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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
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Cestovatel pošle na
koleje festivalový vlak
PŘÍLOHA NÁŠ KRAJ

Letní tipy a zajímavé akce
na jižní Moravě
... str. 17 až 39

VERONIKA ARICHTEVA

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

Albert Fikáček přenese hudbu na palubu vlaku. Vznikne unikátní festival ŽiWELL Express.

Albert Fikáček si pronajal vlak a v něm pořádá
netradiční cestovatelský a hudební festival. Skupina
230 dobrodruhů vyrazí na čtyřdenní výlet v červenci.
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Proč jezdit vlakem na festival,
když se může konat přímo ve vlaku?
Cestovatel a dobrodruh Albert Fikáček
z Brna se rozhodl pronajmout si vlak, sehnat cestovatele, hudebníky a další nadšence a vyrazit spolu s nimi na čtyřdenní festival ŽiWELL Express.
„Dříve jsem měl cestovku, když ji nemám, začalo mi organizování cest chybět. Na Silvestra jsem uspořádal výlet
do Černobylu vlakem. Protože dopadl
dobře a všem se moc líbil, navíc vlak výletu dodal skvělou atmosféru, rozhodli

jsme se s kamarády, že uspořádáme i nějakou akci v létě,“ vysvětluje Fikáček,
jak se zrodila myšlenka uspořádat netradiční festival ve vlaku.
Akci, která se koná od 11. do 14. července, popisuje jako napůl hudební a napůl cestovatelský festival pro dobrodruhy a jejich kamarády. Vlak se šesti vagony vyrazí ve čtvrtek 11. července z Prahy a pojede do Bransouz na Vysočině.
„Tam je na programu koncert kapely
Helemese a první noc tam přespíme. Pokračovat budeme na Brno. V Blansku
stavíme hned vedle zatopeného lomu na
koupání, takže z vlaku vylezeme přímo

FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ

do vody, což je super. V Zastávce
u Brna se svezeme úzkorozchodnou parní lokomotivou. Přespíme ve Vápenné
v Rychlebských horách. Naším cílem
jsou Piešťany, kde máme domluvenou
prohlídku pivovaru, který uvařil speciální pivo pro náš festival, a koncert kapely Zrní,“ vyjmenoval program Fikáček.
Po cestě se přímo ve vlaku ve vyhrazeném vagonu budou konat cestovatelské přednášky a v jiném se bude koncertovat. Místo se najde i pro ty, kteří chtějí hudbu tvořit a společně s ostatními jamovat. Organizátoři doporučují vzít si
s sebou kytaru, ukulele, flétnu či foukací harmoniku i zpěvníky.
„Každý den pojedeme šest až osm hodin, na místě, kam dojedeme, se účastníci mohou těšit na koncert na louce v blízkosti nádraží a následný táborák,“ dodal.
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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Modernizace Zvonařky začíná
Autobusové nádraží
Zvonařka už nebude
„místem hrůzy“. Dělníci
se v červenci pustí
do velké rekonstrukce
za více než sto milionů.
MAREK OSOUCH
MILADA PROKOPOVÁ
BRNO | Kdo zavítal na brněnské autobusové nádraží Zvonařka, měl z něj nejspíš
velmi negativní pocit. Obří betonová
a ocelová konstrukce zastřešující jednotlivá nástupiště bez jakéhokoliv prosvětlení
z nádraží dělá nevábné místo.
Jeho majitel, jímž je společnost ČSAD
Brno-město holding, proto už několik let
plánuje rekonstrukci. Začít se mělo už
loni v létě, nakonec ale dělníci nastoupí
zhruba s ročním zpožděním. To modernizace za zhruba sto milionů nabrala kvůli
schvalování dotace, jež má pokrýt až tři
čtvrtiny nákladů. „Do oprav se pustíme
hned po skončení výběrových řízení. Počítáme, že začneme na začátku prázdnin.
Nejprve upravíme podhled, zastřešení
a osvětlení,“ uvedl šéf společnosti Antonín Grund.
Stavební ruch na Zvonařce tak pocítí
i cestující. Nemusí však mít obavy, že by
stejně jako v případě velké modernizace
hlavního vlakového nádraží museli využívat jiné brněnské stanice. Provoz autobusů na Zvonařce totiž zůstane zachovaný,
nádraží nelze zavřít, jen se podle postupu
prací budou například některé zastávky

KRÁTCE
Vyškov bude střežit víc
kamer. Přibude jich 19
VYŠKOV | Za 2,2 milionu korun rozšíří
Vyškov počet kamer, které dohlížejí na
pořádek ve městě. Současných 16 doplní v následujících týdnech dalších 19.
Masarykovo náměstí dnes snímá pouze
jedna otočná kamera z radniční věže,
přibude k ní dalších pět. „Systém přispívá k odhalování stovek přestupků ročně. Téměř denně obdržíme nějakou žádost od státní policie, na událost se můžeme zaměřit a řádně ji zdokumentovat
se všemi potřebnými detaily, jako jsou
registrační značky nebo podoby zúčastněných osob,“ vysvětlil šéf vyškovských strážníků Petr Sedláček.
(zab)

Autobusové nádraží Zvonařka bude podle návrhu architektů prosvětlenější a přívětivější.
přesouvat na jiná nástupiště. Autobusy
tak budou odjíždět odjinud, než jsou lidé
zvyklí. „Omezení budou mírná a budou
se týkat většinou jednoho nástupiště,“ doplnil Grund.
První etapa rekonstrukce bude hotová
zhruba po třech měsících, na ni však
hned na podzim naváže druhá. „Ta by
měla trvat do konce příštího roku,“ poznamenal.

Konec brněnské ostudy
Zvonařka, kterou denně projde 25 tisíc
lidí a odbaví tisíc spojů, se tak za rok
a půl promění k nepoznání. Autorem návrhu budoucí podoby je brněnská architektonická kancelář Chybik+Kristof.
„Doufáme, že z největší ostudy Brna uděláme nejpříjemnější místo ve městě,“ uve-

dl k projektu již dříve architekt Ondřej
Chybík.
Nejviditelnější změnou bude nová výpravní budova ve tvaru vlny, která poběží
pod levitující betonovou střechou jako
kontrast mezi brutalistní architekturou
80. let minulého století a 21. stoletím.
„Rozhodli jsme se zachovat stávající ocelovou konstrukci střechy, která je unikátní, ale očistíme ji, natřeme a prosvětlíme.
Hlavní vstup bude od obchodního centra
Vaňkovka. To v 80. letech, kdy nádraží
vzniklo, ještě neexistovalo, ale dnes od
něj proudí drtivá většina cestujících,“ vysvětlil Chybík s tím, že střecha bude sloužit i nadále jako parkoviště autobusů.
Ve výpravní budově lidé najdou prodejnu jízdenek, čekárnu, bistro a všechno, co patří k modernímu nádraží. To dostane i další vchod z Plotní ulice nebo

VIZUALIZACE | CHYBIK+KRISTOF

nový informační systém v podobě barevných světel. „Rozzáříme konstrukci
LED světly, která ji budou prosvětlovat
odspodu, takže se bude světlo odrážet
dolů a zvětšovat prostor,“ řekl Chybík.

Ozáří je barvy Brna
Původně mělo nádraží svítit všemi barvami Evropské unie jako znak toho, že z něj
odjíždějí i autobusy do ciziny. Nakonec
se ale architekti rozhodli využít jen bílou
a červenou coby barvy Brna. Jako příliš
drahé vyhodnotili i původně navrhované řešení, že by LED světla mohla sledovat příjíždějící autobus a tím lidem
usnadnit orientaci. To se tedy nevybuduje. Ze Zvonařky naopak zmizí nevzhledné stánky s řadou reklam, jež nádraží
v současnosti lemují.

Knihovna se na celé léto zavře
BRNO | Už za týden se skoro na čtvrt
roku zavře Moravská zemská knihovna
(MZK) v Brně kvůli dosud největší rekonstrukci. Čtenáři, kteří si nedovedou
představit dovolenou bez patřičné zásoby knih, by tak návštěvu neměli odkládat. Knihy si můžou půjčit ještě poslední školní den, tedy v pátek 28. června.
Pak se až do poloviny září druhá největší knihovna v Česku uzavře.
Nejkomplikovanější částí rekonstrukce je modernizace atria, které je v havarijním stavu. „Je hodně zanedbané,
bude se kompletně měnit hydroizolace.
Pod atriem je konferenční sál a do něj
zatéká,“ poznamenala mluvčí knihovny
Martina Šmídtová. V MZK je registro-

váno bezmála 20 tisíc čtenářů, ročně
však knihovnou projde téměř tři čtvrtě
milionu lidí. Také proto je nutná kompletní oprava sociálních zařízení. Ve studovnách se obmění část mobiliáře, někde také osvětlení. V části, kde jsou
sklady knih, dělníci zateplí fasády.
Rekonstrukce je záměrně plánovaná
na léto, kdy je návštěvnost knihovny
nejnižší. „Víme, jak důležité jsou zdejší
fondy pro naše čtenáře, proto se pokoušíme maximálně zkrátit dobu, po kterou
musí být knihovna uzavřena. Právě
z toho důvodu jsme opravy rozložili do
dvou termínů – na období letních prázdnin v roce 2019 a také v roce 2020,“ podotkl ředitel knihovny Tomáš Kubíček.

V příštím roce dělníci dokončí úpravu
atria a položí nové koberce ve studovnách.
Jako kompenzaci knihovna všem čtenářům s půlroční a roční průkazkou platnou k 30. červnu automaticky a zdarma
prodlouží registraci o tři měsíce. Od
června je výpůjční doba knih prodloužena až do 23. září. Bibliobox na vracení
knih zůstane přes léto v provozu.
Budova MZK v Kounicově ulici byla
dokončena v roce 2001. „Oprava je součástí velkého projektu na zkvalitnění
služeb, a to z peněz Evropské unie.
Z celkových 94 milionů představuje stavební část bezmála 49 milionů korun,“
doplnila Šmídtová.
(zab)
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Cestovatel pošle na
koleje festivalový vlak
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Kdo nebude chtít spát pod stanem na
louce, může přespat ve vlaku, který
bude vybavený lůžkovými vozy.
Po cestě zpět bude v Brně hodinu a půl
pauza v Králově Poli, kde vystoupí divadelní soubor Kriplíci, jehož členové jsou
vozíčkáři. Fikáček by vozíčkářům rád
zpřístupnil celý festival, zatím se však
řeší, zda k vlaku bude možné zařadit
i bezbariérový vagon. Kapacita vlaku se
šesti vagony je 230 lidí. „Fesťáček bude
malý, nechceme jej přefouknout. Teď je
přihlášených 150 zájemců,“ sdělil.
Vagony i lokomotivu mají pořadatelé
pronajaté od tří dopravních společností.
„Vypravit vlak na festival je docela složité, ale naštěstí nám s tím pomohli odborníci, a hlavně s námi spolupracuje
Správa železniční dopravní cesty, která
nám sama nabídla pomoc a po cestě
nám připravila atrakce, jako například
prohlídku stanoviště výpravčího nebo

ŽiWELL Express
Festival se koná 11. až
14. července. Během čtyř dnů
účastníci ujedou 1 200 kilometrů
ve vlaku, kde se budou konat
přednášky a koncerty.
■ Ve čtvrtek v 18.15 vlak odjíždí
z Prahy, přespí se v Bransouzích,
v pátek odpoledne přijede do
Brna a přespání je ve Vápenné.
V sobotu večer vlak dorazí do
slovenských Piešťan. V neděli se
odjíždí zpět směr Brno a Praha.
■ Festivalové jízdenky se
prodávají od 2 900 do 3 900
korun. Zájemci se mohou hlásit
na webu www.ziwellexpress.cz
■

ukázku železniční drezíny,“ vyzdvihl Fikáček spolupráci, která jej dokonce překvapila.

Pořadatelé festivalu jsou z Expediční
klubovny v Brně a festival chystají už
dva a půl měsíce. Jedenatřicetiletý fanoušek železnice, jenž pracuje jako analytik v energetice, už navíc plánuje další akci na příští rok. „Rádi bychom vlakem vyjeli do Íránu a uskutečnili dvoutýdenní cestu z Prahy a Brna do Teheránu,“ prozradil své plány.
Za sebou už má několik cestovatelských výprav včetně plavby k africkému
pobřeží na lodi vyrobené z PET lahví.
„Pokusů jsme učinili pět. Jednu loď
jsme otestovali v Brně, druhá ztroskotala v roce 2010 na Korsice. Třetí loď nám
na Korsice zabavili, pak jsme si ji v noci
vzali zpět a odpluli s ní do Itálie, kde
nám ji zabavili a vyhodili na moře. Čtvrtou loď nám ukradli ještě před tím, než
jsme s ní mohli někam doplout, a s pátou
se to konečně podařilo,“ zavzpomínal
na to, co předcházelo výpravě před dvěma lety, kdy dvoučlenná posádka s lodí
nakonec doplula ke břehům Tuniska.

Cestu přes hlavní
tah chodcům
usnadní semafor
LIPŮVKA | Desetitisíce aut denně projedou po hlavní silnici mezi Brnem a Svitavami. Právě tato frekventovaná komunikace ale rozděluje několik obcí na dvě
poloviny. Dostat se z jedné na druhou je
tak pro místní složité. V Lipůvce na Blanensku si teď prosadili semafor k přechodu, který by měl situaci pomoci. „Zatím se to ladí. Čekáme na vodorovné
značení. Jakmile bude hotové, můžeme
semafor spustit. Mělo by to být během
tohoto týdne,“ přiblížil v pondělí starosta Lipůvky Ivo Pospíšil (za STAN).
Světla u přechodu ale mají povolená
jen dočasně – do konce října. Do té
doby budou sledovat, jak semafor ovlivňuje provoz. Zhoršení dopravy se totiž
obávají policisté, kteří tam semafor původně nechtěli. „Policie navrhovala
jiné řešení, spočívající v přechodu se
středovým ostrůvkem. Tento návrh byl
zamítnut kvůli současně nutnému přesunu autobusové zastávky,“ řekl policejní
mluvčí Pavel Šváb s tím, že situaci na
silnici budou monitorovat. V případě,
že bude semafor způsobovat velké problémy, nemusí v obci vydržet ani do
onoho podzimního termínu.
(mos)
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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.

INZERCE

LETNÍ BRIGÁDY
NEJEN
V PRAZE

Relaxace na Šumavě

v krásné přírodě národního parku

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

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

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

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

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

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

FOTO | 2x WIKIPEDIA.ORG

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

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

INZERCE

NIKDO VÁM NEVNUCUJE,
CO SI MÁTE MYSLET

ParlamentníListy.cz

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

FOTO | SHUTTERSTOCK

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

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

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

korunnicukr.cz

14 21. června 2019

Česká republika

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

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

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

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

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

INZERCE

9 525 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Ekonomik N7 - 7B 4+KK

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů
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Česká republika

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

Největší
specialista

NĚMECKO | Evropané včetně Čechů budou nadále na
německých dálnicích
jezdit zadarmo. Evropský soudní
dvůr uznal stížnost Rakušanů
na
chysta-

na digitální

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

Patrik Děrgel a Markéta Frösslová.

tvorbu

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

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

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

Cena: 14 990 Kč

PRODEJNA DOMINIKÁNSKÉ
NÁMĚSTÍ 2
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Mateřská a Základní škola
Sluníčko-Montessori s.r.o.
Nabízí volná místa ve třídách s angličtinou
na pobočkách:

• J. Babáka 11, Brno - Královo Pole
• Náměstí 28. října 16, Brno - střed
Montessori mateřské centrum
na Náměstí 28. října 16
zve maminky s dětmi do 3 let na programy.
Kontakt:

Tel.: 731 613 005
e-mail: slunicko.zastupkyne@seznam.cz
www.slunicko-montessori.cz

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• disponent/ka
• laborant/ka
v mikrobiologické
laboratoři
• odborná poradkyně
pro hojení ran
• specialista hygieny

• specialista sterilizace
• dělnice ve zdravotnické
výrobě
• skladník/skladnice
• švadlena
ve zdravotnické
výrobě

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti • čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou • 3 dny dovolené navíc • příplatky nad
zákonnou výši – příplatek za odpolední směnu 17,60,- Kč/hod; příplatek
za práci v noci 27,54,- Kč/hod; příplatek za práci v sobotu 15% průměrného
výdělku; příplatek za práci v neděli 20% průměrného výdělku • možnost
osobního rozvoje v rámci L&R Academy • kooperativní prémie • dotované
stravování • odměna na dovolenou a vánoční odměny • vitamínové balíčky
• věrnostní odměny • ﬁremní akce a beneﬁty

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.
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Středoevropský technologický institut | www.ceitec.cz

Je Vám 55-70 let? Máte neklidný spánek?
Zhoršila se vám paměť nebo pozornost?
Může se jednat o počátek degenerativního onemocnění
mozku. Dalšími projevy mohou být zpomalení pohybů,
svalová ztuhlost, tichá řeč, zácpa, změna čichu nebo
zhoršení nálady.
Neurovědci z CEITEC MU hledají dobrovolníky
pro výzkum Parknisonovy nemoci a jiných
neurodegenerativních onemocnění mozku. Časný záchyt
těchto onemocnění je velmi důležitý pro jejich léčbu. Pokud
byste se chtěli účastnit, ozvěte se nám!

