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Startují letní
festivaly!
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Jak se jih Moravy vyrovnal
s přírodní pohromou ...str. 8 a 9

Na jihlavské přehlídce Loděnice fest vystoupí tento víkend i populární skupina Pio Squad.

Po dlouhé covidové pauze se i hudební fanoušci
a pořadatelé v Kraji Vysočina chystají na zábavné
léto. Na své si přijdou příznivci všech žánrů.
ILONA ZELNÍČKOVÁ
VYSOČINA | Horečka letních hudebních festivalů se blíží. I na Vysočině nabídne zábavu milovníkům všech hudebních žánrů. Přijdou si na své vyznavači
metalu, rockové, taneční i folkové hudby. V neposlední řadě i tance. Návštěvníci se mohou těšit na hosty ze zahraničí i na české finalisty Eurovize.
Letos bude festivalová sezona výjimečná tím, že se většina akcí uskuteční
po dvouleté pauze zapříčiněné pande-

mií. Kvůli omezením organizátoři rušili
pořádání přehlídek v letech 2020
i 2021. Prodané vstupenky na tyto ročníky proto v mnoha případech platí pro
tento ročník.
Jubilejní 40. ročník letos oslaví festival Prázdniny v Telči, který se jako jeden z mála konal i v době koronaviru.
Kulatých deset let oslaví i festival současného tance KoresponDance.
Vedle tradičních osvědčených akcí se
letos mohou lidé těšit i na novinky. Například městská organizace Brána Jihla-

FOTO | ARCHIV MAFRA

vy pořádá poslední červnový víkend
v areálu Českého mlýna dvoudenní přehlídku Loděnice fest.
„V údolí Českého mlýna u řeky Jihlavy bude hrát například finalista Eurovize – kapela We Are Domi. Zahrají populární Pio Squad, 58G, I Love You Honey Bunny. Součástí bude skateová exhibice, sportovní atrakce i půjčovna
lodí pro projížďky na řece,“ řekl za pořadatele Vojtěch Kolář.
Po dvouleté pauze se znovu na humpolecké náměstí vrací hudební festival
Bernard fest. „Věříme, že letos už bude
situace příznivá pro to, aby vše proběhlo bez problémů,“ říká hlavní pořadatel
Zdeněk Mikulášek. Přehlídka se uskuteční 24. a 25. června, tedy dnes a zítra.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

HELENA VONDRÁČKOVÁ SLAVÍ 75

Jiné tváře slavné zpěvačky:
film, dabing i fotbal
...str. 10

SEZONA TŘEŠNÍ VRCHOLÍ

Připravte si z nich zákusky
nebo ledovou polévku ...str. 14
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Startují letní festivaly

Jednou z hvězd žďárského festivalu Pod Zelenou horou bude Kapitán Demo.

FOTO | PETR TOPIČ

Náladu podpoří populární německá
dechovka The Heimatdamisch. Ta přiveze do Humpolce originální úpravy
světových hitů od AC/DC, Guns N' Roses či Lady Gaga. Dramaturgie pamatuje i na mladší návštěvníky, kterým zahraje skupina Pískomil se vrací či Jaroslav Uhlíř.
Do letního amfiteátru v Jihlavě se začátkem prázdnin nastěhuje také jedna
z nejnavštěvovanějších hudebních přehlídek, kterou je Vysočina fest. „Zhruba polovina kapacity areálu byla na vstupenkách prodaná už na rok 2020. Dvě
přehlídky jsme ale museli kvůli koronaviru zrušit. Lidem lístky z roku 2020 zůstaly v platnosti a využijí je až letos. Po
dlouhé době prodáváme i jednodenní
vstupenky. Lidé nakupují na poslední
chvíli, což pro pořadatele není úplně optimální, ale taková je nyní realita. Zvykli si být kvůli covidu opatrní,“ připomíná dramaturg přehlídky Pavel Vlašín.
Připraveno je opět několik hudebních
scén. Letos se mohou návštěvníci těšit
i na jednu zahraniční kapelu. Tou bude
kdysi populární britská chlapecká skupina East 17. Tato popová kapela byla
na vrcholu své slávy v první polovině
90. let. Největším hitem byla balada
Stay Another Day. „Velkou show s pyrotechnickými efekty tentokrát přiveze
na festival skupina Rybičky 48. Stálicí
našeho festivalu je kapela Chinaski,“ dodal Vlašín.
Rovných čtyřicet let se drží oblíbený
festival Prázdniny v Telči. Ten je už tradičně naplánován na přelom července

a srpna. I tentokrát bude jeho hlavní scéna na nádvoří telčského zámku.
A to i přesto, že je zámek v rekonstrukci. Uvolnění plochy pro festival
bylo podle kastelána zámku Bohumila
Norka součástí dohody s dodavatelem
stavby. Návštěvníci se kromě koncertů
mohou opět těšit i na divadelní představení, workshopy a nocturna. Kromě klasiků žánru folku se posluchači mohou těšit třeba na J. A. R., Mňágu a Žďorp, Ondřeje Havelku a Melody Makers, kapelu Buty a mnohé další.

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

V Humpolci si na své přijdou rockeři,
vyznavači středního proudu, ale i děti.
„Hvězdou pátečního odpoledne bude
Lucie Bílá, dobrou zábavu slibuje také
účast skupin Tři sestry a MIG 21. V sobotu pak město rozezní kapely Chinaski
a Wanastowi Vjecy,“ avizuje mluvčí pivovaru Bernard Radek Tulis.
INZERCE

AUKCE NEMOVITOSTÍ
ZDARMA
Prodejte Vaši nemovitost
(byt, dům, pozemek)
za nejvyšší možnou cenu
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nebo dražby přes největšího
dražebníka v ČR
JURIS REAL Dražby a.s.
s databází 100 000
registrovaných,
poptávajících klientů.

800 22 33 88
www.prodejtojinak.cz

Peruánská zpěvačka
se představí v Náměšti
Celou plejádu zahraničních hostů takřka ze všech koutů světa posluchačům
nabídne multižánrový festival Folkové
prázdniny, který se před koncem července koná v Náměšti nad Oslavou.
O úvodní koncert se postará peruánská zpěvačka Susana Baca. „Čerstvou
informací je, že získala hlavní cenu
prestižního časopisu Songlines za nejlepší americké album. Můžeme se ale těšit také na mezinárodní skupinu Ayom
vedenou temperamentní brazilskou zpěvačkou Jabu Morales. Z USA přijede teprve sedmnáctiletý zázrak old time music, newyorská banjistka Nora Brown.
Z Belize dorazí po celém světě milovaní The Garifuna Collective,“ nabízí nahlédnutí do části festivalového programu dramaturg Michal Schmidt.
Po dvouleté vynucené pauze se vrací
do Světlé nad Sázavou oblíbený Sázava

Přehled festivalů
na Vysočině
Bernard fest – Humpolec, 24.–25.
června
Loděnice fest – Jihlava, 24.–26.
června
neZavřeno – Jimramov, 29.–30.
června
Jatka fest – Pacov, 1.–2. července
Vysočina fest – Jihlava, 7.–9.
července
Fajtfest – Velké Meziříčí, 7.–9.
července
KoresponDance – Žďár nad
Sázavou, 14.–17. července
Prima fest – Zvole, 15.–16.
července
Sázava fest – Světlá nad Sázavou,
21.–23. července
Pod Zelenou horou – Žďár nad
Sázavou, 22.–23. července
Folkové prázdniny – Náměšť nad
Oslavou, 23.–30. července
Fest na fest – Pelhřimov, 23.
července
Polanka fest – Třebíč, 29.–30.
července
Prázdniny v Telči – Telč, 29.
července – 14. srpna
Radostín fest – Radostín, 5.–7.
srpna
Rocková Lipnice – Lipnice nad
Sázavou, 6. srpna
Magma fest – Jihlava, 12.–13.
srpna
Slavnosti – Chotěboř, 13. srpna
Stockfest Dobrohostov –
Dobrohostov, 19.–20. srpna
Horácký džbánek – Žďár nad
Sázavou, 20. srpna
Čeřínek fest – Hutě, 26. srpna
Otevřeno Jimramov – Jimramov,
26.–28. srpna

fest. „Vstupenky z roku 2020 jsou stále
v platnosti, lidé nemusí nikam chodit si
je přeregistrovat,“ informovala ředitelka festivalu Andrea Zdarsová. Letos vystoupí zpěvák Marek Ztracený, na pódiu nebudou chybět ani Tomáš Klus či
Nico Santos.
Dočkají se i milovníci jiných druhů
umění. Žďár nad Sázavou bude hostit
další ročník festivalu současného tance
a nového cirkusu KoresponDance. Letošní ročník se rozšíří i do dalších míst.
Taneční vystoupení budou také v amfiteátru u Pilské nádrže a v továrně společnosti Tokoz.
Festival nabídne dvacítku představení z jedenácti zemí. Součástí festivalu
budou také filmové projekce, workshopy, mistrovské hodiny nebo představení
pro děti.
„Součástí programu bude i benefiční
koncert ukrajinských hudebníků,“ uvedla za pořadatele Barbora Dušková.
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„Tetky pod hrušní
debatovaly o všem“
Ovocné stromy, ale
i majestátní lípy jsou
soupeřem Sousedské
hrušky z Kralic nad
Oslavou ve finále
ankety Strom roku.

Sklizeň na konci prázdnin
Ptát se, jaká bude letošní úroda, je předčasné. „Hrušeň odkvetla pěkně, uvidíme, jestli přijdou nějaké kroupy. Plody
dozrávají na konci prázdnin,“ popisuje
Emil Dračka.
O hrušeň je teď zvýšený zájem, po
květnovém setkání místních se zástupci

Dolní Vilémovice si
připomenou Jana Kubiše

DOLNÍ VILÉMOVICE | Vzpomínkové
setkání u příležitosti 80. výročí smrti
Jana Kubiše chystají v sobotu 25. června v Dolních Vilémovicích na Třebíčsku. Tamní rodák a parašutista Kubiš,
který 27. května 1942 společně s Jozefem Gabčíkem provedl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha, zahynul tři týdny po atentátu. Vzpomínková akce začíná ve 14.30
u obecního úřadu, pokračuje o půl hodiny později příletem vrtulníku a kladením věnců u rodného domu Jana Kubiše. Při akci předvede armáda také dynamické ukázky a vystoupí Vojenská hudba Olomouc. Po celý den bude Kubišův
rodný dům, který obec získala do svého
vlastnictví v roce 2009 a po čtyřech letech rekonstrukce jej slavnostně otevřela, volně přístupný.
(bar)

JIŘÍ BÁRTA
KRALICE NAD OSLAVOU | Sousedská hruška rostoucí v Kralicích nad
Oslavou je jediným zástupcem Kraje
Vysočina ve finále letošního ročníku tradiční ankety Strom roku. Hlasování odstartovalo v pondělí 20. června a potrvá
až do 11. září.
Ovocný strom roste v sousedství kostela sv. Martina a Památníku Bible kralické v centru obce už 156 let. Hrušeň
vysadil na podzim roku 1866 Antonín
Sklenář jako dárek pro manželku.
„Takový nádherný strom si zaslouží
být v soutěži. Jeho hrušky jsou dobré
na sušení i do ovocných knedlíků.
A hlavně tato hruška sloužila našim
tetkám, aby si pod stromem sedly a debatovaly o všem, jak už to bývá. Ten
strom už slyšel věcí,“ říká s úsměvem
kralický starosta Emil Dračka, který
strom do soutěže přihlásil s podporou
školy, školky a mikroregionů Náměšťsko a Chvojnice.
Hrušeň sice roste na obecním pozemku, ale podle starosty historicky patří
k sousednímu domu. „Strom vysadil
praděd paní Procházkové, která bydlí
v sousedním domě se zdobenou fasádou. Je to jeden z nejhezčích domů
v Kralicích,“ míní starosta.
Pod stromem nechala obec při stavbě
vodovodu udělat pítko, je tam i nízká
kamenná zídka s deskou, na níž je citát
z bible.
Podle Nadace Partnerství, která tradiční anketu vyhlašuje, jde o hrušeň
obecnou „amanliskou“. To by starosta
ještě rád prověřil. „Není to na sto procent. Pořád se dohadujeme, jaká je to
přesně odrůda, plánuji oslovit odborníka,“ prozradil. Finále ankety Strom
roku už je dobrý důvod k tomu, aby si
v Kralicích udělali jasno.

KAM VYRAZIT

Račínská lávka: Kdo
zkrotí kolo či trakař?

Květnového setkání pod hrušní s organizátory ankety Strom roku se vedle
kralického starosty Emila Dračky zúčastnila také Jarmila Procházková, v rukou drží fotografii svého pradědečka, který strom v roce 1866 zasadil.
FOTO | NADACE PARTNERSTVÍ, BOŘIVOJ HÁJEK

Jedenáct soupeřů
- Bartákova třešeň, Hostěnice
u Brna
- Prajzovská hruška, Hostišová
na Zlínsku
- Hrušeň hnilička, Drásov u Příbrami
- Bratrská lípa, Kunvald
- Vorařská lípa, Záměl
na Rychnovsku
- Lípa osudu, Chvalkovice na Hané
- Majestátní dub pod Šumnou,
Chomutovsko
- Jinan na Mendlově náměstí, Brno
- Tajemný hradní pán (javor),
Komňa u Uherského Hradiště
- Popovská bříza, zaniklá obec
Popov, Jáchymovsko
- Javor babyka, Ústí nad Orlicí

Nadace Partnerství a oficiálním fotografování ji ještě čeká natáčení videoklipu,
brzy přijede za školáky moderátor Vladimír Kořen, který je propagátorem ankety.
Své favority můžou lidé podpořit online na webu stromroku.cz a pomocí
DMS zpráv. „Díky tomu přispějí na výsadbu nových stromů a péči o ně. Vítěz
ankety se dočká nejen prestižního titulu, ale i odborného ošetření zdarma
a postupu do celoevropského kola soutěže,“ uvedl David Kopecký z Nadace
Partnerství.
Aby Sousedská hruška v soutěži uspěla, budou muset místní zapracovat na
propagaci a oslovit lidi dál než za hranicemi obce s tisíci obyvateli. Třeba to
Kraličtí dotáhnou alespoň na druhé místo, jako se to povedlo před třemi roky
Žižkovu dubu v sousední Náměšti.

