25

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (2)
My Little Pony V (20)
M.A.S.H (86)
M.A.S.H (87)
Svět ve válce (15)
Prima ZOOM Svět
Rozpal to, šéfe!
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen – extra
Láska se zpožděním
Romantický film (USA, 2016)
Špunti na vodě
Komedie (ČR, 2017)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Temný Kraj (11)
Zjevení 1/2. Krimiseriál (ČR, 2016)
V. I. P. vraždy (7)
S. E. D. M. E. R. O. Detektivní
seriál (ČR, 2016)
Nic mě nezastaví
Thriller (VB/Mar./Šp./USA, 2015)
Bikesalon
Svět ve válce (15)
Vraždy v Midsomeru XIV

5.10 Táta lump 6.55 Neuvěřitelné příběhy 7.20
Neuvěřitelné příběhy 7.50 Ten kluk je postrach 2
9.35 Zoom: Akademie pro superhrdiny 11.45 Troja
14.50 Sue Thomas: Agentka FBI (12-14) 17.35
Nevědomí 20.00 Ostrov, akční sci-fi film (USA,
2005) 22.35 Tango a Cash, akční komedie (USA,
1989) 0.25 Wanted, akční krimithriller (USA/N, 2008)

Prima cool
8.50 Pevnost Boyard (5) 11.20 COOL Motorsport
11.45 Bikesalon 12.15 Futurama VI (14) 12.45
Simpsonovi IX (15, 16) 13.35 COOLfeed 13.45
Simpsonovi IX (17, 18) 14.45 Futurama VI (15) 15.05
COOLfeed 15.15 Pátý element 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi IX (19-22) 19.50 Úplně debilní zprávy
20.00 Transformers: Zánik 23.25 American Horror
Story: Roanoke (8) 0.20 X-Men: Nová generace (12)

Prima Max
7.15 My Little Pony V (19) 7.40 Chlupatá rota (1)
8.05 Velké zprávy 9.45 Vítejte doma! II (5, 6) 11.30
Nevěsta na útěku 13.55 Královská noc 15.55 Honba
za klenotem Nilu 18.10 Beznadějný trouba 20.00
Twilight sága: Rozbřesk (1/2), dobrodružné fantasy
(USA, 2012) 22.20 Jack Reacher: Poslední výstřel,
akční film (USA, 2012) 1.00 Nic mě nezastaví,
thriller (VB/Mar./Šp./USA, 2015)

pondělí 24. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Slovácko sa nesúdí (3)
9.45 Deštník 10.00 168 hodin 10.30
Rozpaky kuchaře Svatopluka (12/13)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (11/13)
13.35 Po stopách hvězd
14.05 Ženich uvízl
Komedie (ČR, 1976)
14.45 Rozpuštěný a vypuštěný
Komedie (ČR, 1984)
16.10 To je vražda, napsala IV
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 Vraždy v kruhu
21.20 Reportéři ČT
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kriminalista
23.00 Na stopě
23.25 Deštník
23.40 AZ-kvíz

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.45
23.40
0.35
2.10
3.15
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3705)
Policie Modrava (8)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (479)
Můj přítel Monk III (5, 6)
Kriminálka Miami X (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3706)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava (9)
Okresní přebor (3, 4)
Smrtonosná zbraň (8)
Beze stopy III (2)
Můj přítel Monk III (5, 6)
Kriminálka Miami X (18)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (479)
Novashopping

Prima
6.15
6.40
7.25
8.10
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.30
0.25
1.25
2.20

Chlupatá rota (3)
My Little Pony V (21)
M.A.S.H (87)
M.A.S.H (88)
M.A.S.H (89)
Policie v akci
Katie Ffordová: Ztracené srdce
Romantický film (N, 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (17)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (12)
Komisař Rex VII (2)
Komisař Rex VII (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Linka (3)
Poklad z půdy
Rozpal to, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VII (2)
Komisař Rex VII (3)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (12)

Nova Cinema
5.30 Hlava rodiny 7.25 Nebezpečný vlak 9.15 Troja
12.20 Teleshopping 12.50 Co je šeptem..., komedie
(USA, 2005) 14.45 Teleshopping 15.15 Ostrov, akční
sci-fi film (USA, 2005) 17.50 Plán útěku, akční
drama (USA, 2013) 20.00 Smrtící léčba, thriller
(USA, 1996) 22.20 Porotce, drama (USA, 1996)
0.40 Poslání, akční film (USA, 2001)

Prima cool
14.50 Re-play 15.25 Futurama VI (16) 15.45
COOLfeed 15.55 Americký chopper II (12) 16.55 Top
Gear IV 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi IX
(23-25) 19.45 Simpsonovi X (1) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Simpsonovi XXX (21) 20.45 Teorie
velkého třesku XII (21) 21.15 Teorie velkého třesku
(2, 3) 22.15 Partička 22.50 COOLfeed 23.05 COOL
e-sport 23.25 Americký chopper II (12) 0.25 Partička

Prima Max
7.10 My Little Pony V (20) 7.35 Chlupatá rota (2)
8.05 Velké zprávy 9.30 Vítejte doma! II (6, 7) 11.20
Beznadějný trouba 13.15 Nevěsta na útěku 15.40
Twilight sága: Rozbřesk (1/2) 18.05 Zamilovaní
rivalové, hudební komedie (USA, 2014) 20.00
Milovník po přechodu, komedie (USA, 2017) 22.20
Carrie, horor (USA, 2013) 0.25 Transformers: Zánik,
akční sci-fi film (USA, 2014)

úterý 25. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala IV
9.45 Příběhy slavných... Karel Höger
10.45 Všechnopárty 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (12/13)
13.40 Všechno, co mám ráda
14.05 Pánská jízda
Komedie (ČR, 1983)
15.10 Příběhy slavných... Milan Chladil
16.10 To je vražda, napsala IV
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 Pojedeme k moři
Rodinná komedie (ČR, 2014)
21.35 Columbo
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Taggart
0.15 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky
1.10 V kondici

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.40
23.35
0.35
2.10
3.15
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3706)
Policie Modrava (9)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (480)
Můj přítel Monk III (7, 8)
Kriminálka Miami X (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3707)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (4)
Comeback (5, 6)
Smrtonosná zbraň (9)
Beze stopy III (3)
Můj přítel Monk III (7, 8)
Kriminálka Miami X (19)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (480)
Novashopping