MUDr. Ivona
Morávková

ivona.moravkova@ceitec.muni.cz
+420 774 176 568

P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
http://www.pd-refractories.cz/kariera

vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní pozici:
SAMOSTATNÝ INVESTIČNÍ
TECHNIK
Místo výkonu práce: Velké Opatovice (včetně odloučených závodů)
Požadujeme: vzdělání - ÚSO nebo VŠ stavební
řidičský průkaz „B“
praxe ve stavební projekci a výstavbě vítána
znalost cizího jazyka vítána
Nabízíme:

práce ve stabilní nadnárodní společnosti
profesní růst ve zkušeném kolektivu
výhodné platové podmínky s možností dalšího růstu
pružná pracovní doba, 26 dnů dovolené
příspěvky na penzijní a životní pojištění
rozsáhlý sociální program, příspěvky na stravování

Předložte:

strukturovaný životopis
kopie dokladů o absolvování vzdělání a pracovní praxi

Nástup:

co nejdříve po skončení výběrového řízení

Zájemci, hlaste se do 28. 06. 2019
u pí Dany Krejčířové, vedoucí personálně-mzdového oddělení
tel.: 516 493 306, 725 777 909, mail: Dana.Krejcirova@pd-group.com

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN 5PLUS2 PRO JIŽNÍ MORAVU

LETNÍ TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE
A VÝLETY PO JIŽNÍ MORAVĚ

Na zámek
do Slavkova
míří Sting

21. ČERVNA 2019

INZERCE

Začalo to někdy roku 1925, kdy pan Vladimír
Horčica, toho času majitel významného měšťanského domu na rohu brněnských ulic Česká
a Solniční, zřídil na tomto místě lahůdkářství
a prodej koloniálního zboží delikatesního zaměření.
Přišla ovšem válka
a poté bouřlivé politické
změny, jejichž výsledkem
bylo převzetí koloniálu
státním podnikem Pramen. Minulo temných

40 let
let, než bylo možné v rodinné tratra
dici pokračovat. Stalo se tak roku 1992, kdy byly
lahůdky navráceny původním právoplatným
majitelům. O provoz se začali starat příslušníci
rodin Horčicových a Chaloupkových a prodejna

poskytovala služby
pod názvem Lahůdkyy Horp
čica--Chaloupka. Ovšem pouze
do rroku 2012, kdy rodina Horčicovvých ze společného podniku
vystoupila a ﬁrma přijala nový
název Lahůdky Brno.
V současné době podnik
čerpá z dlouholeté (sedmaadvacetileté) tradice a uspokoju
uje požadavky na rychlé
občeerstvení
kolemjdoucích
v podob
podobě prodeje tradiční, Brňanům
dobře známé pizzy s sebou, ale též dispodejnou, kde naleznete
nuje dobře vybavenou prod
široký sortiment lahůdkového zboží založený
zejména na výrobcích z vlasttní dílny. Připravovány jsou zejména vžd
dy čerstvé a chutné chlebíčky, mini-chlebíčky, saláty, chuťovky,
aspiky obložené mísy, zákusky a jiné pochutiny
spadající do klasické
nabídky studené kuchyně. Samozřejmostí
je možnost objednávek
on-line na e-shopu, jež
usnadní výběr a zrychlí nakkupování. K dobrým zvykům ﬁrmy
rmy patří i dovoz zakázek na místo určení.

Jelikož
tvůrci ﬁremního
menu sledují nové výživové
trendy, ale nezanedbávají ani klasiku,
dají se v lahůdkách zakoupit bezlepkové výrobky
v klasickém „kabátku“, které vyhovují i nárokům
strávníků citlivých na lepek. Pro všechny případy
je k výrobkům vždy k dispozici seznam případných
alergenů.
V souladu s narůstající potřebou úspory času
ve sféře obchodu a podnikání nabízí Lahůdky
Brno nově též realizaci občerstvení přímo v místě kanceláře, či zasedací místnosti, a to včetně
výrobků studené kuchyně, pečiva, cukrovinek,
pochutin i nápojů. Stačí tedy sdělit plánované
množství strávníků, jejich základní chuťové a nutriční preference a pak už jen popřát „Dobrou
chuť!“
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Léto
ve Slavkově
s hvězdami

Hudební smršť zažije
během dvou letních dnů
Slavkov u Brna. V pátek
12. července vystoupí
v zámeckém parku
světová star Sting, o den
později ho vystřídá slavné
chlapecké duo Marcus
a Martinus.

FOTO: MAFRA

V

pátek koncert slavného britského hudebníka Stinga, v sobotu
pak lákadlo pro teenagery, kteří
propadli popové hudbě v podání
norských dvojčat Marcuse a Martinuse. Tak bude vypadat druhý červencový
víkend ve Slavkově u Brna.
Protože pořadatelé očekávají každý večer přes 12 tisíc návštěvníků, musí se
tomu přizpůsobit i dění ve městě. „Číslo
je podobné, jako když tady hráli Deep
Purple, takže zkušenosti s takovým náporem lidí už máme,“ uvedla mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.
Co však město nemá, je velké záchytné
parkoviště – v to se proto promění některé ulice. „Zjednosměrníme Bučovickou
i přilehlé ulice a bude se na nich parkovat. U všech akcí apelujeme, aby návštěvníci přijeli vlakem nebo autobusem,“
upozornila Slámová a dodala, že sehnat
na tyto dny ve městě nocleh je prakticky
nemožné, protože ubytovací kapacity se
rychle obsadily.
Zpěváky do Slavkova veze promotérská
skupina Glanc ve spolupráci s organizací
Live Nation. Oba koncerty spadají pod
nový festival Slavkov Open. Pokud se

STING PÁTEK 12. ČERVENCE OD 16 HODIN.

MARCUS A MARTINUS SOBOTA 13. ČERVENCE
OD 13 HODIN.

osvědčí, pořadatelé jej zařadí každý rok.
Jedná se o nový formát – dvoudenní program pro odlišné posluchače. Páteční koncert od 16 hodin bude pro hudební
fajnšmekry. Kromě Stinga, který se do Česka vrací po dvou letech, na pódium vkráčí i
Vojta Dyk s B-Side Bandem a Lenka Malá
s Petrem Maláskem.
Sobota pak bude spíše v rodinném duchu – podmínkou vstupu na koncert pro
každé dítě mladší 15 let je doprovod dospělého. Sedmnáctiletá dvojčata Marcus a
Martinus Gunnarsenovi zpívají od svých
pěti let, profesionální kariéru ale nastartovala až v roce 2012 a stala se jednou z největších norských senzací posledních let.
Program, který doplní skupina Slza a Tomáš Boček, začíná ve 13 hodin.
Slavkovský zámecký park je pro pořádání
velkých hudebních produkcí atraktivní, nejen proto, že nabízí dostatek prostoru pro početné publikum, je také vybavený po technické stránce a oplocený. Slavkov navíc leží
v dobré lokalitě – kousek od Brna – a je dostupný, co se týká dopravy. Velké koncerty
tu dělají už 15 let. „Každý rok usilujeme o to,
aby se tady aspoň jedna větší akce konala,“
uzavřela Slámová.
(zab)

INZERCE

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

NAVOS, a.s.

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

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

Prodej: VKS Hustopeče: Po – Čt 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00 Pá 8.00 – 12.00
VKS Opava:
Po – Pá 12.00 – 14.00
Kontakty: Hustopeče - tel.: 606 077 088 | Opava - tel.: 724 724 904
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Náš kraj

KAM NA LETNÍ FESTIVAL
KAMENKA OPEN

příklad na téma Sovětský svaz a československá krize v roce 1938. Steejně jako divadelní představení a výstavy děl od Karla Nepraše nebo Víta Ondráčka.

21.–23. června, Kamenná čtvrť, Brno
Na louce nad Kamennou čtvrtí se již tradičně
koncem června koná open-air akce.
Dnešní večer zpříjemní DJ a po setmění
se tu promítnou dokumenty Climate Change
a Piripkura, v sobotu a neděli se
na pódiu vystřídají funky, swingové i cimbálové kapely. V šapitó vystoupí divadelníci
a po celý prodloužený víkend tu bude
fungovat dětský koutek. Vstupné dobrovolné.

HUDEBNÍ FESTIVAL ZNOJMO

11.–28. července, více míst, Znojmo
Letošní 15. ročník připomene hudbu skladatelů na královských dvorech a oslaví pád železné opony. Zlatým hřebem ročníku
s podtitulem Hudba králů bude SAUL Georga Friedricha Händela, nejlépe obsazené
operní představení této sezony v Česku.
Festival se zaměřuje především na klasickou hudbu, v programu lze nalézt i cimbálovou muziku, jazz a originální crossoverové
programy.

MORAVA PARK FEST

22. června, zámecký park Blansko
O5 a Radeček, Lenny, Skyline, Anna K.,
MIG 21 a Wohnout. To jsou kapely a interpreti, na které se můžou těšit návštěvníci Morava Park Festu v zámeckém parku v Blansku.
A stejně jako loni ještě před nimi zahájí oblíbený hudební festival začínající nebo mladá
kapela, která získá cenu Otvírák.

MIROSLAVSKÉ LÉTO

23. června, náměstí Svobody
Součástí programu jsou jedinečné koncerty
kapel Čechomor a Slza v amfiteatru letního
kina v Miroslavi. Dále vystoupí Anna K.
či Hrad92.

MIG 21

FESTIVAL BOSKOVICE

4.–7. července, více míst, Znojmo,
Festival s nezaměnitelnou atmosférou už
skoro tři desetiletí neodmyslitelně patří
k létu a začátku prázdnin. Koná se v historickém jádru města, kde se nachází židovská čtvrť. Z kapel vystoupí Zrní, Šoulet,
Něco Něco či WWW Neurobeat. Dále Aid
Kid, Bužma, Jana Kozubková i raper
Ceschi. Na programu jsou i přednášky na-

CAMP FESTIVAL

19.–21. července, Důl Josef 829, Dubňany
Dubňany u Hodonína se v červenci stanou
dějištěm dvoudenního festivalu elektronické
muziky. V Campu Josef vystoupí světové
hvězdy, jako je Alan Walker, který se ve světě proslavil hitem Faded. Další DJ, který vystoupí na Camp festivalu, je Brooks, známý
především díky hitu Byte s Martinem Garrixem.

INZERCE

U příležitosti 80. výročí
Baťova kanálu v roce 2018
vydalo Povodí Moravy, s. p.
knihu věnovanou historii,
současnosti i budoucnosti
této moravské vodní cesty.
Kniha s názvem
„Baťův kanál – od myšlenky k nápadu“
detailně mapuje celou historii
Baťova kanálu, a to nejen slovem,
ale především pomocí téměř
tří stovek fotograﬁí.

K dostání je za symbolicky baťovskou cenu 299 Kč na adrese info@pmo.cz.

Náš kraj

LANŽHOT NA FEST

20. července, stadion Sokolské, Lanžhot
Lanžhot na fest se na stadionu Sokolské
koná vůbec poprvé. Účast potvrdily kapely
Monkey Business, Arakain a Sebastian.
Lístky lze koupit v lanžhotské knihovně
nebo na portálu Ticketstream.

PŘEHRADY FEST

2.–3. srpna, kemp Vranovská pláž
Přehrady jsou festivalem pro celou rodinu,
který nabízí program plný aktivit a zážitků
pro děti i dospělé. Koná se v příjemném zázemí kempů, přímo na plážích, vodě na do-
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sah. Je dvoudenní, proto je pro návštěvníky připraveno ubytování ve stanovém městečku. Vystoupí Chinaski, MIG 21, Marek
Ztracený, UDG, Pokáč nebo Voxel.

BESEDA U BIGBÍTU

2.–3.srpna, Tasov
Sedmadvacátý ročník festivalu, na kterém
zahrají tři desítky kapel. Beseda vyváženě
reflektuje jak mladá jména domácí klubové
scény, tak i zkušenější hudebníky, kteří
dlouhodobě patří mezi to nejzajímavější
v zemi. Kromě toho organizátoři zajistili vystoupení kapel jako Algiers nebo International Teachers of Pop. Chybět nebude ani
cimbálka mistra Martina Hrbáče.

MORAVSKÉ HRADY

LUCIE BÍLÁ S ARAKAINEM

9.–10. srpna, hrad Veveří, Brno
Program festivalu je postaven na vystoupení špiček české a slovenské hudební
scény. V Brně se mohou návštěvníci hradu Veveří těšit například na Sto zvířat, Michala Hrůzu, No Name, Arakain a Lucii Bílou, Annu K., Rybičky 48, zahraje také
Kryštof, Mirai či Visací zámek. Součástí
programu je i vyhlášení nejkrásnějších
karnevalových masek.

KRYŠTOF

HUDEBNÍ FESTIVAL ŠPILBERK

14.–22. srpna, hrad Špilberk, Brno
Velké nádvoří hradu Špilberk bude již podvacáté dějištěm open-air festivalu. Na zahajovacím koncertu s brněnskými filharmoniky vystoupí operní sopranistka Patricie Janečková a estonský dirigent Risto Joost.

BOSKOFEST

24. srpna, zámek, Boskovice
Druhý ročník hudebního festivalu v krásných kulisách boskovického zámku. Vystoupí Olga Lounová, Čechomor, Voxel, Horkýže Slíže, Vašo Patejdl, Xindl X. Moderuje
Ondra Urban.

INZERCE

Máme lepší řešení jak se zchladit. Nechte si zkontrolovat
svou klimatizaci našimi odborníky a užívejte si chladný
a čistý vzduch během celého léta. Nabízíme kompletní
servis klimatizace, včetně důkladné dezinfekce
ultrazvukem.
Věděli jste, že:
- zanedbaná údržba klimatizace způsobuje zápach,
mlžení skel a podporuje tvorbu mikrobů a bakterií
- nedostatek chladiva způsobuje opotřebení dalších
komponentů chladicího systému
- životnost pylového filtru závisí na prostředí,
ve kterém se vůz pohybuje
Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!
ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOS, spol. s r.o.
Palackého 157, 679 60 Kunštát
www.autos-kunstat.cz

ŠKODA
SI LÉTO
NEOCHLADIT
Důkladná kontrola klimatizace
včetně dezinfekce za 659 Kč.
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Divadelní
prázdniny? To ne

D

ivadelní domy se v létě uzavřou.
Hrát se ale bude dál. Herci se jen
přesunou na venkovní scény.
V brněnské divadelní nabídce nebudou chybět představení na Biskupském dvoře a Špilberku.
Městské divadlo Brno uvede premiéru milostné tragédie Romeo a Julie s mladými tvářemi Tomášem Daleckým a Esther Mertovou v titulních rolích. „Scénu vytvořil a do
prostředí Petrova zasadil Jaroslav Milfajt.
Biskupský dvůr chceme využít co nejvíc, hrajeme po celém prostoru, i v podloubí a mezi
diváky,“ prozrazuje režisér Stanislav Slovák.
Kromě premiéry se diváci mohou těšit na
opětovné uvedení Noci na Karlštejně, Tří
mušketýrů, Lakomce, hry Mendel aneb
Vzpoura hrášků a My Fair Lady (ze Zelňáku).
Od 22. července do 3. srpna pak prostor
dvora ovládne Divadlo Bolka Polívky. Program nabídne třeba hry Podivné odpoledne
Dr. Zvonka Burkeho či Šašek a syn. „Mnoho
kolegů nehraje rádo venku, ale já si myslím,
že pod širou oblohu divadlo patří,“ tvrdí

principál Boleslav Polívka. Sám ztvární Lakomce a slavnostní reprízou 16. července
oslaví své 70. narozeniny. Nově se letos Letní scéna Divadla Bolka Polívky rozšíří do
dvou dalších měst – Slavkova a Mikulova.
Brněnskou divadelní nabídku doplní pražské Divadlo na Vinohradech. Hru Lev
v zimě – v hlavních rolích s Dagmar Havlovou a Tomášem Töpferem – si zájemci vychutnají od 26. do 28. srpna.
A chybět nebude ani balet. Letní baletní
koktejl namixovaný z klasické i moderní choreografie od 30. srpna do 2. září připraví baletní soubor Národního divadla Brno.
Na Špilberk už podvacáté dorazí Letní
shakespearovské slavnosti. Od 17. července
do 11. srpna nabídnou dvacítku představení
osmi her. V premiérové Zimní pohádce se diváci mohou těšit na domácího Michala Isteníka a brněnskou rodačku Alenu Mihulovou. Ve slovenské novince Komédia omylov
hraje brněnská Pavla Vitázková. Na Špilberk
se vrátí i oblíbené Veselé paničky windsorské s Bolkem Polívkou či Dobrý konec všechno spraví.
(zab)
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DOVOLENÁ V BLANSKU
Jen málo turistických lokalit nabízí tak unikátní spojení historických, kulturních a technických památek s množstvím přírodních zajímavostí jako oblast Blanenska a Moravského krasu. Blansko samotné je ale především moderním městem se zajímavou historií, s bohatým kulturním životem, dokonalým sportovním zázemím pro všechny druhy
rekreačních sportů a hlavně rozvinutou turistickou infrastrukturou, která z něho dělá
ideální místo pro rodinné výlety či strávení dovolené. Přijměte tedy pozvání do našeho města!