RAČÍN | Zábavné sportovní klání chystají na sobotu 25. června organizátoři
Račínské lávky. Osmnáctý ročník této
populární akce se koná od 15 hodin na
hrázi rybníka Jordán v Račíně na Žďársku. Připraveno bude bohaté občerstvení a pro soutěžící hodnotné ceny. Nečeká je však nic snadného. Akce se poprvé konala při srazu rodáků v roce
2004, přihlášení obvykle zdolávají lávku přes rybník na kole či trakaři, většina
startujících končí ve vodě.
(bar)

Žďárský fotbal oslaví
100. narozeniny
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | O rok odložené oslavy 100. výročí založení fotbalového oddílu ve městě si užijí v sobotu
25. června ve Žďáře nad Sázavou. Celodenní program začíná již v 9 hodin turnajem kategorie U10. V 16.30 má výkop zápas A-týmu proti bývalým hráčům FC Žďas. Pro děti bude v areálu na
Bouchalkách připravený skákací hrad,
skluzavka, malování na obličej a sportovní soutěže. Účast na akci přislíbili
také žďárští odchovanci Karel Dvořák,
Michal Kadlec, Aleš Chmelíček a Richard Jukl, kteří si zahráli nejvyšší tuzemskou soutěž. Na večer je připraveno
promítání filmu Vyšehrad.
(bar)
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Od cejchu syna slavného táty
jsem se odstřihl až v New Yorku
Už rok a půl vede se svým mladším bratrem Divadlo
Bez zábradlí, první soukromé divadlo v Česku, které
v roce 1990 založili jeho rodiče Hana a Karel. Ve svých
33 letech toho Karel Heřmánek ml. stihl hodně. Hrát
v populárních seriálech nebo dva roky žít v New Yorku
a živit se tam třeba rozvážením jídla. „Je to rychlé
a vlastně i drsné město, lidé tam žijí přítomností, nemají
čas řešit nějaké velké plány. To mi vyhovovalo,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Karel Heřmánek ml. tvrdí, že facky,
které jako divadelník dostal v době covidu, jej obrnily i na současné časy, kdy lidé
kvůli inflaci šetří na kultuře. „Holt to ještě
asi bude chvilku trvat, než se lidé nějak
otřepou a vrátí se do divadelních hledišť,“
přemítá spoluředitel nejstaršího porevolučního soukromého divadla v Česku – Divadla Bez zábradlí.
Co se vám za ten poslední rok a půl
v divadle povedlo?
Už je to rok a půl? Vidíte, jak to letí! Převzali jsme ho s bratrem v lednu 2021.
A zrovna jsme to chytli v covidu. Naši rodiče už to dělali strašně dlouho a chtěli si
od toho odpočinout. A teď zpětně musím
říct, že je dobře, že to udělali. Ono kdyby
ještě museli po těch 30 letech řešit problémy, které jsou dnes, tak si myslím, že už
by to tu zapálili. (smích)
Co to pro vás a bratra znamená?
Je to pro nás závazek. Skočili jsme
do toho rovnýma nohama. Samozřejmě
s tím, že na nás rodiče občas mrknou, pora-

Karel Heřmánek ml.

Narodil se 3. března 1989 v Praze.
Herectví studoval na pražské DAMU
a na The Lee Strasberg Theatre and Film
Institute v New Yorku.
■ Jeho otcem je slavný herec a divadelní
principál Karel Heřmánek, matkou bývalá
hlasatelka Hana Heřmánková. Má dva
bratry, Josefa a Františka, a dvě nevlastní
sestry, Karolínu a Kristýnu.
■ Diváci ho znají především z televizních filmů
Zločin v Polné, Zátopek nebo Případ dvou
manželek a seriálů Ordinace v růžové
zahradě, Hlava Medúzy, Božena či Anatomie
života.
■ V roce 2015 se oženil s herečkou Nikol
Kouklovou.
■ Vloni jemu a bratrovi Josefovi předal Karel
Heřmánek st. řízení Divadla Bez zábradlí.
■
■

dí. I když akutní to bylo spíše ze začátku.
Teď už je to víceméně na nás, ale když se
potřebujeme zeptat, tak se zeptáme. Je to
trochu metoda pokus–omyl. Ale učíme se,
a myslím, že je to paradoxně dobře. Protože když to teď dáme, tak už se bude blýskat jen na lepší časy, mělo by to být dobrý.
Máte ještě třetího bratra, ten do toho
nechtěl jít?
Nechtěl. Je mu 21 let a stále ještě
studuje. Navíc v Londýně, takže toho má hodně. Nicméně
když je tady, tak si ho
vždycky nějak ukradneme
a zapřáhneme ho také.
Takže jste takoví Tři
bratři?
Ano, já jsem nejstarší bratr Karel, Pepa je o 15 měsíců mladší a „pískle“
František je ode mě
o 12 let.

Jak máte to vedení divadla s bratrem
rozdělené?
Chvíli nám trvalo, než jsme si našli každý
to svoje. Bratr se stal nakonec takovým
tím skutečným ředitelem divadla. Má tam
svoji pěknou ředitelskou kancelář. Já jsem
spíše umělecký ředitel. Mám na starosti
to, co se dole připravuje, repertoár, komunikaci s herci a dalšími lidmi, kteří se kolem představení pohybují.
V divadle s vámi pracuje i vaše žena
Nikol…
Dá se říct, že jsme zapřáhli celou rodinu.
Nikol je opravdu poklad. Chystá nám různé návrhy, pořádá malé festivaly, dobročinné akce, bez ní bychom se nikam nepohnuli. Je to fajn, když se člověk může
na někoho spolehnout.

Ještě máte dvě sestry, ty se také nějak zapojují do uměleckého života?
Karolína a Kristýna jsou z tatínkova prvního manželství. Umělecké nadání určitě
mají, ale neživí se tím. I když Kája, ta nejstarší, ta svým způsobem ano. Dělala uměleckou školu v Amsterdamu, velice
prestižní, a organizovala potom zajímavé
výstavy, spíše takové prostorové umění.
To už teď nedělá, nicméně s manželem vyrábí na zakázku nábytek do studií. Kristýnka normálně pracuje, ale jako koníčka má
svoji kapelu, kde zpívá.
Kde berete nápady na nová představení?
Vždycky hledáme nějaký zajímavý text,
chtěli bychom najít právě teď něco veselejšího, komedii. Lidé to mají rádi, starostí
a problémů okolo je přeci jen teď nějak
moc. Proto se rozhlížíme po něčem příjemném, vtipném, na odreagování. Musí to
mít ale nějakou jiskru! A s nápady za námi
chodí samozřejmě i kolegové, přátelé.
Tomu se nebráníme, když někdo bude mít
tip na dobrou hru, rádi se do toho pustíme.
Vraťme se k provozu divadla. Co bylo
za tu poslední dobu nejtěžší?
Asi vydržet. Ono to zní možná až trochu
negativně, ale byly to nervy, byl to neuvěřitelný tlak. Cítíme zodpovědnost za naše
diváky, za naše herce a samozřejmě nechceme udělat ostudu svým rodičům. Tahle doba covidová byla celkem nepříjemná, pracovat s tím, že se každé druhé představení ruší, to není nic, v čem by chtěl člověk dlouhodobě fungovat.

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA
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Jak to máte s návštěvností divadla
teď?
Samozřejmě, že diváci začali chodit, za to
díky! Ale určitě ne tak jako dřív. Má to jistě více důvodů. Lidé teď holt potřebují šetřit a je to naprosto pochopitelné, že v tomhle období kultura vždycky dostane
za uši. Když je krize, tak se kultura odsune. Ale také se těmi dvěma lety změnilo
chování návštěvníků obecně. Jsou doma,
mají Netflix – já ho mám samozřejmě
také, takže je to jiné. Je to vlastně jednodušší. Holt to ještě asi bude chvilku trvat,
než se lidé nějak otřepou a vrátí se.
Přijali vás jako ředitele herci a další
personál divadla bez problémů?
Přiznávám, že to není úplně lehká pozice,
ale těmi fackami, co jsme dostávali, se člověk trochu obrní. Musel jsem si zvyknout
říkat i nepříjemné věci, které občas nechci
říkat. Je to situace, která je pro mě i pro
bratra úplně nová. Tohle jsme neměli
na starosti, my jsme nebyli manažeři, já
jsem vystudoval DAMU, a tudíž jsem byl
herec, ten, komu se říká, co bude hrát. Teď
se ta pozice trochu změnila. Já musím
říkat, kde má kdo být, a obhajovat rozhodnutí, která udělám. To už je něco jiného.
A potom je ještě složitější, když jsem
mezi nimi. To mě nejvíc žere, to je někdy
cítit, že ta atmosféra je trochu jiná.
Máte tedy kromě vedení souboru čas
i na hraní?
Jak jsme si to s bratrem rozdělili, tak mám
samozřejmě více času se věnovat tomu,
co mě baví, což je herectví. V našem divadle teď momentálně účinkuju v pěti hrách,
hraju zhruba deset až dvanáct představení
za měsíc. A měl bych být součástí jednoho filmového projektu, který mám dělat
od Nového roku. Na to se hodně těším.
A pro tatínka nechystáte ještě nějakou hru?
Máme to v plánu, chystáme něco nového

Karel Heřmánek st. a jeho žena Hana předali řízení Divadla Bez zábradlí synům Karlovi a Josefovi
před rokem a půl. Oběma bratrům vydatně pomáhá manželka Karla Heřmánka ml. Nikol.
FOTO | ARCHIV MAFRA A LENKA HATAŠOVÁ/iDNES.cz

a chceme, aby toho byl součástí. Ale zatím exceluje ve skvělém přestavení Jistě,
pane premiére! To je nadčasová hra, kterou máme na repertoáru už osm let, a pořád má divákům co říct. Určitě nadchne téměř každého, obzvláště ty, co znají britský seriál Jistě, pane ministře. Všechno se
tam točí kolem politiky a je zajímavé, jak
v každém období rezonují jiné pasáže hry.
Je to velmi vtipné a milé představení.
Lucifer vašeho otce v pohádce S čerty
nejsou žerty se stal kultovní postavou. Vnímal jste to jako dítě, že máte
slavného tatínka?
Určitě. Vyrostl jsem na této pohádce stejně jako všichni ostatní. Není tady moc pohádek, které by zůstaly v srdcích diváků
a ti se na ně těšili rok co rok. Ještě třeba Popelka… Jednou se mi dokonce poštěstilo
zahrát si prince v divadelní pohádce Tři
oříšky pro Popelku. A skutečný princ pan
Trávníček mi tam hrál krále. Bylo to nádherné představení, i dva koně jsme tam
měli, s kočárem, holoubci tam lítali i pejsci běhali…

Pomáhá to známé jméno?
Když vyrůstáte v divadle a rodiče jsou herci, tak to už tak nějak berete. Ale na základce to bylo trochu zlý, vyslechl jsem si
často věty typu: Nemysli si, že když máš
slavnýho tatínka, že se z tebe po... Někdo
měl holt tátu doktora nebo právníka a já
jsem měl tatínka v televizi. Sám v sobě
jsem si to pak řešil, když jsem byl na vysoké škole. Ani ne tak z důvodu, že bych se
cítil kvůli tátovi někam tlačený, spíš jsem
se s tátou vnitřně srovnával. Ten tlak,
když jsem někam přišel a slyšel: „Koukejte, Heřmánek, co nám asi ukáže…“ To mi
bylo nepříjemné. Časem jsem to hodil
za hlavu, jinak to ani nejde udělat. To vám
řekne asi většina dětí slavných rodičů. Naposledy jsem to řešil možná před více než
deseti lety. Trochu jsem se od toho očistil
i díky tomu, že jsme s manželkou odjeli
na dva roky do zahraničí a byli jsme tak
od všeho odstřihnutí.
Kam jste odcestovali?
Byli jsme dva roky v New Yorku a bylo to
tam krásné. New York je tak specifické
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MASÁŽNÍ TRENAŽÉR
BORISE TICHANOVSKÉHO „JEŽEK”
•
•
•

působením na biologicky aktivní body podél páteře
aktivizuje a léčí vnitřní orgány
tvar ohybu křídel uvolňuje a protahuje páteř
plně respektuje přirozené anatomické vlastnosti člověka

Více informací o tibetské medicíně EPAM
najdete na www.epam.eu, tel.: 603 923 123

město, nikde jinde takové není. Jak se správně říká, je to Babylon na řece Hudson. Je
tam šílené množství lidí z celého světa, kteří se tam různě míjejí a potkávají. Tam to
člověka tak pohltí, dostane se do takového
kolotoče, musí někde pracovat, aby se uživil, ale žije to tam. Pracovali jsme tam, rozvážel jsem třeba jídlo. Je to výborná zkušenost, doporučil bych ji všem. Musím říct,
že ty dva roky hrozně rychle utekly.
Chtěl byste v Americe žít natrvalo?
Měli jsme štěstí, že jsme projeli velkou
část Ameriky, takže jsme si ji užili
ze všech stran. Ale návrat domů je vždycky krásný. Tady má člověk kořeny a rodinu. New York je strašně rychlý a vlastně
i drsný, ale lidé tam žijí přítomností, co
mají teď, tak berou a jdou dál. Nemají
moc čas se zastavovat a řešit, co bude, mít
nějaké velké plány. Tady v Česku je to
klidné, pro rodinu s dětmi ideální. Nicméně mi ta jejich kultura tam ohromně vyhovovala, takže na to rád vzpomínám. Chtěli
bychom se tam s Nikol zase vrátit. I kdyby to mělo být jen na pět dní.
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Rok po tornádu

FOTO | SHUTTERSTOCK

Loňská větrná destrukce jihu Moravy probudila
v lidech strach z počasí, ale zároveň obrovskou sílu.
Obojí přetrvává dodnes. „Neřešíme prkotiny, víme,
jak lehce může člověk přijít o život,“ říkají.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Byly to scény, které lidé ze střední
Evropy znají spíše z televizního zpravodajství z USA. Tornádo, jež se vloni
24. června prohnalo několika jihomoravskými obcemi, po sobě zanechalo nebývalé škody. A hlavně šest mrtvých a na sto
zraněných. Nejen obyvatelé tehdy nejvíce
zasažených míst – tedy Moravské Nové
Vsi, Mikulčic, Hrušek, Lužice a části Hodonína Bažantnice a Pánova – jsou i rok
po katastrofě z každé větší bouřky velmi
nervózní. Příkladem je smršť s menším
tornádem, která před několika dny zasáhla blízký Lanžhot. Na hrůzy a destrukci,
jež dokážou větrné síly způsobit, nejsou
obyvatelé Česka zkrátka zvyklí. Dodnes.
„Mezi lidmi je cítit strach, všichni
mají loňské tornádo čerstvě v paměti.
Když se to znenadání zvedlo a spustil se
déšť, který padal vodorovně, všichni se
dívali s hrůzou v očích,“ popisuje reakci
na nedávnou průtrž bývalý starosta
Lanžhota František Hrnčíř. „Lidem se samozřejmě vybavilo, co bylo před rokem.
Teď mají strach při každé bouřce. Nedá
se na to nijak připravit, už vždy mezi
nimi budou obavy,“ podotýká.
Trauma poznamenalo také děti. „Jeden člověk mi vyprávěl, že děti byly
a jsou naučené, že vždy v případě bouřky najdou doma bezpečný úkryt. Jenže

děti po tornádu už vědí, že ani domov je
ochránit nemusí,“ říká pro 5plus2 filmařka Jana Počtová, která do letošního
května natáčela v postižené oblasti dokument s názvem Tornádo – rok poté.
Dětské úzkosti potvrzují i psychologové. „Teď pomáháme dvěma nezletilým dívkám, u kterých se vrátily potíže
se spánkem, strach a separační úzkost,
kdy chtějí být co nejblíže rodičům, kdyby se něco dělo,“ prozrazuje Petra Dolečková, vedoucí služeb krizové pomoci v organizaci Spondea, které se s novými bouřkami ozvali původní klienti.

