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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
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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

pro důchod
bez starosti
telefon:
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Žižka ovládl Valdštejn

Na hradě v Českém ráji lze vidět, co nosil filmový Jan Hus nebo Václav Čtvrtý
ZA POKLADY SEVERU

Mimořádná příloha s tipy
na letní výlet
... str. 13 až 36

VERONIKA ARICHTEVA

„Na mateřství se těším, práce
se ale nevzdám“
... str. 6 a 7

Eliška Gruberová, ředitelka Turnovských památek a cestovního ruchu, v kostýmu královny Žofie.
MILOSLAV LUBAS
ČESKÝ RÁJ | Stačí trocha fantazie a na
hradě Valdštejn můžete vidět herce Karla Högra, Ladislava Peška, Zdeňka Štěpánka, Miloše Kopeckého nebo Vlastu
Matulovou.
Na památce nad Turnovem se totiž
objevily kostýmy ze slavné husitské trilogie režiséra Otakara Vávry Jan Hus,
Jan Žižka a Proti všem. Středověké obleky oživují výstavu Valdštejn a doba husitská.
„Kostýmy jsme si půjčili z Barrandova a nosili je herci Karel Höger jako
král Václav IV., Ladislav Pešek jako
jeho šašek Miserere, Zdeněk Štěpánek
v roli mistra Jana Husa i Jana Žižky, Miloš Kopecký v roli Petra ze Šternberka
nebo Vlasta Matulová v roli královny

Žofie i Zdeny z Hvozdna,“ říká Radim
Štícha z organizace Turnovské památky
a cestovní ruch. Specializuje se tam na
vztahy s veřejností.
„Jiné kostýmy z Barrandova jsme na
Valdštejně měli zapůjčené před dvěma
lety. Připomínaly seriál Arabela a pohádky Princ a Večernice, Princ Bajaja

1424

je rok, kdy
Žižka dobyl
Valdštejn.

a Kočičí princ,“ upozorňuje Štícha.
„Mezi návštěvníky hradu sklidily velký
úspěch, což by se mohlo opakovat také
u kostýmů z Vávrovy husitské trilogie.“
Valdštejn ovšem před letní sezonou
nevsází pouze na kostýmy. Majitel hradu, město Turnov, využívá toho, že ne

FOTO | ARCHIV HRADU

každý hrad se může pochlubit, že ho
opanoval Jan Žižka z Trocnova. Valdštejn takové štěstí měl. Tedy z dnešního
pohledu, nikoliv podle mínění tehdejších obránců hradu na pískovcových
skalách.
Kostýmy spatří turisté v biliárovém
sále. Vedle nich narazí na tři velké obrazy od jabloneckého malíře Josefa Vokála. Zachytil na nich Jana Žižku, řadového husitu i válečníky z bitvy u Lipan.
Na druhém nádvoří najdou turisté panely s údaji o událostech a hlavních postavách husitských válek, během kterých utrpěli křižáci od kališníků těžké
porážky. Jejich počátek sahá do 30. července 1419, kdy dav vedený knězem Janem Želivským vyhodil z oken Novoměstské radnice protihusitské konšely.
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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Voda, rozhledy i galerie. Český
ráj získal vodojem tří funkcí
Kousek nad Turnovem
vztyčili přes 30 metrů
vysoký zásobník na
vodu ve tvaru fotbalové
trofeje FIFA. Občas
se stane i rozhlednou.
TOMÁŠ LÁNSKÝ
TURNOVSKO | Kéž by všechny veřejné
stavby byly tolik užitečné jako nový vodojem, který vztyčili v Ohrazenicích
u Turnova. Ten v sobě totiž slučuje hned
tři funkce. Půjde o rezervoár vody, bude
sloužit jako galerie i rozhledna. Navíc,
jak místní lidé pyšně dodávají, připomíná fotbalový pohár FIFA, což z něj činí
architektonickou atrakci.
„Trošku mě zlobí, že to lidé srovnávají s FIFOU, ale co nadělám, oni to v tom
vidí. Je to vodohospodářské dílo a symbolizuje míček vznášející se na několika
tryskajících vodních pramenech,“ vysvětluje starosta Ohrazenic František
Novák, spoluautor podoby vodojemu.
Zařízení staví firma VHS Stavby
v sousedství hřbitova. Je dokonce o pět
metrů vyšší než turnovská radnice, má
30 metrů na výšku. Vidět je ze širokého
okolí. Několikrát do roka budou moci
lidé na vodojem vystoupat. Leží totiž na
přímé spojnici Ještědu a Trosek a poskytuje zajímavé výhledy.

Rozhlednou bude jen občas
„Panorama Turnova a Jenišovic je z něj
vidět krásně. Je to ale průmyslová stavba a nelze ji trvale užívat jako rozhlednu. Provozovatel však přistoupil na to,
že několikrát ročně ho lidem otevřeme,“
přislíbil starosta.
Část vodojemu přiléhající k zemi
bude plně prosklená, v zázemí najde místo expozice průmyslových firem z Turnovska. O podobě rozhodovala veřejnost v anketě, na výběr měla ze dvou
možností. „Ta druhá varianta měla nahoře podobu jakési zátky, nebo špuntu do
umyvadla s rovným vrškem. S odstupem času jsem rád, že vyhrálo u lidí to,
co tu dnes vidíme,“ dodal Novák.
Vodojem je rovněž technickým unikátem. Ocelová nádrž se skládá ze čtyřiadvaceti dílů, které bylo třeba na místě
svařit do podoby kopule. „Je to technic-

ky velmi složité dílo. Na svařování šestiúhelníkových plátů, z nichž je tvořena
kopule, jsme museli najmout člověka,
co svařuje na atomových elektrárnách,“
podotkl Milan Hejduk, šéf VHS Turnov,
které je investorem akce.
Náklady na stavbu vodojemu se vyšplhaly na 70 milionů korun. Největší podíl
29 milionů je hrazený z evropských a národních zdrojů z prostředků Operačního
programu životní prostředí. Jen o něco
menší část nákladů platí VHS Turnov.
Na akci také významně přispěly Turnov, Ohrazenice a Liberecký kraj. Vodojem má kapacitu 150 kubíků.
Vodojem zatím není dokončený. Je
potřeba ještě zasklít středový tubus s vřetenovitým schodištěm a technicky dílo
zprovoznit. S připojením do vodovodní
sítě se počítá na konci letošního srpna.

Konec nahnědlé vody
Vodojem má kapacitu 150 kubíků.
V jeho sousedství se ale nacházejí ještě
další dva obří podzemní vodojemy s kapacitou 1600 kubíků. V součtu tak zdejší zdroj získá kapacitu 1750 kubíků pitné vody. Tou bude zásobovat Ohrazenice, část Turnova a hlavně průmyslovou
zónu Vesecko, kde sídlí například Ontex, Kamax nebo Agba.
Hlavním přínos je ale v tom, že zapojením vodojemů se do sítě dostane kvalitnější voda. Díky odstavení vodního
zdroje v Rakousích trubkami poteče
voda bez manganu, který je v pitné vodě
nežádoucí. Mangan se nejčastěji váže
se železem, spotřebitelé jej poznají snadno – teče jim nahnědlá voda, která dělá
skvrny na prádle. Oba prvky navíc zanáší a ucpávají vodovod.
Stavba vodojemu je sice nejviditelnější, ale zdaleka ne jedinou součástí celého projektu. VHS Turnov chce také natáhnout z Ohrazenic ještě 3,9 kilometru
rozváděcích řadů a trubek zásobujících
vodou průmyslovou zónu Vesecko, kde
sídlí největší zaměstnavatelé regionu.
„Jeho rekonstrukce je v podstatě nereálná, musí se postavit nový, dříve než dojde k nějaké poruše a Vesecko bude bez
vody,“ vysvětlil Milan Hejduk.
Akce přivítají také hasiči. V roce
2015 zde po výbuchu zachvátil požár továrnu Agba, zásobování vodou je tedy
pro Vesecko životně důležité. Doprovodným efektem bude vyšší tlak ve vodovodním řadu v Ohrazenicích.

Technicky nejsložitější součástí výstavby vodojemu bylo usazení kulovitého
zásobníku na šestici železobetonových pilířů.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ

Vodojem na kopci v Ohrazenicích nad Turnovem se stane dominantou celého okolí.
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Jan Žižka ovládl hrad Valdštejn
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

„Letos uplyne od první pražské defenestrace šest set let,“ upozorňuje Štícha. „A o pět let později, v roce 1424,
dobyl Jan Žižka Valdštejn. Zároveň obsadil Turnov, kde vypálil dominikánský
klášter. Žižka se Valdštejna i Turnova
zmocnil při tažení z východních Čech
do Lužice.“
Žižka ukořistil Valdštejn krátce před
svou smrtí v časech, kdy hrad patřil Vartenberkům. Jejich význačný představitel, pan Jindřich, nejprve stranil kališníkům, ale později se klonil k císaři Zikmundovi.
„Obsazení Valdštejna lze vnímat
jako mstu za zradu Jindřicha z Vartenberka,“ dodává Štícha. Žižka pak svěřil
Valdštejn svým přátelům a rádcům Bernardu a Bartoši z Valečova. K jejich vládě na Valdštejně se váže jeden slavný
vězeň, polskolitevský šlechtic Zikmund
Korybut. Husité ho chtěli za krále, ale
sympatizoval s katolíky, a tak ho uvěznili na Valdštejně. Strávil tam rok a půl
a na svobodu se dostal až po zaplacení
výkupného.
„Na hlavní sezonu jsme připravili
noční prohlídky, při nichž se návštěvníci potkají s představiteli Jana Žižky,
pánů z Valečova i Zikmunda Korybuta,“ uvádí Štícha.

Radim Štícha při přípravě expozice s barrandovskými kostýmy, které si oblékaly legendy československé kinematografie při natáčení husitské trilogie režiséra Otakara Vávry.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ

Na Kopaninu se nesmí. Hrozily tam úrazy
MARTIN TRDLA
JABLONECKO | Pokud někdo zatouží
pokochat se z ptačí perspektivy hřbety
Jizerských hor, Krkonoš, Trosek, Kozákova či Bezdězu, přání se mu po nějaký
čas nevyplní na oblíbené rozhledně Kopanina mezi Pulečným a Frýdštejnem.
Štíhlá cihlová kráska z roku 1894 je
ve špatném technickém stavu. A jelikož
by se některé její části mohly zřítit na
lidi, přístup na věž je až do odvolání turistům odepřen.
Ve Frýdštejně, pod nějž oblý vrch
s rozhlednou ve výšce 657 metrů nad
hladinou moře patří, jsou rozhodnuti, že
turistický magnet opraví.
„Opravou projde venkovní plášť

Rozhledna Kopanina potřebuje
opravit.
FOTO | MILOSLAV LUBAS

věže. Vyspáruje se zdivo a stavbaři se
zaměří také na cihly. Důležité ale je to,
že když jsme s tím začali, zjistili jsme,
že dřevěný vršek rozhledny je totálně
shnilý. Takže jsme rozhlednu bohužel
museli zavřít. Její vršek by se mohl propadnout nebo na někoho zřítit, a to jsme
nechtěli riskovat,“ prozradil starosta
Frýdštejna Miroslav Mencl.
Poslední opravy na devatenáct metrů
vysoké věži probíhaly na přelomu devadesátých let a milénia. Například v roce
1998 podstoupila Kopanina vymalování vnitřku věže. V roce 2001 dostala rozhledna novou střechu a o rok později
zase nová okna na vyhlídkové plošině.
„Teď už je to ale opotřebované stářím,“
dodal starosta.
Podle něj tento týden na věž nastoupili stavbaři. „Dřevěnou konstrukci nahradí kovovou. Až ten vršek bude stabilizovaný, pak se na plášť věže budou muset
přivázat chlapi na lanech a začít opravovat plášť. Zatím nejsme schopni říci, jak
dlouho to potrvá a kdy se na rozhlednu
lidé opět podívají,“ upozornil Mencl.
Na rekonstrukci má obec připraveno
půl milionu korun. „To by snad mělo
stačit. Pokud ne, tak rozhodně přitlačíme, peníze na to jsou,“ řekl Mencl.
Rozhledna Kopanina vybudovaná
z pálených cihel slouží od roku 1894.