Prima
6.15
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.40
0.35
2.30
3.25

Chlupatá rota (4)
My Little Pony V (22)
M.A.S.H (89)
M.A.S.H (90)
M.A.S.H (91)
Policie v akci
Katie Ffordová:
Moje bláznivá rodina
Romantický film (N, 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (18)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (13)
Komisař Rex VII (4, 5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (79)
Mordparta II (2)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VII (4, 5)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (13)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.50 Ten kluk je postrach 2 7.35 Můj přítel Monk III
(5, 6) 9.25 Co je šeptem... 11.50 Láska na inzerát
14.15 Pan božský 16.10 Nevědomí 18.30 Byl jednou
jeden polda 2: Major Maisner opět zasahuje!,
komedie (ČR, 1997) 20.00 Maverick, western (USA,
1994) 22.30 Podstata strachu, horor (USA, 2006)
0.10 Plán útěku, akční drama (USA, 2013)

Prima cool
13.25 Simpsonovi IX (25) 13.55 Simpsonovi X (1)
14.25 Teorie velkého třesku (2, 3) 15.25 Futurama VII
(1) 15.45 COOLfeed 15.55 Americký chopper II (13)
16.55 Top Gear V 18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi
X (2-5) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Top Gear
speciál: Když se nedaří (4) 21.20 Teorie velkého
třesku (4, 5) 22.15 Partička 23.00 COOLfeed 23.10
Americký chopper II (13) 0.10 Partička

Prima Max
7.10 My Little Pony V (21) 7.35 Chlupatá rota (3)
8.05 Velké zprávy 9.35 Vítejte doma! II (7, 8) 11.20
Láska se zpožděním, romantický film (USA, 2016)
13.10 Zamilovaní rivalové, hudební komedie (USA,
2014) 15.10 Milovník po přechodu, komedie (USA,
2017) 17.35 Ptačí klec, komedie (USA, 1996) 20.00
Oko dravce, thriller (USA/N, 2008) 22.25
Jessabelle, horor (USA, 2014) 0.15 Carrie

středa 26. června 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.50 Kdo chce kam... 10.35
Všechno, co mám ráda 11.00 Po
stopách hvězd 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (13/13)
13.40 Zajíc v pytli spolu s Jiřím
Grossmannem
14.40 Columbo
16.10 To je vražda, napsala IV
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.30 Nemocnice na kraji města (11/20)
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Doktorka Fosterová (3/5)
23.20 Případy detektiva Murdocha X
0.05 Kriminalista
1.05 AZ-kvíz
1.30 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.40
23.35
0.35
2.10
3.15
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3707)
Kriminálka Anděl (4)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (481)
Můj přítel Monk III (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba XIII (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3708)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (5)
Comeback (7, 8)
Smrtonosná zbraň (10)
Beze stopy III (4)
Můj přítel Monk III (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba XIII (1)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (481)
Novashopping

Prima
6.15
6.40
7.25
8.10
8.50
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
1.00
2.50
3.45
4.35

Chlupatá rota (5)
My Little Pony V (23)
M.A.S.H (91)
M.A.S.H (92)
M.A.S.H (93)
Policie v akci
Katie Ffordová: Trable s mámou
Romantický film (N, 2018)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (19)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (14)
Komisař Rex VII (6, 7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Linka (4)
Show Jana Krause
Temný Kraj (11)
Policie v akci
Komisař Rex VII (6, 7)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (14)
Prostřeno!
Policie v akci

Nova Cinema
5.25 Můj přítel Monk III (8) 6.20 Sue Thomas:
Agentka FBI (12-14) 9.15 Ostrov 12.20 Maverick
15.20 Země zítřka, sci-fi film (USA/Šp., 2015) 17.45
Dannyho parťáci, krimikomedie (USA, 2001) 20.00
Jára Cimrman ležící, spící, komedie (ČR, 1983) 21.25
Vzbuďte se, vojáci!, komedie (USA, 1994) 23.50
Smrtící léčba, thriller (USA, 1996)

Prima cool
13.25 COOLfeed 13.35 Simpsonovi X (4) 14.05
Simpsonovi X (5) 14.35 Teorie velkého třesku (4, 5)
15.30 Futurama VII (2) 15.50 COOLfeed 15.55
Americký chopper II (14) 16.55 Top Gear V 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi X (6-9) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Teorie velkého třesku (6-9)
22.10 Parta z penzionu 23.05 COOLfeed 23.15
Americký chopper II (14) 0.15 Parta z penzionu

Prima Max
6.35 My Little Pony V (22) 7.05 Chlupatá rota (4)
7.30 Velké zprávy 8.50 Vítejte doma! II (8, 9) 10.40
Sedm statečných, western (USA, 1960) 13.15 Ptačí
klec, komedie (USA, 1996) 15.45 Oko dravce, thriller
(USA/N, 2008) 18.10 Smrtelná spravedlnost,
thriller (USA, 2012) 20.00 Rob Roy, historický film
(USA, 1995) 22.50 Pach krve 6: Krvavý hotel, horor
(USA, 2014) 0.45 Jessabelle, horor (USA, 2014)

čtvrtek 27. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.45 Ženich uvízl 10.30 Pošta pro
tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Když se slunci nedaří (1/6)
13.20 Divadélko pod věží
14.10 Benefice orchestru Karla Vlacha
15.20 Všechnopárty
16.05 To je vražda, napsala IV
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.15 Nejlepší Bakaláři
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.00 Doktorka Fosterová (3/5)
0.55 AZ-kvíz
1.20 Toulavá kamera
1.55 Pod pokličkou
2.20 Dobré ráno
4.50 Kluci v akci

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.40
0.50
2.40
3.30
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3708)
Kriminálka Anděl (5)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (482)
Můj přítel Monk III (11, 12)
Námořní vyšetřovací služba XIII (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3709)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (6)
Milenky (2)
Poldové
Akční komedie (USA, 2010)
Můj přítel Monk III (11, 12)
Námořní vyšetřovací služba XIII (2)
Krok za krokem (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (482)
Novashopping