Srovnání škod
Dosud největší škody z přírodních
katastrof v Česku způsobily povodně
v roce 2002. Nejvíc postiženo bylo
povodí Vltavy a Labe, evidováno bylo
82 tisíc pojistných událostí v hodnotě
přes 35 miliard korun. Když v roce 2013
udeřily povodně a poté ještě v zimě
orkán Xaver, bylo hlášeno asi 48 tisíc
událostí za 10 miliard. Co se větrných
spouští týká, tak Česko poničil v lednu
2007 ještě orkán Kyrill. Bouře řádila
na území Česka 8 hodin, vyžádala si čtyři
životy a škody za 2,3 miliardy. Nejvíc
v okolí Klatov a na Šumavě, kde padly
skoro tři miliony metrů krychlových dřeva.
Vichřice Emma následující rok zabila dva
lidi a způsobila škody za jeden a čtvrt
miliardy. Ty po loňském tornádu na jihu
Moravy jsou odhadovány na 11 miliard.

Jizvy po loňské ničivé síle přírody
jsou zkrátka viditelné dodnes. A to jak
ty vnitřní ve formě strachu, tak i vnější
v podobě zmizelých stromů, celých lesů
nebo domů, které se stále opravují. Někteří lidé podle psychologů také upadají
i do určité apatie a nechuti cokoli opravovat z obavy, že by ke smršti mohlo dojít znovu.

„Víc dalo, než vzalo“
Tornádo z června 2021 ovšem
přineslo i určitá pozitiva. „Lidé
z postižených obcí říkají, že jim
pohroma nakonec víc dala, než vzala. Na celou událost se nedívají tak negativně, jak by se dalo očekávat,“ popisuje zvláštní stránku katastrofy dokumentaristka Jana Počtová, která v posledních měsících vyzpovídala a natočila příběhy desítek lidí z poničených
obcí. „Pro mne nejsilnější zážitek bylo
to obrovské dojetí z pomoci, která do oblasti proudila z celého Česka. Ať finanční, nebo ty stovky dobrovolníků, kteří
tam první dva týdny po tragédii dělali
veškeré práce. Lidé mi do kamery plakali a vyprávěli, že dodnes jsou s mnoha
dobrovolníky, a to i ze Slovenska, přáteli. A že cítí hrdost, že jsou Češi,“ vypráví Jana Počtová (na snímku).
„Jeden muž mi do kamery řekl, že si
myslel, jak je to s českou společností
‚na huntě‘, ale zjistil, že se mýlil. Další
paní pak říkala, že je hrdá, že je z České
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„Celou svou kariéru
jsem vybudoval na poctivé
a profesionální práci.
Stejně poctivé a profesionální
jsou i produkty a služby
NEY spořitelního družstva.“

republiky, protože viděla, jak si Češi umí v kritické situaci pomoci,“
dodává dokumentarista.
Pomoc totiž tehdy začala proudit okamžitě
ze všech stran. Hned v pátek 25. června mířily
na místo stovky dobrovolníků, a to i ze Slovenska.
Řídili se dle instrukcí koordinátorů pomoci, kde
stálo: „Potřebujeme hlavně řemeslníky – klempíře,
pokrývače, zedníky a sklenáře, nejlépe s vlastním nářadím. Vezměte si svačinu,
brýle, pokrývku hlavy a rukavice. A vlastní stan.“
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Několik jihomoravských obcí se
před rokem během chvíle proměnilo v oblast připomínající válečnou zónu. Obavy tamních lidí
přiživilo malé tornádo o rychlosti
asi 150 kilometrů za hodinu, které se téměř přesně po roce v pondělí 13. června - přehnalo
přes Lanžhot a způsobilo nemalé škody (dolní snímek).
FOTO | PETR TOPIČ A HZS JMK

Okamžitě se zapojily všechny velké
i malé české humanitární organizace,
kterým se do druhého dne po tragédii podařilo vybrat odhadem 200 milionů korun. Některé hlásily rekordní přírůstek
pomoci, která rostla o půl milionu korun
za pět minut, celkem se vybralo přes
1,1 miliardy korun.
Pomoc kromě složek IZS poskytla armáda či vězeňská služba, peníze posílali operátoři, nákupní řetězce či velcí dopravci, zároveň poskytovali materiální
pomoc jako základní potraviny či hygienické prostředky. Pomáhaly stavební
firmy i architekti, kteří nabízeli levně
služby s obnovou stržených domů. Slovensko vyslalo také sanitky, místa v nemocnicích i ubytování, desítky sanitek
vyjely z Rakouska, odstartovaly i dva vrtulníky, peníze a pomoc nabídlo Polsko,
Chorvatsko a Tchaj-wan, Vatikán poslal modlitbu papeže Františka. Díky
obří pomoci se podařilo nejhorší následky zlikvidovat během několika dnů.
V současnosti už zde pomoc dobrovolníků třeba není. Ovšem to není případ v úvodu zmiňovaného Lanžhotu,
kde po nedávné smršti jen obtížně shání
dostatek řemeslníků a také materiálu na
opravy střech.

Nezahrávejme si s přírodou
Mnoho lidí po řádění živlu přehodnotilo své životy. „Téměř všichni mi líčili,
že už neřeší ‚prkotiny‘, že teď už vědí,
jaké to je být v bezprostředním ohrožení života a jak je jednoduché o něj přijít,“ podotýká. „Zároveň mi vyprávěli,
že se víc váží svých rodin. Protože v tu
kritickou chvíli (čtvrtek 24. června

2021 kolem 19.20, pozn. red.) nebyli
všichni spolu a zažili bezprostřední
strach o své blízké.“ Zdejší také vyprávěli, že se například jasně vytříbily charaktery a rychle se rozpoznalo, kdo pomáhá a kdo ne. Zkrátka kdo jaký je.
Přes tato pozitiva je jasné, že stovky
obyvatel jižní Moravy se s loňskou katastrofou stále musí vyrovnávat. „Někdo
o tom ještě nemluvil a nechce, jiný o tom
nemluví, protože už prý řekl dost. Někdo
chce zapomenout a jít dál, jiný zase
nemá problém vyprávět,“ vzpomíná
na natáčení Počtová. Myslí si, že u mnoha z nich zůstanou obavy do konce života. „Stále s napětím sledují, zda nepřijde
tornádo znova. Ale zároveň říkají, že už
nebudou tak naivní a zařídí se.“
Podle Jany Počtové však tragédie
a její překonání probudilo v lidech sílu,
kterou by sami u sebe předtím možná
ani nečekali. „Samozřejmě jsou unavení, ale říkají, že barák se postaví znovu.
Jako důležité většina vnímá, že vše přežili. Tedy až na těch několik nešťastných
obětí,“ míní. Jak dodává, mnoho zdejších obyvatel žije v postižené oblasti už
po několik generací. Mají velký vztah
k půdě, mají své vinohrady, domy zdědili po rodičích, mají svou víru. „Lidé říkali, že si uvědomili, jak si člověk zahrává
s přírodou a že by každý měl začít na tu
svou planetu dávat pozor,“ doplňuje.
A jestli nějak pomohlo i zdejší milované víno? „Vyprávěli mi, že spousta
lidí toho tragického dne nevěděla, zda
se tornádo třeba nevrátí, kolovaly zvěsti, že se stočilo a udeří znovu. Proto si
někteří vzali do úkrytů zásoby vína, netušili, jak dlouho se budou schovávat,“
uzavírá dokumentaristka.

Takový obraz zkázy se fotografovi MF DNES naskytl z ptačí perspektivy nad obcí Lužice
25. června loňského roku, na podzim už vypadala situace o poznání jinak. FOTO | P. TOPIČ, MAFRA

INZERCE

Pojišťovna poskytla své prostory pro adaptační
centrum pro ukrajinské děti a dospělé
Generali Česká pojišťovna ve svém klientském centru v Brně uvolnila část prostor pro
výuku ukrajinských dětí. Prostory budou využity i během letních prázdnin pro adaptační
kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany. Projekt běží ve spolupráci s Organizací pro
pomoc uprchlíkům a pod přímou záštitou statutárního města Brna.
Statisíce Ukrajinců, kteří byli nuceni uprchnout
před válečným konfliktem na Ukrajině, čeká nyní další
těžký úkol. Měli by se co nejrychleji začlenit do české
společnosti. Napomoci jim v tom má státem organizovaný adaptační systém, který ale naráží na omezené
personální i materiální kapacity měst a krajů. „Po finanční pomoci občanům Ukrajiny, kterou podpořila jak
pojišťovna, tak její zaměstnanci, jsme se rozhodli i pro tu
praktickou. Proto jsme část prostorů našeho klientské-

ho centra na Purkyňově ulici v Brně urychleně uvolnili
a připravili pro potřeby dočasné výuky ukrajinských dětí
a občanů. Čím lépe se Ukrajinci naučí našemu jazyku,
tím hladší bude jejich začlenění nejen do běžného ale
i pracovního života,“ řekl Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.
AŽ PRO 270 DĚTÍ
Pro výuku a adaptaci byly vybrány sekce ve dvou
patrech klientského centra GČP tak, aby mohla probíhat výuka v dostatečné kapacitě s tím, jak budou počty
dětí přibývat. Konkrétně to znamená, že prostory jsou
připraveny pro 9 tříd a až 270 dětí do konce června,
pro výuku dospělých pak budou k dispozici dvě třídy
v celkové kapacitě 60 lidí.
Kromě zajištění prostor Generali Česká pojišťovna poskytne také zázemí firemní jídelny a bude plně

hradit jak svačiny, tak obědy. Děti i dospělí se tak budou moci stravovat bez nutnosti přecházet do jiných
prostor.
„Provoz našeho klientského centra vznik školy nijak neomezí. Kolegové, kteří svá místa uvolnili, budou
pracovat v režimu home officu. Ti ostatní přijali dočasné
změny ve využívání kanceláří a společných prostor s pochopením, a za to jim patří velké poděkování,“ doplnil
Roman Juráš.
ADAPTACE I VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Ukrajinské děti získají díky výuce v Purkyňově ulici
základní znalosti českého jazyka. V prostorách pojišťovny fungují od začátku května adaptační skupiny.
Zájemci je mohou navštěvovat až do konce června.
K dispozici bude na místě i ukrajinská koordinátorka
a překladatelka. „Výuku v budově zajišťuje Základní
škola na Arménské 21. Skupiny jsou určeny pro děti od 6
do 15 let, v každé bude maximálně 25 dětí. V rámci programu bude dětem zajištěna výuka, a to nejméně dvě
hodiny denně. Dále připravují pedagogové a asistenti
adaptačně-socializační a volnočasové aktivity,“ uvedla
primátorka města Brna Markéta Vaňková.
POKRAČOVÁNÍ I PŘES LÉTO
Po ukončení školní výuky se v brněnských kancelářích největší české pojišťovny otevřou letní adaptační
skupiny pro děti, ve kterých by se měli sžít s novým
prostředím a základně si osvojit jazyk.
„V současné chvíli zajišťujeme volný čas pro děti
čtyři hodiny odpoledne. V létě, kdy je škola zavřená,
se budeme starat o děti celý den. V prostorách už teď
probíhají kurzy českého jazyka pro dospělé. Plánujeme
prostor rozšířit i o úzce profilované volnočasové aktivity
jako výtvarné workshopy, divadlo apod., kam se mohou
zapojit všichni,“ upřesnila Eva Kaličinská z Organizace
na pomoc uprchlíkům, která bude program zajišťovat.
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Helena

Vondráčková

Všichni ji známe jako legendu české populární hudby,
ale Helena Vondráčková – která v pátek 24. června
slaví 75. narozeniny – si na televizních obrazovkách
vyzkoušela i řadu jiných rolí. Ať už těch skutečných
filmových nebo se před kamery postavila coby
stepařka či kuchařka.

Foto: archiv MAFRA, Bontonfilm, Česká televize

S FOTBALOVÝM MÍČEM KOLEM SVĚTA

ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
NARAZILA S KAMEŇÁKEM

Čtyři roky poté, co v roce 1964 Helena
Vondráčková vyhrála pěveckou soutěž
Hledáme nové talenty a v podstatě tak
odstartovala svou kariéru, ukázala se i jako
talentovaná herečka. Její Šíleně smutná
princezna patří dodnes k nejoblíbenějším
pohádkám. Nabídka na hlavní roli jí prý
tehdy splnila dětský sen. „S mojí kamarádkou jsme si neustále hrály na princezny, mamince jsme vytahovaly šaty, boty
a různé korále,“ líčila při vzpomínkách
na natáčení, kde se role jednoho z králů ujal Jaroslav Marvan. „Měla jsem z něj
respekt,“ přiznala pocity ze svého prvního
velkého natáčení. V následujících letech se
Vondráčková objevila v několika televizních
filmech, z větších filmových rolí je známá
hlavně ta z bláznivé komedie s Luďkem
Sobotou Jen ho nechte, ať se bojí (1977).
V roce 2004 se po dlouhých letech postavila před filmovou kameru znovu, a to
v Kameňáku 2, kde si zahrála lékařku.
Spolupráci s režisérem Zdeňkem Troškou si
zpěvačka pochvalovala. „Pro neherce, jako
jsem já, je strašně příjemné a nestresující,
když vám režisér dokáže úžasně podat
a vysvětlit, co od vás očekává,“ chválila,
ovšem na rozdíl od kritiky. Recenzenti lidovou komedii nemilosrdně odsoudili. „Slabý,
hloupý, trapný, nevtipný, nudný a hlavně naprosto zbytečný film,“ shrnula v Lidových
novinách Darina Křivánková.