Nedaleko od ní stojí populární Myslivecká chata. Tam si mohou lidé půjčit
koloběžky a dojet na nich třeba na Malou Skálu, ale také do Dolánek.
Vedle Kopaniny je 615 metrů vysoká

Mandlová hora. Název dostala od pecek
achátů a ametystů, které se na ní vyskytují. Připomínají svým tvarem právě
mandle. Mandlovou horu zjizvilo několik lomů na vyvřelou horninu melafyr.
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á
nláotov
vá vana

akry
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• bez bourání
• bez nástřiku
• montáž 2 hodiny

záruka 5 let
tel.: 602 945 204

www.vanabezbourani.cz

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

JURIS REAL, spol. s r.o.
realitní a advokátní
kancelář, vykoupí vaší
nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej
s možností vyplacení
zálohy. V souvislosti
s prodejem nemovitosti
vyplatíme z vlastních
zdrojů dluhy či exekuce.
VOLEJTE ZDARMA

800 22 33 88
www.vykupzahotove.cz
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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?

INZERCE

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)
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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.
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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.
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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.

NÁŠ KRAJ
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Léto na severu:
výlety a tipy

Český ráj

Český ráj

Broumovsko

České Švýcarsko

léto
ve skalách
vám vyhraje
víkendový PoByt

Pískovcová skalní města – unikát tří krajů v České republice. Celé území severních a severovýchodních Čech, protkané pískovcovými skalními labyrinty,
mnohdy s tajemnými hrady a zříceninami, výraznými
kopci vulkanického původu, s dechberoucími výhledy
od Krušných hor k Ještědu, Krkonoším, Orlickým horám
až k Praze a obkroužené ze tří stran korytem řeky Labe,
je turisticky mimořádně atraktivní a nemá ve své rozmanitosti srovnání v celé Evropě.
Letošní léto ve skalách je navíc výherní. Pokud turista
navštíví až do konce října 3 skalní města - Český
ráj, Broumovsko a České Švýcarsko a nasbírá 3
určená razítka, může vyhrát víkendové pobyty
a další hodnotné ceny.
„Návštěvníkům chceme ukázat, že trávit léto v našich
destinacích má smysl,“ říká Pavel Lisák, koordinátor
společného produktu Skalní města. Turisté totiž často
netuší, co vše se v regionech skrývá. Díky této soutěži však jsou motivováni objevovat krásy skalních měst
i v sousedních oblastech,“ doplňuje Lisák.
V každé z výše uvedených oblastí jsou určena tři místa,
kde je možné orazítkovat soutěžní kupon. Na Broumovsku na vás čekají u vstupu do Teplických skal, na zámku
v Dolním Adršpachu, kde najdete i horolezecké muzeum a v chatové osadě Ostaš. Český ráj zvolil za soutěžní místa hrad Valečov, Prachovské skály (vstup) a hrad
Valdštejn. V Českém Švýcarsku musí návštěvníci zamířit
do informačních center v Jetřichovicích, v Děčíně –
knihovna anebo do Domu Českého Švýcarska v Krásné
Lípě.
soutěžní kupon najdou zájemci na pultech informačních center skalních měst, na soutěžních místech a online
na www.skalnimesta.cz, kde je možné si ho vytisknout.
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Peklu v ústrety
Peklém je ručně
vyřezávané lipové
mechanické peklo,
inspirované Danteho
Božskou komedií. Ukrývá
se na hradě Houska.
MILOSLAV LUBAS
HOUSKA | Na dvanácti metrech délky
a dvou metrech výšky defiluje před návštěvníky hradu Houska jedenáct obrazů pekelných trestů za pozemské hříchy. Turisty děsí a fascinuje zároveň.
Peklém se pohybuje a vypadá stejně
krásně jako krkonošské betlémy. Jen
místo roztomilého Ježíška mu vévodí
ohyzdně krásný Lucifer.
Dětem se nejvíc líbí, jak Ďábel mele
ve strojku hříšníky. V návštěvní knize
se nachází například vzkaz od jednoho
malého kluka. Na rozloučenou s expozicí Peklem na Housce napsal: „Nejlepší
muzeum, které jsem kdy viděl. Už budu
hodnější. Matýsek.“
Houska leží na chráněném území se

vzácnou přírodou mezi slavnějšími hrady Bezděz a Kokořín. Mluví se o ní
jako o Bráně do pekel. „Tvrdí se, že
k nám na Bezděz chodí lidé za kladnou
energií, zatímco na Housce je záporná,“
prozradil před pěti lety tehdejší kastelán
z Bezdězu Jan Jurička.
Peklo na Housce se otevřelo 7. června 2014 a zabírá bývalou garáž pro panské kočáry. Zšeřelá místnost, kde návštěvníkům běží před očima deset osvětlených výjevů, není větší než obývací
pokoj.
Na Housce návštěvníci poznávají,
jaké tresty zakoušejí lidé za své hříchy.
Například za Obžerství se topí ve splašcích a musejí se jimi živit. Vyřezávané
loutky se skutečně propadají do smrduté bažiny.
Duše těch, kdo zhřešili Svatokupectvím, seká Ďábel na kousky. Autoři výstavy v osvětovém textu na stěně dodávají, že v současné době by se za Svatokupectví daly považovat především korupce, politikaření nebo lobbismus.
Zloději pak v pekle na Housce shoří
po uštknutí hady, duše hanebných vrahů končí vpleteny do stromů a střeží je
nelítostné harpyje.

Na hradě Houska mají vyřezávané peklo, inspirované dílem renesančního
básníka Danta Alighieriho.
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Slavnosti jsou tu – letos to bude Hurikán
POSLEDNÍ ČERVNOVÁ SOBOTA JE IDEÁLNÍ TERMÍN NA OSLAVU HEZKÉHO
VYSVĚDČENÍ A ZAČÁTKU PRÁZDNIN ANEBO UDĚLÁNÍ TLUSTÉ ČÁRY TŘEBA
ZA NE MOC POVEDENÝM ŠKOLNÍM ROKEM. I MY LETOS BUDEME SLAVIT,
PODVACÁTÉ A PRÁVĚ LETOS SLAVNOSTI VYŠLY NA 29. 6.
Přípravy na Vratislavické slavnosti piva vrcholí. Zatím
probíhá vše tak, jak má, aby návštěvníci, účinkující
i pořadatelé byli spokojeni a mohli se věnovat jen
tomu, proč na slavnosti přišli, tedy zábavě, případně
práci. Program na hlavním podiu je již hotový.
Můžeme prozradit, že od 19 hodin vystoupí Zlatý
slavík Dalibor Janda. Skupina Děda Mládek Illegal

Band představí známe písničky v moderním svižném
rockovém projetí.
Skupiny Benedetta a Trafo rock přehrají české a světové hity. Závěr večera bude patřit skupině Kabát
Revival z Mladé Boleslavi. A pochopitelně o zahájení
se postará Sešlost, která je trvalou součástí programu
našich slavností.
www.pivo-konrad.cz
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Na zámku chrání Zlatý poklad.
Ani knížata Rohanové,
bývalí páni na Sychrově,
by se nemuseli stydět za
současnou klenotnici.
Nalézají se v ní díla
obrovské hodnoty.
MILOSLAV LUBAS
SYCHROV | Šestnáct klenotů ze zlata,
platiny, stříbra a drahých kovů od klenotníka Františka Khynla zdobí na
Sychrově prohlídkový okruh nazvaný
Zlatý poklad. „Spolu s nimi mohou návštěvníci vidět zlaté monstrance nebo
relikviáře ze zámeckých sbírek,“ říká
sychrovský kastelán Miloš Kadlec.
Khynl se narodil v roce 1907 v Turnově a zemřel v roce 2003 v New Yorku.
Světově uznávaný šperkař a klenotník
odkázal 16 výjimečných děl České republice a jejich novým domovem se stal
sychrovský zámek, stojící na dohled od
Khynlova rodného Turnova.
„Od otevření klenotnice v roce 2003 vidělo šperky téměř třináct tisíc lidí. Do místINZERCE

Klenotník a šperkař František Khynl rád zobrazoval ženská těla, což dokazuje jeden z exponátů v sychrovské klenotnici.
FOTO | ARCHIV ZÁMKU
nosti pouštíme skupinky pouze po deseti,“
upozorňuje Kadlec. „Pouze materiál na vytvoření Khynlových šperků, plastik a reliéfů stál přes čtrnáct milionů korun.“
Khynl ve svých dílech reprezentuje

nesmírnou uměleckořemeslnou úroveň
klasického českého klenotnictví. Při
tvorbě se nechal inspirovat symbolismem, neobarokem, neoklasicismem, neogotikou, orientalismem i secesí.

Vystavená kolekce zahrnuje reliéfy
Apokalypsy, stříbrné a zlaté plastiky na
plaketách nebo podstavcích či robustní
šperky. V klenotnici spatří návštěvníci
také stříbrnou beraní hlavu a zlatý bumerang. Není divu, že místnost plná pokladů se vyznačuje důkladným a takřka nepřekonatelným bezpečnostním zařízením. A nikdo tam nesmí fotografovat.
Khynl si vybral jako materiál stříbro,
zlacené stříbro nebo osmnáctikarátové
zlato i platinové detaily. Použil také
masivní desky z drahých kamenů jako
jsou horský křišťál, jaspis, achát, mramor a zkamenělé dřevo nebo české granáty, smaragdy, safíry, rubíny a perly.
Nejvíce sahal pro brilianty.
Často zobrazoval nahé nebo poloobnažené ženské tělo, což se týká děl Afrodita, Dýka Láska a Válka, Faust a Markétka či Harfa. Se zvláště velkou pečlivostí zachycoval Khynl ženské i mužské vlasy a ve druhém případě také vousy.
Loni zámek přidal do klenotnice další poklady. Umístil tam předměty z drahých kovů a slonové kosti ze svých sbírek. Do té doby je běžný návštěvník neviděl buď vůbec, nebo jen ojediněle.

Náš kraj

21. června 2019 17

Své vlasti ho odkázal klenotník
Jedná se o monstrance, kalichy, obřadní misky patény, relikviáře. V klenotnici se ukrývá rovněž madona ze slonové kosti. Obohacení klenotnice a restaurování Khynlových děl si vyžádalo roční uzavření prohlídkového okruhu Zlatý
poklad. Šperky a plastiky restauroval Jaroslav Prášil ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově. Vylepšení
klenotnice podpořila Nadace Preciosa.

Bezpečnost stála miliony
Před otevřením prohlídkového okruhu
Zlatý poklad musel zámek vložit do mimořádných bezpečnostních opatření
dva a půl milionu korun. Malý trezor se
nalézá ve východním křídle Sychrova,
kde hrozí klenotům nejmenší nebezpečí. Khynlova díla chrání před zloději nerozbitné vitríny, protipožární signalizace a také ostraha. Památkáři při zabezpečení Khynlových děl spolupracovali
s policejními odborníky.
Vstup do klenotnice činí 100 korun
pro dospělé i děti od 6 let. Mladší děti
neplatí nic.
František Khynl se narodil v rodině
INZERCE

italského původu plné šperkařů a muzikantů. Rodina strávila jedno století v Tatobitech. Khynl od dětství rád kreslil
a hrál na housle.
V roce 1925 maturoval v Turnově na
šperkařské škole, kde se učil ve zlatnické třídě u Josefa Ježka. Později se zaměřoval na zasazování briliantů. V roce
1946 požádal Khynl o vystěhování
z Československa a za čas odjel do Austrálie. Vytvořil tam Portrét britské královny Alžběty II. s brilianty ve stříbře
a zlatý bumerang.
Od roku 1948 pracoval František
Khynl pro proslulé klenotnické firmy
v USA a v Austrálii. Tvořil například
pro Tiffanyho, Davida Webba, Winstona či Cartiera. Jeho šperky vlastní kromě jiných rodina Kennedyů, z níž vyšel
zastřelený americký prezident John
Fitzgerald Kennedy.
Do Spojených států se František
Khynl přestěhoval v šedesátých letech.
Začínal tam v Los Angeles. Po roce
1989 se svou prací skončil a jako bohatý člověk se vrátil na rodné Turnovsko.
Tam odkázal své skvosty České republice.