Kam v Blansku zajít?
f zámek Blansko (historické interiéry, speciální prohlídky pro děti,
expozice Muzea Blanenska)
f dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi
f kostel sv. Martina s vyhlídkou ve věži a prohlídkou kostelních zvonů
f zahradní LGB železnice s téměř třicetimetrovým kolejištěm
f aquapark s tobogánem, skluzavkou a divokou řekou
f rekreační oblast Palava s přírodním koupalištěm a travnatými plážemi
f Sportovní ostrov Ludvíka Daňka s množstvím rekreačních sportovišť
a okruhem pro in-line bruslení
Blansko je ideálním výchozím bodem pro pěší i cyklo výlety do Moravského krasu. Využít můžete např. turistické linky Krasobus nebo cyklobusy. Blansko je tedy opravdovou
bránou Moravského krasu!

Blanenská informační kancelář „Blanka“
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko
Tel.: +420 516 410 470, +420 516 775 185
E-mail: infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz, www.blanensko.cz
FB: www.facebook.com/tic.blansko

FOTO: MDB

VÝBĚR Z PROGRAMU

Opera na Špilberku v představeních NdB
4. 7. Polská krev; 6. 7. Tosca
Městské divadlo Brno
Na Biskupský dvůr připravilo Romea a Julii. Z oblíbeného repertoáru nebudou chybět Tři mušketýři (poprvé 21. 6.), Lakomec
(od 25. 6.), My Fair Lady (ze Zelňáku) (od
25. 6.), Noc na Karlštejně (od 1. 7.), Mendel
aneb Vzpoura hrášků (od 5. 7.).
Divadlo Bolka Polívky
Na biskupském dvoře hraje 22. 7. – 3. 8.
hry Šašek a syn, Horská dráha, Lordi
nebo Sex pro pokročilé.
Divadlo na Vinohradech
Na Biskupském dvoře zahraje tři představení i pražské Divadlo na Vinohradech.
Hru Lev v zimě s Dagmar Havlovou a Tomášem Töpferem diváci zhlédnou
ve dnech 26.–28. 8.
Letní shakespearovské slavnosti
17. 7. – 11. 8. na Špilberku. Premiéra Zimní
pohádky 21. 7.

Náš kraj
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Brno s operním Oscarem
láká svět na Janáčka

P

restižní ocenění na jaře získal
mezinárodní festival Janáček
Brno. Za minulý ročník, jenž
uvedl kompletní Janáčkovo jevištní dílo, obdržel jako první
v České republice prestižní ocenění The
International Opera Awards – za nejlepší
festival roku 2018. „Je to pro nás operní
Oscar a věříme, že pro celou Českou republiku je to významný kulturní počin a
že jsme do světa vyslali signál, že dílo Leoše Janáčka žije, a to nejen v zahraničí,
ale i v Česku,“ uvedl Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno, které festival pořádá. The International Opera
Awards vznikla v roce 2012 s cílem podporovat výjimečné operní počiny na celém světě.
Oceněná brněnská přehlídka uspěla
v konkurenci festivalů Ruhrtriennale
nebo Opera Holland Park. „Národní divadlo Brno se tím se svým festivalem dostává do společnosti těch nejlepších umělců

JIŘÍ HEŘMAN (VLEVO) A MARTIN
GLASER PŘEVZALI OCENĚNÍ NA SLAVNOSTNÍM GALAVEČERU V LONDÝNĚ.
FOTO: NDB

a souborů z celého operního světa.
Po pouhých šesti ročnících je to až neuvěřitelný úspěch,“ dodal Glaser.
Příští ročník festivalu Janáček Brno se
bude konat ve dnech 28. září – 16. října
2020. Slavnostně ho zahájí premiéra
nové inscenace Janáčkovy opery Osud.
Celý program se zveřejní letos v prosinci.
„Abychom zkrátili příznivcům našeho
bienále čekání, připravili jsme už v tomto
roce sérii preview akcí a koncertů, které
se v Brně na podzim odehrají. V říjnu to
bude naše výborná produkce Janáčkovy
Její pastorkyně, kterou budeme přenášet
pomocí platformy Opera Vision do celého světa. V listopadu se návštěvníci mohou těšit na slavnostní první recitál na
originálu zrestaurovaného Janáčkova klavíru Ehrbar v Památníku Leoše Janáčka a
další atraktivní koncerty,“ pozval umělecký šéf opery brněnského Národního divadla Jiří Heřman.
(zab)
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Muzeum Brněnska zve na výstavy:
Více na

www.muzeumbrnenska.cz

pravěk, historie Brna i Skácel

Muzeum Brněnska spravuje Muzeum ve Šlapanicích, Památník Mohyla míru, Památník písemnictví na Moravě, Muzeum
v Ivančicích, Podhorácké muzeum a Vilu Löw-Beer v Brně. Jaké výstavy zde aktuálně můžete navštívit?

Cesty do pravěku

Brnem textilním

Hračka v dřevě ukrytá

Skácelové – ke kořenům

Vydejte se do Podhoráckého muzea
za mamuty a dinosaury! Výstava
s podtitulem Ve stopách Zdeňka
Buriana propojuje přírodní vědy
a výtvarné umění – prezentuje malby, trojrozměrné modely a paleontologické vzorky prehistorické fauny a ﬂóry. Uvidíte například model
stegosaura ze známého ﬁlmu Karla
Zemana Cesta do pravěku nebo
opravdovou mamutí srst.

Brno se v 19. století vypracovalo
v nejvýznamnější vlnařské centrum
rakousko-uherské monarchie a stopy
této slavné industriální minulosti jsou
zde stále patrné. Přijďte se o tom
přesvědčit do galerie Celnice v areálu Vily Löw-Beer v Brně. Výstava připravená Metodickým centrem průmyslového dědictví při NPÚ mapuje
zdejší textilní tovární areály z pohledu současné památkové péče.

Dřevěné hračky v tradiční i moderní podobě představí výstava Muzea
ve Šlapanicích. Zavede vás do rozmanitých koutů naší země, kde se
v minulosti dřevěné hračky vyráběly.
Dozvíte se, čím jsou originální hračky z Krušnohoří nebo proč se na Valašsku hračky udily. Součástí výstavy
je velká tematická herna, kde si děti
mohou vytvořit dřevěnou hračku
podle vlastní fantazie.

Literární a výtvarný odkaz Emila
Skácela – mlynáře, legionáře, učitele, básníka a malíře – prezentuje Památník písemnictví na Moravě. Emilovy dosud nepublikované deníkové
záznamy výstava konfrontuje s tvorbou jeho dvou synů: básníka Jana
a výtvarníka Petra. Spolu s kresbami, dopisy a rodinnými fotograﬁemi
vám umožní nahlédnout do historie
rodu Skácelů.

tipy z Brna
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SPORT, TANEČNÍCI I SOUTĚŽ
V JÍZDĚ NA TOBOGANU

Za sportem mohou zájemci od 27. července do 4. srpna vyrazit na Riviéru. Vyzkoušejí si basketbal, beachvolejbal, beach fotbal, beach házenou nebo badminton, tatami, kolovou, baseball, crossfit, discgolf
course nebo outdoor aktivity, jako je lukostřelba nebo lezení po laně. Organizátoři plánují i doprovodní program, jehož součástí je mistrovství Brna v jízdě na toboganu, vystoupení na pódiu či lekce jógy. Veškerý program je součástí vstupného na
koupaliště. Od 1. až do 7. července se navíc na Riviéře uskuteční jeden z nejprestižnějších letních světových street dance
meetingů. Vystoupí na něm nejlepší tanečníci světa v různých stylech jako house,
hip hop, popping nebo locking. Pro návštěvníky jsou připraveny různé soutěže,
workshopy legend a slavných choreografů.

Náš kraj

FILMOVÉ TRHÁKY PROMÍTNE
MĚSTSKÉ DIVADLO

Na dvoře Městského divadla Brno se už podeváté chystá promítání, které je v Brně jedinečné. Letošní sezonu letní kino zahájí
29. června od 18 hodin uvedením filmu Bohemian Rhapsody, který je jedním z nejnavštěvovanějších snímků za poslední rok. Začátky červencových filmových projekcí budou ve 21.30, v srpnu se začíná přesně ve
21 hodin. Poslední promítání připadá na
31. srpna. Návštěvníci se mohou těšit na
kino-restauraci pod širým nebem s profesionální obsluhou během celého večera. Organizátoři připravili přes šedesát filmů.
K dispozici je i mokrá varianta, kdy lze plátno sledovat ze zastřešené terasy.

INZERCE

V jedno velké hudební pódium promění
Brno od 8. do 11. srpna festival Maraton
hudby. Program je koncentrovaný do centra města, takže hudbu lidé uslyší na každém kroku. Na Dominikánském náměstí
bude velké pódium, na kterém má znít mix
žánrů od alternativy přes filmovou hudbu
po rock a pop a na své si přijdou děti i dospělí. Komornějším protipólem této stage
bude festivalové centrum na nádvoří Staré
radnice, kde bude možné načerpat síly i
veškeré informace k festivalovému dění.
A to vše opět za doprovodu hudby. V ulicích Brna se objeví dle návrhů výtvarnice
Kateřiny Šedé speciální „pokojíky“ pro pouliční muzikanty, kteří budou spolu s flašinetáři, varhaníky u Jezuitů a pianisty v Alfa
pasáži tradičními a oblíbenými účastníky
festivalu.

OSLAVA PŘÍCHODU LÉTA
VE ŠVÉDSKÉM STYLU

VÝSTAVA PŘIPOMENE
100 LET VELKÉHO BRNA

Od vzniku takzvaného Velkého Brna uplynulo letos celé století. Město se připojením
23 obcí včetně dvou měst – Králova Pole
a Husovic – zvětšilo téměř sedmkrát a počet obyvatel se zdvojnásobil. Vznik Velkého Brna otevřel cestu k dalšímu rozvoji
města ve 20. a 30. letech. Tento významný
historický okamžik připomene speciální výstava v Křížové chodbě Nové radnice, která potrvá od 12. července do 11. srpna. Návštěvníky zavede do časů konce rakousko-uherské monarchie, I. světové války a prvních let Československé republiky.
Kromě toho také expozice představí několik zajímavých pohledů na život v Brně a
v okolních obcích v období od konce 19.
století až po 20. léta 20. století. Na výstavu
mohou návštěvníci na radnici zajít každý
den vždy od 9 do 17 hodin.

HUDBU LIDÉ V BRNĚ USLYŠÍ
NA KAŽDÉM KROKU

ZOO OTEVŘELA NOVOU
EXPOZICI A ZÍSKALA LIŠKY

Brněnská zoo má novou expozici Žijí tu
s námi. Na rozdíl od většiny ostatních se zaměřuje na tuzemskou faunu. Najdete ji kousek za pokladnami, ještě ve vstupním esíčku. Na Mniší hoře čekají návštěvníky od poloviny června i nová zvířata. Z německého
Heidelbergu zoo získala dvě samice
korsaka, což je drobounký druh lišky.

Už tento víkend se návštěvníci Avion Shopping Parku Brno mohou těšit na oslavy příchodu jara ve švédském stylu pod názvem
Midsommar: Ochutnejte Švédsko! Již tradičně budou k ochutnání typické švédské
pochutiny z Ikea i s několika novinkami.
V květinářství Vonekl bude celý víkend
workshop pletení věnečků, které jsou jedním ze znaků oslavy letního slunovratu.
Dále si návštěvníci vyzkoušejí jízdu na handbiku a virtuálně na něm ujedou kus cesty
do Švédska, případně otestují běžkařský
trenažér. V dílnách si děti mohou ozdobit
květináč na bylinky, který si i spolu s bylinkami odnesou domů. Jako sladkou odměnu dostanou cukrovou vatu v barvách
Švédska. Servírovat se budou čerstvé jahody, které také symbolizují příchod léta.
A návštěvníci mohou nakouknout i do historie této akce.
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Grand Prix a léto
patří k sobě

N

ejvětší sportovní akce v Brně
bude opět uprostřed léta. Motocyklová Grand Prix se na
Masarykově okruhu pojede
od 2. do 4. srpna, tedy během
prázdnin, což na jih Moravy tradičně přitáhne velké množství fanoušků. Pořadatelé odhadují, že závody motorek pravidelně přilákají kolem poloviny fanoušků
z ciziny, což by znamenalo, že se během
prvního srpnového víkendu budou
v Brně pohybovat desetitisíce zahraničních návštěvníků.
Na jejich nápor se chystají hotely, kempy v bezprostředním okolí okruhu i restaurace v centru města.
Grand Prix, to ale zdaleka nejsou jenom nedělní závody. Už od poloviny týdne Brno zcela ožije motorkami, ve čtvrtek před závodním víkendem se pravidelně koná oficiální doprovodná akce s účastí jezdců (letos by to znovu měl být závod

na motorových prknech na přehradě) a
také autogramiáda vybraných závodníků. Rovněž na čtvrtek odpoledne lze koupit vstupenka na tzv. pitwalk, tedy organizovanou procházku boxovou uličkou
s nahlédnutím do zákulisí.

TRIBUNA A ČEKÁ OPĚT
PŘÍJEZD MOTORKÁŘŮ

Na konci června končí zvýhodněná druhá vlna předprodeje vstupenek na letošní Grand Prix. V tzv. přímém prodeji
budou pak od 1. července vstupenky
od 2 300 korun (dospělý Silver na přírodní tribunu) až po 6 500 korun na tribunu T3 v prostoru startu a cíle. Velká
řada vstupenek v sobě skrývá různé benefity. Například na tribuně A mohou
motorkáři i kempovat a sledovat závody ze stanu. V ceně je i sobotní projížďka po dráze.

Těší se nejen diváci, ale i jezdci. Jakuba
Kornfeila, rodáka z Rohatce nedaleko Hodonína, vybičovala loni výborná atmosféra k vyhrané kvalifikaci a následně
k 3. místu v závodě třídy Moto3.
„I když v posledních třech letech označuji za svoji druhou domácí Grand Prix
tu v Německu, což platí kvůli mému německému týmu, doma jsem skutečně jen
v Brně. Nic neobvyklého se tam nekoná,
ale vždycky je kolem toho velký kolotoč,“
říká Kornfeil, který se podílí i na programu na motorových prknech. Jak známo,
sám se na nich rád projede.
Hodně fanoušků mívá na tribunách brněnský rodák Karel Abraham, třetím stálým účastníkem mistrovství světa z Česka
je letos Filip Salač. To ale z hlediska českých jezdců nebude všechno, protože během července se budou udělovat i „divoké karty“ pro účast speciálně jen v Grand
Prix na Masarykově okruhu.
(jip)
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VINAŘSK Ý
TURISTICKÝ
PROGRAM

Chcete poznat Znojemsko
jako místo, kde vznikají
vaše oblíbená vína?
Projít si zdejší vinice
a vinné sklepy a ochutnat
vína skvělých chutí a vůní?