STEPAŘSKOU (NEJEN)
TELEVIZNÍ KRÁLOVNOU
Jestli někdo v 70. až 90. letech
popularizoval step na čs. televizních
obrazovkách, tak to byla Helena Vondráčková s Jiřím Kornem.
Do této umělecké disciplíny je
zasvětil slavný choreograf Frank
Towen (vlastním jménem František
Novotný), držitel mnoha tanečních
ocenění. Step, který zaznamenal
v Československu velký boom
za první republiky, aby jej poté
„přidusili“ komunisté, se právě díky
Vondráčkové s Kornem stal zajímavou televizní disciplínou. Stepem
Vondráčková zaujala už začátkem
let sedmdesátých, kdy do svého
repertoáru zařadila skladbu Miláčku,
což byla česká verze songu Honey
Pie od Beatles. Jak uvedl spisovatel Robert Rohál, Vondráčková
se stepem úspěšně prezentovala
také na tehdy slavném festivalu
v polských Sopotech. A že jí je
tanec blízký ve všech podobách, to
prokázala v roce 2006 i ve slovenské verzi soutěže StarDance, kde
nese název Let’s Dance.

Ač by to málokdo hádal, Helena Vondráčková je už dvě desetiletí stabilní součástí
fotbalového týmu osobností Amfora.
„Pravda je, že jsem dřív fandila spíše hokeji,
ale od jisté doby jsem si oblíbila i fotbal. My
holky, já, Jiřina Bohdalová, Jitka Zelenková,
Mahulena Bočanová a další s týmem cestujeme jako výkopářky, já tomu ale říkám spíš
vykopávky. (smích) Zahajujeme hru prvním
výkopem a pak už sledujeme a samozřejmě
fandíme. Takhle jsme projeli spoustu zemí,“
vyprávěla v roce 2019 v rozhovoru pro 5plus2.
„Nastoupila jsem do Amfory asi před šestnácti lety, tehdy jsme letěli do Indonésie a tam jsem se na Bali seznámila s mým mužem, který byl a doteď
je brankář. Od té doby říkám, že mě nabalil na Bali,“ líčila příhodu, jak se
díky kopané potkala se svým budoucím manželem Martinem Michalem.

MEZI CELEBRITAMI S VAŘEČKOU V RUCE
Na televizních obrazovkách i na stránkách knih se Helena Vondráčková
prezentuje také coby šikovná kuchařka. Tak například do kuchařky Jiřiny
Bohdalové s názvem „Když hvězdy vaří…“ přispěla v roce 2018 recepty
na borůvkový koláč a kuře á la Helena. Sama má ráda hlavně odlehčená jídla – ryby, zeleninu, drůbež. „Ráda dělám cukety s mrkví, naučila
jsem se je v Austrálii a je to velice zajímavé a chutné jídlo. Kousky cuket
a mrkve se smíchají s vejci, speciálním kořením, může se přidat strouhaný
sýr a v pekáči se to zapeče v troubě,“ popisovala před časem novinářům.
Nepohrdne však ani českou omáčkovou klasikou.

HLASEM CHOBOTNICE I ČARODĚJNICE
Čas od času si Helena Vondráčková odskočila také do dabingového studia. Pokud pomineme nazpívání písníček
například v Noci na Karlštejně za Janu Brejchovou či ve S tebou mě baví svět jako hlas Zdeny Studénkové, tak
z klasického filmového dabingu jde především o animáky. Oblíbená zpěvačka se nechala zlákat k namluvení jedné z postav kreslené pohádky O Malence (1994), snímku Studia Walta Disneye Na vlásku (2010) a také chobotnice Normy v Příšerkách pod hladinou (2017). V případě „disneyovky“ šlo o postavu čarodějnice. „Režisér Vojta
Kotek mě zkoušel hlavně po herecké stránce. Byla to dost těžká úloha, skoro dvojrole, má dvě odlišné polohy.
Říkal, že uvidíme, jak to půjde, ale nakonec je snad spokojený. Byl mi velkým rádcem a já se vážně těšila na každý
další den,“ uvedla.
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Tablety přidají několik let života
Jsou nenápadné a o to zrádnější. Příznaky rakoviny
prostaty se zpočátku projevují třeba jen častým
močením. Když se nemoc nezachytí včas, metastázy
často proniknou do kostí. A důsledky jsou fatální.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Při jakýchkoli problémech s močením by měl zbystřit každý muž po čtyřicítce, může totiž jít o první příznak rakoviny
prostaty. V Česku si tuto diagnózu ročně
vyslechne přibližně 8000 mužů, každý
pátý z nich ovšem až ve chvíli, kdy už má
metastázy v jiných částech těla a nádor
není možné operativně odstranit. Přestože
i těmto pacientům umí lékaři díky moderním lékům prodloužit život v dobré kvalitě,
úplné uzdravení u nich není možné, a pacienti tak umírají předčasně. Situaci navíc
zhoršila pandemie nemoci covid-19, která
řadu lidí odradila od návštěv ordinací.
Typickými příznaky je obtížné nebo
časté močení, slabý přerušovaný proud či
úniky moči. „V časné fázi onemocnění
lze nádor odstranit chirurgicky nebo radio-

terapií, někdy v kombinaci s hormonální
léčbou. Bohužel pro ty, kteří přijdou v pokročilé fázi nemoci, je fatální konec nevyhnutelný. Přitom bychom mohli časným
záchytem rozvoji nemoci zabránit,“ vysvětluje Jana Katolická, primářka Onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Nové léky přidají léta života
Jako pokročilé stadium rakoviny prostaty
odborníci označují stav, kdy se u pacienta
vyskytnou metastázy a časem tato fáze nemoci přestane reagovat na hormonální terapii. „Takzvaný metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty se týká 20 procent pacientů, u nichž rakovinu odhalíme.
Tyto nádory nejčastěji, až v 75 procentech
případů, metastazují do kostí. Pacienty,
kteří dlouhodobě přehlíží problémy s močením, tak k lékaři často přivedou až silné

FOTO | PROFIMEDIA

Rakovina prostaty je u mužů v Česku nejčastějším
solidním (nádory vytvářející pevná ložiska tvořená
nádorovými buňkami) zhoubným nádorovým
onemocněním.
■ Podle urologů nyní žije v tuzemsku přibližně 60 tisíc
mužů, kteří se s nádorem v nějaké fázi léčí nebo léčili.
■ Přibližně 1 500 pacientů ročně nemoci podlehne.
■ Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je Česko
šesté, co se počtu nemocných týče. Ve světě je
na 13. místě.
Zdroj: Česká urologická společnost
■

bolesti pohybového aparátu,“ upozorňuje
Renata Soumarová, přednostka Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady a 3. LF UK.
Ovšem i v takových případech umí lékaři díky moderním lékům pacientům prodloužit život při zachování jeho dobré kvality. „Ještě nedávno jsme pro těžké případy neměli mnoho možností efektivní terapie. Ale s příchodem nových léků dokážeme i těmto pacientům zajistit až několikaleté přežití bez nepříjemných nežádoucích
účinků, které jsou spojené například s chemoterapií. Navíc jsou tyto léky ve formě
tablet, takže je pacienti mohou užívat pohodlně doma,“ vysvětluje Soumarová.
Zrádné je u rakoviny prostaty také to, že

v počáteční fázi nemoci se příznaky nemusí objevit vůbec. Je proto důležité, aby
muži na preventivní prohlídky k urologovi
chodili, i když potíže nemají. „Pravidelné
kontroly by měli pánové, kteří nemají tento typ rakoviny v rodině, zahájit po dosažení padesáti let věku. V případě rodinné
anamnézy je to vhodné už po čtyřicítce,“
doporučuje Jana Katolická a dodává: „Vyšetření se muži nemusí bát, je krátké a nebolestivé. Zahrnuje odběr krve ke stanovení hladiny takzvaného prostatického specifického antigenu a vyšetření konečníku.“
Přibližně 70 procent bezpříznakových karcinomů rakoviny prostaty roste pomalu,
ale když už se ohlásí obtížemi, může být
na kompletní odstranění pozdě.
(re)

FINANCE A DOVOLENÁ
ADVERTORIAL

Češi chtějí v zahraničí platit kartou či mobilem
Chuť cestovat a nakupovat
v cizině se po pandemii
vrací, ukazuje průzkum
Visa. Bezhotovostní platby
jsou pro mnohé snadnější.

A

ť už vyrážíte do zahraničí na prodloužený víkend, nebo na pořádnou dovolenou, vždy u sebe budete pravděpodobně mít bankovní kartu, případně i chytrý telefon. Tyto způsoby platby upřednostňují čeští cestovatelé před hotovostí. Zjištění vychází ze studie Travel
and Payment Intentions 2022, vypracované společností Visa. Studie pokrývá osm
evropských trhů včetně českého.
Konkrétně přes 60 procent Čechů se vyjádřilo, že během cest do zahraničí upřednostňují platby kartou, telefonem či chytrými hodinkami oproti hotovosti. Tento
trend má kořeny v období pandemie, kdy
si lidé zvykli nakupovat na internetu
a v obchodech platit bezkontaktně.
Ti, kteří v cizině upřednostňují platby
kartou či chytrými zařízeními, tak činí pře-

devším z důvodu pohodlí a rychlosti plateb
(oboje 64 procent). Absenci strachu ze ztráty karty jako důvod uvedlo 47 procent respondentů, další dvě třetiny oceňují, že nemusí řešit rozměňování na lokální měnu,
a 38 procent má jako důvod bezpečnost.
„To, že se 60 procent Čechů při zahraničních cestách spoléhá na bezhotovostní
platby, jasně ukazuje, že jsou tyto způsoby na vzestupu a upozaďují platby v hotovosti. Díky inovativní a důvěryhodné globální síti Visa může každý platit rychle,

pohodlně a bezpečně na více než sto milionech míst ve více než dvou stech zemích,“
říká Petr Polák, Country Manager pro Českou republiku společnosti Visa.
Zajímavým zjištěním je fakt, že naprostá většina Čechů (91 procent) používá stejnou kartu na platby doma i v zahraničí.
Mezi důvody, které Češi uvedli pro použití
jiné karty, patří lepší kurz, větší pocit bezpečí, když nemusejí používat svou „primární kartu“, lepší přehled o výdajích a přístup k více měnám. Téměř polovina českých respondentů uvádí, že při bezhotovostních platbách v zahraničí nejraději použije bezkontaktní kartu a čtvrtina pak
upřednostňuje použití chytrého telefonu či
chytrých hodinek pro bezdotykové platby.
Kde Češi v zahraničí utrácejí za použití
karty či chytrých zařízení nejčastěji?
Na čerpacích stanicích (80 procent), při nákupu potravin (70 procent), v lékárnách
(69 procent), v restauracích (63 procent)
a za zábavu (tři pětiny). Studie ukazuje, že
polovina Čechů chce letos jet na dovolenou jednou. Více než třetina by ale ráda
jela dvakrát až třikrát. Nejoblíbenějšími
destinacemi Čechů jsou letos Chorvatsko,
Řecko a Itálie se Španělskem.

Platební tipy
pro cestovatele
od společnosti Visa
Platby v zahraničí: Při použití karty
pro platbu či výběr hotovosti dostanete
na výběr, jestli si přejete zaplatit
v domácí nebo lokální měně. Výběr té
lokální vám může poskytnout výhodnější
kurz. To platí i pro samotné platby.
Klid na duši: Používání Visa karty
v zahraničí vám zaručí klid na duši díky
širokým opatřením pro ochranu plateb
doma i za hranicemi.
Bezpečí: Platby s Visa v zahraničí
využívají stejných nejmodernějších
technologií pro ochranu před podvody
jako doma. Vaše peníze jsou v bezpečí,
ať už jste kdekoliv.
Pohodlí: Cestování s kartou je
jednoduché a pohodlné.
Na bezproblémové Visa platby
se můžete vždy spolehnout.
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Spodky z Čech zahřály Evropany
Dodnes je nosí třeba i vojáci či sportovci, ale jen
málokdo ví, že tvůrce slavných „jégrovek“
pocházel ze severu Čech. Od smrti Gustava Adolfa
Jägera uplyne právě dnes, 24. června, 95 let.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Začalo to jako podnikatelská pohádka a možná by to tak i skončilo, nebýt
2. světové války. Ale pěkně od začátku.
Když se na jaře roku 1851 narodil
v obci Leopoldka u Velkého Šenova
malý Gustav Adolf Jäger (neplést s jeho
jmenovcem Gustavem Jägerem z Německa), byl třetím dítětem z dvanácti zdejšího
německého mlynáře. Rostl jako
z vody, pomáhal ve mlýně
a brzy šel do učení, v nedaleké Krásně Lípě ho zaujal nově otevřený obor
pletař. Hned po škole si
otevřel živnost a začal
vyrábět různé punčochy a košile a také bavlněné prádlo.
Nejdříve se zapůjčenými stroji v pronajaté „cimře“ zdejšího punčocháře,
brzy se však postavil na vlastní
nohy. Pomohla mu teta Franziska Jägerová. Prodala pozemek po matce, za který
si oblíbený synovec koupil první vlastní
továrnu, spíš starou chalupu, v nedaleké
INZERCE
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vsi Krásný Buk. To bylo v roce 1881
a tehdy se objevily první „jégrovky“, zatím se jim ale tak neříkalo.

Jméno vymysleli vojáci
Jägerovi se dařilo a zbohatl. Postavil další
továrny, jednu v německém Löbau. Firma
měla zastoupení ve Vídni, Bukurešti, Lvově a dalších evropských velkoměstech.
Gustav si koupil jako jeden z prvních v českých zemích automobil a přestěhoval se do
reprezentativní vily. Továrny měly
300 dělníků, dalších 400 pletařů pracovalo z domácností.
Ze severu Čech se do světa valily po tisících kusech dámské punčochy,
pánské ponožky, dětské
punčocháče, kazajky
nebo noční košile.
A hlavně oblíbené dlouhé spodní prádlo. S první
světovou válkou byla zásobována i armáda, právě tehdy se
pro spodky rozšířil pojem „jégrovky“.
Se vznikem Československa se začala situace tkalcoven zhoršovat a některé provozy byly uzavřeny. Gustav Adolf Jäger zemřel v roce 1927, celý kolos přešel na syna
Gustava Adolfa Jägera mladšího. Ten s výrobou vydržel až do konce 2. světové války, kdy opět jégrovkami zásoboval vojáky,
tentokrát wermachtu. Ale ani skvělý český
výrobek nedokázal Němce ochránit před

ruskou zimou a nacisté byli poraženi.
Po válce byla odsunuta i rodina Jägerů
a továrny v roce 1947 zlikvidovány,
v roce 2001 pak pro havarijní stav strženy. Dochovala se jen honosná vila v Krásném Buku jako památka na kdysi skvělé
časy rodiny, tu od obce koupil Američan
Paul Zellmann, potomek rodiny Jägerů.
Jägerovy „drtiče mrazu“, zkráceně
jégrovky, jsou spodní prádlo s dlouhými
nohavicemi. Většinou se vyráběly z bavlny,
různě se natahovaly a roztahovaly. Vyráběl
se i vršek, nebo dokonce kombinéza, která
se občas zapínala na knoflíky na zádech,
což nesnášely zejména děti. Takový model
míval rozparek pro nutnou potřebu nejen
vpředu, ale i vzadu. Dámské spodní prádlo
zase vyráběl státní podnik Triola, gigant
o dvaceti fabrikách, který chrlil miliony
kusů. Ty putovaly z velké části do SSSR,
v tuzemsku pak bylo prádlo občas
nedostatkovým zbožím.