Sychrovský zámek je romantické místo jako stvořené pro to, aby se v něm
ukrýval poklad nedozírné ceny.
FOTO | ARCHIV MAFRA
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Obraz Kotle, který se rozzářil,
Slavný český krajinář
namaloval obraz Kotel
pro divadelní ochotníky.
Nechtěli ho. Teď je dílo
chloubou Krkonošského
muzea v Jilemnici.
MILOSLAV LUBAS
JILEMNICE | Ještě loni byl zašlý a bez
jiskry. Teď patří monumentální obraz
Kotel v Krkonoších mezi nejcennější
umělecké skvosty Libereckého kraje.
Namaloval ho slavný český krajinář
František Kaván a visí na stěně v prvním poschodí Krkonošského muzea vedle portrétu hraběte Jana Nepomuka
Harracha.
Ke Kotli se váže pozoruhodný příběh. Nyní je díky restaurátorovi Jiřímu
Maškovi a dotaci z Evropské unie jedním z krkonošských pokladů. Ještě
před 64 lety byl ale mistrovský obraz
slavného krajináře Františka Kavána
špinavý a načichlý zelím.
Obraz namalovaný v roce 1890 totiž

Obraz slavného českého malíře, krajináře Františka Kavána „Kotel v Krkonoších“ je monumentálním dílem. Po restaurování se stal ještě krásnějším.
FOTO | ARCHIV MUZEA
ležel svinutý na půdě v Křížlicích vedle
zelných hlávek.
Krátce po objevení prošel v roce
1956 rukama prvního restaurátora, Bohumila Knytla. Další desítky let však
Kotel ztrácel glanc. Barvy na něm tmavly. „Vždycky mě trápilo, v jakém stavu obraz je,“ říká Jan Luštinec, ještě do
začátku letošního roku ředitel Krkonoš-

ského muzea v Jilemnici. Obraz Kotel
v Krkonoších považuje Jan Luštinec za
dílo ohromných uměleckých kvalit.
Ceny Kavánových obrazů v poslední
době rostou. Třeba jeho plátno Konec
zimy se před několika lety prodalo za
600 tisíc korun. „Ani restaurátor Jiří Mašek předem nevěděl, jak jeho práce dopadne. Říkal: Uvidím, až se do toho pus-
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Na výlet do trojzemí
Město Hrádek nad Nisou je díky své
poloze ideálním místem pro podnikání výletů do Lužických nebo sousedních Žitavských hor. Na své si zde
přijdou pěší turisté, cyklisté i bruslaři.
Zázemí najdete v areálu Kristýna, který je vyhledáván zvláště v létě díky jezeru s trvale vynikající kvalitou vody ke koupání. Ubytování
je možné v autokempu, chatkách nebo v penzionu, v areálu je půjčovna kol, koloběžek,
lanový park. Milovníci tekoucí vody mají k dispozici půjčovnu lodí. Po Nise je možné plout
od Machnína až po německé město Ostritz.
Navečer si můžete odpočinout ve zpřístupněných mokřadech nebo si zacvičit ve venkovním fitness parku, jehož 14 prvků je rozmístěno na březích jezera. In-line dráhy s kvalitním
povrchem v celkové délce přes 5 km spojují
město s rekreačním areálem Kristýna a Trojmezím, místem, kde se na řece Nise setkávají
české, německé a polské státní hranice.

Nedaleko Hrádku nad Nisou láká k návštěvě
hrad Grabštejn, národní kulturní památka.
Uvnitř najdete renesanční perlu, kapli svaté
Barbory. Pokračovat můžete na Uhelnou, malebnou osadu s opravenou kaplí Panny Marie
Pomocné.
Cyklisté i pěší turisté hojně využívají množství
stezek v Lužických a Žitavských horách, volit lze z různých obtížností. Skvělým výletem
po rovině je návštěva sousední historické Žitavy nebo kláštera v St. Marienthalu, ke kterému
vede cyklostezka hlubokým údolím Nisy. Nenáročným stoupáním se dostanete do Oybína
se skalním hradem a kulisami pískovcových
skal, nebo do Jonsdorfu s Motýlím domem.
Množství stezek nadchne i náročné cyklisty,
kteří dávají přednost jízdě v terénu. Romantické vyhlídky přímo nad Hrádkem nad Nisou
nabízejí pohled do tří zemí najednou. Dominantou kraje je Popova skála, ze které jsou
na dosah Krkonoše, Jizerské a Lužické hory,
Ralská pahorkatina i České středohoří.

tím,“ podotýká Luštinec. Podle něj odvedl restaurátor Jiří Mašek špičkovou
práci.
„Kavánův těžko čitelný obraz se po
restaurování úplně rozzářil,“ upozorňuje Luštinec. „Kaván ho dělal jako oponu pro ochotníky v Křížlicích, ale své
dílo rozhodně neodbyl. Kotel v Krkonoších se řadí k jeho nejlepším obrazům.“
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je krkonošským zázrakem
Opona se však křížlickým divadelníkům nelíbila. Místo krajiny očekávali figury podobně jako na Hynaisově oponě
v Národním divadle.
„Kavána prý nařkli z touhy chlubit se
svým krajinářským uměním bez ohledu
na jejich představy,“ upozornil Luštinec. „Kaván nakonec do rohu obrazu napsal vzkaz – Ani pro chloubu, ani pro
troubu.“
Kvůli sporu mezi umělcem a divadelníky leželo mistrovské dílo svinuté
v Křížlicích.
„Později se ztratilo a dlouho se hledalo marně,“ podotkl Luštinec. „Až v roce
1955 ho objevili v komoře na půdě
v hospodě na Jestřabí. Obraz byl špinavý a celkově ve strašném stavu. V jilemnickém muzeu jsme ho díky restaurátorovi Knytlovi poprvé vystavili před
více než šedesáti lety.“
Při druhé obnově Kotle na přelomu
loňského a letošního roku odstranil
z plátna restaurátor Mašek se svým kolegou prasklinky a puklinky, vyretušoval
ho a znovu přelakoval. Lak rozprašoval
stříkací pistolí.
Restaurace Kotle vyšla na 350 tisíc
korun. Do dílny v Praze ho odvezlo de-

Na stěhování obrazu muselo přijet nákladní auto.
set metrů dlouhé nákladní auto. Aby se
na něj Kotel dostal, potřebovali odborníci na stěhování neobvyklých nákladů
velkou sílu, umění udržet rovnováhu,
bystrou hlavu, pohotovost a spoustu
zkušeností. Tak obrovský obraz se totiž
z Krkonoš ještě nikdy nestěhoval.
Přesun Kavánova obřího díla přirovnal Mašek ke stěhování Slovanské epopeje od Alfonse Muchy. Veliké plátno
spustili odborníci na přepravu nadrozměrných nákladů z firmy Nosped Radějov dolů do přízemí po zvláštních měk-

na Vranovskou přehradu. Obraz jsme
ale ještě nikdy nestěhovali.“
Zpátky do Jilemnice cestoval obraz
v termické bedně, aby neprochladl. Mohutný rám museli specialisté z Nospedu
rozdělit, aby ho vůbec snesli po schodišti a vešli se s ním do vchodu. Z bývalého zámku vynesli obě půlky v úhlopříčné poloze a každou v šesti lidech. Luštinec tehdy označil práci radějovských
stěhováků za precizní. Kromě obdivuhodné přesnosti a mimořádného citu
prokázali při manipulaci s Kavánovým
uměleckým skvostem smysl pro humor.
FOTO | ARCHIV MAFRA

kých šetrných lanech. Předtím ho zabalili do ochranné fólie.
Obraz nemohli navinout na buben,
poněvadž by popraskal. Při restauraci
v 50. letech minulého století umístil Bohumil Knytl pod původní Kavánovo
plátno ještě jedno plátno a obě spojil klihem.
„Stěhujeme těžké věci, do nichž se nikomu jinému moc nechce,“ prozradil
jednatel Nospedu Zdeněk Novák. „Například trezor z banky, kde na něj byla
moc slabá podlaha. Nebo loď Poseidon

Slap Labe je ještě větší
Když zpevňovali starou kostru pro plátno dřevěnými lištami, řekl jeden ze řemeslníků druhému: „Zkontroluj pro jistotu vruty, aby ti neprolezly skrz do obrazu.“ Jednatel Novák poznamenal:
„Tak bude aspoň plátno větrat.“
Kavánovo dílo však přečkalo velké
stěhování bez sebemenší úhony.
V Krkonošském muzeu se nachází obraz ještě větší než Kotel. Dílo Slap Labe
a Labský důl měří pětkrát čtyři metry.
Václav Jansa ho vytvořil v roce 1895.
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NAVŠTIVTE
INFOCENTRUM
ELEKTRÁRNY
LEDVICE
Nabízíme akční, interaktivní a zážitkovou expozici:
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 díky 3D projekci se ocitnete mezi dinosaury
a budete svědky vzniku uhlí
 virtuální realita vás vtáhne do moderního
provozu nové uhelné elektrárny
 živý strom vám dovolí změřit on-line
jeho fotosyntézu
 letecké snímky vás přenesou
nad severočeskou krajinu
 audiopanel vás překvapí zvuky chladicí
věže, turbíny a dalších zařízení
 podíváte se ze 144metrové rozhledny
na nejvyšší industriální stavbě v ČR
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Hrabě zazdil své nejdražší sklo
Po více než 30 letech se
v horách vynořil
v minulém století jeden
z největších sklářských
pokladů na světě. Nese
pečeť Harrachů.
MILOSLAV LUBAS
HARRACHOV | Ukrytý, zapomenutý
a znovunalezený poklad. Co víc si mohou přát vyznavači tajemství, napětí
a dobrodružství?
Jejich touhy se naplní v krkonošském
Harrachově, kde se nachází historická
sbírka skla ze sklárny založené v roce
1712.
„Má více než pět tisíc exponátů,“ říká
současný majitel harrachovské sklárny
František Novosad. „Jde o největší sbírku českého skla pocházejícího z jedné
sklárny.“
Po většinu času patřila současná sklárna Novosad a syn hraběcímu rodu Harrachů. Měli tam i vzorkovnu, jež zahrnovala nejzdařilejší skvosty vytvořené

Harrachovská sklárna a její archivní sklo jsou tak velkou zvláštností, že si leckdo myslí, že by zasloužila zápis do dědictví UNESCO. FOTO | ARCHIV SKLÁRNY
v Harrachově. Když české území Sudet
obsadili v roce 1938 nacisté, Jan Nepomuk Antonín hrabě Harrach se rozhodl
své sklo ukrýt před jejich nenasytnými
zraky.
Nechal vybudovat tajnou místnost.
Přesunul do ní celou vzorkovnu. Zední-

ci zazdili a omítli vchod tak umně, že
po válce nikoho nenapadlo, co se může
skrývat za zdánlivě obyčejnou zdí.
Až při rekonstrukci sklárny v 70. letech minulého století objevili poklad nedozírné ceny dělníci. Místnosti, kde se
drahocenné sklo našlo, se dodnes přezdí-

vá Třináctá komnata. Když v roce 1993
František Novosad sklárnu koupil, ocenili znalci historickou sbírku na 20 milionů korun.
Předtím patřila harrachovská sklárna
novoborskému Crystalexu. Některé
krásné kousky z objevené vzorkovny
hrabat Harrachů bohužel vedoucí funkcionáři podniku rozdali vzácným návštěvám z tuzemska i ze zahraničí.
Sbírka zůstávala skryta před očima
běžných smrtelníků. Až František Novosad nechal znovuobjevený skleněný
poklad vynosit ze zchátralé místnosti
a přesunul ho do budovy bývalého Panského domu. Právě v něm založil muzeum, jednu z perel známého krkonošského rekreačního střediska. Před více než
čtyřmi lety se harrachovská historická
sbírka skla stala kulturní památkou.
„Muzeum skla patří mezi nejatraktivnější místa v celých Krkonoších,“ říká
harrachovská starostka Eva Zbrojová.
„V Harrachově se doplňuje muzeum
hornictví s muzeem lesnictví a s lyžařským muzeem. Dohromady poskytují
důležitý obraz o historii našeho města.“
Harrachovské sklářské muzeum sousedí se stále živou sklářskou hutí.
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Zveme Vás
do nově otevřeného
autosalonu SsangYong
v Ústí nad Labem

SYNAGOGA A RABÍNSKÝ DŮM v ÚštěKu
České předměstí 95, 96

Přijďte se nezávazně seznámit a svézt korejským
specialistou na SUV a vozy 4x4 za bezkonkurenční ceny

již od 349.900 Kč.