Využijte Vinařský turistický program
společnosti ZNOVÍN ZNOJMO.
Díky němu navštívíte například Loucký
k lá šter s Muzeem vina řst ví a ﬁremní
prodejnou vín ve Znojmě, ke stylovému
posezení u vína vás pozve Moravský sklípek
v Šatově. Pěší nebo cyklistické výlety okouzlující přírodou Národního parku Podyjí vás
dovedou k ochutnávkovým stánkům na vinici Šobes a na viniční trati Staré vinice
v Havraníkách. Navštívit můžete i barokní
Křížový sklep v Příměticích a na fanoušky
nordic walking čekají speciální trasy Znovín Walking. Těšíme se na vás!
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Krojovaní zamíří do Kyjova.
Vrací se Slovácký rok
Kyjov letos čeká velkolepá
folklorní akce. Jen průvodu
se účastní okolo 3 500
krojovaných. Na srpen totiž
opět po čtyřech letech
připadá Slovácký rok.
TEXT: VERONIKA HORÁKOVÁ
FOTO: ČTK

J

ednou za čtyři roky se jedenáctitisícový Kyjov vždy výrazně rozroste.
Šohajové a děvčice se oblečou do
krojů, v ulicích voní čerstvé koláče a
víno teče proudem. Neopakovatelnou atmosféru nejstarší folklorní slavnosti
Slovácký rok mohou návštěvníci Kyjova zažít letos od 15. do 18. srpna. Půjde o jubilejní 20. ročník. Na pěti festivalových scénách
se představí okolo 4 200 účinkujících. V programu nebude chybět ani tradiční průvod,
organizátoři odhadují, že se ho účastní
3 500 krojovaných.
„Tím, že se Slovácký rok koná jednou za
čtyři roky, je takovou pomyslnou folklorní
olympiádou. Aktivně se ho účastní obyvatelé všech obcí našeho regionu,“ prohlásil
prezident festivalu a kyjovský starosta František Lukl.
Návštěvníci se mohou opět těšit na stavěním máje, přehlídku krojů, komponované programy tanečních i dětských souborů či celovečerní pořad zaměřený na zvy-

kosloví. Pomyslným vrcholem slavností
pak bude nedělní Jízda králů.
Novinkou letošního ročníku je stanové
městečko pro dva tisíce lidí. Organizátoři
doufají, že tak přilákají více návštěvníků
na celý prodloužený víkend. „Ubytovací
kapacita v Kyjově je poměrně malá a levné
kempové ubytování pro takzvané batůžkáře chybí v Kyjově i nejbližším okolí úplně.
Chceme vyzkoušet to, co je pro festivaly
všech žánrů dnes už zcela běžné. Pokud se
stanové městečko osvědčí, budeme uvažovat o jeho využití i při dalších větších akcích,“ vysvětlil záměr mluvčí festivalu Filip Zdražil.
OBŘÍ PLÁTNO
Občerstvit se mohou návštěvníci ve dvou
nových gastronomických zónách s nabídkou regionálních dobrot. Organizátoři na
místě zajistí i smart zónu, ve které bude
možné připojit se k wi-fi, dobít elektroniku nebo pořídit originální foto.

>
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Jevišovická děvčata – krev a mléko

Stánkaři s vlastn
ími výrobky jsou
na podobných
akcích vítáni

vý průvod
Příprava na tradiční dožínko

Ochránci zákulisí

Dožínky za
čínají pátečn
ím stavění m
fotbalistů, ha
áje za účasti
sičů a dalšíc
h dobrovolní
ků

Dobrovolní hasič
i z okolních vesn
ic přijdou s originálním nápade
m pro návštěvník
y jevišovických
dožínek, a to i se
starou technikou

včata –
Jevišovická dě

krev a mléko

ice.cz/
k.com/jevisov
www.faceboo

>

Centrum Kyjova během folklorních
slavností navíc oživí speciální plátno
o rozměrech 7,5 krát 5 metrů, které vymaluje bzenecká výtvarnice Lenka Jurečková. Bude tvořit postupně před zraky diváků na jiných akcích, které Slováckému
roku předchází. Jde o Otevřené sklepy Kyjovska a také Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Organizátoři původně plánovali na průčelí staré mlékárny umístit
běžný billboard Slováckého roku, pak se
ale v organizačním týmu zrodil tento neotřelý nápad.

„Je to pro mě velká výzva. Na tak velkém
prostoru jsem ještě nemalovala. Motiv kyjovských tanečníků jsem si rozvrhla na
zemi a na zemi budu také většinu motivů
dokončovat a barvit. Nejtěžší bylo rozvrhnout proporce postav. Jsem sama zvědavá,
jak bude obraz vypadat ve svislé poloze po
umístění na budovu,“ říká Lenka Jurečková.
Předprodej permanentních vstupenek
na festival, pasů i rezervace míst ve stanovém městečku již odstartovaly v síti Ticketportal.

KROJOVANÍ SE SETKAJÍ I V BŘECLAVI
Slovácký rok není jedinou folklorní akcí na
jižní Moravě, která na letošní rok připadá.
Už počtvrté se krojovaní sejdou na akci
pod názvem Setkání přátel jižní Moravy.
Tentokrát 20. července v areálu pod břeclavským zámkem. „Pokračujeme ve vytváření tradice, kdy se sejdou krojovaní napříč
jižní Moravou v jeden den na jednom místě. Krásnou podívanou zažijete při představení zúčastněných krojů ve slavnostním
krojovém průvodu městem Břeclav,“ vzkazují organizátoři.

INZERCE

Koupaliště Rousínov

Koupaliště Bučovice

ceny vstupného, provozní doba

Otevírací doba a ostatní informace aktuálně

na www.bucovice.cz/letni-koupaliste/os-1089/p1=2062

Ceník vstupného

Celodenní

Po 15. hodině

Děti do 3 let

15,- Kč

5,- Kč

Děti od 3 do 6 let

20,- Kč

10,- Kč

Mládež do 18 let,
důchodci, ZTP

45,- Kč

30,- Kč

Dospělí

70,- Kč

50,- Kč

Hodinový vstup
ve vymezený čas

1. hodina

30,- Kč

Ceník vstupného platný od 1. 1. 2018
Poznámka: Hodinový vstup lze uplatnit mezi 9.00 hod – 12.00 hod a 18.00 hod. až 19.00 hod.

Permanentka 10 vstupů:

sezóny
Zahájení letošní
14 hodin
v pátek 21. 6. ve

Dospělí
600,- Kč
Mládež do 18 let, důchodci, ZTP 400,- Kč
Děti
100,- Kč

Vstupné
Dospělí
Mládež do 18 let,
důchodci
Děti předškolního
věku do 6 let

Kč
50

od 15 hod
40

30

20

10

5

Rodinné vstupné (2 rodiče + děti)
Celodenní
80 Kč
Po 15 hodině
60 Kč

Rodinné pasy:

Permanentky
Počet
vstupů
60
30
20
10

Dospělí
– Kč
1 200
700
500
300

Mládež do 18 let,
důchodci – Kč
900
500
350
200

Permanentky jsou volně přenosné.

50 % sleva

během sezóny
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Horská kola mají svátek, Brno

Na konci července hostí Brno mistrovství Evropy na horských
kolech. A protože se pojede také o důležité kvalifikační body na
olympiádu, očekávají pořadatelé účast širší evropské špičky.

O

lympijský vítěz Jaroslav Kulhavý považuje červencové
mistrovství Evropy v Brně za
jeden z vrcholů své současné
sezony.
Akce na nově upravených tratích v Bikearéně Anthropos, která se chystá od
25. do 28. července, je neméně důležitá
i pro Brno. „Jsem moc ráda, že naše
město má možnost pořádat takový sportovní svátek, moc se na to jako fanoušek cyklistiky těším,“ říká i primátorka
Markéta Vaňková. „Mistrovství Evropy
nám zapadá do našeho projektu rozvoje sportu v Brně. Věřím, že se dostaneme do povědomí dalších lidí a fanoušků, kteří uvidí nejen závody, ale nasají
atmosféru Brna,“ dodala politička, která se sama také ráda projede na kole.
Město Brno akci podpořilo čtyřmilionovou dotací.

HRAVÁ TRAŤ U RIVIÉRY
Trať v pisáreckém areálu Anthropos
v blízkosti rekreační zóny Riviéra začala
vznikat před šesti lety a nejen brněnským cyklistům je její lokalita dostatečně známá. Leží v těsné blízkosti páteřní
cyklostezky, vedoucí nad centrem města směrem na Brněnskou přehradu.
V lese nad Riviérou se v roce 2015 poprvé jel Český pohár, o dva roky později
tu potom mělo premiéru mistrovství republiky.
Nyní se Brno dočká i evropské špičky.
„Je to hravá, rychlá a technická trať
v areálu v blízkosti města, což je zajímavé,“ zhodnotil okruh Jaroslav Kulhavý
poté, co na něm na jaře zatrénoval.
Okruh pro závod jeho kategorie Elite je
dlouhý 4 100 metrů s převýšením 210 metrů. „Padlo“ na něj i 650 tun přírodního
kamene.

TEXT: JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
FOTO: JAROSLAV SVOBODA,
ME MTB BRNO 2019

OLYMPIJSKÝ VÍTĚZ JAROSLAV KULHAVÝ
UŽ NA BRNĚNSKÉ TRATI V PISÁRKÁCH
POTRÉNOVAL A LÍBILA SE MU.

INZERCE

7.–13. 7.

„Je fajn
vidět, že to,
co vyrábím,
je nejen užitečné,
ale i krásné.“
Milan, operátor
výrobní linky

STABILITA
A JISTOTA
VÝDĚLKU

HLEDÁME TĚ DO TÝMU
LÁKÁ TĚ PRÁCE S VŮNÍ DŘEVA?
NABÍZÍME BENEFITY

HLEDÁME MUŽE I ŽENY

/
/
/
/
/
/

/ operátor – obsluha výrobní linky,
manipulace s výrobky a technologií
/ kontrola kvality – průběžná
kontrola kvality vyráběných parket

přátelské pracovní prostředí
zvýšené příplatky za směny
příspěvky na penzijní pojištění
jazykové kurzy
5 týdnů dovolené
měsíční bonusy, stravenky

Unilin, s.r.o. – Tovární 1, Vyškov, tel.: 517 318 111

www.unilin.com/cs

DO SMĚNNÉHO PROVOZU

KONCERTY

7.7. ZORAN DUKIĆ
8.7. CYPRIEN N’TSAÏ
9.7. LUKASZ KUROPACZEWSKI
10.7. LADISLAV PAZDERA
& REENTKO DIRKS
11.7. MARGARITA ESCARPA
12.7. PETR SAIDL
& LEOŠ ČEPICKÝ
13.7. GIAMPAOLO BANDINI
& CESARE CHIACCHIARETTA

WWW.GFMIKULOV.COM

MISTROVSKÉ TŘÍDY
ZORAN DUKIĆ
LUKASZ KUROPACZEWSKI
MARGARITA ESCARPA
PETR SAIDL
GIAMPAOLO BANDINI
JENS WAGNER
THOMAS OFFERMANN
MARTIN SCHWARZ
KURZY PRO PEDAGOGY ZUŠ
LIBOR FIŠER
MARTIN SCHWARZ
KURZY PRO ŽÁKY ZUŠ
PETR SAIDL
JENS WAGNER
WORKSHOPY
MICHAEL PARKINSON
MARTIN SCHWARZ
REENTKO DIRKS
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o hostí šampionát
Bikearéna není pro cyklisty holdující
horským kolům ničím novým. „Trať byla
prakticky hotová v předchozích letech,
nyní jsme ji jen doupravili a doladili některé detaily,“ řekl předseda organizačního výboru Luboš Vidlák. Novinkou je kamenitá sekce Extrém, jinak okruh vychází z let minulých.
BIKEARÉNA PRO VŠECHNY
Areál je bez přestávek otevřen pro veřejnost, jen ve druhé polovině července bude
kompletně uzavřen pro potřeby šampionátu. Vzniknou tribuny v prostoru startu
a cíle a další zázemí pro jezdce i diváky.
„Trať znám z předešlých let. Vždycky se mi
celkem líbila. Střídají se sekce, divácky je
dobře postavená, není nebezpečná a odpovídá trendům, které byly vidět i na olympiádách v Londýně nebo v Riu,“ uvedl Kulhavý. Líbí se mu také to, že trať neslouží jen
jednorázově velké akci, ale také veřejnosti.
„Lokalita je perfektně dostupná z centra
města a může se využít i dál pro další cyklisty, děti a hobíky, což je vždy důležité pro
rozvoj našeho sportu,“ řekl.

TRAŤ MISTROVSTVÍ EVROPY
SI MŮŽE ZKUSIT KAŽDÝ

Hned několik tratí, rozdělených podle dovedností cyklistů, se nachází v Bikearéně
Anthropos v Brně. Program mistrovství
Evropy začne 25. července soutěžemi věkových kategorií a štafetami, zahajovací
ceremoniál bude v 19.45. V pátek jdou na
start další věkové kategorie a také disciplína Sprint Eliminator. Sobota a neděle
pak už bude patřit juniorským kategoriím, závodníkům do 23 let a v neděli uvidí
fanoušci nejlákavější kategorie můžu a
žen Elite. Vstup je zdarma, pořadatelé
očekávají až 15 tisíc návštěvníků. Ti odvážnější z nich si mohou už nyní vyzkoušet trať pro Jaroslava Kulhavého a spol.
Na plánech Bikearény (na snímku ji představuje šéf organizátorů Luboš Vidlák) je
vyznačena černě. Zelená trasa je pro děti
a pro začátečníky, modrá pro pokročilé a
červená pro zkušené cyklisty. Vstupní
body do Bikearény najdou jezdci přímo
na hlavní cyklostezce kolem Anthroposu.
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100 let českého gymnázia ve Znojmě

V

roce 1905 začala jednat Matice školská o zřízení české
střední školy ve Znojmě. V květnu 1919 bylo výnosem ministerstva školství zřízeno České státní reálné gymnázium ve Znojmě,
které zahájilo svou činnost v září
téhož roku.
Prvním ředitelem byl jmenován
Dr. Karel Polesný, jehož jméno
nese gymnázium od roku 1991.
Po celou dobu existence gymnázia byla tato škola střediskem
vzdělanosti, osvěty a kulturního
a společenského dění města. Současný ředitel školy RNDr. Jiří Peroutka je již jedenáctým ředitelem
na této škole.
Školu navštěvovala řada významných osobností regionu a většina absolventů patřila a patří stále
mezi aktivní a úspěšné osobnosti
u nás i v zahraničí.
Škola prošla řadou společenských, politických a organizačních
změn, během nichž se měnil i její
název. Nejprve na české státní
reformní gymnázium, na žádost
rodičů a pedagogů v roce 1932
na státní československé reálné
gymnázium, v roce 1957 byl název
změněn na jedenáctiletou střední

školu, střední všeobecně vzdělávací školu v roce 1960 a v roce 1968
jí byl vrácen název gymnázium
a zavedeno experimentální sedmileté studium. V roce 1977 bylo
studium rozšířeno o tzv. odbornou
přípravu.
V současné době jsou realizovány tři typy studia: čtyřleté pro žáky
z 9. tříd základních škol, osmileté
pro žáky z 5. tříd a šestileté dvojjazyčné pro absolventy 7. tříd, které
je podporováno rakouským ministerstvem školství.
Všechny typy studia připravují
studenty tradičně ke studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí
a končí maturitní zkouškou.

Absolventi školy jsou srdečně
zváni, mohou si na tyto dny zorganizovat své třídní srazy a navštívit
školu v rámci akce Den otevřených
dveří, večer pak zavítat na kulturní
program v Městském divadle Znojmo.
Starší absolventy jistě překvapí řada změn a rekonstrukcí naší
krásné historické budovy, které

proběhly po roce 1990, jako je
přístavba půdních prostor, nová
tělocvična s posilovnou, jídelna,
knihovna, učebny výpočetní techniky, výměna oken nebo nová
moderní laboratoř chemie. Další
opravy a modernizace se chystají i do budoucna. Pamětníci zde
najdou jistě i místa, která vyvolají
vzpomínky na jejich studentská
léta.
Za to, že se řada studentů
ráda do školy vrací, že většina

ráda vzpomíná na časy strávené v tomto vzdělávacím ústavu
a pozitivně hodnotí úroveň zdejší
výuky, vděčí škola mnohdy nelehké práci pedagogů, kteří se snaží
předat své znalosti a schopnosti
svým studentům, za což jim patří
velký dík.
Bývá zvykem si v těchto dnech
také vzpomenout na bývalé pedagogy, kteří už nejsou mezi námi,
ale zanechali v nás svou nezapomenutelnou stopu.
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VRANOVSKÁ PLÁŽ SE
PROMĚNÍ V POHÁDKOLAND

Největší rodinný festival Pohádkoland se zabydlí na Vranovské pláži. Sobota 20. července tak od 10.00 přinese oblíbené dětské
show, atrakce, divadélka a řadu oblíbených
pohádkových postav i soutěží. Děti budou
nadšené z účinkujících, mezi kterými je třeba Fíha Tralala, Čiperkové, Míša Růžičková,
Museři nebo Štístko a Poupěnka. Na Vranovskou pláž se ale vyplatí vyrazit i jindy. V červenci se tu koná silová soutěž Strongman,
v srpnu pak mistrovství republiky v paddleboardu nebo festival Přehrady.

ZNOJEMŠTÍ PŘEDSTAVÍ
NEJLEPŠÍ OKURKY

Slavnosti okurek v centru Znojma 2. srpna lákají především na soutěže o nejlepší okurku
a rychlokvašku či v plnění zavařovacích sklenic na čas a přesnost. Lidé si také nakoupí
domácí ovoce a zeleninu na farmářských trzích. Program je připraven i pro děti. Kromě
atrakcí na Horním náměstí budou na Masarykově náměstí soutěže pod taktovkou znojemského vodáckého oddílu a chybět nebudou ani oblíbené řemeslné dílny.
Celý den zpříjemní hudební vystoupení.