Gustav Adolf Jäger a jeho první
„továrna“ v relativně prosté chalupě. Na spodním snímku jedna
ze dvou jeho moderních fabrik
z počátku 20. století. FOTO | MUZEUM
RUMBURK, OBLASTNÍ MUZEUM DĚČÍN

Ovšem pozor, zatímco v tuzemsku je
známý tento „náš český“ Jäger , v sousedním Německu mají „svého“ Gustava Jägera. Jde o jmenovce, který je podle Němců
tím pravým objevitelem „jégrovek“. Tento lékař tvrdil, že prádlo musí být z vlny,
která má na lidský organismus lepší vliv
než rostlinný materiál. První model ale
údajně vyrobil až dva roky po Jägerovi
z Krásného Buku, kdy na severu Čech nosil jégrovky už každý hospodář.
(jos)
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TOYEN, VIDÍM, ŽE MÁ BÍLÁ STRÁNKA ZAZELENALA, 1951
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Česká republika

Třešně chutnají a podpoří zdraví
Na přelomu června
a července vrcholí
třešňová sezona.
Nejde jen o dostupné
a chutné ovoce, ale také
o prověřenou zásobárnu
zdravých látek.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Liší se barvou i chutí, ale jedno mají
třešně společné – jsou plné antioxidantů.
Obsahují vitamin C, jenž posiluje imunitu
a také draslík podporující vylučování
vody z těla. Jsou i zdrojem jódu a vápníku,
pomáhají regulovat trávení, odstraňují nahromaděné toxiny a čistí ledviny. Zkrátka
tak trochu reklama na zdraví.
Navíc jsou třešně chutné a při dávce
více než 250 g na den snižují hladinu kyseliny močové v krvi, čímž preventivně chrání před vznikem dny. Ale pozor, třešně
mají mírně projímavý účinek, rozhodně
INZERCE

je nezapíjejte větším množstvím tekutin
a už vůbec ne mlékem. Ale to znáte jistě
z dětství.
Doma je skladujte i se stopkami, déle pak
vydrží, ovšem kvůli rychlému kvašení ani
tak nejsou pro dlouhodobé uložení „na potom“ zrovna ideální. Nemají-li už pevnou
strukturu či jsou dokonce trochu nahnědlé,
nejezte je, koledovali byste si o střevní problémy. Jejich využití v kuchyni při přípravě
nejrůznějších buchet, bublanin či koláčů
známe všichni. Mohou se zpracovat i do formy domácích sirupů, moštu a pálenky.
Právě třešňová šťáva je vhodná
po cvičení či sportu, protože pomáhá při regeneraci svalů, snižuje intenzitu bolesti kloubů, a jelikož
obsahuje melatonin, dobře se
vám po ní bude odpočívat. Vyzkoušet můžete i studenou třešňovou polévku. Deset minut povaříte půl litru růžového vína se
100 g třtinového cukru, tyčinkou
skořice a 400 g vypeckovaných
třeští. Poté vmícháte sáček vanilkového cukru, zchladíte, rozmixujete, dochutíte citronovou šťávou a máte hotovo.
(re)

Třešňový koláč s mandlemi
Potřebujeme - na těsto: 1 vejce, 100 ml mléka,
1 polévkovou lžíci margarínu nebo másla, 2 lžíce
třtinového cukru, 250 g mouky (žitná + polohrubá),
1 lžíci prášku do pečiva. Na ozdobu: třešně, hrst
sekaných mandlí. Na náplň: 2 vejce, 50 g másla,
2 lžíce cukru, 1 lžíci žitné mouky, špetku skořice.
Postup: Z ingrediencí vypracujeme křehké těsto,
podle potřeby přidáme mouku. Vyválíme plát
tenký přibližně jeden centimetr a vyložíme jím
formu o průměru 28 cm. Vidličkou sem tam
těsto propícháme. Nahoru vyskládáme
vypeckované třešně a zasypeme
mandlemi. V míse utřeme tuk,
přidáme třtinový cukr, vejce,
žitnou mouku a skořici a zalijeme
povrch koláče. Pečeme
v předehřáté troubě na 180 °C
přibližně 45 minut, do zlatova.
Necháme vychladnout, teprve
poté vyklopíme koláč z formy.
Zdroj: Jana Vašáková (iDNES.cz)

FOTO | SHUTTERSTOCK

Dunajské vlny s třešněmi
Na 20 kusů potřebujeme - na těsto:
250 g másla, 200 g moučkového cukru, 1 balíček
vanilkového cukru, 5 vajec, 375 g hladké mouky,
1 balíček kypřicího prášku do pečiva, 150 ml
mléka, 20 g kakaa, 400 g třešní, tuk a hrubou
mouku na pekáček. Na krém: 200 g másla,
200 g moučkového cukru, 1 balíček vanilkového
cukru, 250 g měkkého tvarohu.
Na polevu: 100 g čokoládové polevy.
Postup: Změklé máslo vyšleháme s cukrem,
vanilkovým cukrem a žloutky do pěny. Bílky
vyšleháme na pevný sníh. Do máslové pěny
nejprve zlehka vmícháme polovinu bílkového sněhu a polovinu prosáté mouky s kypřicím
práškem. Pak vmícháme zbylý sníh a mouku a nakonec 120 ml mléka. Dvě třetiny těsta
rozetřeme do pekáčku (30 x 40 cm) vymazaného tukem a vysypaného hrubou moukou.
Do zbylého těsta vmícháme kakao a zbylé mléko. Tmavé těsto opatrně rozetřeme na povrch
těsta v pekáčku. Třešně rovnoměrně rozložíme na povrch a mírně zatlačíme do těsta.
Pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 45 minut. Po upečení necháme mírně vychladnout
v pekáčku a pak přendáme na kovovou mřížku. Změklé máslo utřeme s moučkovým cukrem
do pěny. Pak přidáme tvaroh, který musí mít pokojovou teplotu, aby se krém nesrazil. Hotový
krém rozetřeme na povrch koláče a dáme do chladničky ztuhnout. Poté potřeme povrch
rozehřátou polevou a ozdobnou kartou vytvoříme vlnky. Necháme ztuhnout a pak nakrájíme.

Balíčky s karamelem a třešněmi
Na 10 kusů potřebujeme: 100 g karamelových
bonbonů, 150 g třešní, 170 g másla, 140 g hnědého
cukru, sůl, 4 vejce, 5 lžic mléka, 320 g hladké
mouky, 1 sáček kypřicího prášku do pečiva, 2 lžíce
meruňkové marmelády na potření, hrubý cukr
na posypání, tuk a hrubá mouka na formu.
Postup: Karamelky nahrubo nasekáme, třešně
vypeckujeme a pokrájíme. Změklé máslo utřeme
s cukrem a špetkou soli do pěny, do níž postupně
zapracujeme vejce a mléko. Pak přimícháme
prosátou mouku s práškem do pečiva a nakonec
karamelky s třešněmi. Mističky formy vymažeme tukem, vysypeme moukou a rozdělíme
do nich těsto. Pečeme je ve vyhřáté troubě při 175 °C asi 25 minut. Poté necháme buchtičky
vychladnout a opatrně je vyjmeme z formy. Marmeládu rozehřejeme a jednotlivé buchtičky
jí potřeme. Posypeme je hrubým cukrem a podáváme.
Zdroj: 2x Kulinární studio MAFRA
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Když se červen
červená. Jak
zahnat špačky

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
23. 6. – 29. 6. 2022

Jó, třešně zrály, notoval Walda Matuška a nestaral
se, jestli mu úrodu vezmou útokem kosáci a špačci.
Jenže každý zahrádkář má plno zkušeností
s opeřenou havětí, která mu krade jahody, třešně
a višně. Letošní přetahování o červené plody začalo.

90 %
masa

DEBRECÍNSKÁ,
KLADENSKÁ
PEČENĚ
ŘEZNÍKŮV TALÍŘ
krájená | 100 g
SÝR EIDAM
BLOČEK BONI
30 % tuku v s.
250 g
100 g 14,76 Kč

36,90

18,90

26%

49,90

12 ks

BRAMBŮRKY
SOLTY
různé druhy
150 g

Každý zahrádkář chce sklidit co nejlepší úrodu. Jak si poradit s opeřenými
zloději? Nabízíme několik možností.
FOTO | SLAVOMÍR KUBEŠ, MAFRA

5plus2
■ RÁDCE
ČR | Sezona třešní je v plném proudu,
recepty na předchozí straně lákající na
třešňový koláč či dunajské vlny potěší
všechny kulináře a kuchařinky. Znalec
ale dobře ví, že nejlepší třešně jsou trhané ze stromu rovnou do pusy.
Proto je potřeba jejich úrodu chránit.
Rodina kosáků nebo banda špačků totiž
umí sklidit strom s dozrávajícími červenými plody mnohem rychleji než vy.

Plná krmítka pomohou
Řada zahrádkářů volí trochu překvapivý postup. Opeřené zloděje neplaší, ale
naopak jim i přes léto v době sklizně
třešní, višní a jahod pečlivě plní krmítka semínky. Nasycený pták pak nebere
červené plody útokem, nesežere celý
strom, dá si jen pár kousků ovoce jako
sladký „zákusek“. Takový přístup může
zabrat, ale také nemusí.
Zkuste třeba „ptačí rozhlas“. Stačí si
stáhnout z internetu zvuky dravců a čas
od času je kosákům a špačkům přehrát.
Čím větší dravec, tím lepší pro vás. Sokol, káně, sova i orel umějí špačky a
kosy dost vyděsit. Tahle metoda je vel-

mi účinná. Alespoň krátkodobě, než váš
trik prokouknou a zjistí, že jde pouze o
nahraný hlas. Vy však mezitím už stačíte úrodu sklidit.
Ochranné sítě jsou skvělá varianta,
ale zároveň dost komplikovaná. Jak „zasíťovat“ starou vzrostlou třešeň? Špatně, ale jde to. Proto zahrádkáři volí tento způsob spíše u menších stromků,
keřů – jahod nebo kanadských borůvek.
Síť natáhneme nad strom, pomocí delších lišt ji přeneseme přes větve a uchytíme ke kůlům či k plotu. Sítě jsou hodně účinným řešením, jak zabránit škodám na úrodě.

ZMRZLINA
GIGANT
RIOS
různé
druhy
12x 50 ml

100 g 9,93 Kč

44,90
69,90

100 ml 7,48 Kč

MERUŇKY
volné
cena za
1 kg

39,90
89,90

14,90

35%

Umělí dravci, CD, plašiče
Makety dravců, blýskavá „cédéčka“, fáborky ze šustícího alobalu, chemické i
ultrazvukové odpuzovače zpravidla na
chvíli zaberou. Lákavá hostina na stromě však kosy, špačky a další opeřence
stejně za čas znovu přitáhne.
(kor)

36%

29,90

19,90

RAJČATA
CHERRY
cena
za 100 g

55%

25%

6,40
12,90

50%

ilustrační foto

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn. Další
podmínky nabídky a více informací na www.penny.cz.

INZERCE

klasická hudba,
cimbálová muzika, jazz

18. ročník

Andělé strážní
a návraty domů

| Pavel Šporcl
| Adam Plachetka
| Melody Makers
a Ondřej Havelka
| VOCES8 a další

8.–24. 7.

| J. Haydn: Návrat Tobiáše,

www.hudbaznojmo.cz

unikátní světová premiéra opery

INZERCE

ZARUČENÉ ŘEŠENÍ Z LÉKÁRNY
AKTIVNĚ A ŠETRNĚ ODSTRAŇUJE UŠNÍ MAZ! Snižuje riziko zánětu ucha
Čištění uší je důležitou součástí každodenní hygieny. Na jejich čištění se většinou využívají vatové
tyčinky. Ty však často zatlačují ušní maz hlouběji do zvukovodu, což může způsobit nepříjemný
zánět. Představujeme vám proto účinnou a bezpečnou revoluci v čištění uší!
Pro pravidelnou ušní hygienu doporučujeme
AurisClean ušní sprej z prémiové řady Da Vinci
Academia, který účinně odstraňuje nadměrný
ušní maz. Tím preventivně zamezuje tvorbě ušní
mazové zátky, čímž snižují riziko zánětu ucha.
AurisClean funguje na revolučním principu
aktivního kyslíku. Díky němu dochází k odloučení
ušního mazu od kůže zevního zvukovodu. Unikátní složení a pohodlná forma aplikace tohoto
zdravotnického prostředku garantuje bezpečné
užívání jak u dospělých, tak i dětí. K dostání ve formě
spreje či kapek.

ÚČINNĚ A BEZPEČNĚ S AKTIVNÍM KYSLÍKEM

UŽ ŽÁDNÝ ZÁPACH NOHOU ANI BOT
Na chodidlech se nachází nejvíce potních žláz celého těla. Pot je přirozenou reakcí, kterou se naše tělo snaží ochladit. To ale dává prostor
bakteriím a plísním k rychlému množení a produkování plynů
způsobujících známý syrový zápach nohou.
Řešení nabízí nový zdravotnický prostředek CANEZIN spray
s antimykotickým a antibakteriálním účinkem. Široké spektrum
aktivních látek účinně eliminuje
bakterie, kvasinky a plísně na nohou
i v obuvi. Tím omezuje nadměrné pocení
a nepříjemný zápach nohou a obuv udržuje
mikrobiálně čistou. Při pravidelném používání funguje Canezin také jako prevence proti
opakovanému návratu infekce kůže v oblasti
nohou a nehtů. Spray lze použít na nohy,
ponožky i do obuvi.
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KONEC BOLESTI ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

Bolesti pohybového aparátu mají snadné
a efektivní řešení. Konopné mazání Mentholka
je totiž dostupné i ve formě náplastí. Chladivé
náplasti příjemně zchladí a rychle uleví od bolesti, ztuhlosti i přetížení pohybového
aparátu.
Zdravotnický prostředek Cannaderm
mentholka CHLADIVÁ NÁPLAST NEW
vyniká vysokou účinností při řešení
bolesti a únavy svalů a zad i komfortním způsobem použití. Náplasti
jsou ideální pro úlevu od přetížení
pohybového aparátu v klidovém režimu. Příjemný chladivý efekt nastává
okamžitě po aplikaci a přetrvává dlouhé hodiny. Díky inovované hydrogelové
formě náplasti lépe přilnou k pokožce,
ale je možné je také snadno odstranit
bez nepříjemného podráždění pokožky
a trhání chloupků.
Konopné náplasti i mazání značky
Mentholka jsou k dostání rovněž ve
zdravých výživách.

MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST
NA POTÍŽE S PROSTATOU

Nedovolte, aby vaše sebevědomí podkopávaly
nepříjemné pocity kvůli potížím s močením a vyřešte
palčivý problém silou osvědčeného a tradičně užívaného extraktu Saw palmetta.
Ulevte si od potíží a zajděte si pro nepostradatelného parťáka
No-Prostal Strong. Jedná se o nejsilnější doplněk stravy na
trhu na potíže s prostatou* díky maximálnímu obsahu extraktu Saw palmetta. Navíc obsahuje vitamin E, který chrání buňky
před oxidativním stresem. Účinné složení tohoto přípravku
slouží k udržení zdravé prostaty, redukuje noční močení a podporuje silný a nepřerušovaný proud moči.
*nejvyšší obsah Saw palmetta – srovnáno s doplňky stravy na lékárenském
trhu, duben 2021

Nestavíme vzdušné zámky,
stavíme a vlastníme
skutečné nemovitosti více jak 20 let

%
8

DLUHOPISY
E-FINANCE

S VYSOKÝM VÝNOSEM
Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 8 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Tříleté dluhopisy

Objednávky

e-Finance, a.s.
www.e-finance.eu

Tel.: 515 555 555
info@e-finance.eu

TŘÍLETÉ DLUHOPISY
S ROČNÍM ÚROKEM 8 %
Skupina e-Finance, a.s., více jak 20 let
investuje do nemovitostí v atraktivních
lokalitách České republiky. Díky tomu
disponuje stabilním portfoliem zejména
nájemních nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun. Tyto nemovitosti
pravidelně přináší stabilní výnosy, které
jsou každoročně nad inflací, v dlouhodobém horizontu až o několik procent.

ČNB schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129.
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ S WELLNESS V BRNĚ

NOVÝ EFI SPA HOTEL**** SUPERIOR S WELLNESS, RESTAURACÍ A ŘEMESLNÝM PIVOVAREM
• Pobyty se snídaní a večeří
• Parkování v areálu
• Dobíjecí stanice na elektromobily
• Pivovar a restaurace v objektu

• Finská sauna o ploše 36 m2
• Vířivka pro 6 osob
• Hyperbarická komora OXYLIFE
• Odpočívárna v třípodlažní věžičce

www.eﬁspahotel.cz | Tel.: +420 515 557 500

EFI SPA Hotel
člen e-Finance Group

MF

Léto na Vysočině

WWW.8SMICKA.COM
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Náš kraj

Ve městě, u vody, nebo v lese.
Řešíte kam s dětmi na dovolenou?
Hledáte místo, kde se nebudou
nudit vaše ratolesti, ale ani
dospělí? Vydejte se na Vysočinu.
Nabízíme vám několik tipů na
zajímavé letní výlety.

ZOO JIHLAVA

Z

i dospělí.

a zvířaty do zoo, na loď, na starý hrad, nebo jen tak s batohem na výlet. Na Vysočině
v létě nuda nehrozí. Letošní
prázdniny si skvěle užijí malí

ZOO JIHLAVA
Velká je tak akorát, že malé děti nebudou
bolet nohy a dospělí se nezadýchají. Zoologická zahrada v Jihlavě je suverénně
nejnavštěvovanějším turistickým cílem
na Vysočině. Při její prohlídce, která je
koncipovaná jako putování pěti kontinenty, můžete mezi zvířaty strávit klidně
celý den. Zahrada je umístěna v centru
Jihlavy, v klidném a malebném údolí
řeky Jihlávky a lesoparku Heulos.
Zoo chová přes 260 druhů zvířat z nejrůznějších částí světa. Specializuje se na
chov kočkovitých šelem a drápkatých opiček. Mimořádně úspěšná je například
v odchovu irbisů – levhartů sněžných.
Lidé mohou aktuálně vidět také čerstvou
porci nových mláďat. V expozici Africká
savana se prohání hned dvě malé zebry
Burchelovy. Mláďátka jsou rovněž
u ohrožených pekariů Wagnerových, prasat visajanských negroských, ale třeba
i u lemurů kata, plameňáků či servalů.
Tipem pro návštěvníky je přijít do zoo
hned ráno s otevřením pokladen. Většina
zvířat je totiž v tuto dobu aktivní, uvidíte i
jejich krmení a vyhnete se také největšímu náporu návštěvníků. Pokladny jsou
otevřeny každý den od 8 do 18 hodin, ale
zoo se uzavírá až večer ve 20 hodin. Do
konce září se lidé mohou těšit i na komentované letové ukázky sov a dravců. Ty budou k vidění každý den mimo středy vždy

v 11 a v 15 hodin. V době letních prázdnin
se konají rovněž komentovaná krmení vybraných druhů zvířat. Jsou mezi nimi například lamy guanako, tuleni, medvědi, žirafy či oblíbené surikaty. Děti ocení také
množství herních prvků, prolézaček, hřiště, tobogan i kontaktní část, kde si mohou
pohladit kozičky.

DŮM PŘÍRODY ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ
Krásná příroda, množství turistických
tras, skály, koupání i půvabná lidová architektura ... To vše a mnohem víc nabízí
Žďárské vrchy, které nadchnou jak děti,
tak dospělé.
Tipem na výlet pro celou rodinu je návštěva obce Krátká a Domu přírody Žďárských vrchů. Protože je Krátká malá vesnička s omezenou možností parkování, je
vhodné odstavit auto na velkém parkovišti v sousední obci Blatiny. Odtud je to do
Krátké a Domu přírody přibližně dva kilometry po žluté turistické značce. Cestou
si lze odskočit na skálu Drátník, která je rájem horolezců. Navíc je nyní díky kůrovci
tento skalní útvar dobře viditelný. Něco
k snědku pak lze zajistit na louce pod
Drátníkem v občerstvení U Kolouška.
Dům přírody Žďárských vrchů se nachází v historickém statku a atraktivní
formou přibližuje okolní přírodu i život
místních lidí. Děti si mohou vyzkoušet,
jaké to je v hnízdě skorce vodního, a to
díky jeho obřímu modelu. Promítaný
3D film zase poskytne dojem, že zvířata
se prohánějí přímo kolem vás. „Lákadlem pro děti je také náš živý králík,
malá horolezecká stěna i dotykový stůl
s různými hrami,“ říká Marie Rajnošková z Domu přírody Žďárských vrchů.

INZERCE

DŮM PŘÍRODY ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ

SKLÁRNA A GALERIE V KARLOVĚ
v srdci Vysočiny nedaleko poutního kostela sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou vás zve na prohlídku království skla
Na co se můžete těšit?
● při exkurzi nahlédnete pod šikovné ruce sklářů a při poslechu
odborného výkladu uvidíte kouzlení na píšťale přímo u rozžhavené pece
● pro děti je připraveno oblíbené malování na sklo
● nakoupit si můžete v prodejní galerii skla, kde je také instalována
unikátní výstava autorské tvorby výtvarníka Jaroslava Svobody
a skláře Lukáše Vernera
● pokud byste si chtěli vyzkoušet sklářské řemeslo,
po předchozím objednání je možné si vyrobit vlastní výrobek
● nově nabízíme také ubytování v „APARTMÁNU U SKLÁŘE“

Pro ty z vás, kteří neznáte tajemství ruční výroby skla, bude
prohlídka sklárny jedinečným nezapomenutelným zážitkem
www.ags-svoboda.cz ● www.sklarnakarlov.cz ● www.instagram.com/karlovglass ● www.facebook.com/KarlovGlass

Náš kraj
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Na Vysočině je všude krásně
HRAD ROŠTEJN

Návštěvu Krátké využijte i k prohlídce
vesničky. Vede po ní 900 metrů dlouhá naučná stezka, na níž mohou turisté obdivovat krásu a malebnost lidové architektury
a etnografických zajímavostí. Dětem je
zase na každém stanovišti představeno
jedno místní strašidlo.
LODÍ PO DALEŠICKÉ PŘEHRADĚ
Koupání, krásné výhledy do malebného
okolí, množství turistických tras pro pěší a
cyklisty i plavbu lodí. To nabízí návštěva
Dalešické přehrady na Třebíčsku. Rodiny

s dětmi by si určitě neměly nechat ujít jedinečnou plavbu výletní lodí Horácko. Během prázdnin vyplouvá loď na okružní
plavbu z domovského přístaviště v Kramolíně každý den v 10, 13 a 15.30 hodin. Výletní lodní doprava na Dalešické přehradě
je jediná svého druhu na Vysočině.

HRAD ROŠTEJN
Originální prohlídkovou trasu určenou hlavně rodinám s dětmi, nabízí hrad Roštejn,
který se nachází v lesích mezi Jihlavou a Telčí. Samostatně průchozí trasa B nabízí
množství sluchových i vizuálních podnětů.
Procházka expozicí Příroda, lovectví
a myslivost začíná pomyslně v korunách
stromů a končí až pod jejich kořeny. Během tohoto putování se děti seznamují
s ptáky, hmyzem i další zvířenou. „Je třeba dívat se nad sebe, pod sebe, protože to
důležité je všude okolo nás,“ poznamenala kastelánka Kateřina Rozinková.
Děti (ale nejen ony) mají například možnost vžít se do role mravenců a navštívit jejich příbytek. Právě chodby mraveniště důmyslně spletené z proutí, jimiž mohou návštěvníci procházet, a modely mravenců

v nadživotní velikosti budou zřejmě tím, na
co děti budou vzpomínat. Vejít je možné
i do nočního lesa plného světel, stínů, tajemných zvuků a nočních živočichů. Atmosféru
doplňují rovněž světelné interaktivní projekce. To například ve chvíli, kdy se stopy zvířat namalované na zemi rozzáří a rozeběhnou ke zdi, kde končí světelným zobrazením siluety daného živočicha. Další část výstavy je věnovaná lovectví a myslivosti. Návštěvníci si mohou poslechnout různé zvuky vábniček i ukázku loveckého troubení.

RÁJ ŘÍČNÍCH BALVANŮ
Nekonečné pohledy na řeku Sázavu, která
se dere korytem plným obřích říčních balvanů, můžete zažít nejenom při splouvání
této řeky, ale i tehdy, pokud se místy, která
obdivoval i spisovatel Jaroslav Foglar, vydáte pěšky. Cesta kolem nejobdivovanějšího
peřejnatého úseku řeky vede po turistické
značce ze Smrčné do tábořiště Stvořidla.
Trasa jde kolem řeky, takže se dá vykoupat,
nebo vlézt na některý z kamenů. Využít můžete i vyhlášené lokálky – takzvaného Posázavského pacifiku – a pokračovat třeba na
nedaleký hrad v Ledči nad Sázavou.

INZERCE

Můžete si vybrat, jestli půjdete 4 km lesem a zažijete příběh
pohádkové stezky, zůstanete si hrát na dětském hřišti a projdete si
Hastrmanovu ekostezku, stezku smyslů nebo se vydáte na rozhledny
či objevovat skryté kešky.

www.pohadkova.panenska.cz
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Líšenský Dvůr
si zamiloval už Werich

L

íšenský Dvůr najdete přímo v srdci Vysočiny, v malebné a stejnojmenné vesničce Líšná, která se
nachází kousek od známého městečka Sněžné.
Hotel má bohatou historii a první dochovaná zmínka o budově pochází
nejméně ze 16. století. Z nedávné historie bude pro někoho zajímavý fakt, že
v 50. letech si Líšenský Dvůr velmi oblíbil
herec Jan Werich a výtvarník a režisér Jiří
Trnka, kteří jej často navštěvovali. Místo
jim natolik učarovalo, že si zde chtěli zřídit letní ateliér.
Za současných majitelů prošel hotel
v roce 2009 citlivou rekonstrukcí, která
v maximální míře zachovala jeho historický ráz (klenby, celkové dispozice pokojů
atd.) a současně jej vybavila komfortem,
jenž je dnes náročnými návštěvníky oceňován.
Hotelový resort nabízí ubytování v celkem 22 pokojích a apartmánech s kapacitou 68 míst. K dispozici jsou dva salonky
pro firemní a společenské akce, velká stodola, kavárna s krbem a terasami pro klidné večerní posezení. Na svém webu nabízí i zvýhodněné pobytové balíčky.
Pro vyznavače ubytování v soukromí má
hotel nově k dispozici přilehlé tři chaty, jež
nabízí hostům ubytování s krásnými výhledy do okolních lesů. Každá chata má kapacitu 6 lůžek, vybavenou kuchyňku, krb a terasu s posezením. Spoustu legrace si užijete v dřevěném koupacím sudu, který je k
dispozici hostům ubytovaným právě
v těchto chatách. A kdo by snad zatoužil
po dobrém pokrmu nebo nápoji, může využít služeb hotelu.
Svým ideální umístěním poskytuje rodinný hotel skvělé podmínky pro odpočinkovou, ale i aktivní dovolenou. Na své si
přijde snad každý. Bohatě vybavený hotel
nabízí svým hostům spa zónu, v níž najdete whirlpool vířivku, infrasaunu, finskou
a parní saunu, cedrové parní sudy a relaxační místnost. Z venkovních aktivit lze vy-

užít víceúčelové hřiště, dětské hřiště, pétanque. Milovníci vodních sportů si mohou
zapůjčit paddleboardy a prozkoumat zdejší revitalizovaný rybník. Malebný hotel je
proslulý pořádáním nezapomenutelných
svateb a firemních akcí.
RESTAURACE
Pokud pojedete okolo, nezapomeňte se
stavit do vyhlášené hotelové restaurace.
Z menu si určitě vybere i ten nejnáročnější gurmán. Výborná káva a správně načepované pivo nechybí. Hotel je pro veřejnost otevřený od čtvrtka do neděle.
V sezóně je lepší si zavolat dopředu
a zamluvit si stůl, aby vás nepřekvapila
soukromá akce či svatba.
POBYTY PRO RODINY S DĚTMI
Jak obtížné je nalézt hotel nebo penzion
vhodný pro rodiny s dětmi, ví dnes každý
rodič, který se o to pokoušel. Líšenský
Dvůr je jedním z velmi mála zařízení, kde
se bude cítit rodina jako doma: prostorný dvůr (4 000 m2) s parkovou úpravou je
vybaven zařízením pro dětské vyžití,
a díky své uzavřenosti jsou v něm děti naprosto v bezpečí. Z hotelové restaurace,
kavárny i venkovní terasy je přímý výhled právě na dvůr, takže vaše děti budou pod kontrolou. Vzhledem k tomu, že
v okolí není žádná komunikace (kromě
účelové silnice vedoucí pouze k hotelu)
ani zástavba, nehrozí dětem „vypuštěným“ do blízkého okolí žádné nebezpečí.
Ať už budete chtít trávit dovolenou
v poklidném módu popíjením prosecca
ve vířivce, nebo aktivními vyjížďkami na
kole po zdejších vyhlášených cyklotrasách, tento rodinný hotel vás určitě nezklame.
Rezervujte si svůj nezapomenutelný pobyt
plný zážitků v srdci Vysočiny na webových stránkách hotelu
www.lisensky-dvur.cz.