Prima
6.15
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.45
2.35

Chlupatá rota (6)
My Little Pony V (24)
M.A.S.H (93)
M.A.S.H (94)
M.A.S.H (95)
Policie v akci
Lotta a hledání lásky
Romantický film (N, 2015)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (20)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (15)
Komisař Rex VII (8)
Komisař Rex VII (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (80)
Parta z penzionu
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VII (8)
Komisař Rex VII (9)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (15)

Nova Cinema
5.15 Sue Thomas: Agentka FBI (13, 14) 7.10 Můj
přítel Monk III (9, 10) 9.00 Jak jsem se stal psem
11.20 Země zítřka 14.15 Můj nejoblíbenější Marťan
16.05 Jára Cimrman ležící, spící 17.25 Blízká
setkání třetího druhu 20.00 Samé štěstí, komedie
(USA, 1991) 21.55 Cizinec mezi námi, krimidrama
(USA, 1992) 0.10 Projekt X, komedie (USA, 2012)

Prima cool
11.55 Futurama VII (2) 12.20 Simpsonovi X (6, 7)
13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi X (8, 9) 14.25
Teorie velkého třesku (8, 9) 15.20 Futurama VII (3)
15.40 COOLfeed 15.50 Americký chopper II (15)
16.50 Top Gear V 18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi X (10-13) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku (10, 11) 22.20
Krvavé diamanty 0.15 Americký chopper II (15)

Prima Max
6.10 My Little Pony V (23) 6.35 Chlupatá rota (5)
7.05 Velké zprávy 8.35 Vítejte doma! II (9, 10) 10.20
Twilight sága: Rozbřesk (1/2) 12.45 Smrtelná
spravedlnost 14.30 Rob Roy 17.25 Podnikavá Joy,
životopisný film (USA, 2015) 20.00 Bota jménem
Melichar, rodinná komedie (ČR, 1983) 21.20 Rváčův
deník, drama (USA, 1995) 23.25 Pach krve 6:
Krvavý hotel, horor (USA, 2014)

pátek 28. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.55 O Honzovi a princezně
Dorince 10.35 Nemocnice na kraji
města (11/20) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Když se slunci nedaří (2/6)
13.20 Berete se dobrovolně?
14.00 Na stopě
14.20 Reportéři ČT
15.05 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... L. Kozderková
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Festivalové vteřiny 2019
19.57 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Branky, body, vteřiny
20.15 Čert ví proč
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Hercule Poirot
23.45 Případy detektiva Murdocha X

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.10
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.50
0.50
2.25
3.40
4.40
5.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3709)
Kriminálka Anděl (6)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (483)
Můj přítel Monk III (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba XIII (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3710)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Marečku, podejte mi pero!
Komedie (ČR, 1976)
Gladiátor
Historické drama (USA/VB, 2000)
Můj přítel Monk III (13, 14)
Milenky (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (483)
Novashopping
Tlapková patrola (13, 14)

Prima
6.15
6.40
7.25
8.10
8.50
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
1.05
2.05
3.00
3.55

Chlupatá rota (7)
My Little Pony V (25)
M.A.S.H (95)
M.A.S.H (96)
M.A.S.H (97)
Policie v akci
Lotta a osudová zkouška
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (21)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (16)
Komisař Rex VII (10)
Komisař Rex VII (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Zmizení
Thriller (USA, 2013)
Komisař Rex VII (10)
Komisař Rex VII (11)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (16)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.50 Můj přítel Monk III (11, 12) 8.40 Cahill, U. S.
Marshal 11.10 Maverick 13.40 Teleshopping 14.10
Hlídat Tess 16.00 Samé štěstí, komedie (USA, 1991)
17.55 Stará láska nerezaví, komedie (USA, 1997)
20.00 Dobrodružství Rockyho a Bullwinkla, komedie
(USA, 2000) 21.50 Nesmiřitelní, western (USA,
1992) 0.20 Poldové, akční komedie (USA, 2010)

Prima cool
10.45 Autosalon 11.55 Futurama VII (3) 12.20
Simpsonovi X (10, 11) 13.15 COOLfeed 13.25
Simpsonovi X (12, 13) 14.25 Teorie velkého třesku
(10, 11) 15.20 Futurama VII (4) 15.40 COOLfeed
15.50 Americký chopper II (16) 16.50 Top Gear V
18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi X (14-17) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Úsvit planety opic 22.50
Monstrum z hlubin 0.30 Americký chopper II (16)

Prima Max
7.10 My Little Pony V (24) 7.35 Chlupatá rota (6)
8.05 Velké zprávy 9.40 Vítejte doma! II (10, 11) 11.25
Milovník po přechodu 13.50 Podnikavá Joy 16.25
Tělo jako nepřítel, thriller (USA, 2014) 18.15 Jesse
Stone: Tenký led, krimifilm (USA, 2009) 20.00
Doly krále Šalamouna, dobrodružný film (USA,
1985) 22.05 Mizerové 2, akční komedie (USA,
2003) 1.00 Rváčův deník, drama (USA, 1995)
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Česká republika

Ohromný ořešák, žasl arborista

„

Ořešák královský roste
v Kvasicích patrně od
roku 1790 a stal se
symbolem zámeckého
parku. Před pár dny jej
ošetřoval Václav Štojdl.
PETRA PROCHÁZKOVÁ
ČR | Hlavní větve jsou dávno ořezané,
kořeny jsou viditelně napadené houbami. Při povodních v roce 1997 mu hrozila zkáza. Přesto předloni získal majestátní ořešák v Kvasicích na Kroměřížsku titul Strom roku. Stále ještě ční do výšky
25 metrů a obvod jeho kmene měří úctyhodných 672 centimetrů.
„Tak velký ořešák jsem ještě neviděl,“ žasl arborista Václav Štojdl z plzeňské společnosti Prostrom Bohemia,
který přijel strom ošetřit.
Arboristické ošetření bylo součástí
výhry v anketě Strom roku. Co taková práce obnáší?
Už v minulosti strom prodělal stabilizač-

ní řez, má zkrácené hlavní větve. Náš
úkol byl odstranit ty větve, které jsou
proschlé, případně třeba nalomené. Především ale bylo třeba odřezat jmelí bílé,
které rostlo v celé koruně. Strom vysilovalo, navíc zatěžovalo větve.

kdy ho zasadili, dokázali přemýšlet hodně dopředu. Věděli, že to dělají pro řadu
generací, které přijdou po nich. My
dnes naopak žijeme velmi rychle. Jsem
vděčný za to, že takové stromy, takové
odkazy předků můžeme vídat.