OteVřenO: duben–říjen, út–ne 10:00–17:00
tel.: +420 739 249 362

Dobětická 3346/2, Ústí nad Labem
+420 777 300 948 | ssangyong.autobek.cz
Po-Pá 8–17 hod. | So 9-12 hod.

Oba objekty byly obnoveny a veřejnosti zpřístupněny v roce 2014.
Unikátní věžovitá synagoga byla
postavena v roce 1794 ve svažitém terénu. Její zvláštností byla
učebna židovské školy a příbytek
kantora, umístěné v suterénu budovy. Pod synagogou byly rekonstruovány kamenné terasy, takže lze sestoupit do údolí Úštěckého
potoka a obdivovat synagogu i okolní historické domy z tohoto působivého pohledu.
V rabínském domě najdete expozici věnovanou židovskému školství.

www.10hvezd.cz/cs/objekt/ustek/
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do takzvané Třinácté komnaty
Panský dům pochází pravděpodobně
z roku 1712 a byl zřejmě první zděnou
stavbou v západních Krkonoších.
V Harrachově se zachovala tradiční
ruční výroba s pomocí sklářských píšťal
a foukání do dřevěných forem. Jedná se
o techniky dosud ničím nepřekonané.
Současnost harrachovské sklárny se
pojí především s luxusními nápojovými
soubory, dekorativním a užitkovým
sklem a křišťálovými lustry. V Harrachově dokážou vyrobit sklo ve více než
třiceti barvách.
Sklárnu a také muzeum mohou turisté navštívit celoročně. Průvodci jim podají odborný výklad v češtině, němčině
nebo v angličtině. Otvírací doba je od
pondělí do neděle od 8.00 do 15.00 hodin. Prohlídka sklárny a muzea trvá
45 až 60 minut.
„Ročně si sklárnu prohlédne zhruba
šedesát pět tisíc lidí,“ prozrazuje Novosad. Pro srovnání - přibližně stejně turistů přiláká v Libereckém kraji královský hrad Bezděz.
První zmínka o sklářské huti na Novém Světě pochází k roku 1712, což stojí v zemských kronikách Státního oblastního archivu v Zámrsku. Především

díky dovednostem prvního ředitele Elliase Müllera vznikla na panství hraběcího rodu Harrachů sklářská huť, která
proslavila české sklo po celém světě.
Zdejší sklářští mistři uměli vyrobit
i sklo několika barev, například modré,
žluté, červené, zelené, černé, fialové
i sklo mléčné. Ve druhé polovině
18. století měla sklárna sklady svých výrobků ve Vídni, Izmiru nebo Cařihradu.

Sklárna uvítala Habsburky
K rozšíření dobré pověsti novosvětské
sklárny přispěly návštěvy představitelů
panovnického rodu Habsburků.
V roce 1804 si prošel sklárnu arcivévoda Josef, o dva roky později arcivévoda Rainer. Sklárně udělal reklamu i příjezd korunního prince Ferdinanda
v roce 1820 a saského krále Bedřicha
Augusta II. Do Harrachova se vypravil
v roce 1840.
Zlatý věk pro sklárnu přišel ve druhé
polovině 19. století. Její výrobky oslňovaly na světových výstavách. Na první
výstavě v Londýně obdrželo sklo z Harrachova zlatou medailí, jedinou pro rakouskou monarchii.

Harrachovská sklárna si jako za Harrachů zakládá stále na ruční výrobě, která jí pomáhá prosazovat se na světových trzích.
FOTO | ARCHIV MAFRA
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SLAVNOSTI SVIJANSKÉHO PIVA

13. 7. 2019

TRAUTENBERK WALDA GANG MARIE ROTTROVÁ A SEPTET
PLUS ORCHESTRA JELEN KRUCIPÜSK RMC THE TAP TAP
SOUMRAK BAND SNAP CALL REVIVAL KONECKONCŮ
JABLONEČANKA DIXIELAND BAND VETEREAN CLUB THE
BEATLES LADY BIRDS APOLLO BEAT BRONTOSAUŘI
REVIVAL BENEFIT VESELÍ POZŮSTALÍ A DALŠÍ ...
WWW.SLAVNOSTISVIJANSKEHOPIVA.CZ

VE SVIJANSKÉM ÚJEZDU
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Roubenka, kde žil bájný Kittel,
Kittelův dům, jemuž lidé
pro jeho majestátnost
kdysi přezdívali Burk
(hrad), byl ruinou. Teď
se znovu stává pýchou
severních Čech.
JANA PAVLÍČKOVÁ
PĚNČÍN | Poklad, který byl dlouhé
roky všem na očích, ale přesto si ho nikdo nevšímal. Dlouho na něm visela cedule Vstup zakázán - hrozí nebezpečí
úrazu. Teď se takzvaný Kittelův dům
v Pěnčíně na Jablonecku konečně otevře pro veřejnost. Návštěvníci vstoupí
ještě v létě - po dlouhých 16 letech náročné rekonstrukce.
Místní přezdívají domu Burk, z německého slova die Burg - hrad. A ne náhodou. Svou velikostí se řadí k největším roubeným stavbám u nás. Na své
okolí tak v době svého vzniku v polovině 18. století skutečně působil honosný
dům jako hrad.
„Burk je stavebně velmi zajímavý,
INZERCE

Kittelův dům, kde žil lékař s přezdívkou Faust Jizerských hor, se jistě stane
oblíbeným cílem turistů.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
nic podobného snad neznám. Jeho velikost je naprosto impozantní. Co mu
však dodává ducha, je spojení s jeho prvním majitelem, trochu tajemným dokto-

rem Kittelem,“ říká Jan Sedlák, který
dohlížel na rekonstrukcí.
Kdyby žil Kittel dnes, byl by ověnčen řádkou doktorských a profesor-

ských titulů delších než jeho už tak dlouhé jméno, které zní Jan Josef Antonín
Eleazer Kittel. Na svou dobu byl neobyčejně vzdělaný, a uměl léčit i to, co jiní
nezvládli. Ovládal operace očí, působil
jako osobní lékař hraběcího roku Desfoursů, k lůžku si ho povolávali chudí
i bohatí. Kittel přitom lékařství nestudoval na univerzitě. Vzdělání získal praxí
a studiem odborných knih. Aby poznal
lidské tělo, zřídil si v domě pitevnu.
Ve sklepě pak zbudoval bazének, který využíval pomocí důmyslné soustavy
četná horská prameniště. Bazének
i malý rybníček před Burkem používal
Kittel k vodoléčbě. Pozitivních účinků
vody na lidské tělo tak Kittel využíval
už sto let před Priessnitzem.
Jenže lidská závist a neznalost způsobila, že přes Kittelovu nespornou odbornou erudovanost je dodnes známý spíš
jako ten, kdo se upsal ďáblu. Lidem tehdy vrtalo hlavou, kde si Kittel vydělal
na obrovský dům, který sloužil i jako sanatorium. Postupně se nabalovaly další
„zaručené“ zprávy. Třeba, že Kittel umí
oživovat mrtvé, že cestuje po kraji na létajícím plášti, ovládá černou magii a vůbec je ve spolku s nečistými silami.

Náš kraj
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zas zdobí hory
Dodnes se tak Kittelovi přezdívá ďáblův doktor, Faust Jizerských hor či černokněžník ze Šumburku. A známé je
po kraji dodnes i rčení, že pokud je někdo velmi vážně nemocen, tak tomu už
ani Kittel nepomůže.
Z dob slavného léčitele, ranhojiče
a později i chirurga, zbylo v Burku několik věcí. „Z původního Burku zůstaly tři
sta let zděné konstrukce, které jsme doplnili a opravili. A z původního roubení
je tu maximum toho, co šlo zachovat.
Dochovala se také spousta vnitřního vybavení, jako jsou dveře a další dřevěné

Jan Sedlák zná Burk od sklepa až
po půdu.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ

prvky,“ říká Sedlák. Podle něj bylo při
rekonstrukci oříškem snad všechno.
„Byla to obrovská výzva, zázrak
a hlavně spousta práce spousty lidí. Nejvíc mě těší, že se oproti původnímu projektu podařilo zachovat patrovou černou kuchyni. Tu jsme vlastně objevili
až při stavebních pracích.“
Patrová černá kuchyně jako součást
roubeného či hrázděného domu je dnes
skutečnou raritou. Nejspíše si tam Kittel připravoval různé léky a bylinné směsi. „Možná odtud pramení i pověsti
o tom, že uměl čarovat, a že komínem
v černé kuchyni létal ven na svém kouzelném plášti,“ myslí si Sedlák.
Obnovený dům tak nabídne muzeum
věnované nejen životu slavného léčitele, ale také historii a okolí Pěnčína, které nabízí spoustu možností k výletům.
Svůj prostor tam dostane i expozice
o pravěkých kamenných sekyrkách. Kámen na ně těžili lidé v době dávno před
Stonehenge nebo egyptskými pyramidami právě v lomu kousek od Pěnčína. Kámen na sekyrky, sekeromlaty, teslice
a další kamenné nástroje putoval zpod
černostudničního hřebene do celé střední Evropy.

UŽIJTE SI ČESKÉ HORY V LÉTĚ!
PENZION - VODÁRNA BEDŘICHOV

UBYTOVÁNÍ ve dvou a třílůžkových
ODPOČINEK Posezení u kávy v denním
pokojích se sociálním zařízením a televizí. baru, aktivní odpočinek přímo v areálu
nabízí krytý bazén s protiproudem,
STRAVOVÁNÍ ve všední dny celodenní, posilovna, vířivka a sauna.
o víkendech snídaně formou bufetu,
OKOLÍ NABÍZÍ mnoho cyklostezek,
klasická večeře.
tematických turistických stezek,
OSTATNÍ SLUŽBY Wi-Fi připojení
lanová střediska, rozhledny, posilovny
v celém objektu, parkování
v přírodě, Mravenčí stezku pro děti
v uzavřeném areálu vodárny.
a mnoho dalšího.

Více informací a objednávky na:
penzion@vodarnabedrichov.cz; recepce@vodarnabedrichov.cz,
adresa: Bedřichov 290, 468 12 Bedřichov u Jablonce nad Nisou
telefon: 702 174 401, www.vodarnabedrichov.cz
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PONDLĚÍ

13:00-21:30

ÚTERÝ

10:00-21:30

STŘEDA

10:00-21:30

ČTVRTEK

10:00-21:30

PÁTEK

10:00-21:30

SOBOTA

10:00-21:30

NEDĚLE A SVÁTKY

10:00-20:00

červenec/srpen
2019

Více informací naleznete na www.sportjablonec.cz. Tel: 483 319 328
Email: kancelar@bazenjbc.cz, bazen@bazenjbc.cz
Letní odstávka bazénu a sauny od 29. 6. - 9. 7. 2019
Sluneční louka otevřena vždy za příznivého počasí od 10-20 hod. i v době odstávky.
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Koptská tkanina, poklad z půdy
Bylo velkým štěstím, že
krabice nalezené na
půdě varnsdorfského
internátu mohli
prohlédnout muzejníci.
Šlo o vzácné látky.
JAN VESELÝ
VARNSDORF | V roce 1961 se vedení internátu firmy Elite Varnsdorf odhodlalo
k velkému úklidu.
Pracovníci školy při něm našli na půdě
dvě krabice, které jen díky přivolaným muzejníkům neskončily v popelnici.
Kdo by se zajímal o nějaké potrhané látky, že… Jenže nešlo o ledajaké „hadry“,
muzejníci je identifikovali jako třicet fragmentů koptských tkanin pocházejících ze
sbírky textilií, papyrů a maleb sběratele, obchodníka a egyptologa Theodora Grafa
z Vídně. Po jeho smrti byly věnovány do
různých muzeí a textilních škol v Rakousku-Uhersku.
Část sbírky se dostala – zřejmě jako učební pomůcka – i do odborné textilní školy ve

Koptské tkaniny patří mezi chlouby muzea ve Varnsdorfu. Na světlo světa se dostaly díky velké náhodě při úklidu na
půdě ve školním internátu.
FOTO | REPRO MAFRA
Varnsdorfu. Jenže, jak už to tak po odsunu
Němců u nás v kraji bylo, po roce 1945
upadla v zapomenutí nebo spíše byla považována za ztracenou.
Publikace Tajnosti depozitářů vydaná teplickým muzeem v roce 2007 pro krajský úřad cituje Ninu Bažantovou z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
Podle ní „pochází zmiňovaný soubor
koptských tkanin z náhodných nálezů a pozdějších systematických výzkumů z konce
19. století, nejspíše z pohřebišť v Horním
Egyptě“.