INZERCE

Vyrazte za AKTIVNÍ DOVOLENOU
do Nového Města
Lesy, rybníky, zdravý vzdoušek
a k tomu příjemné klima. Už to
by stačilo na vydařenou dovolenou. Nové Město však toho nabízí
mnohem víc, jde totiž o sportovní
centrum regionu a ideální místo
pro aktivní dovolenou.
Mekku sportovního vyžití představuje Vysočina
Arena, kam se rádi vrací největší hvězdy biatlonu či horské cyklistiky.
A právě léto je ideální na to vyzkoušet si tratě, na kterých závodí světová špička. Zážitkem
je jízda na singletracích, které v minulém roce
prošly rekonstrukcí a na kterých se svezou i děti.
Za vyzkoušení stojí také jízda na pumptracku,
pořádnou porci kilometrů v nohách pak slibují
okruhy pro horská a silniční kola. V provozu je
také BIKE-SKI centrum, kde si je možné také vypůjčit cyklistické vybavení včetně elektrokol.
Novinkou pro letošní rok je „Letní turistická
a cyklistická mapa“, jež je k dostání v novoměstském turistickém informačním centru. Po sportování jistě přijde vhod i návštěva Městských
lázní, kde si užijete zaslouženého relaxu. V nabídce jsou jak wellness služby, tak možnost strávit chvíle v bazénu.
V případě nepřízně počasí je možné navštívit
také Sportovní halu, kde si můžete zalézt na lezecké stěně, zahrát si badminton či se věnovat
dalším aktivitám.
Také na hlad jsme tu mistři, takže se můžete
těšit na lákavou nabídku místních restaurací
a dobré jídlo zapít novoměstským pivem Hejkal.

Těšíme se na vás!
www.nmnm.cz

Jihlava, Pelhřimov a H. Brod
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Penzion u Peňázů

K

de nás najdete? Bývalý Penzion
Fryšava, Fryšava pod Žákovou
horou 11. Poznáte nás snadno,
máme na zahradě obří sochy
hub od Michala Olšiaka.
Kdo jsme: Jsme parta lidí, kterou baví
dobrá káva, dobré jídlo a ráda si posedí
v příjemné hospůdce, v milé atmosféře,
která ctí tradici a atmosféru místa.
Proč U Peňázů?
Máme rádi tradice a pan Peňáz byl první majitel, který v roce 1938 na tomto místě provozoval restauraci.
Kdo je v našem týmu?
Hanka Homolková: Provozní, vášnivá
kavárnice, která neváhá pro dobré kafe
jít světa kraj, ale také navštívit kurz, aby
káva z jejích rukou byla prostě ta nejlepší, jaká je jen možná. Kromě starostí
o provoz ji nejčastěji potkáte usměvavou
za barem, kde vám s upřímností sobě
vlastní nabídne něco dobrého k pití,
snědku, či něco sladkého ke kávě.
Karel Nekola: Kuchař tělem i duší! Většinu dne stojí samozřejmě v kuchyni za sporákem, ale rád si svou kuchyň vezme

i mezi lidi, rád cestuje a ze svých cest si
vozí inspiraci do své kuchyně. Má za sebou zkušenosti z různých restauračních
provozů, ale i jako zájezdový kuchař pro
outdoorové cestovní kanceláře. Jeho záliba vařit před lidmi, ho zavedla i na ČT2,
kde vám několik let přával Dobré ráno.
Otakar Novák: Kuchař, co má leccos za
sebou, jeho zálibou krom dobrého jídla
jsou LP desky, které sbírá, občas si sedne
za malířské plátno nebo si stoupne za
DJ gramofony.
Věrka Králová: Dobrá duše podniku,
milovnice starých časů a svého manžela,
v neposlední řadě vášnivá zahradnice.
Když ji neuvidíte za barem, bude pro vás
uklízet pokoje, zkrášlovat zahradu, popřípadě různými ozdobami zútulňovat restauraci. Je to náš hlavní estét.
Radek Jeřábek: Zasloužilý otec tří dětí.
V našem týmu má funkci Ferdy Mravence, nejčastěji má na sobě montérky a v rukou sekačku, křovinořez, nebo šroubovák, ale nebojí se stoupnout si ve slušivé
košili za bar, či v zástěře ke kuchyňskému dřezu.

A na co vás chceme pozvat?
Na super kávu, příjemnou atmosféru
a určitě dobré jídlo. Naší specialitou jsou
grilovaná játra na roštu s cibulí a pečenými jablky, k nim lehce pikantní zelný salát a pivní chléb, který sami zaděláváme
a pečeme.
www.penzionfrysava.cz
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Čáslava

Citlivě zrekonstruovaný historický
objekt, zasazený do malebné krajiny
Českomoravské vrchoviny.

Penzion

Penzion

Čáslava

Penzion je vhodný pro rekreace rodin s malými dětmi,
je využíván pro svatby i zimní pobyty sportovců. Čáslava
je plně a moderně vybavený penzion v přírodě mimo
civilizaci. Letní nebo zimní čas strávený na tomto místě
s geniem loci zůstává nesmazatelnou vzpomínkou.
www.penzion-caslava.cz

Rokytno 23
+420 603 169 180
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Jelínkova vila ve
Velkém Meziříčí
Hotel, restaurace a minipivovar

J

edinečná gastronomie, ubytování
v elegantní historické vile a okolí jak
stvořené k procházkám a výletům na
kole – to je Jelínkova vila, malý gastronomický podnik známý po celé zemi.
Věhlas mu zajistily speciality z až jedenácti druhů sladkovodních ryb, které
tu uchovávají unikátním způsobem živé
v průtočné říční vodě, což zaručuje jejich
absolutní čerstvost. Hosté se sem rádi vrací
i kvůli oblíbenému a oceňovanému pivu
Harrach, které se přímo zde vaří už 18 let.
A aby toho nebylo málo, secesní vila z počátku 20. století, prosycená historií a jemnou sladovou vůní piva, nabízí také ubytování ve stylových dobových pokojích nebo
v moderních apartmánech. Tak nechte každodenní starosti za hlavou a přijeďte si odpočinout...

INZERCE

Praha
28. 6. 2022
festival pořádá — festival organiser

za podpory — supported by

partneři — partners

mediální partneři — media partners
Zámek a klášter,
Žďár z.s.

20 FILMŮ
PROGRAM PRO DĚTI

Žďár n/S
14.–17. 7. 2022

Kresby: Alexey Klyuykov

48 PŘEDSTAVENÍ
11 ZEMÍ
11 WORKSHOPŮ
HUDBA

KORESPONDANCE.CZ

DESÁT Ý ROČNÍK FESTIVALU
SOUČASNÉHO TANCE,
POHYBOVÉHO DIVADL A
A NOVÉHO CIRKUSU

Náš kraj
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7 NEJ Žďáru nad Sázavou
1. POUTNÍ KOSTEL SV. JANA
NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE

Památka UNESCO slaví letos 300 let od
svého posvěcení. Věřte nám, že u toho nechcete chybět. Kostel i jeho okolí prošly
významnou rekonstrukcí a spatříte ho v
dříve neviděné podobě. V novém je i naučná stezka okolo Zelené hory, na které
potkáte oblíbené beránky. Program oslav
na celý rok najdete na
santini300.cz.
2. ZÁMEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
770 let inspirace… To je barokní zámek
rodiny Kinských (bývalý cisterciácký klášter), který patří k nejrozlehlejším zámkům na Vysočině. Zážitky pro návštěvníky jsou zde založeny na šesti pilířích:
1) Zámecká akademie
Šlechtická akademie zde sloužila ke vzdělávání už v 18. století. Dnes zde můžete
rozvíjet své znalosti i dovednosti díky Muzeu nové generace, Barokní galerii, mediátorským trasám, programům pro školy,
výstavám i přednáškám.
2) Zámecké ateliéry
Kreativita i kritické myšlení mají na zámku dveře dokořán! Řemeslné kurzy Chytrá ruka, tematické workshopy i programy
pro děti si v tvůrčím prostředí zámku užijete po celý rok.
3) Kulturní program
Letní dětské prohlídky, Letní soaré na terase, Mezinárodní mistrovské houslové
kurzy se sérií koncertů nebo Den venkova. To je jen malý výčet z letního programu.
4) Mezinárodní kreativní centrum
Volný prostor pro setkávání i rozvoj vlastní tvorby zde nachází profesionální umělci z celého světa, s nimiž se můžete setkat třeba při červencovém festivalu KoresponDance nebo ukázkách z uměleckých rezidencí.
5) Pohostinnost
Ubytovat se můžete v designových apartmánech, odměna vás čeká v dárkovém
obchůdku nebo kavárně. Rádi vám zde
půjčí i klíče od zámku pro svatbu, firemní akci nebo rodinnou oslavu.
6) Příroda a udržitelnost
Význam propojení živé přírody a živé kul-

tury odkazuje už na principy cisterciáckého hospodaření a péče o krajinu.
www.zamekzdar.cz

ní cestu barokního člověka. Máte odvahu
zatočit si nevyzpytatelným kolem osudu?
Pak račte vstoupit. Čas máte až do listopa-

3. MUZEUM NOVÉ GENERACE

Inovativní muzeum v areálu žďárského
zámku je držitelem celé řady ocenění. Za
pomoci audioprůvodce, hry světel a stínů a multimediálních exponátů se přesunete do období zakládání kláštera nebo
stavby kostela na Zelené hoře.
www.zamekzdar.cz
4. REKREAČNÍ AREÁL PILÁK

du. V Moučkově domě zase poznáte historii města od středověku až po 20. století.
www.muzeumzdar.cz
6. MODELOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Jedno z největších kolejišť v Česku najdete v suterénu Domu kultury. Námětem není nic menšího než skvosty Vysočiny. Vedle sebe tedy uvidíte kostel na
Zelené hoře i hrad Pernštejn.
www.mkzdar.cz
7. RELAXAČNÍ CENTRUM

Na břehu Pilské nádrže, obklopený lesy
a loukami leží areál pro velké i malé, pro
fanoušky válení u vody i sportovních aktivit. Půjčíte si tu šlapadla i paddleboardy,
zahrajete si minigolf, discgolf nebo plážový volejbal a můžete si i zarybařit.
www.pilak.cz
5. REGIONÁLNÍ MUZEUM
A MOUČKŮV DŮM
Muzeum na žďárské Tvrzi vám na speciální výstavě Roky v baroku představí život-

Tobogan, plavecký bazén, dětské brouzdaliště, proudový kanál, whirlpool, sauny i solná jeskyně – za tím vším se můžete vydat do moderního Relaxačního centra a strávit pohodový den s dětmi i bez
nich. www.sportispo.cz

Balónový hotel
a pivovar Radešín

V

malebné obci Radešín, která
se nachází v srdci Vysočiny na
Žďársku najdete Balónový hotel, jenž vás překvapí svojí rodinnou atmosférou a umístěním v krásné přírodě. Součástí je i první
Balónový pivovar v Česku.
Při zastávce můžete posedět na krásné
terase s výhledem na rybník, nebo přímo
v pivnici, kde je umístěna i varna. Součástí hotelu a pivovaru je rovněž restaurace,
kde si můžete dát poctivou porci klasických českých pokrmů. Hotel je obklopen
lesy a příroda opravdové Vysočiny nabízí
dokonalý odpočinek a možnost odpoutat
se od dnešní hektické doby. V Radešíně se
čas zpomalí a vy si ho o to více užijete.
K ubytování je k dispozici 27 pokojů
o celkové kapacitě 80 lůžek. Prostory hotelu nabízí 4 samostatné sály a salonky,
které můžete využít pro setkání s kamarády, svatbu, firemní školení či teambuilding.
ŠKOLENÍ, TEAMBUILDING
Připravíme pro vás a vaše kolegy školení,
teambuilding, či setkání s obchodními
partnery. Vše u nás najdete pod jednou
střechou. Stravování, občerstvení, plně
vybavené učebny, doprovodný program
(prohlídka pivovaru, kasino atd.) Vše připravené na přání klienta.
RESTAURACE
Je již vyhlášená a navštěvují nás nejen
ubytovaní hosté, ale i lidé z širokého oko-

lí – snad proto, že dáváme přednost surovinám od místních dodavatelů a dbáme
hlavně na čerstvost a jednoduchost jednotlivých pokrmů. Menu měníme několikrát ročně, dle dostupných surovin. Pravidelně pořádáme tematické gastrovíkendy (řízkobraní, zvěřinové hody, dýňové
speciality, jehněčí, pštrosí, svatomartinské hody aj.). V letních měsících pak připravujeme i pokrmy na venkovním grilu.
PIVOVAR
Navazuje na tradici z roku 1597, kdy se
v prostorách dnešního hotelu pivovar již
nacházel. Zakladatelem byl Samuel Radešínský z Radešovic, který koncem 16. století nechal přestavět nedalekou renesanční tvrz (dnešní Balónový zámek) a dal
podnět ke vzniku Radešínského pivovaru. Nabídka piv na čepu je velmi různorodá. Vaří se tu piva spodně i svrchně kvašená. Všechna piva jsou nefiltrovaná a nepasterizovaná. Sládek rád zkouší vařit
nová piva, proto si z nabízených piv vybere opravdu každý. Stálicí je 11° ležák SAMUEL, kterého doplňují další druhy.
Kontakt:
Balónový hotel a pivovar
Radešín 11
592 55 Bobrová
Tel.: 733 747 001
E-mail: info@balonovyhotel.cz
www.balonovyhotel.cz
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Obří modelové kolejiště
s námětem Vysočiny