V době, kdy
ho zasadili,
přemýšleli dost dopředu.

Ořešák tady stojí zhruba 230 let, v jakém je stavu? Laickým okem se jeví
dobře, má spoustu mladých větví.
Ale ne až nahoře v koruně. Je patrné, že
už není v plné síle. Starý strom se přirozeně chová tak, že nasazuje nové větve
v nižších polohách.

Když ale jmelí odřežete, kořeny zůstanou a vyroste znovu.
Ano, počítá se s tím, že z nich vyrostou
do zimy nové trsy. Ty se pak v době vegetačního klidu postříkají aplikátorem
růstu, tím se jmelí nabudí, ale protože
strom v tom období nemá živiny, nebude mít z čeho žít. Sice vyroste, ale vysílí
se a seschne.

Václav Štojdl pracoval u kořenů i
ve větvích.
FOTO | Z. NĚMEC, MAFRA

Už jste zmínil, že podobný strom
není běžně k vidění. Je ale zvláštní
i něčím jiným než věkem?
Je skvěle zasazený do osy parku a dostal prostor. Díky tomu z něj mohl vyrůst takto monumentální strom. V době,

Ve spodní části kmene jste našel
houbovou nákazu. Co to znamená?
V takto starých stromech už houby
zkrátka jsou. Největším strašákem by
byl dřevomor kořenový, ale to naštěstí
není tento případ. Může se však stát, že
strom vizuálně vypadá dobře, v koruně
nic nepoznáte, ale uvnitř je dutina jak
v kmeni, tak i v kořenech. Takový
strom může spadnout i v bezvětří. A to
je potřeba mít na paměti, když se pod
starými stromy pohybujete. Také je důležité, aby se kořeny zbytečně nepoškodily třeba při sečení trávy.

Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.
Operátor - seřizovač na středisko
lisování Hledáme Operátory na středisko
lisování do Lovosic. Pokud jsi technický typ,
nevadí ti 3 směnný provoz a máš
minimálně SOU v technickém oboru, tak
nám pošli svůj životopis na
david.duba@predvyber.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/AD7SMZ

Bezpečnost, ostraha

PŘEDVÝBĚR.CZ
s. r. o.

Potravinářství a chemie
Inženýr/ka do výroby v potravinářství
Operátor do potravinářství - Bor u Tachova

Více na www.jobdnes.cz

30 000 - 60 000 Kč / měsíc

Odborník na BOZP & PO

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

Manažer BOZP

30 000 - 50 000 Kč / měsíc

Specialista/technik BOZP

30 000 - 60 000 Kč / měsíc

O t h k
lář kéh bj kt
Více na www.jobdnes.cz

P h 4 5 10

Řemesla, výroba
45 000 - 45 000 Kč / měsíc
130 - 145 Kč / hodinu

Procesní technolog - chemické inženýrství
Manažer laboratoří - potravinářství

Technik BOZP - centrum plzně

60 000 Kč / měsíc

Zámečník Svářeč

17 000 - 27 000 Kč

Výrobní mistr - teplicko

27 000 - 35 000 Kč / měsíc

Operátor výroby, 22000 Kč/měsíc +…

22 000 - 22 000 Kč / měsíc

Skladník VZV - kmenový stav Sušice
Více na www.jobdnes.cz
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ČESKÝ TĚŠÍN MÁ MODERNÍ
INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM

Moderní zázemí pro složky Integrovaného záchranného systému vyrostlo během necelých dvou let v ulici
Sokolovská na okraji Českého Těšína. Pod jednou střechou budou pracovat krajští profesionální hasiči, policisté a českotěšínští strážníci. V Moravskoslezském
kraji tak lidem slouží už 12 integrovaných výjezdových
center a ostravské Integrované bezpečností centrum.
„Integrace záchranných složek nabízí efektivní a také
systematickou službu pro občany našeho kraje. Zásahy
hasičů, policistů a strážníků jsou koordinované a tedy
i rychlé a účinné. V novém integrovaném centru je umístěno také pracoviště krizového řízení města. V Českém
Těšíně vznikl opěrný bod, díky kterému budou mít zásahy
zase o něco vyšší úroveň, a díky kterému se budou moci
cítit bezpečněji občané města i jeho okolí,“ uvedl hejtman
Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že společné
sídlo záchranných složek je navíc i provozně úspornější.
Nové centrum se nachází na strategickém místě. „Centrum vyrostlo nedaleko centra města, navazuje na průmyslovou zónu a je dobře napojené na dopravní a technickou
infrastrukturu. Jsem přesvědčený, že díky tomu budou
zásahy při mimořádných událostech efektivnější,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.
V areálu Integrovaného výjezdového centra se nacházejí
tři budovy, které na sebe navazují, ale také chodníky, komunikace a parkovací stání včetně zastřešení pro vozidla integrovaných záchranných složek. V přízemí každé budovy je
zázemí pro techniku integrovaného záchranného systému,

IVC slavnostně otevřel hejtman kraje Ivo Vondrák

V novém IVC budou sídlit hasiči, policisté a strážníci z Českého Těšína.
v budově HZS jsou technologická zařízení, myčka automobilů, dieselagregát, náhradní elektrické zdroje nebo například kompresorovna.
„V areálu budou mít záchranáři k dispozici také sportoviště. Jeho součástí je kondiční plocha, která se skládá
z běžeckého oválu s hřištěm uprostřed a cvičné věže. Pro
výcvik a tréning slouží dále tělocvična a posilovna uvnitř
jedné z budov,“ doplnil hejtman kraje Ivo Vondrák.
Novostavba Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně byla zahájena v červenci 2017. „Práce na objektech v areálu byly ukončeny v prosinci 2018, kolaudovali
jsme je v polovině března tohoto roku. Venkovní práce, které byly závislé na počasí, byly dokončeny v dubnu. Jednalo
se o hřiště, cvičnou věž a oplocení, které tedy měly kolaudaci až 23. května,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro
ﬁnance, investice a majetek Jaroslav Kania a doplnil, že
zhotovitelem stavby byla společnost Metrostav.