Koptové byli egyptští křesťané a do tkanin mumifikovali své mrtvé. A v suchém
podnebí Egypta se řada těchto tkanin zachovala a později se staly předmětem zájmu sběratelů.
Ostatně najdeme je v řadě muzeí světa.
U nás má nejrozsáhlejší sbírku koptských
tkanin zmíněné Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.
Varnsdorfský soubor koptských tkanin pochází ze 4. až 12. století našeho letopočtu a je uložen ve zdejším muzeu.
Jde o krásné tkaniny dosvědčující mimo-
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pátek 23. 8.
Kostel Panny Marie v Dubí 1
17:00 Slavnostní fanfáry
17:10 Vokální skupina Fragile

23. - 25. 8.
moderuje: Petr Jílek

sobota 24. 8.
Prostranství před Domem porcelánu s modrou krví
10:00 Divadlo V Pytli Petra Stolaře
- zábavné dopoledne pro děti
Sportovní areál Dubí 2
13:00 Těla
15:00 Hamleti (A. Háma, D. Gondík, H. Marzuki, J. Wehrenberg)
17:00 Miro Žbirka s kapelou
19:00 Janek Ledecký s kapelou
21:00 Queenie
Upozorňujeme návštěvníky, že z celé akce bude pořízena fotodokumentace a záznam na DVD pro potřeby Města Dubí.

neděle 25. 8.
Kostel Panny Marie v Dubí 1
10:30 Slavnostní mše
Parkoviště před Domem porcelánu s modrou krví
10:00 IX. ročník soutěže historických vozidel
“O pohár starosty města Dubí”
- start vozidel v 10:00 h.
Spor
Sportovní areál Dubí 2
13:00 František Nedvěd a Tiebreak
15:00 Honza Křížek a skupina
17:00 David Koller

řádné mistrovství starých egyptských křesťanů.
Ví se, že byli tak schopní, že pro chladnější čas dokázali utkat dokonce smyčkovou látku připomínající naše dnešní froté
látky.
I díky varnsdorfským tkaninám či spíše jejich zbytkům dokážou odborníci výtečně analyzovat barviva, která Koptové používali.
Šlo hlavně o indické indigo (modrá),
mořenu barvířskou (červená) a různé železité soli (hnědá a černá).
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Což tak dát si České Švýcarsko

Pastýřská stěna je pro vyznavače via ferrat, kaňon Labe splouvají rafty, ze Sněžníku jsou úžasné výhledy
MILOSLAVA HÁLOVÁ
DĚČÍN | Prožít aktivní dovolenou v Českém Švýcarsku a jeho nejbližším okolí
a zažít to nejlepší, co zdejší krajina nabízí – to není žádný problém. Pohled ze
skály, z vodní hladiny nebo ze sedla
kola či koloběžky nadchne všechny bez
rozdílu věku.
Sportovní aktivity jsou vhodné pro
jednotlivce, skupiny, ale také pro rodiny s dětmi. Milovníci adrenalinu si na své
přijdou při zdolávání cest na via ferratě na
děčínské Pastýřské stěně.
Tento nejrozsáhlejší ferratový park
v České republice je přímo v centru města
a při lezení je krásný výhled nejen do labského údolí, ale i na děčínský zámek, který se tyčí na druhém břehu řeky.
Patnáct zajištěných cest nabízí obtížnost jak pro začátečníky, tak pro zkušené
dobrodruhy. K výletu do výšek si můžete
půjčit vybavení v půjčovně přímo pod skálou nebo si pro první seznámení s ferratou
zajistit průvodce.
Někdo dá radši přednost vodě, zvláště
v horkých letních dnech. I když jsou

ostatní řeky na suchu, Labe má pro vodáky vody dost. Projet si labský kaňon po
vodě na kánoi nebo na raftu a vrátit se
zpátky na kole, i to je díky cyklostezce,
která se vine podél řeky, možné. Zajímavostí je, že se lze přeplavit přes hranice
až do sousedního Saska.

Rozhledna má 33 metrů

České Švýcarsko je místem jako stvořeným pro romantická setkání ve skalách a pro výlety ve dvou.
FOTO | ARCHIV MAFRA

A jestli vás nebaví jízda po rovině podél
řeky Labe? Nechte se i s koloběžkou vyvézt z Děčína na Sněžník, nejvyšší českou stolovou horu.
Ze 33 metrů vysoké rozhledny na Sněžníku je pak úžasný výhled na Českosaské
Švýcarsko a Drážďany, ale hlavně vás
čeká nezapomenutelný dvanáctikilometrový sjezd zpátky do Děčína. Za zastávku
a prodloužení výletu stojí také nedaleké
skalní město v Tisé.
Půjčit si ferratový set, loď, kolo nebo
koloběžku lze v půjčovně v sezoně každý den.
Zažijte České Švýcarsko a Děčín
opravdu intenzivně s Active Point,
www.active-point.cz.
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na zhruba 30 milionů Kč. Autorem studie je moravská firma UniPark. Provozovatelem FUNPARKU
bude Sportovní hala Most. „Mám velkou radost,
že na Šibeníku vzniklo místo, které smysluplně
a hlavně aktivně vyplní volný čas nejen dětem,
ale i dospělým. Vytvoříme tím místo pro setkávání
lidí všech věkových kategorií v samém srdci parku
Šibeníku. Lanový park má oživit město a posílit
cestovní ruch a zájem turistů o naše město,” říká
primátor města Mostu Jan Paparega.

Atrakce plná
dobrodružství
pro všechny věkové kategorie
FUNPARK na Šibeníku
v Mostě se 28. června
slavnostně otevře veřejnosti
Nový FUNPARK v mosteckém parku Šibeník zahajuje sezonu. Slavnostní otevření 3D bludiště v samém srdci parku je naplánováno na 28. června od
10 hodin. Připraven je bohatý kulturní i doprovodný program. Mostecký projekt má být
jedinečný svojí výbornou polohou v centru
města, snadnou dostupností a svou velikostí.
Centrum bude určeno pro všechny věkové ka-

tegorie od dětí, přes teenagery až po dospělé
a seniory. Bludiště v Mostě je navrženo jako třípatrové s výškou do 10 metrů. Obsahuje 25 rozmanitých lanových překážek a 19 přestupových
domečků. Bude mít i vyhlídkovou věž vysokou
26 metrů s nástupním točitým schodištěm. Z věže
je výhled na centrum města a místní vrchy Hněvín,
Širák a Ressl.
Takzvané 3D bludiště bude tvořeno z lávek zavěšených mezi kůly, na nichž budou přestupové
domečky. Lávky budou mít podobu spletitých
lanových překážek a budou umístěny ve dvou až
třech patrech nad sebou. Chybět nebude také dětské hřiště a zázemí. Bludiště bude přístupné dětem
od 3 let. Nová atrakce vyšla městskou pokladnu

Skladba prvků bludiště je navržena pro všestranný rozvoj především dětí, proto bude obsahovat prvky pohybové, balanční, vzdělávací,
ale i odpočinkové a relaxační. Lávky jsou široké
1,2 metru a chybět nebudou bezpečnostní zábradlí
i ochranné sítě.

SVS letos opraví
118 let starý vodovod
Severočeská vodárenská společnost v letošním roce opět mohutně
investuje do obnovy vodohospodářské infrastruktury.
Opravuje například úsek ocelového vodovodu v Liberci z roku 1901
nebo vodojem v Pohořanech, který byl postaven o pouhý rok později.

Rozdělení investic
po okresech pro rok 2019
Okres Ústí nad Labem
106,7 mil. Kč
16 staveb

Okres Most
107,9 mil. Kč
21 staveb

Okres Děčín
142,3 mil. Kč
29 staveb

Okres Liberec
95,8 mil. Kč
20 staveb

Okres Teplice
90,8 mil. Kč
24 staveb

Nejstarší
vodohospodářské
stavby
v severočeském
regionu

≈
≈ Ocelový vodovod

v Liberci z roku 1901

≈
≈ Vodojem v Pohořanech
z roku 1902

Okres Jablonec nad Nisou
55 mil. Kč
15 staveb

Okres Chomutov
134,6 mil. Kč
30 staveb

Okres Česká Lípa
102,9 mil. Kč
29 staveb
Okres Louny
162,4 mil. Kč
32 staveb

≈
≈ Betonová kanalizace
v Litoměřicích
z roku 1906

≈
≈ Vodovod a kanalizace
ve Varnsdorfu
z roku 1896

Okres Litoměřice
234,1 mil. Kč
23 staveb

SVS letos investuje do vodohospodářských staveb na severu Čech
1,33 miliardy korun. Dalších 337,5 milionu korun zaplatí provozní
společnost SčVK za potřebné opravy. Aktuálně probíhají práce na
64 stavbách v Ústec-kém a 17 stavbách v Libereckém kraji.
SVS meziročně navýšila investice i počet staveb.
Stavby jsou koordinovány s obcemi a dalšími zhotoviteli tak, aby na
sebe práce navazovaly a aby omezení pro obyvatele dané lokality
bylo co nejmenší.
SVS investuje příjmy z vodného a stočného do obnovy vodohospodářské infrastruktury. Proto vodárenství na severu Čech
dobře funguje.

www.svs.cz

www.scvk.cz
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Hřenský poklad je po Němcích

Hrnce se starými mincemi a medailemi dokumentují osudy obyvatel, kteří museli po válce opustit Sudety
JAN VESELÝ
HŘENSKO | Poválečná doba byla v Ústeckém kraji mimořádně složitá hlavně
kvůli odplatě za utrpení, které Němci
způsobili. Vedla k vysídlení německého obyvatelstva z pohraničí. Někteří
Němci před odchodem ukryli u svých
domů nebo v nich mnoho cenností. Jednou z nich byla i sbírka starých mincí
nalezená o desítky let později ve Hřensku.
Nebudeme se pouštět do spekulací,
zda bylo jednání každého konkrétního
vojáka či vysídlovaného správné, ale
v těchto kulisách se odehrála řada příběhů, které s léty získaly na zajímavosti.
Němci si na svou cestu mohli vzít jen to
nejnutnější ke přežití.
Takový osud potkal i obyvatele
domu č.p. 84 ve Hřensku. Jeho majitelku, Isabellu Kreibichovou zřejmě na
cestě doprovázeli i ti, jimž pokoje ve
svém domě pronajímala - obchodník
Heinrich Duschek a dělník Fritz
Rauschek. Dnes už přesně nevíme, kdo
z těchto tří na zahradě domu ukryl do

Malebné městečko Hřensko bylo místem, které v roce 1992 vydalo poklad
ukrytý vysídlenými Němci.
FOTO | ARCHIV MAFRA
dvou velkých hrnců svou numismatickou sbírku a k ní přibalil „rodinné stříbro“ – a to jaksi doslova. Vedle hrnců
byly i stříbrné příbory.
Lze se jen domnívat, že majitelem
sbírky mohl být Duschek. Kdo ví…
S jistotou by to mohli potvrdit pouze
dva neznámí muži, kteří v srpnu 1992,

sedmačtyřicet let od uložení pokladu,
zastavili svůj vůz s hamburskou poznávací registrační značkou u domu č.p. 84
a s lopatami a rýči začali v letním dni
překopávat zaahradu. Jejich činnost
a vůz zaujaly sousedy, kteří brzy zavolali policii.
Hledači však stačili do jejího příjez-

INZERCE

Nabízíme příležitost začít profesní kariéru v novém provoze
v Průmyslové zóně JOSEPH, Havraň.
Zaškolíme, rozšíření kvalifikace zajistíme.
Hledáme nové zodpovědné kolegy pro tato pracoviště:

 CNC plazmové řezání
 Rovnací centrum plechů
 Kovotvářecí stroje (lisování, vrtání, apod.)
 CNC hydraulický ohraňovací lis
 Robotické svařování
 Expedice
info@praceaib.cz

|

+420 777 115 935

Power in Perfection.