GULÁŠ NAD KOTLÍKEM
SI UVAŘÍ I DĚTI

HRAD SE UKÁŽE ZA TMY
NEBO SPOLU S HRABĚNKOU

Znojemský hrad o prázdninách zaplní speciální programy pro děti v rámci projektu Hradovánky 2019. Ve dvou termínech se konají
prodloužené podvečerní prohlídky pro příznivce historie. Na konci srpna bude i večerní prohlídka o tom, jak vypadal znojemský
hrad v dobách Oldřicha z Chlumu, královského vyšetřovatele z knih spisovatele Vlastimila Vondrušky. V šesti termínech je pak
možné zajít na odpolední prohlídku komnat
v doprovodu hraběnky z Deblína.
Nechybí ani dílničky, program, kdy se děti
vypraví po stopách historie šatovské brusírny skla, a dvě šermířská vystoupení.

Nejzdařilejší a nejoriginálnější kotlíkový guláš vyberou lidé na tradičním Gulášobraní
27. července v zámeckém parku v Blansku.
Vařit guláš se bude od rána v několika vstupech na pódiu před diváky, ale samozřejmě
v soutěžních týmech – každý se svými tajnými přísadami. Guláš si mohou zkusit uvařit
i děti. Návštěvníci budou kromě gulášů degustovat několik druhů piva, hrát jim k tomu
budou kapely Poutníci a Netopýr. Programem provází Nika Lárová, děti potěší program s prasátkem Cecilem.

NA ZÁMKU V LYSICÍCH ZAHRAJE
CIMBÁLKA A ZAČNE VÝSTAVA

Poslechnout si cimbálovou muziku na zámeckém nádvoří, okoštovat víno, podívat
se do nově opravené saly terreny (neboli
zahradního salonu) s unikátní manýristickou malířskou výzdobou a zhlédnout výstavu – tak nabitý program na sobotu 29. června chystá zámek v Lysicích na Blanensku.
Nová výstava nazvaná Obrázky ze světa naivního a amatérského umění od výtvarníků
z České republiky i zahraničí v renesančním
salonku potrvá do 16. srpna.

INZERCE

AUTOCENTRUM

HAKR

∙ NOSIČE KOL ∙ NOSIČE LYŽÍ
∙ STŘEŠNÍ NOSIČE ∙ BOXY
∙ SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Pozvánka do Šardic a okolí
y Obec Šardice leží 10 km jihozápadně od Kyjova, patří do okresu Hodonín, Jihomoravský kraj.
y Obec má v současné době 2 176 obyvatel.
y Katastr obce má výměru 1 730 ha.
y Okolí obce tvoří převážně zemědělská krajina
se stopami po intenzivním dolování lignitu
v průběhu 19. a 20. století. Těžba lignitu byla
ukončena v r. 1993.

y Obec je významnou vinařskou obcí, podoblast Slovácká. Obcí prochází Mutěnická
vinařská stezka. Zajímavou dominantu
tvoří vyhlídka – soudek, která je umístěna
na kopci s nádherným výhledem do okolí.
y Viniční trati v obci jsou písemně doloženy
již ve 13. století.
y Vinařská tématika je součástí jak historicky
doložených pečetí, nejmladší z r. 1622, tak
současného obecního znaku.
y Nejvýznamnější nemovitou kulturní památkou v obci je tzv. Rezidence – bývalé

letní sídlo augustiniánského kláštera,
kterému obec patřila. V Rezidenci mimo
jiné přebýval Johann Gregor Mendel, zakladatel genetiky a významný pokrokový
opat Cyril Napp.
y Pro Šardice je význačný vlastní kroj. Lidová kultura je zde stále živá. Občané se snaží
o zachování místních tradic.
y Pro obec je také významný bohatý kulturní
a spolkový život, v obci působí tři dechové
hudby a tři cimbálové muziky, FoS Šardičan
a řada spolků (např. TJ Baník – oddíl kopané, DMFC – oddíl florbalu, mažoretky, hasiči, myslivci, včelaři, chovatelé, Mendelův
vinařský spolek, Hornický spolek, spolek
seniorů, Ochotníci ze Šardic, adt.)
y V obci je základní i mateřská škola, ZUŠ –
detašované pracoviště, zdravotní středisko,
obecní úřad, pošta, charitní pečovatelské
zařízení Domovinka.

Pozvánka na kulturní akce:

AUTOCENTRUM HAKR

Koliště 59, 602 00 Brno, tel.: +420 545 242 446
mobil: +420 777 800 304, e-mail: hakrbrno@hakrbrno.cz

www.hakrbrno.cz

3. 8. 2019

Šardické sklepy dokořán – pořádá
Mendelův vinařský spolek

1. 9. 2019

Zarážání hory – pořádá Mendelův
vinařský spolek

27. 9. – 30. 9. 2019 Šardický hody – pořádá Chasa, Obec
Šardice, FoS Šardičan
9. 11. 2019

Svěcení vína a ochutnávka mladých vín –
pořádá Mendelův vinařský spolek

Náš kraj
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Znojmo z busu
i koloběžky

P

oznávat město zase z jiného
úhlu mohou teď nově návštěvníci Znojma. Konkrétně na koloběžkovém okruhu s nejkrásnějšími výhledy na město a také
z ekologických vozítek, která provezou
po pamětihodnostech s ochutnávkami
zdejších specialit.
Dva elektrobusy s názvem Znojmáček
nabízejí program pro děti a pro dospělé,
a to každou středu, pátek a sobotu od
června do září. Dozvědí se, kdy a jak ve
středověku vznikala města, kdo a jak městu vládl a proč bylo nutné se opevnit
hradbami a vybavit dalšími právy a privilegii. „Na příkladu radniční věže si vysvětlíme středověkou symboliku a dozvíme
se, že ve městech nežili jen příslušníci
jednoho národa, potažmo lidé hovořící
jedním jazykem, nýbrž že středověké
město bylo do jisté míry Babylonem a mixem dosti zajímavých kultur,“ popisuje

majitel vozítek a průvodce v jedné osobě
Lukáš David. „Děti budou poznávat, soutěžit ve zručnosti, tipovat – a to vše za vydatné pomoci rodičů,“ dodává.
I program pro dospělé představí nejvýznamnější památky města a mohou se těšit na vyjížďku obávaným kopcem „Tremperk“, kterým se ve středověku hnal dobytek k napajedlům na řece Dyji.
Oba programy startují až v době, kdy
se lidé vrací od vody nebo výletů, v 17
a 20 hodin, a jejich součástí jsou ochutnávky místních specialit. Namátkou
jablečného moštu, marmelád, čokolád,
vinného želé i znojemské okurky a vín.
Novinkou je i Znovínský koloběžkový
okruh, nenáročná trasa pro děti i dospělé
téměř po rovině. Konkrétně jde o 4,5 kilometru po březích řeky Dyje a okolí
Louckého kláštera, zkrácená verze měří
o kilometr méně. „Koloběžku si mohou
lidé přivézt nebo půjčit v nové půjčovně

LUKÁŠ DAVID UKAZUJE ZNOJMO TURISTŮM
V ELEKTROBUSU ZNOJMÁČEK.
kol a koloběžek Cyklo klubu Znojmo
v Melkusově ulici u kláštera,“ vysvětluje
šéf Znovínu Znojmo Pavel Vajčner.
Projížďka vede trasou s úchvatnými výhledy na město, dvě třetiny po asfaltové
cestě s minimálním provozem, třetina
cesty je pak úplně bez aut. Okruh lze pohodově zvládnout za 90 minut. Zastavit
se tady dá na občerstvení, dětské hřiště
nebo v muzeu motorismu. Vrací se po levém břehu řeky. Výlet můžete ukončit degustací vína nebo prohlídkou Louckého
kláštera. V areálu Znovínu Znojmo je
i venkovní posezení a děti potěší výběh
s kozami, stejně jako přilehlé hřiště s vinařskou tematikou nazvané příznačně
Sudohraní.
(md)

INZERCE

OBSLUHA CNC STROJŮ

OBRÁBĚČ KOVŮ

20 000 – 40 000 Kč PP plný

20 000 – 40 000 Kč PP plný

Dvousměnný provoz

Dvousměnný provoz

Seřizovači a obsluha
číslicově řízených strojů

Seřizovači a obsluha
obráběcích strojů

Vzdělání - min. vyučení. Komunikativnost, samostatnost, pracovní nasazení, zájem učit se
nové věci, spolehlivost, ochota pracovat nad rámec pracovní doby. Výhodou praxe, ŘP sk. B.
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravu, příspěvek na důchodové spoření, možnost příspěvku
na mobilní volání a telefon, odměny za samostatně dobře ukončenou práci.
Kontakt: Kalas Bohuslav ml. 603 540 342, bkalas@tis-letovice.cz
nebo osobně na adrese
TECHNICKO-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.
Pražská 334/47a, 679 61 Letovice
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NA MIKULOVSKÝ ZÁMEK
ZA VÝTVARNÍKY

Sály mikulovského zámku se o prázdninách
opět promění ve výtvarné ateliéry. Svá díla
tam stvoří účastníci Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“. Zahájení je na horním
nádvoří zámku v sobotu 13. července
v 18.00 a hudbou ho zpříjemní Hanuš Axman Trio a DJ Ivo Pospíšil. Součástí „dílny“
je i Den otevřených ateliérů nebo malování
s dětmi. Nově vytvořená díla si zájemci prohlédnou od 10. srpna.

DIVADLO V HUSTOPEČÍCH
POD ŠIRÝM NEBEM

Divadelní představení pod noční oblohou se
skleničkou vína v ruce. To můžete zažít v Hustopečích od 10. do 19. července. Sjedou se
amatérští i profesionální herci a svoje představení odehrají na nádvoří renesančního
domu U Synků. Atmosféru dotvoří historické
arkády i pohled na věž radnice a kostela.
Vína nabídnou ke každému vystoupení místní vinaři a po víkendových představeních zahraje cimbálová muzika. Letošní ročník přivítá například Veroniku Žilkovou v divadelní
hře Čarodějky v kuchyni nebo Ernesta Čekana v představení Ženu, nebo život.

INZERCE

Náš kraj

BĚŽCI V HODONÍNĚ
PODPOŘÍ TYGRY USSURIJSKÉ

DO AQUALANDU ZA KURZY
TANCE I KARNEVALEM

Aqualand Moravia s létem otevřel venkovní
areál, rozlohou větší než pražský Václavák.
K dispozici je 12 bazénů i 20 toboganů a
skluzavek v celkové délce 1,7 kilometru. Funguje už oblíbené vlnobití či venkovní chill
out zóna. Nově si lidé užijí stezku bosou nohou, kde se projdou po šiškách, štěrku či oblázcích. Hlavním tématem letošního léta je tanec různých stylů a téměř každou sobotu oživí zábava. Lidé se mohou těšit na speciální
taneční kurzy a děti se vyřádí díky pravidelným pěnovým radovánkám. Akvapark oslaví
šesté narozeniny – 3. srpna v duchu brazilského karnevalu v Riu de Janeiro, tedy se
sambou a bubenickou show. Novinkou je, že
děti do 6 let mají vstup zdarma.

Během na dva a čtyři kilometry v hodonínské zoo účastníci v sobotu 22. června od
13.30 podpoří záchrannou stanici tygrů ussurijských v Rusku. Startovné pro děti je 50 korun, pro dospělé 250, v ceně je i vstup do
zoo. Pro neběžce je připravena tygří vědomostní stezka a soutěže. V 16 hodin se o své
zážitky z pobytu na stanici podělí chovatel
Jura Hlásenský. Patronem akce je hodonínská rodačka, herečka Petra Hřebíčková.

DO SLAVKOVA SE SJEDOU
NABLÝSKANÉ VETERÁNY

Zámecký park ve Slavkově u Brna v sobotu
29. června zaplní historická auta a motocykly. Kdo je milovníkem starých a opečovávaných aut, neměl by na Veteranfestu chybět.
Na sraz historických vozidel lze přijet stylově – dobovým autobusem. Pořadatelé doporučují vyrazit do Slavkova vlakem a pak se
z nádraží nechat zavézt až k zámku historickým autobusem. Zpestřením programu
bude vystoupení swingové kapely a českého Louise Armstronga Františka Procházky,
dobová tančírna a nebudou chybět ani stylové módní přehlídky.

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 5PLUS2
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Jevišovice

P

ozvánka do Jevišovic a několik
zajímavostí o nich.
Víte, že:
... název města Jevišovice je
odvozen od označení místa

„je výš“?
Kvůli vypálení města Švédy za třicetileté
války se nám nedochovaly žádné listiny
předcházející této události, a tak se o názvu vedou diskuse. Tohle je jedna z možností.
... že Jevišovice nejsou nejmenší město
v ČR?
Nejmenší město ČR leží v Čechách a má
jen 72 obyvatel. Jsme ale hrdí na to, že
jsme nejmenší město Jihomoravského
kraje.
... až do roku 1753 měli v Jevišovicích
právo hrdelní a vlastní šibenici i s katem?

Kat bydlel na samotě v údolí Jevišovky
a práce měl mnoho a mnoho, alespoň
dle zápisů, jež se dochovaly.
... na jevišovický kostel brali řemeslníci
míru na kostele v Dyji?
Dle pověsti jevišovičtí řemeslníci byli panem farářem posláni do Dyje vzít míru
místního kostela a stejný postavit v Jevišovicích. Jevišovičtí do Dyje úspěšně dorazili, ale vzali jen míru v místním hostinci
a po návratu do Jevišovic se panu faráři
nepřiznali. Až když se začalo se stavbou,
panu faráři se velikost kostela nezdála
a zajel do Dyje. Netřeba dodávat, že byl
pan farář trošku rozzloben a předpokládaný rozpočet na stavbu byl překročen.
... Jevišovice měly hradby o obvodu
444 vídeňských sáhů?
Měření Jevišovických hradeb proběhlo

v r. 1778 a za účasti radních, rychtáře
a krajského hejtmana se naplánovala jejich oprava. Ta měla vyjít na 8 708 zlatých, ovšem do toho zasáhla válka
a k opravě nikdy nedošlo.
1 vídeňský sáh = 189,65 centimetru
... v Jevišovicích při táboře lidu na vrchu
Žalově zazněla poprvé na Znojemsku
píseň Kde domov můj?
V roce 1871 pořádal pan notář, JUDr. Vlk,
tábor lidu, kterého se dle dochovaných
informací účastnilo až 20 tisíc lidí. A právě při této příležitosti zazněla píseň Kde
domov můj.
... v Jevišovicích mezi námi stále žijí
potomci italských dělníků pozvaných
na stavbu přehrady?
www.jevisovice.cz

STARÝ ZÁMEK
V JEVIŠOVICÍCH
Gotický hrad pánů z Kunštátu stojící
ve skalnatém meandru řeky Jevišovky, přestavěný na renesanční a raně barokní
zámek. Zpřístupněno nádvoří, zámecká
kaple sv. Ludvíka, vystavěná po roce 1649
Janem Ludvíkem Raduitem de Souches,
slavným obráncem Brna a stavebníkem
poutního kostela v Hlubokých Mašůvkách.
V kapli ikonograficky unikátní obraz „Obřezání Páně“ z doby kolem roku 1600.
Expozice sbírky Františka Vildomce, historický nábytek, lidový nábytek a památky
na rod Ofenheimů.
Klávesové hudební nástroje, lapidárium,
hradní kuchyně a výstava „Umění skalních
maleb“ a „Sousedé na talíři“.
Předzámčí
Příroda, geologie, mineralogie,
prehistorie a historie Jevišovicka.
Loutky divadla jevišovického Sokola. Dětský labyrint.
Zámecká zahrada s vyhlídkou do údolí Jevišovky.
Hradní parkán s ovcemi.
Otvírací doba
Květen a září víkendy
10.00–16.00
Červen až srpen út–ne
10.00–16.00
Kontakt
tel. 778 743 952