„Výstavba Integrovaného výjezdového centra Český
Těšín stála 180 milionů korun. Převážnou většinu ﬁnancoval Moravskoslezský kraj, který na ni ze svého rozpočtu
vyčlenil 115 milionů. Na ﬁnancování se 50 miliony podílelo
i Ministerstvo vnitra České republiky, přispělo také město
Český Těšín, které na centrum poskytlo 15 milionů korun.
Samozřejmě důležitou investicí bylo vnitřní vybavení, které
přišlo na dalších 14 milionů korun. Ty byly v režii Moravskoslezského kraje,“ vyčíslil náměstek hejtmana kraje Jaroslav
Kania.
Na území Moravskoslezského kraje se nachází jedno Integrované bezpečnostní centrum (IBC) a dvanáct Integrovaných výjezdových center (IVC): kromě nového v Českém
Těšíně také v Nošovicích, Bruntále, Bílovci, Opavě, Třinci,
Městě Albrechtice a pět ostravských. V Ostravě jsou IVC
v Zábřehu, Porubě, Jihu, na Slezské Ostravě a ve Slovenské ulici v Přívozu.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ CHCE ÚČINNĚJI BOJOVAT
PROTI JMELÍ, NAVRHNE ZMĚNU ZÁKONA
Vedení kraje pošle do poslanecké sněmovny návrh
zákonodárné iniciativy v oblasti ochrany životního prostředí. Díky případné změně legislativy bude možné
vlastníkům dřevin ze zákona nařídit zásah proti škůdcům. Majitelé pozemků s napadenými stromy nebo
keři budou muset respektovat pokyny k ošetření napadené dřeviny.
„Tato iniciativa vznikla hlavně kvůli enormnímu šíření
jmelí, kvůli kterému dřeviny masívně chřadnou. Odumřelé
stromy nebo jejich uschlé větve pak mohou být i nebezpečné. Úřady doposud neměly možnost zásah proti škůdci
nařídit, takže se expanze jmelí dostala do neúnosného, až
kalamitního stavu. Proto za Moravskoslezský kraj poslancům předložím návrh, díky kterému se vzniklá situace bude
moci intenzivněji řešit,“ uvedl hejtman Moravskoslezského
kraje Ivo Vondrák a vysvětlil, že zákon umožňující nařídit
zásahy na stromech už existuje. Týká se ale jen epidemií či
vážných chorob, ve výčtu důvodů k zásahu zatím živočišní
a rostlinní škůdci nebo houby nejsou. Jejich začleněním
do seznamu nebude potřeba zakládat nové kompetence
úřadů, pouze se rozšíří podmínky pro jejich výkon.
„Naši zákonodárnou iniciativu krajští zastupitelé schválili, návrh tedy ve Sněmovně předložím při nejbližší možné příležitosti. Budu tlačit na to, aby se materiál dostal
na program jednání co nejdříve. Doufám, že se jím budou
poslanci zabývat ještě do konce tohoto roku,“ řekl hejtman
kraje Ivo Vondrák, který je také poslancem za Moravskoslezský kraj.

Změna legislativy by umožnila účinněji zasahovat nejen
proti jmelí bílému, ale také proti dalším biotickým škodlivým činitelům, jako jsou lýkožrout smrkový, bekyně velkohlavá, korovnice jedlová nebo například houby Chalara
fraxinea a Ophiostoma novo-ulmi.
„Návrh zákonodárné iniciativy připravujeme od začátku
tohoto roku, odborně jsme ho konzultovali s odborným
dendrologickým pracovištěm Ostravské univerzity a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Vše jsme
také projednávali se Svazem měst a obcí České republiky
a Radou Asociace krajů České republiky. Naši snahu podpořil i ministr životního prostředí Richard Brabec, takže
věřím, že se nám podaří legislativu změnit a následně
šíření jmelí zastavit,“ sdělila náměstkyně hejtmana kraje
pro životní prostředí Jarmila Uvírová a připomněla, že Moravskoslezský kraj vloni vyjednal pro boj se škůdci vstřícné
podmínky pro získání ﬁnanční podpory od státu. „Podařilo
se nám dohodnout snížení podílu povinného koﬁnancování majitelů zasažených stromů, kteří stát žádají o dotaci
na likvidaci škůdců. Spoluúčast se nám podařilo snížit
na pouhých 15 procent,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje
Jarmila Uvírová.
Pokud poslanci návrh schválí, budou orgány ochrany
přírody z moci úřední ukládat nezbytné zásahy na prokazatelně napadených dřevinách. „Opatření, která pomohou
zastavit šíření jmelí a dalších biotických škůdců, budou
spočívat v ořezu napadených částí, případně v chemickém
postřiku. V krajních případech úředníci nařídí pokácení ne-

Po napadení jmelí stromy chřadnou, mohou i odumřít
mocného stromu nebo keře,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová a dodala, že se v posledních
letech rozšířil i okruh dřevin, které jmelí napadá. „Prvotně
byly nejvíc zasažené lípy, jabloně, vrby, javory, hlohy, borovice nebo jedle. Dnes už můžeme jmelí vidět i na ořešáku,
jilmu či hrušni. Jsem přesvědčená, že je načase razantně
zasáhnout a tyto stromy chránit,“ uzavřela náměstkyně
hejtmana kraje Jarmila Uvírová.
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Třítisícová obec
Konice představila další
obří nástroj ve své
unikátní sbírce, která je
největší na světě co do
počtu sekyrek.

Česká republika

Pila dlouhá 12 metrů

MICHAL POLÁČEK,
MICHAL ŠVERDÍK
ČR | Kastelán zámku v Konici na Prostějovsku Pavel Šín spolu s tamními nadšenci už jeden zápis v Guinnessově knize rekordů mají. Podařilo se jim shromáždit největší sbírku sekyrek na světě.
Nyní usilují o druhý rekord. Od předminulé soboty dominuje prostranství před
zámkem dvanáctimetrová pila. „Teď budeme dávat dohromady všechny podklady a myslím, že na podzim bychom
mohli mít jasno, zda se do Guinnessovy
knihy dostaneme,“ popisuje správce.
Rozměry pily přitom nebyly zvoleny
náhodně. Vše vychází z číslice šest, kterou Šín označuje za dokonalé číslo.
„Má ho v sobě i naše sekera, která měří
šest metrů a šest centimetrů. A z toho
jsem při stanovení délky pily vycházel.
Tyto dvě šestky jsem sečetl a máme dvanáct. Celá pila navíc váží 750 kilogramů. Sečtěte sedmičku a pětku a jsme
opět na dvanácti,“ líčí nadšeně Šín.