| aib-kunstmann.cz

du zmizet. A policie pak na zahradě začala hledat sama. S pomocí detektorů
po chvíli objevili policisté u paty pískovcové skály na pozemku, nedaleko skalní rozsedliny, ony dva hrnce obsahující
615 převážně stříbrných mincí a medailí, plus ony příbory. Nález byl převezen
po prvním nafocení a sepsání na velitelství pohraniční policie v Teplicích
a poté předán ke zpracování do Západočeského muzea v Plzni.
V březnu 1993 byl pak soubor převeden do sbírek Okresního muzea v Děčíně a v polovině 90. let prezentován veřejnosti. Ze skladby mincí je zřejmé, že
sbírka byla výsledkem dlouholetého sbírání. Jsou v ní mince a medaile z 83 států světa, nejen ty vydáváné panovníky,
ale i mince a medaile rodové a církevní.
Bohatě jsou zastoupeny i německé
státy od denárového období na přelomu
10. a 11. století, mince habsburské monarchie a Českého království. Nejstarší
mincí je podle zkoumání takzvaný antoninian římského císaře Gordiana III. Pia
(238-244 našeho letopočtu), nejmladší
peníz pochází z počátku 20. století.
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Zříceninu Rýzmburka můžete
srovnat s kresbou z 19. století
Hrad Rýzmburk postavil
koncem 13. století Boreš
Hrabišic. V průběhu
16. století zcela zpustl.
Zříceninu zachytila
kresba z roku 1841.
JAN VESELÝ
RÝZMBURK | Muzeum města Duchcova vlastní řadu zajímavých exponátů.
Za jednu z nejcennějších věcí považují
zdejší muzejníci kolorovanou kresbu
zříceniny nedalekého hradu Rýzmburk
(její reprodukci z knihy Tajnosti depozitářů vidíte vpravo).
Ten byl námětem prací řady tvůrců,
jednak pro svou malebnost, jednak proto, že šlo ve středověku o jednu z nejvýznamnějších pevností u nás.
Její majitelé, Hrabišicové, soupeřili
INZERCE

o moc dokonce s vládnoucím rodem Přemyslovců.
Kresba vznikla, podle popisky kurzívou, v roce 1841 a na rubu se pak dočteme i věnování. Muzeu ji dal patriot, litoměřický archivář Heinrich Ankert dne
25. 2. 1904.
Litoměřický rodák Heinrich Ankert
(1870-1954) patřil k výrazným postavám německého dějepisectví v pohraničí.
Vystudoval ve Vídni práva a dějiny
umění a posléze se věnoval i publikaci z dnešního pohledu – populárně naučných článků v tisku (například v Erzgebirgzeitung). Jeho doménou byli hlavně
litoměřičtí umělci - Ambrosio Balli
(+1582) či rodina barokních sochařů
Tollingerů. Jak už to však u obrozenců
z devatenáctého století bylo, Ankert se
věnoval i sbírání předmětů spojených
s krajem, ale i třeba ornitologii a herpetologii. Ankert byl také jedním z budovatelů sbírek duchcovského muzea.

30 21. června 2019

Náš kraj

Léto v kraji. Nevíte, kam dříve

Prázdniny nabízejí vyhlídky z věží, šermířské souboje, koncerty nebo hudební festivaly s plejádou hvězd
1.–7. ČERVENCE
Zámek Lemberk
Komentované prohlídky z ochozu
věže zaměřené na stavební a krajinářské úpravy v okolí zámku a na hospodářskou činnost Clam-Gallasů. Věž je dostupná celý den od 9 do 16.30 hodin. Pokud návštěvu nestihnete v červenci, budete mít možnost ještě o měsíc později,
v termínu od 5. až do 11. srpna. Vstupné: od 80 korun. Web: www.zamek-lemberk.cz
5.–7. ČERVENCE
Hrad Bezděz
Tři dny ve středověku - vystoupení
šermířů a taneční skupiny Srdcové eso,
ukázky práce kovářů, možnost si prohlédnout a vyzkoušet středověké zbraně. Akce je plánovaná od 11 do 15.30
hodin. Vstupné: plné 90 korun, snížené
60 korun, rodinné vstupné 230 korun.
Web: www.hrad-bezdez.eu
11. ČERVENCE
Sedmihorky
Všemi generacemi oblíbená stálice
české hudební scény, kapela Divokej
Bill, dorazí na letošní Sedmihorské léto

Zámek Lemberk u Jablonného v Podještědí patří mezi památky, které připravily na léto zvláštní program pro turisty.
FOTO | ARCHIV MAFRA
a odehraje koncert nabitý mnoha hity
a peckami. Koncert je na stání. Vstupné: v předprodeji 590 korun, na místě
630 korun. Web: www.sedmihorskeleto.cz
16. ČERVENCE
Vratislavice nad Nisou
Koncert na střeše, na němž vystoupí

Kamil Střihavka a akustické Trio. Jedinečný hudební zážitek na střeše knihovny v atriu kulturního centra s výhledem
do okolí. Zahraje rocková hvězda Kamil Střihavka, doprovodí ho Petr Henych na akustickou kytaru, Martin Ivan
na kontrabas, Patrik Sas na bicí a Ondřej Klímek, který bude střídat saxofon

a flétnu. V případě špatného počasí se
koncert přesune do hlavního sálu kulturního centra. Vstupné: 350 korun. Web:
www.vratislavice101010.cz
16. ČERVENCE
Horní Vítkov u Chrastavy
Dobývání dvorce - prohlídka dvorce,
vojenské ležení, lučištnický turnaj, dětský program s názvem „Cesta válečníka“ a dětská bitva. Po oba dny budete
moci zhlédnout živě komentované ukázky bojového umění našich předků při
dobývání pevnosti, používání obléhací
techniky nebo v polní bitvě. Vstupné:
100 korun (dospělí) , 50 korun (děti od
výšky bojové sekery). Web: www.curiavitkov.cz
25.–28. ČERVENCE
Liberec
Benátská 2019!
27. ročník hudebního festivalu Benátská! s Impulsem 2019 opět proběhne ve
sportovním areálu Vesec v Liberci. Vystoupí např. Karel Gott nebo švédští Europe.Vstupné: jednodenní 770–1090 korun. Web: www.benatska.cz
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Poznejte

muzeum v přírodě Zubrnice
V krajině Českého středohoří se nachází soubor hodnotné zástavby lidové architektury,
kde vedle sebe stojí stavby roubené, hrázděné i zděné. Interiérové i exteriérové expozi-

ce jsou prezentovány v několika objektech
– Zemědělská usedlost č. p. 61, Vesnický
obchod, Vesnická škola, Vodní mlýn a kostel
sv. Maří Magdalény. Součástí je nádraží
Zubrnice – Týniště Nádraží – technická památka postavena k lokální dráze Velké Březno – Úštěk v roce 1890, kterou provozuje
spolek Zubrnická muzeální železnice.

www.nmvp.cz
PřiPravujeme Pro vás:
20. 7. Pouť k Máří Magdaléně
14. 9. Pára v muzeu

INZERCE

V

ýzkumný projekt OdCom – „Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis
a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze
příčin a zjišťování zdravotních následků“, který
získal podporu z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný
stát Sasko 2014 – 2020, končí a zveřejňuje své
výsledky.
Do projektu bylo zapojeno celkem šest subjektů, z české strany Český hydrometeorologický
ústav, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
a Krajský úřad Ústeckého kraje, z německé strany
pak Technická universita Drážďany, Saský zemský
úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii
a Leibnizův ústav pro výzkum troposféry.
Od začátku devadesátých let se kvalita ovzduší díky modernizaci nebo odstavení průmyslových zařízení v česko-saském pohraničí výrazně
zlepšila. Přesto se v příhraničních oblastech
na saské straně hor na podzim a v zimě opakovaně vyskytuje obtěžující zápach.
Cílem projektu bylo na jedné straně zdokumentovat stížnosti na zápach a provést měření
škodlivin v ovzduší, na straně druhé posoudit negativní vliv zápachu a škodlivin v ovzduší na zdraví obyvatel v Sasku a Česku.
Projekt byl zahájen v roce 2016, ale vlastní
měření a sledování probíhala od ledna 2017
do března 2019 ve 3 sezónách tak, aby byly
pokryty nejrizikovější měsíce roku, tedy leden-březen a listopad-prosinec. V průběhu projektu
byly zápachy monitorovány skupinou 29 proškolených dobrovolníků s otestovaným čichem
– čichačů, a to jak na německé, tak i na české
straně zájmového území. V případě, že tito lidé
ucítili zápach, zaznamenali některé důležité okolnosti, které ho provázely, tj. hlavně typ zápachu
a následně změnu svého zdravotního stavu, a to
jak při přímém působení zápachu, tak i po jeho
odeznění. Těchto záznamů bylo celkem za dobu
trvání projektu shromážděno 491. Na německé
straně byl jako nejčastější typ zápachu uváděn
benzín, sirovodík, zemědělský zápach či blíže nepopsatelný zápach. Češi, a to zejména v oblasti
vrcholových partií Krušných hor popisovali ponej-

volníků jsou velmi cenné a poukazují na výskyt
různorodých pachových látek v ovzduší a svědčí
spíše pro jejich lokální vznik, i když dálkový přenos nelze vyloučit.
Tak jako v předešlých letech shromažďoval
Saský zemský úřad stížnosti německých občanů
a je nutné konstatovat, že v několika epizodách
v každé sezóně se zvyšoval počet stížností při JV
větru, tedy větru z Čech. Celkem bylo na německé straně území zaznamenáno od začátku roku
2017 do konce února 2019 861 stížností.
Na české i německé straně bylo provedeno
rozsáhlé dotazníkové šetření mezi obyvateli,
ze kterého vyplynulo, že Němci daleko více vnímají problematiku znečištění ovzduší jako významný problém s možnými dopady na jejich
zdraví, nevěří ve zlepšení kvality ovzduší za posledních 30 let a velký podíl na znečištění přikládají české straně.
Čichači kromě popisu pachových epizod také
odebírali vzorky zápachu. Speciální evakuované
kanystry byly pouhým otevřením ventilu během
10 min. naplněny vzorkem vzduchu a poté byly
převezeny k analýze do laboratoří Zdravotního ústavu. Ve dnech s vyšším počtem stížností
byly zaznamenány častější záznamy od čichačů,
nicméně vzorky odebrané do kanystrů v těchto
dnech obsahovaly široké spektrum těkavých organických látek a znečištění se na obou stranách
hranice lišilo.
Prokázané koncentrace zjištěných látek byly
přepočteny na tzv. jednotky zápachu. Nejvíce
vzorků bylo odebráno v Seiﬀenu (17) a v Háji
u Duchcova (7), celkem jich bylo 50. Pomocí
modelování byl zjištěn směr, ze kterého před
odebráním zápachu vál vítr a na základě toho
se mnohdy podařilo odhadnout pravděpodobný
zdroj zápachu – spalování dřeva, spalování uhlí,
použití rozpouštědel, chemický průmysl, spalování odpadků. Zdroje zápachu byly prokázány
na obou stranách hranice. Zde je důležité konstatovat, že člověk vnímá zápach již při velmi nízké koncentraci pachových látek, ale tato schopnost se může individuálně lišit. Metody analýzy
zápachů v současné době nemohou dosáhnout
kvalit lidského nosu, což vlastní měření i zjištění