Náš kraj

21. června 2019 35

Hrušovany nad Jevišovkou

U

ž z doby paleolitu, tedy starší
doby kamenné, máme památky, které dokazují existenci
obyvatelstva na území Hrušovan. Byla zde objevena tři velká pazourková jádra s negativy odštípaných čepelí.
Z doby kultury zvoncových pohárů byl
v katastru města objeven kostrový hrob.
Typickým znakem této kultury byla poloha pohřbeného ve skrčené poloze na
boku (muži na levém a ženy na pravém)
s rukama zkříženýma před obličejem.
Z doby existence lidu únětické kultury
doby bronzové pochází nález pohřebiště. V roce 1925 při kopání v cukrovarském písečníku byl nalezen hrob 75 cm
hluboký. V něm byly kosterní zbytky, tři
zachovalé nádoby a další střepy. Nález
byl kryt kamennou zídkou. Podobné nálezy z tohoto období byly nalezeny na linii
Znojmo–Hrušovany. Hroby, jejichž stáří
se odhaduje na 4–5 tisíc let, jsou na vyvýšených místech.
Přítomnost Římanů na území města
lze též dokázat zde nalezenými mincemi
spadajícími svým původem do let 98–118
našeho letopočtu.
Z 5. století z doby stěhování národů pochází hrob, v němž byla nalezena úplná
kostra. Na pravé ruce měla těžký zlacený
náramek, na nohou dva spirálové kruhy
z bronzu.
Po odchodu Keltů z našich krajů kolem
roku 60 před naším letopočtem se usadily ve zdejším kraji germánské kmeny. Zůstaly zde asi půl tisíciletí. O jejich přítomnosti hovoří četné nálezy v okolí Hevlína
(nádoby, železná spona,...).
V 5. století obývali jih Moravy kočovní
Hunové a Vandalové táhnoucí k jihovýchodu. V období stěhování národů sem

přišli Slované, kteří si podmanili zbytky
původního obyvatelstva. Upevnili svou
moc, sjednotili území a vytvořili slovanský stát – Velkomoravskou říši.
Od 2. poloviny 14. století stála v obci
tvrz (1378–1588), na jejíchž základech
pravděpodobně vyrostl po roce 1699
dnes nefunkční a omšelý barokní zámek
budovaný pány z Althanu. 28. 4. 1495
byly Hrušovany králem Ladislavem II.
Jagellonským povýšeny na městečko
a obdržely právo užívat městský znak se
dvěma proti sobě plovoucími rybami.
Původní slovanský název Gruspan odvozený od jména Hruš byl později zkomolen do německé podoby Grusbach, a to v

souvislosti se změnami v osídlení i ve vlastnictví zdejšího majetku. Po vladycích z Bukoviny, z Hrušovan či Geblů z Hrušovan
(z Kučerova) a po pánech z Vajtmile,
z Pernštejna a Čertorejských z Čertorej připadly Hrušovany po bitvě na Bílé hoře, kdy
bylo hrušovanské panství zkonfiskováno
a prodáno tajnému císařskému radovi Siegfriedu Kryštofu Breunerovi, téměř na dvě
století hrabatům z Althanu (1668–1840).
Dědictvím poté přešly do rukou hrabat
z Hardeggu a v letech 1880–1945 hraběcímu rodu Khuen-Belasi.
K výraznějšímu rozvoji městečka dochází od poloviny 19. století, kdy se stalo
majetkem právě pánů z Hardeka (Kammel von Hardegg) a dědičně od roku
1880 hraběcího rodu Khuen-Belasi. Kromě známého cukrovaru (uveden do provozu 1851) byla postavena či zmodernizována řada dalších staveb, zřízena nemocnice, postavena nová školní budova a
roku 1866 zahájena stavba železniční trati spojující Vídeň s Brnem s železničním
uzlem právě v Hrušovanech.
1. 2. 1996 byl udělen Hrušovanům nad
Jevišovkou status města. Město je vybaveno moderní infrastrukturou a službami.
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VÁŠ SPECIALISTA NA DOPRAVU

PŘIDEJTE SE DO NAŠEHO TÝMU VAPAS!
Hledáme pracovníky na pozici Řidiči nákladních vozidel, tahačů.
Jde o práci na plný úvazek nebo dohody mimo pracovní poměr.

Přepravujeme paletové zboží, sypké materiály, volně
ložené a krmné směsi. Dopravu zajišťujeme v ČR i po
celé Evropě.

VAPAS, a.s., Hrušovany nad Jevišovkou
w
ww.vapas.cz • 515 200 111
ww
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Olešnice

M

ěstečko Olešnice leží na Boskovicku, v severním cípu Jihomoravského kraje. Severní hranice katastru je hranicí
mezi Čechami a Moravou.
Rozkládá se na 1 251 hektarech v nadmořské výšce 541 m (radnice). Nejvyšší bod
(kopec Kopaniny) se skiareálem a rozhlednou měří 688 m. Území katastru se
nachází v přírodním parku Svratecká hornatina s řadou významných krajinných
prvků. V městečku žije 1 700 obyvatel.
Nejstarší zmínka datovaná z roku 1073
je zachována ve falsu z roku 1163. Původními majiteli panství byli páni z Lomnice, kteří u obce Louka nechali vystavět
stejnojmenný hrad. K tomu pak vzniklo
trhové městečko, které se stalo hospodářským centrem Louckého panství. Pány
z Lomnice vystřídali v 15. století páni
z Pernštejna a v roce 1560 bylo připojeno
Loucké panství k panství Kunštátskému.
Nejstaršími historickými objekty v Olešnici jsou tři sakrální stavby. Nejstarší je kostel sv. Mikuláše na katolickém hřbitově,
vystavěný pány z Lamberka na počátku
18. století. Největší je kostel sv. Vavřince
na náměstí, postavený na místě vyhořelého původního kostela z 15. století na počátku století 19. Zde je možné si prohlédnout unikátní řezbářskou práci figur betléma dovezených z města Betlém v Izraeli. Minoritní náboženská skupina evangelíků vystavěla v polovině 19. století v Rovečínské ulici evangelický kostel se hřbitovem. V lesoparku Skalky je bývalé popravčí místo – městečko Olešnice mělo
totiž hrdelní právo.
Na trati Oulehla mezi Olešnicí a Ústupem se odehrála v roce 1742 bitva mezi
rakouskými rejtary a saskými vojsky. Na
památku zde byla postavena boží muka.

Prochází tudy řada cyklotras, turisté podnikají výlety do okolní přírody, navštíví lesopark Skalky, starší i dva nové rybníky
nebo si prohlédnou hráze protipovodňových nádrží postavených po katastrofální
povodni v roce 2002. Mezi obcí Ústup
a Veselka pak město vystavělo na Zelenkově kopci druhou rozhlednu.
Olešnice tvoří centrum mikroregionu,
jednak vazbami dopravními, zaměstnaností, školstvím, obchody, ale i kulturou
a sportem. Má kompletně vybudovanou
infrastrukturu, je místem, kde je v oblasti
zemědělské prvovýroby a ve zpracovatelském průmyslu (masné produkty a zpracování mléka) zaměstnána velká část
zdejších obyvatel. Turisticky atraktivní je
manufaktura – původní rukodělná dílna

modrotisku, který se v Olešnici jako unikátní výroba zachoval do dnešních dnů.
Výrobky Mlékárny Olešnice, stejně jako
zpracovatelů masa jsou známé daleko za
hranicemi regionu.
V městečku je síť obchodů a služeb, lékařské středisko s ordinacemi praktických lékařů, zubního lékaře a lékárna. Vedle kulturního domu tu mají i digitální
kino, stylové koupaliště ze 30. let s moderní technologií čištění vody, moderní fotbalové hřiště, kluziště, tenisové kurty,
dětská hřiště a atletický areál. Za zmínku
stojí Muzeum modrotisku, Muzeum strašidel a postav pověstí Olešnicka, nově
pak Muzeum historických vozidel a stálá
výstava obrazů rodiny Hamerských.
Velkou turistickou atraktivitou pro zimní sporty je skiareál s celoročním provozem, s technickým zázemím, novými vleky, půjčovnou lyží, restaurací, umělým
zasněžováním a ubytovnou. Moderní
stravovací a ubytovací kapacitou je hotel
Závrší na náměstí.
Olešnice je centrem základního školství, do devítileté základní školy dojíždějí
žáci třinácti obcí z okolí. V městečku je
též odborné učiliště, výchovný ústav
a mateřská škola. Nové zázemí má pobočka základní umělecké školy v přízemí kulturního domu, moderní knihovna pak
sídlí v domě na náměstí, který sdílí s muzeem historických vozidel.
Olešnice je známá jako centrum spolkového života. Působí zde řada neziskových organizací a spolků, které mají dlouhou tradici a které obohacují kulturní
a společenský život v regionu.
Za své aktivity v Programu obnovy venkova získala Olešnice v roce 1999 prestižní ocenění jako vítěz celostátní soutěže
„Vesnice roku ČR“.
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Příchozím do Olešnice – doporučuje se co nejvřeleji

„HOTEL ZÁVRŠÍ“
UBYTOVÁNÍ, RESTAURACE, BOWLING
Chutné snídaně, obědy, večeře
SVATBY, PROMOCE, ŠKOLENÍ, RODINNÉ OSLAVY
V těsné blízkosti SKI AREÁL, CYKLOSTEZKY
Náměstí Míru 91, 679 74 Olešnice | Tel.: +420 516 463 000 |

info@hotelzavrsi.cz | www.hotelzavrsi.cz
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Ladná

L

adná se nachází mezi Břeclaví a
Podivínem v klidné části okresu.
V současné době zde žije 1 260
obyvatel. Do katastru obce zasahuje oblast Biosférické rezervace
Dolní Morava, přírodní park Niva Dyje,
Lednicko-valtický areál a chráněné území Natura 2000.
Toto území bylo osídleno již v pravěku. Byl nalezen např. hrob kultury zvoncovitých pohárů a hrob lužické kultury
nebo římské sídliště. Obec byla založena
německou kolonizací z Rakouska ve středověku v druhé polovině 13. století. První písemná zmínka pochází z roku 1271.
Po husitských válkách byla obec počeštěna. Kraj v 1. polovině 17. století trpěl nájezdy Švédů i císařského vojska. V období
druhé světové války se Václav Mlátilík, Josef Nešpor a Ludvík Šil stali příslušníky
zahraničních armád. Obec byla osvobozena 15. dubna 1945, při osvobozování
padlo osm sovětských vojáků a tři ladenští občané – Jaroslav Michlovský, Antonín Hřebačka a František Lucký.
V roce 1976
byla obec na žádost představitelů MNV sloučena
s Břeclaví a stala
se její městskou
částí. Nespokojenost
občanů
s rozvojem obce
vedla k referendu, kterým se
obec od roku
2006 osamostatnila.
Obec dnes žije
poměrně bohatým společen-
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ským životem. Nejvýznamnější akcí jsou
hody a hodky v druhé polovině září. Předchází jim tzv. Předhodovní zpívání, které
připravuje mužský sbor Lanštorfčané.
Novou tradicí, která byla v obci založena
jen před několika lety, je Lanštorfský fašank s obecní zabijačkou. Další oblíbenou akcí je soutěž ve vaření gulášů, jíž se
účastní zástupci místních spolků a sdružení.
Pro turisty je obec Ladná zajímavá tím,
že se nachází v těsné blízkosti Lednicko-valtického areálu a zároveň na trase vlakového koridoru Břeclav–Brno. Lze tedy
vlakem přijet do Ladné a následně na
kole projet tento skvost Jižní Moravy.
Místní kostel sv. Archanděla Michaela
představuje ojedinělé a nezaměnitelné
dílo charakteristické pro dobu panování
Jana II. z Lichtenštejna a je nejvýznamnější památkou v obci. Podle obecní kroniky souvisí stavba kostela s ladenskou
honitbou. V roce 1910 měla vypršet její
nájemní doba a místní občané se shodli,
že obecní honitbu pronajmou na dalších
dvanáct let opět Janu II., knížeti z Lichtenštejna. Současně chtěli knížete požá-

dat, aby v obci vystavěl na vlastní náklady větší kapli, neboť ta dosavadní již nestačila. Jednání byla úspěšná a kníže přislíbil vystavět na obecním pozemku kostel i s vnitřním vybavením. 24. září 1911
byl položen základní kámen. Stavební
plány vypracoval, stejně jako pro kostel
v Poštorné, knížecí architekt Karl Weinbrenner, který pro ladenský chrám zvolil
novorománský styl. Materiál na stavbu
dodávala knížecí cihelna v Poštorné, podle obecní kroniky bylo použito na 250
druhů těchto glazovaných a neglazovaných tvarovek a obkládacích cihel.
www.obecladna.cz
http://facebook.com/obecladna
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Lysice

L

ysice leží v malebně zvlněné krajině plné lesů a luk v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. Jsou
domovem téměř dvou tisíc obyvatel a od roku 2007 nesou status
městyse. V historických pramenech se
zmínka o Lysicích poprvé objevuje v roce
1308, kdy se obec nacházela v držení
pánů z Kunštátu. Četné archeologické nálezy však svědčí o tom, že lidé v oblasti
žili už od pradávna. Dokazuje to mimo
jiné i mlat pravěkého člověka z mladší
doby kamenné objevený na okraji obce.
Lysice v minulosti fungovaly jako centrum celého panství, a tak není žádným
překvapením, že za hlavní dominantu
obce je dodnes považován místní zámek.
Vznikl v 17. století, kdy byla renesanční
vodní tvrz přestavěna v daleko honosnější sídlo, a jeho interiéry jsou plné vzácných sbírek českého skla, orientálního
umění i neobvyklých zbraní. Mimo to
mohou návštěvníci v bohatě zdobených
pokojích obdivovat sbírku ručně malovaných střeleckých terčů nebo rodovou
knihovnu. Právě i díky luxusnímu vybavení se zámek objevil v jednom z dílů oblíbeného seriálu Četnické humoresky. Sídlo, ve kterém svého času pobývala i významná rakouská spisovatelka Marie-Ebner Eschenbachová, obklopuje udržovaný terasovitý park s kolonádou. Turisté
jistě ocení, že život na zámku neutichl
ani v 21. století, pravidelně se v jeho prostorách pořádají koncerty a další akce
včetně již tradičních kostýmovaných prohlídek.
Pozornost si zaslouží také kostel svatého Petra a Pavla, který patří mezi nejstarší stavby v okolí. Písemné prameny se
o jeho existenci zmiňují už v roce 1390
a dlouhou historii dokládají i známky ro-
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mánsko-gotického slohu. Návštěvníky se
zájmem o historii při procházce Lysicemi zaujme i nově zrekonstruovaná budova radnice z roku 1768 nebo korintský
sloup se sochou Panny Marie od brněnského sochaře Benedikta Edeleho.
Za zmínku stojí i zřícenina hradu Rych-

vald, k níž přímo z obce vede značená turistická stezka. Místo si dodnes zachovává tajemnou atmosféru, ačkoliv k vidění
je už pouhé torzo původní stavby. Po dobytí hradu počátkem 15. století jej obyvatelé okolních vesnic rozebrali a použili
jako stavební materiál.
O příjemné osvěžení se po historií nabité prohlídce Lysic postará místní koupaliště, kde si na své přijdou plavci i neplavci. Kromě koupání a široké nabídky občerstvení si mohou užít slunění s výhledem na celý zámecký areál. Možnost aktivního odpočinku nabízí i přírodní park
Lysicko, který se rozprostírá západně od
obce. Kouzelná krajina je plná turistických tras a cyklostezek, které přímo zvou
k letním výpravám a dalším dobrodružstvím.
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Velenov

V

esnička leží na úbočí Drahanské vrchoviny, na jednom z jejích nejkrásnějších míst, kde
se náhorní plošina láme do
údolí Boskovické brázdy a nížiny Malé Hané. Z vyhlídky nad obcí, která
nese název Čihátky, tak můžete spatřit
jinde nevídaný panoramatický výhled na
západ do kraje, až ke kopcům Českomoravské vrchoviny a Podorlické pahorkatiny.
První písemná zmínka o obci z roku
1378 byla objevena v archivu Moravského zemského muzea teprve nedávno. Velenov dostal svoje jméno podle Velena,
ptáčníka, který podle známé pověsti kdysi zachránil moravského markraběte
zbloudilého na lovu v hustých lesích.
Ty ostatně obklopují Velenov dodnes. Podle této pověsti byl pak Velen odměněn
územím okolo a stal se i stavitelem hradu
v Boskovicích. S nadsázkou tak lze tvrdit,
že obec Velenov je „historickým centrem“ celé oblasti Boskovicka.
V obci žije 260 obyvatel v 90 domech,
menší část z nich je využívána k rekreaci.
Dominantou vesnice je zvonice na návsi
a zachovaný roubený dům. Dále pak dřevěný vyřezávaný kříž (původní z roku 1842
byl darován muzeu a nahrazen replikou).
Za zmínku stojí i zachovaná „humna“ se
starými kamennými stodolami a zídkami
skládanými nasucho z kamenů.
Obec se skládá ze tří částí, Dědiny, Pohoře, pojmenované podle velkého požáru
z roku 1904, a Vacule. Patří k ní i chatová
osada a známý Sušský rybník, široko daleko vyhlášená rekreační oblast, známá jako
Suchý podle vesnice ležící na druhé straně
rybníka a přirozené příjezdové trasy.
Poloha obce přímo vybízí ke sportu
a procházkám. Vede tudy cyklotrasa na-
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hasiči, známý je masopust, stavění a kácení máje, hasičský memoriál. Pravidelně se zde koná i jeden ze závodů horských kol Poháru Drahanské vrchoviny.
V roce 2017 zde byla po 40 letech obnovena vesnická škola, která si ihned získala uznání a zájem širokého okolí. Navazuje tak na tradici malotřídního vzdělávání
a sounáležitost s prostředím, ve kterém
se nachází.