Pila má 12 metrů a je vysoká 1,2 metru. Váží 750 kilogramů. Místní si její odhalení nenechali ujít.
Obří sekyrka stojí před zámkem od
roku 2015. Pila se k ní podle Šína hodila
nejvíce. „Navíc přišel impulz od dvou
dam z domova důchodců, které nám vyrobily a věnovaly sekeru a pilu z papíru. A
sekeru už máme,“ dodal. Unikátní sbírka
sekyrek se do Guinnessovy knihy dostala
před dvěma lety. Oficiální certifikát z lon-

dýnské centrály potvrdil, že sbírka s
590 evidovanými sekyrkami byla největší na zeměkouli. Dnes už má expozice
další desítky nových exponátů. V Muzeu
sekyrek jsou kromě největší sekyrky v
zemi vystavené před zámkem, která má
jasanové toporo, k vidění tesařské sekyrky, širočiny, pobíječky, hlavatky, tesli-

FOTO | MAFRA

ce, osekávačky a mlynářské, bednářské,
kolářské, kamenické, hasičské, ale i pekařské, řeznické nebo cukrářské sekyrky. Mezi nejstarší exponáty patří pěstní
klín z doby kamenné či sekeromlat
z doby bronzové. Unikátní je i keltská
sekyrka nebo bronzová sekyrka stará až
čtyři tisíce let.
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VÍKEND PLNÝ
RELAXU
ˇ
Uzijte
si wellness víkend
pro 2 osoby v hotelu
Odra na Ostravici.

ˇ
ˇ ˇ
PRIHLÁŠKA
DO SOUTEZE
č. Beskydkarty:
telefon:
e-mail:

(povinný údaj)
(povinný údaj)
(nepovinný údaj)

Všeobecné podmínky:

Soutěž probíhá v období od 01.06.2019 – 30.06.2019
ve všech prodejnách COOP Beskydy. Účast v soutěži
je podmíněna nákupem zboží v hodnotě alespoň
299,-Kč
uhrazeným
věrnostní
Beskydkartou
a vyplněním přihlášky.
Pravidla soutěže najdete na www.coopbeskydy.cz

Stačí v prodejnách COOP Beskydy uhradit Beskydkartou
nákup od 299,- Kč, vyplnit přihlášku a wellness víkend
nebo 1 z 10 poukázek na nákup zboží může být Vaše!

Podpisem této přihlášky prohlašuji, že souhlasím
s podmínkami soutěže.
Podpis

Česká republika
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Memorial Air Show
už nyní v Roudnici
Letošní historický
program připomíná
75. výročí spojenecké
invaze v Normandii. O
víkendu 22. a 23. června
vypukne svátek letectví.
ROUDNICE NAD LABEM | Poděkování
bývalým vojenským pilotům Royal Air
Force z druhé světové války. Právě o to
šlo před třiceti lety při prvním ročníku
Memorial Air Show. Dnes jde o jednu z
největších letecko-společenských akcí
svého druhu, ale na své původní poslání
nezapomíná. Již 15. ročník Memorial
Air Show se tentokrát uskuteční ve
dnech 22. a 23. června na letišti v Roudnici nad Labem.
Začíná od 13 hodin koncertem skupiny Mandrage, letecká show odstartuje
ve 14 a končí v 18 hodin.

„Když jsem v roce 1990 slíbil generálu Fajtlovi, že pro letce uspořádám morální oslavnou rehabilitaci před veřejností a že tady budou jejich válečné stroje, prezident a kdoví ještě kdo, netušil
jsem, že to bude mít nějaké další pokračování,“ vzpomíná na začátky hlavní organizátor Vlastimil Dvořák. Ve dvouletých cyklech je to již 15. ročník.
Za tu dobu má plno prvenství v ČR.
„Poprvé zde byla letadla NATO, poprvé přistála létající pevnost B-17, otevřeli jsme jednotné evropské nebe pro
létání bez podání letového plánu. A
jako jediného leteckého dne v ČR se vedle premiérů naší akce zúčastnila hlava
státu, dokonce čtyřikrát. Vyvrcholením
všech ročníků byl historický akt Usmíření zbraní pod Řípem, který proběhl na
roudnické radnici, kde si podali ruce veteráni z obou válčících stran za přítomnosti prezidenta republiky,“ říká Dvořák. Svátek historického letectví pořádá
aeroklub Roudnice ve spolupráci s hlav-

ním partnerem –
firmou MONDI,
která na této akci
slaví 70. výročí výroby papíru ve Štětí. Generálním partnerem je tradičně
Ústecký kraj. Akce
je zahrnuta do programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje.
Letošní program si dokonce vyžádal
prodloužení o jednu hodinu, protože obsahuje 27 leteckých vystoupení. Představí se mistr světa v Red Bull Air Race
Martin Šonka s vlastním programem.
Stage pro koncert skupiny Mandrage je
přímo u přistávací dráhy. Pro vyhlídky
můžete využít historické letouny Li-2 a
Do-28 i vrtulník Robinson R-44.
Na co se návštěvníci mohou těšit?
Mezi historickými letouny nechybí Spitfire, Mustang, Texan, Lisunov Li-2,
Dornier Do28, P-38 Lightning, F4U Corasair, Bücker Jungmeister, L-29,
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YAK-11, Baťova Elektra, Douglas AD
4 N Skyraider. Uvidíte vrcholnou akrobacii motorovou i na větroni v podání
Miloše Ramerta, seskok parašutistů v
žebříku, seskok parašutisty z křídla větroně a samozřejmě vrtulníky a veškerou leteckou techniku české armády
včetně Jas-39 Gripen. „Přeji všem návštěvníkům modré nebe a hodně zážitků,“ dodává Dvořák.
Program je po oba dny shodný. Parkuje se přímo na letištní ploše. Doporučujeme příjezd směřovat na 10. hodinu
kvůli tvořícím se kolonám na příjezdových komunikacích a dálnici D8. (vd)