gu. Nalezené koncentrace látek byly velmi nízké,
nicméně byly identiﬁkovány hlavní zdroje imisního zatížení daných oblastí, a sice pro Lom to
bylo spalování uhlí a doprava/petrochemie a pro
Deutschneudorf to bylo spalování dřeva, spalování uhlí, rozpouštědla a doprava/petrochemie.
Na stanicích ČHMÚ v Ústí nad Labem a Lomu
probíhalo měření ultrajemných částic a jemných
uhlíkatých částic – sazí (black carbon). Leibnizův
ústav pro výzkum troposféry prováděl v Deutschneudorfu měření obsahu sazí, jejichž obsah
byl často vyšší při JV proudění větru, tedy při větru z Čech a odpovídal pak městskému prostředí,
při ostatních směrech větru byly koncentrace
nižší, odpovídající venkovským oblastem.
Německý partner použil pro zachycení zápachu technologii iontově mobilizační spektrometrie, která potvrdila jak zdroje v blízkosti Litvínova tak lokální zdroje v Německu. Dále sledoval
kontaminaci ovzduší bioaerosolem, v tomto
případě byly zachyceny pouze takové druhy bakterií a plísní, které se běžně v životním prostředí
vyskytují.
Zástupci Zdravotního ústavu prokázali v průběhu projektu souvislost mezi zvýšenými hodnotami škodlivin v ovzduší, a to především ultrajemných částic a sazí, které jsou produktem
spalování fosilních paliv a nemocností dětí v jedné z Litvínovských školek. Dále byla zaznamenána souvislost mezi zvýšenými koncentracemi
ultrajemných částic a hospitalizací pacientů pro
nemoci dýchacích cest v okrese Most a stejně
i v saském příhraničí.
Pro úplnost je nutno uvést, že žádná z identiﬁkovaných látek nebyla nalezena v takové koncentraci, aby bezprostředně ohrožovala lidské zdraví.
V případě, že by byli obyvatelé vystaveni některým
naměřeným koncentracím souvisle a celoživotně,
což ovšem nejsou, tak by už ale negativní zdravotní efekt pravděpodobně mít mohly.
Závěry projektu budou předány státní správě
a politické reprezentaci obou regionů k dalšímu
řešení. Vzhledem k tomu, že byly identiﬁkovány
zdroje zápachu na obou stranách hranice, bude
nezbytné provést opatření vedoucí ke zlepšení
situace na České i na Německé straně. V Němec-
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Prázdniny nabízejí vyhlídky z věží, šermířské souboje, koncerty nebo hudební festivaly s plejádou hvězd
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27. ČERVENCE
Rokytnice nad Jizerou
Další ročník akce Krkonošská kuchyně a jiné speciality poskytne šanci ochutnat, jak se v Rokytnici nad Jizerou vaří.
Poznejte zdejší kuchaře, přijďte se setkat s přáteli a užít si společně letní den.
K dobrému jídlu a pití zahrají místní kapely mnoha žánrů, bude i tradiční zábava pro děti. Vstupné: zdarma. Web:
www.rokytnice.com
27. ČERVENCE
Staré Splavy
Tradiční pouť vypukne příjezdem Jezerní královny. Těšit se můžete na jarmark, pouťové atrakce, hudbu či divadlo. Vstupné: zdarma. Web:
www.doksy.com
1. SRPNA
Sedmihorky
Spojení kapely Arakain a Lucie Bílé
slibuje naprosto nezapomenutelný zážitek! Přijďte si oživit legendární spojení
a užít si hity jako Zimní královna či Cornouto, ale i hity Lucie Bílé jako Láska

je láska či Maraton. Samozřejmě
v rockové aranži. Koncert je na stání.
Vstupné: v předprodeji 590 korun, na
místě 630 korun. Web: www.sedmihorskeleto.cz.
2.-4. SRPNA
Budyně nad Ohří
Letos už se po dvacáté páté sejdou milovníci folku a bluegrassu na vodním
hradě v Budyni nad Ohří, kde proběhne
festival Budyňský poutník. Začne v pátek od 18 hodin, kdy vystoupí Petr Vondráček nebo Passage. V sobotu zahrají
Pokáč, Petr Kocman a PK band, Poutníci, Lokálka a další. V neděli na návštěvníky čeká modní přehlídka a promenádní koncert. Účastníci si mohou na
přespání rozložit stany v areálu hradu
a podhradí.Vstupné: od 250 korun, stanování zdarma. Web: www.facebook.com/budynskypoutnik/
3. SRPNA
Lovosice
Valdštejnské slavnosti
Na Václavském náměstí v centru Lovosic proběhnou historické slavnosti
města. Návštěvníci se mohou těšit na ry-

Keltská noc a Tři sestry patří dlouhé roky k sobě. FOTO | ARCHIV MAFRA
tířské souboje, ukázky zbraní a výzbroje, dobové tance. Vstupné: zdarma.
Web: www.lokul.net/valdstejnske-slavnosti/
8. SRPNA
Harrachov

Keltská noc. Tradiční krkonošský
open air hudební festival s nejlepším výhledem v areálu harrachovských můstků. Vystoupí například Tři sestry, Monkey Business, Dymytry, Vypsaná fiXa
a mnoho dalších. Web: www.keltskanoc.cz
8. SRPNA
Sedmihorky
Na koncertu Karla Plíhala čeká posluchače jemná a hravá poetika, komorní
atmosféra a to vše ve formě inteligentně
humorných, často vyzrále sebeironických textů nebo krátkých veršovánek.
Vstupné: v předprodeji 390 korun, na
místě 430 korun. Web: www.sedmihorskeleto.cz
9.-10. SRPNA
Budyně
Do atmosféry roku 1476, kdy vedou
burgundský kapitán Filip de Gris a švýcarský hejtman Thomas Lang záškodnickou válku, vás přenesou dvě bitvy na
vodním hradě v Budyni nad Ohří. Akce
je pro návštěvníky otevřena od 10 do 18
hodin. Vstupné: děti 60 korun, dospělí
120 korun. Web: bitva-budyne.cz
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Pro každého něco si pro
tuto turistickou sezónu
připravilo město Frýdlant.
Milovníky historie i klidu
a přírody zve na Křížový
vrch na obnovenou křížovou cestu z 18. století.
Na stejném kopci, jen
na opačné straně, se pak mohou návštěvníci projít po Lesní naučné stezce. A koho zajímá historie
centra Frýdlantu, nenechá si ujít pondělní komentované prohlídky města.
Křížová cestA NA KřížovéM vrchu
Původní křížová
cesta na Křížovém
vrchu z roku 1737
byla před dvěma
lety
obnovena.
Dnes je největším
lákadlem Frýdlantu. Návštěvníkům nabízí 14 žulových zastavení
se smaltovanými obrázky, odpočinková místa, tři
netradiční vyhlídky na hrad a zámek a na město
a pohodlnou cestu po obnovených stezkách. To
vše zasazené do přírodní rezervace, ve které je
po celý rok slyšet zpěv ptáků a od jara do podzimu i šumění listů.
LesNí NAučNá stezKA
Lesní naučná stezka navazuje na křížovou cestu
zhruba v polovině Křížového vrchu. Také ona vede
návštěvníka upraveným chodníčkem po přírodní
rezervaci. Přes mokřad pak povalovým chodníkem nebo dřevěným mostem. Součástí Lesní naučné stezky jsou zábavné kvízy, které seznamují

Město Frýdlant

děti i dospělé s horninami, rostlinami i živočichy
přírodní rezervace.
ProhLídKy FrýdLANtu
Každé pondělí od 11.00 a od 15.00 hodin se mohou turisté vydat na cestu za poznáním Frýdlantu.
Stačí se zúčastnit komentované prohlídky Frýdlantu, kterou vede frýdlantský hejtman Hans z Gersdorfu. Za hodinu a půl provede návštěvníky radnicí, nabídne pohled z radniční věže, prohlídku
náměstí, představí obnovený fragment městských
hradeb nebo kostel Nalezení sv. Kříže se vzácným
mauzoleem Redernů.
Nová exPozice MuzeA ŠPitáLeK
Městské
muzeum Špitálek láká
na novou interaktivní expozici.
O historii Frýdlantu či tradičních
řemeslech města

se tu lze dozvědět
zábavnou
formou.
Expozice na příchozí
mluví, v jedné části je
zavede na klasické tržiště, které doprovází
i příslušné zvuky trhu.
rAdNice
s MuzeeM
A rAdNičNí věží
Stálou atrakcí Frýdlantu je možnost rozhlédnout se po městě
a okolí ze 48 metrů vysoké radniční věže. Ve druhém patře radnice se pak nachází městské muzeum s malou galerií obrazů, Valdštejnskou
místností, selskou jizbou, měšťanským pokojem,
hudebním salónkem, střelnými zbraněmi nebo
popravčím mečem.
BetLéM
Ve zrekonstruovaném podstávkovém objektu v Zahradní ulici se
skrývá mechanický betlém, který
po celý život vytvářel Gustav Simon. Tvoří ho 130
pohyblivých a 50 statických ﬁgur.
Podrobné informace o všech
turistických cílech Frýdlantu najdete na:

www.mesto-frydlant.cz
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Léto v kraji. Nevíte, kam dříve

Prázdniny nabízejí vyhlídky z věží, šermířské souboje, koncerty nebo hudební festivaly s plejádou hvězd
DOKONČENÍ ZE STRANY 33

14. SRPNA
Liberec
Tradiční mezinárodní setkání flašinetářů. I letos se do Liberce sjedou flašinetáři z Česka, Polska, Francie, Německa
nebo Švýcarska. Můžete se opět těšit na
produkci flašinetářů v ulicích a na náměstí v centru města, unikátní koncert
klasických skladeb v kostele sv. Kříže,
přednášky v muzeu a další aktivity.
Web: www.visitliberec.eu
17. SRPNA
Hrádek nad Nisou
18. ročník bike marathonu horských
kol. Trasy v délkách 30, 50 a 80 km vás
provedou sudetskou částí Lužických
hor a Ještědského hřebenu, tradičními
místy jako mystická Česká brána, tajuplný Buk Republiky či okolí Vápeňáku.
Startovné: 450 korun. Web: www.bikebabileto.cz
23.–24. SRPNA
Doksy
Festival Mácháč - Největší domácí taneční festival na pláži Klůček u MáchoINZERCE

va jezera. Vystoupí brazilská hvězda
Bruno Martini, Coone, Michael Burian,
Sasha Vee a mnoho dalších. V rámci
areálu je kromě hlavní stage, kde probíhá vystoupení hlavních hvězd, také několik vedlejších scén. Celkem vystupuje přes 100 umělců. Vstupné: od 1190
korun do 3900 korun. Web: www.festival-machac.cz
30. SRPNA
Liberec
Bat Night: Mezinárodní noc pro netopýry - populární akce se opět koná
v Panském lomu před Hanychovskou
jeskyní. Návštěvníci se zde mohou setkat se živými netopýry, vyslechnout
přednášku a odnést si i propagační materiál. S sebou nutno vzít baterku, která
vydrží svítit déle než jednu hodinu.
Akce se koná za každého počasí. Vstupné: zdarma. Web: www.visitliberec.eu
31. SRPNA
Děčín
Mezinárodní mistrovství České republiky v jízdě na pákových drezínách závod přeborníků v jízdě na pákových
drezínách dlouhý deset kilometrů se

Festival Mácháč je také přehlídka
ženské krásy.
FOTO | ARCHIV MAFRA
uskuteční v areálu Česko-saských přístavů v Děčíně od 10 hodin. Pro návštěvníky je k dispozici občerstvení, atrakce
pro děti nebo jedna páková drezína, aby
si mohli sami vyzkoušet, jaké to je uřídit takový stroj na ruční pohon. Vstup-

né je zdarma. Web: www.pakove-dreziny.cz
31. SRPNA
Severní Čechy
Hradozámecká noc. Milovníci historie a českých památek si mohou užít netradiční prohlídky hradů a zámků, které
spadají pod Národní památkový ústav.
Na zámku Duchcov například proběhne
úniková hra, na zámku Velké Březno
mohou dospělí návštěvníci okoštovat
vína a v mosteckém kostele si připravili
speciální noční kostýmovanou prohlídku plnou českých panovníků a králů.
V hradu Grabštejn se návštěvníci seznámí s historkami ze života členů rodiny
Clam-Gallasů se sladkou tečkou v podobě ochutnávky dobových jídel a zmrzliny. Web: www.hradozameckanoc.cz
31. SRPNA
Liberec
Pivní festival láká na to nejlepší z převážně regionálních pivovarů a také na
kvalitní hudbu. Představí celkem 12 českých pivovarů, jeden německý. Návštěvníci ochutnají více než 60 druhů
piva. Web: www.visitliberec.eu
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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 Pri(kot)
mě každý všední den od 17.50.
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.
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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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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.
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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
Liberec
BG Technik cs, a.s.,Dr. M. Horákové 1093/116a
tel.: 485 113 070
Turnov
NÁŘADÍ Karel Jiránek, Ohrazenice 310
tel.: 731 174 078 tel.: 481 312 912
Jičín
AB PROFI s.r.o., M. Koněva 199
tel.: 602 303 359, tel.: 493 525 565
Jilemnice
Železářství Vondráček, Kavánova 178
tel.: 603 169 333

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-
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ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY
Karel Gott se těší na vystoupení
na festivalu Benátská s Impulsem.