vazující na hustou síť cyklotras na Drahanské vrchovině. V zimě jsou společně
s pláněmi Drahanské vrchoviny velmi oblíbené běžkaři.
V dosahu Velenova pak leží Moravský
kras se svými jeskyněmi a propastí Macochou, dále golfové hřiště na Kořenci
a jiné zajímavosti.
V obci působí řada organizací, které zachovávají tradice a rozvíjí se bohatý společenský život. Velmi aktivní jsou místní

LETNÍ FESTIVAL
Od roku 2015 se zde pořádá festival malých pivovarů VESUF, čili Velenovsko – suchovský festival malých pivovarů. Z malé
a skromné jednodenní akce, dříve konané
v kempu Suchý, kde hrály převážně místní
kapely, se během pár let stal respektovaný
festival. Letos se koná v pátek a v sobotu
12. a 13. července. Svým nynějším umístěním na louce zvané Pastýřská, blíže k Velenovu, s překrásnými výhledy se festival VESUF stává vyhledávanou akcí nejen pro nevšední hudební zážitek, ale právě pro malebné prostředí, do kterého byl zasazen.
Účast potvrdily dvě desítky minipivovarů
a návštěvníci se mohou těšit na hvězdy
naší hudební scény. Tradicí sobotního večera je zakončení s ohňostrojem na hladině rybníka.

brno.avion.cz

Mid s o mm ar:
Ochutnejte Svédsko!
22.–23. června
Ochutnávka novinek
ze švédského obchůdku IKEA
Pletení věnečků
s květinářstvím Vonekl
Na handbiku do Švédska
s Cestou za snem
Cukrová vata a jahody
pro všechny
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Dívat se z okna Werichovy vily
Levý břeh Vltavy v Praze
je oblíbeným místem
zpěvačky Lenky Nové.
Jako dobrý počin vítá
otevření Werichovy vily.
EVA JAROŠOVÁ
ČR | Zpěvačka Lenka Nová přišla do
Prahy z Brna, když jí bylo 22 let. První
angažmá našla v divadle Pyramida. „Na
tohle období moc ráda vzpomínám. Byl
to nový začátek a nejen pro mě, myslím, že pro celou jednu generaci zpěváků,“ říká Lenka Nová.
Do Prahy jste se stěhovala za prací,
jak vzpomínáte na vaše počátky?
Bylo mi 22 let a přistěhovala jsem se do
Prahy kvůli muzikálu Hair. Během prvních pěti let jsem se asi desetkrát stěhovala. Bylo to dobrodružné období. Začaly
jsme s kamarádkou Jankou v podkroví
vily v Krči. Vila se prodávala a my díky
tomu měly dost nízký nájem. Ale chodili
se tam na nás dívat potencionální zájemci. Tak jsme tam vysedávaly i odpoledne
v županech, po večírcích jsme moc neuklízely a snažily se všemožně prodej oddálit. Ale spíš jsme se u toho královsky
bavily, než že bychom něco ovlivnily.
Pak se vila prodala a my musely pryč.
Vystřídaly jsme několik podnájmů a nakonec zakotvily na Břevnově. Tam jsem
byla moc spokojená a Prahu 6 si trvale zamilovala. Byl tam klid a do centra Nerudovkou nebo přes Petřín kousek i pěšky.
Tenkrát mi Praha přišla menší, taková sevřenější, klidnější. I když noční život
90. let byl dost živý. Asi pět let jsem pak
bydlela v centru, do Lucerna Music baru
to bylo 500 metrů, což mi v té době hodně vyhovovalo. Pak jsem se zase jednou
po třicítce ocitla na Břevnově a uvědomila si, že centra bylo dost a chci zase
víc do přírody a klidu. A našla jsem si
byt v Bubenči.
Zmínila jste muzikál Vlasy, v roce
1996 jste vyhrála konkurz na hlavní
ženskou roli...
Na tohle období moc ráda vzpomínám.
Byl to nový začátek a nejen pro mě,
myslím, že pro jednu celou generaci
zpěváků. Na Vlasech jsme se tenkrát sešli s Petrem Kolářem, Romanem Vojtkem, Honzou Révaiem, Radkou Fišarovou, Lucií Šoralovou, Danielou Šinkorovou, Dušanem Kolárem, Martinem
Kumžákem a jeho orchestrem. Byli
jsme na úplném začátku. Nádherné představení. Mám ho dodnes nejradši a jsem
ráda, že jsem byla součástí právě Hair,
protože pak už se mé kroky ubíraly jiným než muzikálovým směrem.
Muzikál se odehrával v Pyramidě,
patří k vašim oblíbeným divadlům?
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■ ROZHOVOR
„Přivítala bych, aby Praha byla architektonicky odvážnější. Máme tolik šikovných architektů, ale málo odvážných zastupitelů nebo zadavatelů. Mrzí mě,
že nevznikla chobotnice Jana Kaplického,“ říká Lenka Nová. FOTO | P. HEJNÝ
Pyramida se mi jako divadelní prostor
nelíbí, možná i kvůli místu, kde je postavená. To už se mi víc líbí Spirála, kde se
hrál Jesus Christ Superstar. Ta už bohužel není funkční. Ze současných divadel
mám moc ráda divadlo Studio DVA,
kde pravidelně koncertuji. Divadlo je
sice velké, ale útulné. Divadlo jsou také
lidé, kteří tam pracují a tvoří ho. Ve Studiu DVA jsem potkala šikovné a příjemné lidi, a tak se tam vždy ráda vracím. Jinak mám moc ráda Dejvické divadlo,
také kvůli představení a lidem, kteří
tam hrají. Ještě ráda chodím na Jatka 78
a s dcerou do Minoru.
Ve stejné době jako ve Vlasech jste
působila i v kapele Laura a její tygři.
Které pražské kluby vám v té době
přirostly k srdci?
Pro mě byly zásadní asi dva. Již zmiňovaný Lucerna Music bar a Bunkr. V Lucerna Music Baru se vlastně za tu dobu
tak moc nezměnilo. Je tam pořád výborná atmosféra, ale i stejné vedro, když je
plno. Vím, že tam zapracovali na akustice. My jsme vlastně s Laurou Lucerna
Music Bar otevírali a pravidelně tam
koncertovali stejně jako ostatní spřátelené kapely, takže se muzikanti často potkávali právě tam. Chodili jsme také do
Bunkru, kde bylo další muzikantské
hnízdo. Byly tam výborné koncerty a
také dlouhé večírky. Vzpomínám si,
jaká to byla aféra, když Bunkr zavřeli.
Dodnes myslím, že úplně zbytečně.
Aktuálně jedete po republice turné
Ve dvou tour s Petrem Maláskem, zahrajete také v Praze v divadle Studio DVA a na konci roku s kapelou

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

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

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

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

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

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

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

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

„Mám Röchlinga!“ volal
z první telefonní budky
Milan Blum však jeden unikát získal. A
to, když se v Německu potkal před sedmnácti lety se stařičkým Heinzem Kurtem Schmidtem, mechanikem firmy
Röchling, který fyzicky na testy munice
v Králíkách i dohlížel. Ten mu řekl, jestli nechce jednoho takového Röchlinga
vidět. Zamýšlel ho poslat do vojenského muzea. A Milan Blum mu řekl: „Prodejte mi ho, já ho odvezu do Králík, kde
jste za války testy dělal. Máme tam muzeum a pevnostmi provádíme.“
Heinz Kurt Schmidt se prý na badatele chvíli díval a pak řekl: „Pane Blume,
já nic neprodávám. Tady ho máte.“
A Milan Blum se snažil rychle ukončit návštěvu, aby si to muž nerozmyslel.
Z první telefonní budky pak volal šéfovi Společnosti přátel čs. opevnění Martinovi Ráboňovi: „Mám Röchlinga!“
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Festival v ulicích láká na Indii
Letos do Ostravy zamíří
řada indických umělců,
z nichž mnozí se budou
za hranicemi své země
prezentovat vůbec
poprvé.
MARTIN JIROUŠEK
OSTRAVA | Indičtí tanečníci, tradiční
exotické masky, tajemné rituály, bojová
umění. To vše mohou obdivovat návštěvníci devátého ročníku Festivalu v
ulicích, který se v Ostravě koná
28. a 29. června.
„Letos jsme se zaměřili na pestrou a
exotickou kulturu Indie. Vůbec poprvé
se nám do Evropy podařilo pozvat akrobatické tanečníky Raibenshe. Návštěvníci uvidí exotický tanec v maskách Kathakali, uslyší indický hip hop ze slumů

28.

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

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

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

INZERCE

Elektrické vozíky
pro seniory

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

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

Přivézt indické umělce
nebylo snadné
Získat indické umělce není jednoduché,
někteří mají velmi složitou situaci s
vízy. „Jelikož ještě nikdy z Indie nevyjeli a jejich pasy jsou úplně bílé, na první
pokus jim indické úřady výjezd odmítly. Ale když je něco tak unikátní, tak si
to zaslouží daleko více práce a také nás
o to více bude jejich přítomnost v Ostravě těšit,“ říká Zlata Holušová, ředitelka
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V rámci programu se lidé seznámí
s Indií i na vlastní kůži. Workshopy
totiž nabídnou lekce indického tance.
FOTO | ARCHIV
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a všechny ostatní produkty najdete na
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Karel Gott: 80 let, 80 hitů
14. července oslaví Karel
Gott osmdesátiny.
Česko se na velkou
událost chystá už nyní.
JOSEF VLČEK

C

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

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

INZERCE

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

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:
Blansko, Roman Boček, Dolní Lhota 137, T 516 418 555 / Boskovice, TLAMKA-ZAHRADNÍ TECHNIKA, Chrudichromská 1b, T 516 456 297, 777 064 455
/ Brno-Černovice,
Brno Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 / Brtnice, Vlastimil Zelený
Zelený-START,
START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388
/ České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 / Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 /
Havlíčkův brod , Lébl s.r.o., Průmyslová 936, T 601 108 826 / Chotěboř, Lébl s.r.o., 5.května 366, T 724 868 848 / Jihlava, MARREKO, Romana Havelky
2, T 567 220 595 / Moravský Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 / Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97, T 383
324 405 / Tábor, HUTAB s.r.o., Chýnovská 2989, T 381 212 153

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.

NÁŠ REGION

KOMERČNÍ PREZENTACE HNUTÍ ANO 2011

Sociální služby jsou má parketa.
Změním, co v praxi nefunguje
Bývalá ředitelka senior
centra v Blansku Lenka
Dražilová se dnes jako
jihomoravská poslankyně
ve Sněmovně logicky
věnuje hlavně sociální
oblasti a také problémům
zdravotně postižených.
Dál pracuje i pro Blansko
a Jihomoravský kraj.
Dá se říct, že v Poslanecké sněmovně
jste stále nováčkem. Stihla jste si za
ten rok a půl zvyknout na vysokou politiku?
Myslím, že jsem si zvykla docela rychle
a jsem vděčná své regionální organizaci, že mě nominovala a že mě ta krajská
zařadila na kandidátní listinu na volitelné místo. Navíc ve Sněmovně jsem možná nováčkem byla, ale v politice rozhodně ne. Jsem zastupitelkou Jihomoravského kraje a dlouholetou zastupitelkou
Blanska.
Často se řeší, zda se tyto funkce dají
časově skloubit s prací poslankyně.
Jak to vnímáte vy?
Dá se to. Na úrovni Jihomoravského
kraje jsem předsedkyní zdravotně-sociální komise, v Blansku šéfuji finančnímu výboru. Obě tyto funkce mi navíc
výrazně pomáhají v práci poslankyně,
vidím dopady přijatých zákonů v praxi.
Zdá se toho hodně, ale všechno jde ruku
v ruce se vším.
Je něco, co vás v začátcích ve Sněmovně překvapilo, nebo dokonce
působilo problémy?
Pro spoustu lidí je práce poslanců nečitelná, považují je za lidi odtržené od reality. Lidé vidí jen útržky z Poslanecké
sněmovny, kde jedni a ti samí poslanci
předvádějí nekonečná rétorická cvičení,
často plná urážek se snahou zviditelnit
sebe a svou stranu. Na to jsem si zvykala velmi těžko, práce v zastupitelstvech
města i kraje je v tomto ohledu mnohem
konstruktivnější. Na druhou stranu práce ve výborech, kde jsou zastoupeny
všechny politické strany, má spád, jde
se do hloubky problémů. Sedí tam většinou specialisté na danou oblast, zkrátka
lidé, kteří znají praxi. A rozhodně tam
nedochází k osobním útokům, jak je
tomu ve Sněmovně.

Blanenská politička Lenka Dražilová usedla do poslaneckých lavic na podzim roku 2017. Je členkou dvou výborů – pro
sociální politiku a pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
Lidé z Jihomoravského kraje vás nejvíc znají jako ředitelku domova pro
seniory. Jak moc se tato profesní
zkušenost promítá do vaší práce političky?
Samozřejmě výrazně. V sociální oblasti
jsem pracovala 26 let – OSPOD, vedoucí sociálního odboru, patnáct let jsem
pracovala jako ředitelka příspěvkové organizace kraje, dva roky pro soukromý
sektor. To jsou obrovské zkušenosti,
které mi pomáhají každý den.
Takže jste na tuto práci v parlamentu navázala?
Do Poslanecké sněmovny jsem šla
s vizí věnovat se práci v sociální oblasti.
Chci se podílet na změně toho, o čem
vím, že v praxi nefunguje dobře a je potřeba to vylepšit. Jsem členkou výboru
pro sociální politiku, předsedkyní podvýboru pro sociální služby a zdravotně
postižené, členkou komise pro rodinu
a rovné příležitosti. A kromě toho jsem
také členkou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, což je zase komu-

nální politika. Znova opakuji, že všechno souvisí se vším a doplňuje se.
Je něco, na co se v práci těšíte?
Možná se budete divit, ale těším se na
diskusi a práci na novele zákona o sociálních službách. To je moje parketa,
tam se promítne spolupráce s mými kolegy ze sociální oblasti z krajů i měst.
Jak pomáháte jižní Moravě?
Jak jsem se již zmínila, jsem předsedkyní krajské zdravotně-sociální komise,
řeším financování sociálních služeb, navštěvuji příspěvkové organizace kraje,
které neznám, a samozřejmě i ty neziskové. Regionální kancelář mám
v Blansku, kde jsem s kolegyní každé
pondělí a kdokoli za mnou může přijít.
Zbývá vám nějaký volný čas?
Moc ho není, i o víkendech navštěvuji
sportovní a společenské akce, na které
jsem zvána nebo je přímo podporuji. Ve
zbývajícím čase se věnuji rodině, která
je pro mě na prvním místě.
(PR)

Lenka Dražilová
Narodila se 13. září 1963
v Blansku, kde také žije.
■ Vystudovala Právnickou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně,
má také titul MBA.
■ Prakticky celý život pracovala
v sociální oblasti. Sedm let řídila
odbor sociálních věcí Okresního
úřadu Blansko, téměř patnáct let
byla ředitelkou zdejšího domova
pro seniory a dva roky šéfovala
Senior rezidenci Klamovka
v Praze.
■ Zastupitelkou Blanska se
poprvé stala už v roce 2006,
v posledních dvou komunálních
volbách uspěla v barvách ANO.
■ Za stejné hnutí byla zvolena
také krajskou zastupitelkou
a v roce 2017 ji Jihomoravané
vyslali do Poslanecké sněmovny.
■

46 21. června 2019

COPA
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JE TADY!
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M
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1 000 Kč

STÁHNI SI APLIKACI
A ZŮSTAŇ VE HŘE

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

(11)

Více na www.ifortuna.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 22. června 2019
Nova

Prima

Prima cool

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

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

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

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

Joj Family
SOBOTA 5.50 Policisté v akci 6.35 Policisté

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

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

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

SÉRUM PRAVDY

INZERCE

ČT1
6.00 Abiturientský večírek 6.25 Polopatě 7.15
O Honzovi a princezně Dorince 7.50 O nosaté
čarodějnici 8.45 Slovácko sa nesúdí (3) 9.30
Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Láďo, ty jsi princezna! 14.05 O bílém jadýrku
15.10 Rozpaky kuchaře Svatopluka 16.10 Anton
Špelec, ostrostřelec 17.30 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

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

ÚTERÝ 10.50 Policisté v akci 11.50 Klaun (16)

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

STŘEDA 10.55 Policisté v akci 11.55 Klaun (17)

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

ČTVRTEK 10.40 Policisté v akci 11.40 Klaun (18)

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

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

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

Relax
SOBOTA 6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

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

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

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

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

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

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pondělí 24. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (11/13)
13.35 Po stopách hvězd
14.05 Ženich uvízl
Komedie (ČR, 1976)
14.45 Rozpuštěný a vypuštěný
Komedie (ČR, 1984)
16.10 To je vražda, napsala IV
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vraždy v kruhu
21.20 Reportéři ČT
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kriminalista
23.00 Na stopě
23.25 Deštník
23.40 AZ-kvíz