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace
Sokolovská 1761, 73506 Karviná-Nové Město

JESLE

JEZDECKÉ A FARMÁŘSKÉ POTŘEBY
vě
prá áme
ír
otv

Zajišťujeme profesionální péči
s individuálním přístupem pro děti
od 6-ti měsíců do 3 let (po dohodě i déle)
Nabízíme:
• Zdravé jesle – zdravé dítě
• Flexibilní docházku dětí
• Provoz o letních prázdninách

• Oblečení po celý den
• Bohatý program (jóga, hra na flétnu, inhalace,
aromaterapii, péče o zoubky, canisterapie

Kontakt: Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město
Tel.: 596 313 127, 596 314 867, Mobil: 607 023 953
e-mail: vedouciDCS@socsluzbykarvina.cz

ZLEVNĚNÉ ZÁJEZDY CESTOVNÍ KANCELÁŘE A-Z TOUR
POBYTY V LÁZNÍCH A TERMÁLECH - AUTOKAREM S PRŮVODCEM

Vratimovská 681/80 719 00, Ostrava Kunčice
tel.: +420 737 832 684

w w w. e q u i co re. c z

Podhájska, apartm. Andrejka, BS
Podhájska, penz. Podhájčanka, BB
Lázně Piešťany, hotel 3*, HB+proc.
Bükfürdő, apartmanhotel, BS
Bükfürdö, hotel 3*, HB+vst. do TK

01.07.
01.07.
07.07.
04.08.
04.08.

–
–
–
–
–

07.07.
07.07.
13.07.
10.08.
10.08.

2550 Kč
3550 Kč
6950 Kč
4950 Kč
9550 Kč

4350
4650
8450
5550
9950

AUTOKAROVÉ POHODOVÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S PRŮVODCEM

Dolomity pro turisty, hotel 2-3*, HB
Mazury, příroda, památky, hotel 3*, HB
Solnohradsko, hotel 3*, HB
Jižní Čechy, s divadlem, hotel 3*, HB
Krkonoše, nejkr. místa, hotel 3*, HB
Šumava, Lipno hotel 3*, HB
Vysočina a Posázaví, 3*, HB
Šumava, Lipno, hotel 3*, HB

30.06.
30.06.
14.07.
14.07.
14.07.
21.07.
04.08.
11.08.

–
–
–
–
–
–
–
–

06.07.
06.07.
20.07.
20.07.
20.07.
27.07.
09.08.
17.08.

7950 Kč
8550 Kč
6950 Kč
6350 Kč
6350 Kč
5950 Kč
5950 Kč
6450 Kč

9750
8950
8950
6650
6650
6950
6250
6950

Vysvětlivky: BS - bez stravy, BB - se snídaní, HB - s polopenzí. B – bazén
Nástupní místa: Třinec, Č. Těšín, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Ostrava

Více informací na CK A-Z TOUR tel.: 558 986 800-2, www.ckaztour.cz
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Herec Miloš Kopecký: Někdy vás osud donutí...

Tajenka: ... být statečný.
INZERCE

HLEDÁME DO PRODEJEN

NA NÍŽE UVEDENÉ POZICE:

 Prodavač – Pustá Polom, Velká Polom, Dolní Lhota
 Pokladní – Bobrovníky, Dobroslavice, Dolní Lhota
 Zástupce vedoucí(ho) – Dolní Lhota
PŘI NÁSTUPU POSKYTUJEME JEDNORÁZOVÝ

STABILIZAČNÍ PŘÍSPĚVEK

+ 12 000 KČ
ke mzdě

DÁLE NABÍZÍME:
 Týden dovolené navíc  Stravenky  Příspěvky na dovolenou a dětskou rekreaci
 Možnost profesního růstu  Zaučení do funkce zkušenými kolegy

Bližší informace na tel.č. 553 697 306 / 309
nebo personální@odtempo.cz, www.odtempo.cz

Temp
Tempo,
empo, obchodní
družstvo, Opava

Ostravsko a Karvinsko

21. června 2019 55

Baník a Karviná už jedou naplno
Fotbalistům ostravského
Baníku a MFK Karviná
začala tento týden
příprava na příští sezonu.
JIŘÍ SEIDL
OSTRAVA, KARVINÁ | Baník zahájil
přípravu i se stoperem Patriziem Stronatim, o něhož se zajímal polský Lech Poznaň.
„Kluby se na jeho přestupu nedohodly, ale budu rád, když Patrizio bude
pokračovat, protože je pevný článek Baníku. Přestupové okno je ale dlouhé
a stát se může cokoliv,“ uvedl sportovní
ředitel klubu Marek Jankulovski.
Trenér Páník byl v případě Stronatiho v klidu. „Znám polské mančafty,
vím, jak se na trhu chovají. Nejraději
mají volné hráče zadarmo. Věděl jsem,
že dva až tři miliony eur nedají,“ usmál
se Bohumil Páník.
Je přesvědčený, že pro Stronatiho by
bylo nejlepší, aby pokračoval v Baníku.
„Za rok se může dostat do reprezentace
a přestoupit do úplně jiných mužstev
INZERCE

a zemí. Tím nechci srážet Lech Poznaň,
což je velký klub s ambicemi a diváckou podporou,“ uvedl kouč.
Ostravští po minulé sezoně řešili i to,
zda budou pokračovat nejzkušenější hráči – brankář Jan Laštůvka a útočník Milan Baroš. Zatímco Laštůvka už trénuje,
Baroš by se měl k týmu připojit později.