CENY TRAVNÍCH TRAKTORŮ OD
TRAVNÍ TRAKTORY VARI
/
/
/
/
/
/
/
/
/

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

47 490 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 / Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 / Červený Kostelec, AGRICO
s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 / Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 / Česká Třebová,
Garden - parts s.r.o, Ústecká 463, T 777 969 603 / Dvůr Králové n.L. - Dubenec, Magrix, s.r.o., Dubenec 200, T 724009568 / Hořice v Podkrkonoší,
ZAHRADNÍ TECHNIKA, Karlova 498, T 731 463 284, 739 213 192 / Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 / Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská
obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 / Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305 127 / Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr.
Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 / Libice nad Cidlinou, VARI a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 / Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM
MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420, T 326 734 431-2 / Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 / Přelouč,
KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127 / Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 / Studenec, Dušan Jech,
Studenec 7, T 608 722 084 / Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 731 443 979 / Uhlířské Janovice, Aribor
s.r.o., Kolínská 670, T 604 320 363

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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Neznám slovo „nejde“, protože
jen nahrazuje „nechce se mi“
Čisté, živé a ekonomicky
silné město, plné kultury
a široké nabídky
volnočasových aktivit.
Tak vidí v budoucnu své
město primátor Jablonce
Milan Kroupa. A už na
tom začal pracovat.

Milan Kroupa
Narodil se 13. ledna 1974
v Jablonci nad Nisou, kde také
trvale žije.
■ Vystudoval makroekonomii na
Technické univerzitě v Liberci.
■ Působil jako podnikatel v oblasti
telekomunikací, od roku 2004 je
jednatelem společnosti GREPA
Networks.
■ V roce 2018 uspěl za hnutí ANO
v komunálních volbách a stal se
primátorem Jablonce nad Nisou.
■

Primátor Jablonce nad Nisou Milan
Kroupa před nástupem na magistrát
23 let podnikal a byl zvyklý být svým
pánem. Teď je v situaci, kdy se do jisté
míry musí přizpůsobit procesům, které
vyžaduje státní správa a samospráva.
Občas mu agenda přijde zdlouhavá,
přesto tvrdí, že vložením vlastní energie
lze vše značně urychlit. To, že přišel do
úřadu bez předchozího politického zatížení, mu dává možnost dělat věci více
manažersky než politicky. „Je to velmi
osvobozující,“ říká Kroupa.
Od začátku volebního období jste
v jednom kole. Už si vše po nástupu
do vedení města takzvaně sedlo?
Je pravda, že vstup na magistrát byl skutečně hektický. Bývalé vedení se rozhodlo nám to příliš neusnadnit a některé
agendy nám vůbec nepředalo. Naproti
tomu nelze opomenout profesionální
přístup naprosté většiny úředníků magistrátu. Smekám před nimi, protože bez
ohledu na to, kdo je ve vedení města, dělají svoji kvalitní práci. Musím říci, že
jejich vstřícnost byla opravdu základním pilířem našeho vstupu do úřadu. Nechci vyloženě jmenovat, ale bez některých si to vůbec neumím představit.
Co konkrétního se vám už podařilo
pro obyvatele Jablonce udělat?
Co považuji za úspěch, je jednoznačně
zachování plného provozu městské hromadné dopravy tak, jak byli občané
zvyklí. Reálně totiž hrozilo zastavení
veškeré MHD v Jablonci k 25. lednu letošního roku nebo jeho podstatné omezení, a to až na zhruba 30 procent. To
bylo samozřejmě nemyslitelné a jsem
rád, že jsme tuto situaci zvládli. Dalším
úspěchem je dohoda s krajským úřadem, respektive s panem hejtmanem na
podstatném navýšení spolufinancování
provozu meziměstské tramvajové linky
číslo 11, kdy jsme získali navíc zhruba
osm milionů korun ročně a svým způsobem tak tuto linku zachránili. Neméně

Jablonecký primátor Milan Kroupa se mimo jiné zaměřil na výstavbu nového
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
dopravního terminálu a prodloužení tramvajové linky.
podstatná je také dohoda o zachování
střední uměleckoprůmyslové školy
v její původní 140 let staré historické budově. A vlastně ještě z jedné věci mám
opravdu radost a tou je zachování počtu
lidí pracujících v programu veřejně prospěšných prací. Někdy mi přijde, že si
státní úředníci neuvědomují, že se jedná
zejména o sociální program, který má
silný vliv na sociální smír ve městech.
Jsem si jistý, že specificky veřejně prospěšné práce by měly zůstat ve financování ministerstva práce a sociálních
věcí už jen proto, že vedou lidi k práci.
A podařilo se něco, co vám osobně
udělalo radost?
Za svůj velmi osobní úspěch považuji
kompletní změnu v městské policii.
Troufám si tvrdit, že nyní máme jednu
z personálně nejlépe obsazených městských policií v republice. Ačkoliv výčet

věcí, které považuji za povedené, není
úplně krátký, teď se musíme soustředit
zejména na akce, které jsou svým rozsahem pro Jablonec neobvyklé a hlavně
zásadní. Jedná se o výstavbu nového dopravního terminálu a prodloužení tramvajové linky. Tento projekt změní charakter města a očekávám, že přinese
i změnu atmosféry – zejména v okolí
centra – výrazně k lepšímu.
Je něco, co byste dnes s odstupem
udělal jinak?
Asi to bude znít hodně nekriticky, ale
vlastně asi nic zásadního. První půlrok
na úřadu považuji za takový zaškolovací a opatrný. Zcela zásadní chyby bych
pojmenovat nedokázal. Možná i díky
tomu, že neznám slovo „nejde“, protože
jen nahrazuje spojení „nechce se mi“.
Netajíte se tím, že chcete více zapo-

jit jablonecké podnikatele a firmy
do takzvané společenské odpovědnosti firem. Jak je chcete přesvědčit, aby do města investovali své peníze?
Podnikatelé vždy byli a vždy budou
tím, co tvoří města. Jsou to ti, kteří zaměstnávají lidi a investují do staveb
a tím přímo i nepřímo ovlivňují rozvoj
městských území. Úřad by měl být pouze tím, kdo pro tyto aktivity vytváří prostředí. Zde máme hodně co dohánět.
Můj cíl je vrátit „do hry“ podnikatele,
kteří tím, co dělají, trvale dokazují, že
jim není osud města lhostejný. Je třeba,
aby měli možnost cíleně a smysluplně
ovlivňovat jeho rozvoj. Pojem společenská odpovědnost firem není rozhodně
prázdný. Zahájil jsem nový způsob setkávání a společné práce s podnikateli.
Z reakcí, které se mi od nich vrací, věřím, že to bylo správné rozhodnutí a velmi dobrý krok. Opravdu se velmi těším
na rozvoj této spolupráce.
Pokud byste měl kouzelný prsten
Arabely a dokázal se přenést do
doby za deset let, jak bude Jablonec vypadat?
To je hodně vábivá možnost. V mých
představách vidím čisté, živé a ekonomicky silné město, plné kultury a široké
nabídky volnočasových aktivit. Určitě
potřebujeme dopravní obchvat v podobě alespoň západní tangenty, protažení
krajské silnice I/14 z Liberce až na výpadovku na Harrachov, a to ideálně s tunelem pod ulicí Palackého při zachování
Vrchlického sadů. Určitě vidím krásné
a perfektně funkční okolí jablonecké
přehrady, protože tu považuju za skutečný klenot města. A rozhodně si přeju,
abychom žili v ideálním souladu s okolní přírodou a maximálně rozšířili zeleň
ve městě.
(PR)
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Sport

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

FOTO | STADIUMGUIDE.COM A WIKIPEDIA.ORG

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
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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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Herec Miloš Kopecký: Někdy vás osud donutí...

Tajenka: ... být statečný.
INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

ČERVEN / ČERVENEC 2019

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI

1 2 3 4 5 6

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

7 8 9 10 11 12
2
OPAVIA
VIA
Ovesné s jablkem
jab
215 g

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
PILSNER
LSNER
URQUELL
QUELL
světlý
lý ležák
0,5 l

VP KOZEL
KO
světlé vý
výčepní
pivo 0,5
0 l

SEMTEX
MTEX
Originál
nál 0,5 l

BIRELL
polotmavý
0,5 l

OPAVIA
Ovesné 215 g
SEMTEX
Forte 0,5 l

OPAVIA
Ovesné kokosové 215 g

SEMTEX
Krvavý pomeranč
0,5 l

OREO ORIGINAL
vanilla filling 110 g

OREO ORIGINAL
vanilla filling 44 g
BIRELL
světlý 0,5 l

S

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LE VNĚ JI

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1.6.2019 do 31.7.2019
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

OO
IC

JTE

RYCHLÁ
DATA

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (Např.: COOP 01062019 12345)

PU

VĚ
NO

JUPÍK AQUA
jahoda 0,5 l

VP KOZEL
Florián
0,5 l

POŘI Ď
TE

KOFOLA originál, 2 l

OREO
Chocolate Creme 176g

Jablonecko, Semilsko, Turnovsko
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V horách mají další nové hřiště

Tanvaldská radnice dala skoro dva miliony na to, aby ve městě přibylo místo, kde mohou lidé sportovat
MILOSLAV LUBAS
TANVALD | Další sportovní hřiště ozdobilo Jizerské hory. Vyrostlo u základní školy v Horním Tanvaldu, kde se učí
děti, které potřebují speciální podporu.
Radnice ho otevřela 11. června. Moderní hřiště nahradilo ošklivou asfaltovou
plochu.
„Za vybudování nového hřiště s umělým povrchem jsme zaplatili necelé dva
miliony korun,“ říká tanvaldský starosta Vladimír Vyhnálek. „Hřiště se snažíme stavět u škol, aby tam učitelé a učitelky vedli děti k ke sportu. Po skončení
vyučování slouží hřiště veřejnosti. Dobré školy a rozšiřující se možnosti, jak
trávit volný čas, udrží lidi v Tanvaldu
a nebudou se stěhovat jinam.“
Horní Tanvald sousedí se Smržovkou
a kvalitní hřiště tam zatím chybělo. Jen
nedaleko od pomníku císaře Františka
Josefa se nachází pěkné hřiště pro nejmenší děti.
Na hřišti vedle základní školy v Horním Tanvaldu se dá hrát malá kopaná,
basketbal, volejbal nebo přehazované.
INZERCE

turnaji škol skončili mezi osmi týmy na
druhém místě.“
V Tanvaldu je hlavním sportovištěm
stadion na sídlišti Výšina s fotbalovým
hřištěm, atletickým oválem, skateparkem a kurtem pro plážový volejbal. Sousedí s ním víceúčelové hřiště s umělým
povrchem. Nedaleko se rozkládají tenisové kurty. Mezi gymnáziem a Masarykovou školou stojí další hřiště s umělým povrchem. Na Výšině je velká sportovní hala.

Radnice vyjde vstříc
vyznavačům parkouru
Nové moderní hřiště u základní školy v Horním Tanvaldu pokřtil turnaj v přehazované.
FOTO | ANTONÍN BĚLONOŽNÍK
Ke hřišti patří také plácek s takzvanými
workoutovými prvky určenými pro posilování.
„Hřiště jsme otevřeli turnajem v přehazované pro šest týmů složených ze
žáků šestých a sedmých tříd. Dva jsme

dali dohromady my, dva tanvaldská
sportovní škola a dva škola v Desné,“
uvádí ředitel školy Jan Kulhánek. „V budoucnu počítáme s dalšími turnaji pro
školy v Tanvaldu a okolí. Našim žákům
se daří třeba v basketbalu. Na okresním

„Na hřišti mezi gymnáziem a Masarykovou školou chceme za půl milionu korun rekonstruovat umělý povrch,“ dodává Vyhnálek. „Počítáme tam také s parkourovými prvky s bezpečnými dopadovými plochami. Parkour spočívá v posilování a hlavně překonávání překážek
s pomocí gymnastiky.“
Ve sportovní hale připravuje radnice
vztyčení horolezecké stěny. Vyjde na
1,2 milionu korun.

19 15
20 ,6
×1 "
08
0

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

12
80 8"
×8
00

+ 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