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

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

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

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

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

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

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

úterý 25. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (12/13)
13.40 Všechno, co mám ráda
14.05 Pánská jízda
Komedie (ČR, 1983)
15.10 Příběhy slavných... Milan Chladil
16.10 To je vražda, napsala IV
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Pojedeme k moři
Rodinná komedie (ČR, 2014)
21.35 Columbo
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Taggart
0.15 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky
1.10 V kondici

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

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

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

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

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

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

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

středa 26. června 2019
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (13/13)
13.40 Zajíc v pytli spolu s Jiřím
Grossmannem
14.40 Columbo
16.10 To je vražda, napsala IV
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.30 Nemocnice na kraji města (11/20)
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Doktorka Fosterová (3/5)
23.20 Případy detektiva Murdocha X
0.05 Kriminalista
1.05 AZ-kvíz
1.30 Máte slovo s M. Jílkovou

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

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

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

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

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

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

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

čtvrtek 27. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Když se slunci nedaří (1/6)
13.20 Divadélko pod věží
14.10 Benefice orchestru Karla Vlacha
15.20 Všechnopárty
16.05 To je vražda, napsala IV
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.15 Nejlepší Bakaláři
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.00 Doktorka Fosterová (3/5)
0.55 AZ-kvíz
1.20 Toulavá kamera
1.55 Pod pokličkou
2.20 Dobré ráno
4.50 Kluci v akci

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

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

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

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

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

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

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

pátek 28. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

Prima Max
7.10 My Little Pony V (24) 7.35 Chlupatá rota (6)
8.05 Velké zprávy 9.40 Vítejte doma! II (10, 11) 11.25
Milovník po přechodu 13.50 Podnikavá Joy 16.25
Tělo jako nepřítel, thriller (USA, 2014) 18.15 Jesse
Stone: Tenký led, krimifilm (USA, 2009) 20.00
Doly krále Šalamouna, dobrodružný film (USA,
1985) 22.05 Mizerové 2, akční komedie (USA,
2003) 1.00 Rváčův deník, drama (USA, 1995)
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Fritzmeier s.r.o.
Tovární 592/3
682 01 Vyškov - Pøedmìstí
www.fritzmeier.cz

Byla jsi super,
vzkázal Jágr
své expřítelkyni

J

www.5plus2.cz

aromír Jágr (47 let) se zastal své
bývalé přítelkyně Veroniky Kopřivové (28). Jeho přiznání, že už netvoří pár, totiž strhlo vlnu nadšených reakcí a fanoušci, kterým modelka nikdy
k srdci příliš nepřirostla, začali hokejistu zahrnovat gratulacemi.
„Dnes jsem oznámil, že já a Veronika
nejsme už delší dobu pár. Ano, mrzí to,
ale co mě mrzelo víc, je, jak byla Veronika po většinu vztahu některými lidmi
neprávem kritizovaná. Nevyšlo nám to,
ale upřímně musím říci – děkuji, byla
jsi super,“ napsal v noci hokejista na
svůj Facebook. Oznámení o rozchodu
přišlo v sobotu poté, co Veronika Kopřivová přestala skrývat nového přítele Miroslava Dubovického, se kterým už strávila i dovolenou.
„S Veronikou už nějakou dobu pár netvoříme, každý z nás si tedy může dělat,
co chce. Tuto informaci jsme nezveřejňovali, protože je to čistě naše soukromá věc,“ napsal k tomu pro Expres Jaromír Jágr. Hned poté na Instagramu svá
první slova zveřejnila i modelka.
„Celou dobu, co jsem veřejnosti na
očích, vznikají různé spekulace. Většina z nich byla úplně smyšlená, některé
byly založeny na pravdě, ale dost přikořeněny. Chtěla bych touto cestou zastavit kolotoč spekulací, který se rozjíždí.
S Jaromírem už nějakou dobu netvoříme pár a nežijeme spolu. Rozhodla
jsem se jít vlastní cestou. Odpovědi na
otázky, co, kdy, kde, proč a jak, jsou čistě naše osobní věc a ostatní budou jen
spekulace. Neventilovali jsme to, protože jsme měli povinnosti a práci a také
jsme potřebovali čas, abychom se se situací mohli v klidu, bez tlaku a pozornosti médií, vyrovnat. Každý z nás už
má svůj život, ale vycházíme spolu a
vzájemně se respektujeme.“
Podle médií se ostře sledovaný pár
měl rozejít už před rokem, kdy Kopřivová přestala dávat na sociální sítě společné fotografie, ovšem ani jeden rozchod
nepotvrdil. První vyjádření tak přišla až
s provalením nového vztahu blondýnky
s modelem a Mužem roku Dubovickým, se kterým se vídá minimálně od
března. Tehdy je spojila společná práce
při focení kampaně.
Jaromír Jágr se s Veronikou Kopřivovou seznámil v roce 2015 na Floridě,
kam se vyučená kadeřnice a finalistka
miss, která si přivydělávala i tancem u
tyče, vydala studovat angličtinu. V minulosti slavný hokejový útočník chodil
třeba s Ivou Kubelkovou, Nicol Lenertovou, Andreou Verešovou, Lucií Borhyovou nebo Innou Puhajkovou.
(lf)

Česká republika

Třítisícová obec
Konice představila další
obří nástroj ve své
unikátní sbírce, která je
největší na světě co do
počtu sekyrek.
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Pila dlouhá 12 metrů

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

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

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

FOTO | MAFRA

ce, osekávačky a mlynářské, bednářské,
kolářské, kamenické, hasičské, ale i pekařské, řeznické nebo cukrářské sekyrky. Mezi nejstarší exponáty patří pěstní
klín z doby kamenné či sekeromlat
z doby bronzové. Unikátní je i keltská
sekyrka nebo bronzová sekyrka stará až
čtyři tisíce let.

INZERCE

Vše pro kreativní t vorbu
s Apple najdete
v Megapixelu

Apple MacBook Air 13,3” (2018) 128GB
+ Dárek v hodnotě: 5 990 Kč
PRODEJNA DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2

Cena: 35 990 Kč
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Ohromný ořešák, žasl arborista

„

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

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

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

V době, kdy
ho zasadili,
přemýšleli dost dopředu.

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

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

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

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

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

INZERCE

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

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

Tel.: 724 286 137

Autoservis Dašovský

KOMPLETNÍ
SERVIS VOZIDEL
Petr Dašovský

Ždánská 576
685 01 Bučovice

Gsm: 603 819 352
E-mail: petr.dasovsky@worldonline.cz

www.autoservisdasovsky.cz

CHRÁNĚNÁ DÍLNA hledá zaměstnance pro pracoviště v Josefově (Olomučany) na tyto pozice:
ŠITÍ, BALENÍ, ÚKLID, JEDNODUCHÁ OBSLUHA STROJŮ, VÝDEJ OBĚDŮ
Pozice jsou pro osoby se sníženou pracovní schopností – (INVALIDITA 1., 2. nebo 3. stupně)
Doprava z Blanska zajištěna
Stravování v místě pracoviště

Plánování směn dle potřeby
Možnost ubytování

Přestávky během práce
Příjemný kolektiv mužů i žen

Trend

Kontakt:
Ondřej Janů
776 519 934
janu@domestav.cz
Olomučany
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Memorial Air
Show už nyní
Letošní historický
program připomíná
75. výročí spojenecké
invaze v Normandii. O
víkendu 22. a 23. června
vypukne svátek letectví.
ROUDNICE NAD LABEM | Poděkování
bývalým vojenským pilotům Royal Air
Force z druhé světové války. Právě o to
šlo před třiceti lety při prvním ročníku
Memorial Air Show. Dnes jde o jednu z
největších letecko-společenských akcí
svého druhu, ale na své původní poslání
nezapomíná. Již 15. ročník Memorial
Air Show se tentokrát uskuteční ve
dnech 22. a 23. června na letišti v Roudnici nad Labem.
Začíná od 13 hodin koncertem skupiny Mandrage, letecká show odstartuje
ve 14 a končí v 18 hodin.
„Když jsem v roce 1990 slíbil generálu Fajtlovi, že pro letce uspořádám morální oslavnou rehabilitaci před veřejností a že tady budou jejich válečné stroje, prezident a kdoví ještě kdo, netušil
jsem, že to bude mít nějaké další pokračování,“ vzpomíná na začátky hlavní organizátor Vlastimil Dvořák. Ve dvouletých cyklech je to již 15. ročník.
Za tu dobu má plno prvenství v ČR.
„Poprvé zde byla letadla NATO, poprvé přistála létající pevnost B-17, otevřeli jsme jednotné evropské nebe pro
létání bez podání letového plánu. A
jako jediného leteckého dne v ČR se vedle premiérů naší akce zúčastnila hlava
státu, dokonce čtyřikrát. Vyvrcholením
všech ročníků byl historický akt Usmíře-

ní zbraní pod Řípem, který proběhl na
roudnické radnici, kde si podali ruce veteráni z obou válčících stran za přítomnosti prezidenta republiky,“ říká Dvořák. Svátek historického letectví pořádá
aeroklub Roudnice ve spolupráci s hlavním partnerem – firmou MONDI, která
na této akci slaví 70. výročí výroby papíru ve Štětí. Generálním partnerem je tradičně Ústecký kraj.
Akce je zahrnuta do programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje.
Letošní program si dokonce vyžádal
prodloužení o jednu hodinu, protože obsahuje 27 leteckých vystoupení. Představí se mistr světa v Red Bull Air Race
Martin Šonka s vlastním programem.
Stage pro koncert skupiny Mandrage je
přímo u přistávací dráhy. Pro vyhlídky
můžete využít historické letouny Li-2 a
Do-28 i vrtulník Robinson R-44.
Na co se návštěvníci mohou těšit?
Mezi historickými letouny nechybí Spitfire, Mustang, Texan, Lisunov Li-2,
Dornier Do28, P-38 Lightning, F4U Corasair, Bücker Jungmeister, L-29,
YAK-11, Baťova Elektra, Douglas AD
4 N Skyraider. Uvidíte vrcholnou akrobacii motorovou i na větroni v podání
Miloše Ramerta, seskok parašutistů v
žebříku, seskok parašutisty z křídla větroně a samozřejmě vrtulníky a veškerou leteckou techniku české armády
včetně Jas-39 Gripen. „Přeji všem návštěvníkům modré nebe a hodně zážitků,“ dodává Dvořák.
Program je po oba dny shodný. Parkuje se přímo na letištní ploše. Doporučujeme příjezd směřovat na 10. hodinu kvůli tvořícím se kolonám na příjezdových komunikacích a dálnici
(vd)
D8.
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Realizace: AKON Česká republika, s.r.o. | Bayerova 16, 602 00 Brno | tel./fax: 548 211 210 email: info@akon.cz | www.akon.cz
Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. | Právo na opravu případných skových nebo jiných chyb je vyhrazeno.

Herec Miloš Kopecký: Někdy vás osud donutí...

Tajenka: ... být statečný.
INZERCE

P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218,
679 63 Velké Opatovice
http://www.pd-refractories.cz/kariera

PŘIJME

PRACOVNÍKY
DO VÝROBY,

OBRÁBĚČE KOVŮ
- BRusiČE,

„zejména TY, kteří ve všech úkolech
obstojí a fyzické práce se nebojí -“

který je vyučen v oboru
nebo má praxi a dovednosti
v tomto oboru

- pracoviště Svitavy
a Velké Opatovice
Nabízíme:
- zajímavé náborové příspěvky
až 25 tisíc Kč
- výhodné platové podmínky:
po zapracování:
d.
výroba→150 Kč až 200 Kč/hod
(včetně příplatků)
obráběč kovů→200 Kč
až 300 Kč/hod. (včetně příplatků)
- práci ve stabilní nadnárodní
společnosti je možnost i brigády
– dohoda o provedení práce nebo
pracovní činnosti

- pracoviště Sv
vitavy
Beneﬁty:
• základní pracovní doba
je 37,5 hodiny týdně
• 26 dnů dovolené
• příspěvek na penzijní a životní
pojištění
• příspěvky na stravování
• rozsáhlý sociální program
s příspěvky na rekreační pobyt,
na kulturní akce, vitamínové
doplňky atd.
a jiné

Všichni kreativní, cílevědomí a zruční zájemci, hlaste se:
pro Svitavy u paní Miloslavy Stráníkové, tel.: 461 579 140, 602 485 836,
Miloslava.Stranikova@pd-group.com
pro Velké Opatovice u paní Dany Krejčířové, tel.: 516 493 306, 725 777 909,
Dana.Krejcirova@pd-group.com

Brno, Blansko a Vyškov
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Machálek se loučil předčasně
Poslední období je šťastné pro fotbalisty SK Líšeň.
Minulý týden oslavili 95. výročí založení a v sobotu
vyhráli MSFL, čímž si vybojovali právo historického
postupu do 2. ligy.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Fotbalový trenér Miloslav Machálek míval v poslední době spíš pověst záchranáře. Také jeho angažmá
v Líšni začalo tak, že převzal mužstvo
s tím, že ho zkusí udržet v MSFL. To se
mu předloni z prakticky beznadějné pozice podařilo, přestože mužstvo bylo po
podzimu sezony 2016/17 s pouhými
sedmi body na kontě poslední.
„I když jsem pracoval v profesionálních klubech, tuto záchranu stavím hodně vysoko,“ řekl tehdy Machálek.
Po dvou letech sám tehdejší počin ještě trumfnul. Líšeň vyhrála MSFL a vybojovala si postup do 2. ligy, na němž
pracovala. V dramatickém posledním
kole si postup zajistila výhrou v Hodoníně, kterou vybojovala gólem na 2:1 až
v 81. minutě.
„Je to obrovský počin. Jedná se o neskutečný úspěch. Za dva a půl roku mé
práce zde jsme se posunuli ze sestupové

příčky až na samotný vrchol. Je to především ocenění práce všech lidí v klubu
a pro mě největší úspěch v kariéře.
SK Líšeň si to zaslouží,“ chrlil ze sebe
zkušený trenér ještě v úterý, tři dny po
„postupovém“ hororu.
Jeho součástí o víkendu musela být
i ztráta favorizovaného Frýdku-Místku
v Hlučíně, k níž velmi překvapivě došlo. „Velice si vážím toho, že se Hlučín
ukázal jako charakterní mužstvo. Nechtěl doma prohrát, za což mu děkuji,
zejména trenérovi Milanu Valachovičovi. Je tam i velký pocit zadostiučinění,
protože tak trnitou jarní sezonu jsem ještě nezažil,“ oddechl si Machálek.
Po podzimu Líšeň pod jeho vedením
měla výrazný náskok, pro jaro ale přišla
o nejlepšího střelce Jakuba Přichystala
a navíc ji postihla vlna zranění.
Plus se nevídaně zvedl Frýdek-Místek, který si pro postup nekompromisně
šel. V předposledním kole Líšeň zaváhala a soupeř šel na první místo.

Vzájemný zápas v Hodoníně byl pro Líšeň (na snímku v bílém dresu obránce
Jakub Černík) velmi vypjatý, přinesl však vítěznou radost.
FOTO | J. KOLÍSEK
Machálek zpětně přiznal, že v Hodoníně před zápasem už se s hráči v kabině Líšně rozloučil.
„Jasně jsem jim řekl, že jim děkuji za
fantastickou spolupráci, ale že ze zdravotních a jiných důvodů jsem se na
95 procent rozhodl skončit. Ale že existuje teoretická možnost, že svůj postoj
ještě zvážím, protože jsme ještě matematicky ve hře o postup. Ale poděkoval

jsem jim, to je pravda, nebudu lhát.
Jsem hrdý, že jsem mohl tyto charakterní kluky vést,“ uvedl Machálek.
Prvenství Líšně v MSFL by ale mohlo jeho rozhodnutí změnit. Machálek si
vzal čas na rozmyšlenou, aby se rozhodl, zda bude jako trenér v klubu dál působit. Zároveň totiž pracuje jako skaut
ve Zbrojovce a obě tyto funkce už by ve
2. lize kloubit nemohl.

INZERCE

19. 6. - 2. 7.
2019

Víkendová akce 19. 6. - 23. 6. 2019
Snackk s kakaovou polevou, s medem od 28 g
/od 26,33 Kč)
(100 g/od

Primo zakysaná smetana 180 g
(100 g/7,17 Kč)

7,90

112,90

9,90

18,50

11,90
18,90

25,90
42,90

Mattoni ochucená 1,5 l
vybrané druhy
Kaktus citron/jahoda Multipack 9 x 45 ml
(1 l/7,93 Kč)
(100 ml/24,67 Kč)
Na pokladně obdržíte pokladničku ZDARMA.

Odměňte
O
dmě
své děti za vysvědčení!

99,90

Veselá kráva 120 g
vybrané druhy
(100 g/21,58 Kč)

Do vydání zásob.
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Notebook

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

Sleva 1 000 Kč
16 990 Kč

15990 Kč

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