„Mám seznam hráčů, podle kterého
jedu. Laštůvka je tam napsaný od prvního dne, Baroš má o něco delší dovolenou,“ řekl Bohumil Páník.
Bude tedy pokračovat? „Některé věci
neuspěcháte,“ odpověděl trenér. „Po sezoně jsme se ani moc neloučili, bylo to
rychlé, byli jsme naštvaní, že jsme neur-

INFOBOX
Změny v Baníku Ostrava

Změny v MFK Karviná

Posilami jsou útočník Tomáš Smola z Opavy
a záložník Milan Lalkovič ze Sigmy Olomouc.
Z hostování se vrátili Dyjan Carlos de
Azevedo (Paris FC), Petr Breda (Jihlava),
Josef Celba a Filip Kaloč (Vítkovice), Matěj
Helešic (České Budějovice) a Jakub Pokorný
(Hradec Králové).
Pozdější nástup mají povolený Milan Baroš,
Dame Diop a také Oleksander Azackij, který
byl na hostování v gruzínském Torpedu
Kutaisi.
Neodešel zatím nikdo. „Zatím nevíme,
kdo případně půjde pryč,“ uvedl kouč
Bohumil Páník.

Do přípravy se nezapojili Martin Berkovec,
Lukáš Budínský, Benjamin Čolić a Bojan
Letić, jimž skončily smlouvy, Michal Faško
a Timotej Záhumenský, kterým skončilo
hostování, Tomáš Wágner, jenž má
individuální plán, a Lazar Djordjević.
Z hostování se vracejí útočník Eric Ramírez
a záložníci Luboš Tusjak a Tomáš Weber.
Na zkoušku přišli brankář Libor Hrdlička
z Interu Bratislava, obránce Pavol Ilko z Třince,
záložníci Roman Holiš z Baníku Ostrava
a Samir Benamar, marocký Němec
z třetiligového Erfurtu, a útočníci Michal Petráň
z Pardubic a Arťom Vystavnij z Ukrajiny.

vali pohár ani na třetí pokus. Nebyl čas
se objímat. S Milanem jsme se bavili ještě před koncem sezony, ale vždy záleží
na hráči, jak se cítí a podobně.“
Marek Jankulovski podotkl, že všichni věří, že Baroš bude pokračovat. „Je
to ale na něm. Domluvili jsme se, že má
týden volna navíc, takže je na dovolené
s rodinou. Vrátí se v neděli. V pondělí
se bude hlásit. Má chuť pokračovat a pořád má Baníku co dát, ale poslední slovo je na něm,“ upozornil Jankulovski.
Karvinským fotbalistům komplikují
přípravu zranění opor. Tým dnes končí
soustředění v polské Ustroni, kde byl
bez stopera Pavla Dreksy, obránce Jana
Moravce i záložníka Adriela Ba Louy.
„Je otázka, kdy Dreksa a Moravec budou moci naskočit,“ řekl karvinský trenér František Straka. „Ba Loua má problémy s třísly. Škoda že ani on nepůjde
do přípravy, protože je to rozdílový
hráč. Musí se však dát do kupy.“
Kromě hráčů, jimž skončily smlouvy
a hostování, chyběl v kádru útočník Tomáš Wágner. Podle zástupců klubu se
připravuje individuálně, ale zájem o něj
je z jiných klubů. V Mladé Boleslavi je
už záložník Lukáš Budínský.
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Notebook

HP 15-da0033nc
Čtyřjádrový procesor INTEL Core i5
Kaby Lake-R (3,4 GHz) • operační paměť
RAM 8 GB • pevný disk HDD 1 TB
• graﬁka nVidia GeForce MX110 – 2 GB
• Wi-Fi • 3× USB • HDMI • čtečka
paměťových karet • Windows 10 Home

Sleva 1 000 Kč
16 990 Kč

15990 Kč
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+ DÁRKY
v hodnotě 5000 Kč

Dotykový tablet

Huawei MediaPad T3 8

Čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon (1,4 GHz)
• operační paměť RAM 2 GB • 16GB vnitřní paměť
• microSD až 128 GB • fotoaparát 5/2 Mpx • GPS
• Wi-FI • Bluetooth • kapacita akumulátoru 4 800 mAh
• Android 7.0 Nougat

A+++

Pračka

ELECTROLUX
PerfectCare EW6F428BC

Sleva 2 116 Kč

Kapacita 8 kg • 1 200 ot./min • antialergický
program s párou • programy pro vlnu,
hedvábí, outdoor, rychlý 14minutový
• protipěnový systém • hloubka 52 cm

11990 Kč

4 199 Kč

3290 Kč

Párty reproduktor

Multifunkční
zastřihovač

Sony MHC-V42D

Hudba přes Bluetooth • NFC pro rychlé párování • zesilovač Jet Bass
• CD/DVD/MP3 přehrávač • funkce MEGA BASS • HDMI výstup
• AV vstup • 2× vstup pro mikrofon • světelné efekty • Karaoke
• vylepšení zvuku DSEE • režim Clear Audio+ • ovládání gesty

80 cm

Sleva 909 Kč

+ DÁREK

14 106 Kč

Philips Series 7000
MG7745/15
AKU provoz až 180 minut
• 14 nástavců • samoostřicí
ocelové břity • technologie
DualCut pro maximální
přesnost, 2× více břitů
• voděodolný pro pohodlné
používání ve sprše

Sleva 1 800 Kč
9 799 Kč

NOVINKA

7999 Kč

2199 Kč

Router TP-Link Archer C6

Power banka

Rychlovarná
konvice

GoGEN

Concept RK3135
Příkon 2 200 W • objem 1,7 l • bezspirálová
nerezová nádoba • dvojnásobný
bezpečnostní systém • automatické vypnutí

399 Kč

Kapacita 20 000 mAh • 2× USB
výstupy • stylové a kompaktní
provedení • LED indikátor stavu
nabití • vhodná pro rychlé dobití
smartphonů, tabletů a jiných zařízení

Sleva 691 Kč
1 490 Kč

799 Kč

Výkonné dvoupásmové bezdrátové připojení • široké pokrytí
• snadná kontrola sítě díky aplikaci
Sleva 400 Kč
TP-Link Tether • technologie MU-MIMO
1 499 Kč
dosahuje dvojnásobné účinnosti
• podporuje režim Access Point
– umožňuje vytvořit nový přístupový
bod sítě Wi-Fi

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena, za tiskové chyby neručíme. Ceny platí ke dni 21. 6. 2019 nebo do vyčerpání zásob a dále jsou orientační.
Dostupnost produktů se může v jednotlivých prodejnách lišit.
Cena stanovena dodavatelem při uvedení výrobku do prodeje. Bližší informace dostanete na prodejnách nebo na www.DATART.cz.

#elektrospecialista

1099 Kč