P

INZERCE

rojekt je výjimečný tím, že stavíme co možná nejvíce podle skutečnosti. Jako Žďáráci jsme si vybrali za vzor Českomoravskou
vrchovinu a její krásy, takže
ústřední dominantou
je žďárská stanice se

svým rozsáhlým kolejištěm, vlečkou vedoucí do firmy Žďas a vlečkou ZZN. Naší
snahou je co nejvíce se přiblížit realitě,
ale i tak musíme dělat různé kompromisy a úpravy. Na stavbu máme malou místnost 14 x 9 metrů a kolejiště bude po obvodu stěn do skoro uzavřeného písmene
„U“. I tak má žďárská stanice úctyhodnou délku přes sedm metrů.
Zprvu jsme plánovali
postavit staré žďár-

ské nádraží, ale nakonec dostaly přednost novější a hlavně známější stavby
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Šotouši
se mohou například těšit na loučský viadukt dlouhý přes dva metry třicet, sportovci ocení areál s hotelem Ski a milovníci památek si budou moci prohlédnout
hrad Pernštejn nebo památku UNESCO
ve Žďáře nad Sázavou – kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené Hoře. Kromě
stanice Žďár nad Sázavou tak mnozí již
měli možnost poznat, že vidí i stanice
Nové Město na Moravě a Nedvědice.
Prázdninové návštěvní dny: středa, čtvrtek, neděle
Otevírací doba: 10.00–17.00, platí po
dobu školních prázdnin 3. 7. – 29. 8.
Suterén Kulturního domu ze Žďáře nad
Sázavou, Dolní 30
Více informací na www.mkzdar.cz, nebo
na telefonním čísle 603 742 409 ( p. Wimmer ).
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HERALTICE

VODOJEM TÝN

Na exkurzi do vodárny

V

odárenská akciová společnost,
a. s. vznikla v roce 1993. Patří
k největším provozovatelům
vodovodní a kanalizační sítě
v České republice a je ryze českou společností. Hlavním předmětem
činnosti je výroba a distribuce pitné vody
a odvádění odpadních vod včetně jejich
čištění. Zákazníkům nabízí i další služby,
zejména realizaci přípojek, rozbory vod,
stavebně-montážní činnost, dovoz pitné
vody, vývoz jímek a septiků, konzultační
činnost atd.
V rámci své marketingové činnosti spo-

lečnost podporuje zvyšování informovanosti o vodárenství, zejména u školní
mládeže. Na Třebíčsku jsou tradičními
a oblíbenými cíli školních exkurzí především vodárenský areál v Heralticích a vodojem „Kostelíček“ v Třebíči s expozicí
vývoje vodárenství v regionu a několika
krátkými filmy.
V Třebíči nás naleznete na adrese:
Kubišova 1172, Třebíč, 674 11, telefon
568 899 111, e-mail: sekretariat@vastr.cz,
stálá služba, dispečink – telefonní čísla
568 846 253, 603 804 288.
www.vodarenska.cz

VODOJEM ŽÁKOVA
ZAHRADA

INZERCE

BYSTŘICKO
... ráj Vysočiny

Ochutnejte letní kouzlo Bystřicka!

Nedotčená příroda, síť cyklotras, relaxační zóny, bohatý kulturní program – to vše a mnohem víc naleznete právě u nás.

www.bystricko.cz

Pohádková alej se sochou Zubra

Centrum EDEN - zábavní a poznávací park

Městské muzeum Bystřice n. P. a kostel sv. Vavřince

Bystřický park miniatur

Kostel sv. Michaela ve Vítochově

Depozit Muzeum Veterán TATRA klub

Rozhledna Karasín

Pohádkový hrad Pernštejn

Vyhlídka Hraběcí stolek

Náš kraj
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Malebné městečko Jemnice

J

emnice je jedním z nejstarších
měst na Moravě. Byla zřejmě vybudována z osady u brodu přes
řeku Želetavku. Na přelomu 11.
a 12. století zde prý byla významná obchodní křižovatka. K dalšímu rozvoji osady, později města, přispěl objev ložisek zlata a stříbra. Samotný název města
– Jemnice – je odvozen od slova „jamníci“, tzn. horníci. Vzácné rudy tady dolovali v primitivních jámách (šachtách).
PAMÁTKY V JEMNICI
Dominantou města je kostel sv. Stanislava
se štíhlou věží svítící daleko do kraje. Její
elegantní silueta vítá jako první návštěvníky z okolí. Významný je i dvoupatrový čtyřkřídlý zámek s rozsáhlým parkem. K dalším cenným památkám Jemnice patří gotický kostel sv. Víta s podzemními prostory, které jsou od roku 2007 kulturní památkou. Vedle kostela stojí Svatovítská lípa stará asi 800 let. V nejstarší části města – Podolí, můžete navštívit kostel sv. Jakuba ze 14.
století s románskou válcovou věží, pozůstatkem původní rotundy z 12. století. V
Jemnici byla i jedna z nejstarších židovských obcí u nás, poprvé písemně zmíněna již v roce 1336. Židovská čtvrť tvořila jižní část městského jádra. Dodnes je zachovaná značná část hradeb spolu se třemi
baštami a dvěma barbakány.

Zámek Jemnice
Otevřeno:
červenec–srpen,
út–ne
9.00–16.00 hodin, příležitostné výstavy
Kostel sv. Víta + podzemní prostory
V roce 2012 byly v kostele objeveny středověké nástěnné malby s námětem koruny Panny Marie, která je výjimečnou památkou nástěnného malířství v českých
zemích. Otevřeno: červenec–srpen,
út–ne 9.00–12.00, 13.00–16.00
Muzeum Jemnice
Stálá expozice o historii města, selská expozice, výstavy Historická slavnost
Barchan, O čaji a historii firmy Jemča
a Mineralogické zajímavosti Vysočiny.
Otevřeno: květen a září, so, ne 9.00–12.00
a 13.00–17.00; červen–srpen, út–ne
9.00–12.00 a 13.00–17.00
VÝLETNÍ VLAK NA TRATI JEMNICE
– MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Nastupte do výletního vláčku a nechte se
unášet krásnou krajinou Jemnicka a Moravskobudějovicka. Spolek pro veřejnou
dopravu na jihozápadní Moravě zajišťuje
příležitostné jízdy a letní prázdninový
provoz (so, ne, svátky) vyhlídkového výletního vlaku na trati Jemnice – Moravské Budějovice. Vlakovou soupravu tvoří
bufetový a vyhlídkový vůz. Lze objednat
i neveřejné jízdy výletním vlakem.
www.svd-jzm.cz

PUMPTRACK JEMNICE
Víte, co je to pumptrack? Disciplína, která využívá tzv. „pumpování“ (pohyb nahoru a dolů) jako hnací sílu při jízdě na
kole. Pumptrackovou dráhu s terénními
vlnami a klopenými zatáčkami najdete
nedaleko centra města. Smí na ni BMX
kolo, horské kolo, longboard, skateboard, inline brusle, koloběžka či dětské
odrážedlo. Dráha je volně přístupná celoročně. Můžete vyzkoušet svoji zručnost.

PAINTBALL JEMNICE
Hřiště na paintball je v bývalém muničním skladu o rozloze 45 000 m2. Je tvořeno uměle a přírodně vybudovanými překážkami. Pro hráče je zajištěno zapůjčení
kompletního vybavení a nabídnout lze
i základní výuku a vzdělávání v oblasti
hraní paintballu.
PŮJČOVNA ELEKTROKOL
V prostorách Turistického informačního
centra v Jemnici je nově otevřena půjčovna elektrokol, má osm strojů Leader Fox.
TIC Jemnice
Husova 2, 675 31 Jemnice
tel.: 721 508 737
tic@mesto-jemnice.cz
www.tic.jemnice.cz

Přírodní koupací

BIOTOP
JEMNICE

•
•
•
•
•
•

čistá voda bez dezinfekčních a chemických prostředků, která je
vhodná i pro alergiky
bazén pro děti, pro plavce oddělená plavecká část
zábava na tobogánu, skluzavce a dětském sloníkovi
bezbariérový vstup do bazénu
hřiště na plážový volejbal
občerstvení s přilehlou terasou

biotop.jemnice.cz
BiotopJemnice
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Ochutnejte

Třebíč

město kultury a památek
www.visittrebic.eu

Ochutnejte Třebíč
– město mnoha vůní, chutí a zážitků
Ochutnávat se dá všemi smysly. Pro letošní
rok si pro vás v Třebíči připravili pestré menu.
Každý si vybere podle své chuti. Poznejte
památky zapsané na prestižním seznamu
UNESCO, které obdivuje celý svět.
Okořeňte si svůj volný čas zážitky, poznáním a skvělou gastronomií. Vybrat
si můžete z nabídky na webu www.
visittrebic.eu.

ho kláštera s bazilikou sv. Prokopa, židovská čtvrť
a židovský hřbitov vás ohromí svými příběhy.
Naši průvodci vám je rádi povypráví. Turistické

Židovská čtvrť probudí vaše
smysly

Přivoňte si k historii
Třebíčské památky UNESCO propojuje
naučná stezka Po stopách opatů a rabínů,
která odhaluje příběhy ze života obou
náboženských komunit – křesťanů a Židů,
které po staletí v Třebíči žily v těsném
sousedství. Areál bývalého benediktinské-

informační centrum najdete v zámeckém areálu
a také v židovské čtvrti přímo v synagoze.
Letošní novinkou je prohlídková trasa, která vás
v bazilice sv. Prokopa zavede do království
varhaníků. Chybět nebudou ani poslechové
ukázky základních rejstříků a zvuková
ukázka nástroje.

Oživené židovské město

Nechte se vtáhnout do atmosféry
židovské čtvrti v Třebíči se všemi jeho
tradicemi a ochutnejte židovské cukroví
nebo si zatancujte typické židovské
tance. Oživené židovské město je kulturně-historická slavnost, která se letos
koná 15. - 17. července. Za návštěvu

INZERCE

nejte ikonické zelené jablko Granny Smith. Na
své si přijdou milovníci tradičního větrníku
i věnečku. Ostatně za větrník se podívejte na
větrník. Vlaječka ze zákusku vás opravňuje
navštívit unikátní větrný mlýn v Třebíči. Místo
mouky se v něm totiž mlelo tříslo potřebné
na zpracování v kožedělném průmyslu. Vnitřní
expozice vás seznámí s tradičním třebíčským
řemeslem – koželužstvím i obuvnictvím.
Dozvíte se zajímavosti o mletí třísla a poznáte
příběh posledních nájemníků, na které ještě
mnozí Třebíčané stále vzpomínají.

Aktivity, které dětem rozzáří oči
Cesty časem aneb na exponáty sahat dovoleno. Ráj pro děti. I pro rodiče. Děti si mohou
vše vyzkoušet. Interaktivní expozice vás přenese do středověku, děti se promění v tovaryše
a zaučí se v tradičních řemeslech. Zkusí si

Bazilika sv. Prokopa

rozhodně stojí Zadní synagoga z roku 1669
s interiérovou barokní výmalbou. Liturgické
texty a barevné květinové motivy ji řadí
k nejkrásnějším na Moravě. V Třebíči můžete
absolvovat pátrací hru Třebíčský Machzor.
Najdete ji v aplikaci Skryté příběhy. Trasa
vede přes židovské město, pak podél řeky na
Masarykovu vyhlídku a na vrch Hrádek. Přes
lesopark Hrádek vás dovede k židovskému
hřbitovu a pak zpět do židovského města.
Trasa končí u synagogy a je dlouhá 2,5 km.
Užijte si tuto netradiční procházku s dětmi.
Budou nadšené!

Nezapomenutelné zážitky chutí
a vůní
Co by to bylo za výlet bez dobré kávy a něčeho
sladkého? V židovské čtvrti si zajisté s rodinou
i přáteli vychutnáte nejen kávu dle svého výběru,
ale také neodoláte domácím zákuskům, zmrzlině,
židovskému cukroví nebo neskonale vonícímu
chlebu, který se peče v jednom ze starých
židovských domů. Na opačné straně stejné
ulice si můžete posedět v baru, kde podávají
českou whisky. Dozrává v sudech přímo vedle
návštěvníků. Milovníci vína si také přijdou na své.
Už jste ochutnali košer víno? A co třeba třebíčská
žebra s whisky omáčkou v Adam´s Bar & Bistro.
Na úžasné steaky si zajděte do Black House na
Karlově náměstí.

Zadní synagoga

Sladké zážitky.
Za větrník na větrník
Po cestě za třebíčskými zážitky si odpočiňte
ve stylové kavárničce Vzpomínka s galerií
a výhledem na nově revitalizované Karlovo
náměstí. Třešničkou na dortu jsou dezerty, které peče a připravuje Jana Pokorná, finalistka
amatérské cukrářské soutěže. V kavárně Papi
Café s vlastní výrobnou zákusků určitě ochut-

nasázet chleba do pece, mlít obilí na žernovu
a ovládat středověký jeřáb. Expozici Cesty
časem najdete v Předzámčí v areálu zámku.
Jen pár metrů odtud se nachází zábavní park
Labyrint. Děti se tu opravdu vyřádí. Čekají na
ně měkké kostky, bludiště, nafukovací krokodýl
a spousta zábavy. Mozkové závity si s dětmi
roztočíte v jediné české Mozkoherně. Trenérka mozku pro vás připraví program, na který
nezapomenete. Tešit se můžete na unikátní
myšlenkový fotbal i mozkohračky.

Třebíč z ptačí perspektivy
Nabízíme vám hned tři možnosti. Vyšlápnout si
můžete na městskou věž s jedním z největších
ciferníků v Evropě. Jeho průměr je 5,5 metru
a velká ručička měří 234 cm. Je odtud krásný
výhled na Karlovo náměstí, které prochází
rozsáhlou rekonstrukcí a o víkendu 16. - 18.
září bude otevřeno s velkou slávou. Jedinečný
výhled na město poskytuje vodárenská věž
u Kostelíčku. V neposlední řadě se vydejte na
procházku na Pekelný kopec, kde bude vaším
cílem rozhledna.

Větrný mlýn

Ochutnejte Třebíč!
www.visittrebic.eu
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www.centrum-lihovar.cz
Nad Zámkem 7, Třebíč

STYLOVÁ
RESTAURACE LIHOVAR
ním
t
s
a
l
MINIPIVOVAREM
sv
VELKÝ SÁL (90 osob)

LIHOVARSKÁ ZAHRADA (1500 osob)
MUZEUM VOZŮ JAGUAR
POŘÁDÁNÍ AKCÍ NA KLÍČ

Na dosah jedinečným památkám

UNESCO v TŘEBÍČI

Největší

science-centrum
na Vysočině!
Tomáše Bati 1083, Třebíč,
Česká republika,
T: (+420) 733 673 006,
E: info@alternator.cz

www.alternator.cz
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Na výlet do elektrárny?
No jasně!

Přijďte si užít pestrý program v Dukovanech po celé léto:
užijte si autokino pod chladicími věžemi jaderné elektrárny,
nabijte se vědomostmi o výrobě čisté energie v dukovanském infocentru,
poznejte zblízka technologie přečerpávací vodní elektrárny Dalešice,
vezměte s sebou na prohlídky děti, pro které jsme připravili soutěž o hezké cen
ny,
prohlédněte si první jaderný vinohrad v ČR.
Informace k autokinu a prohlídkám najdete na www.aktivnizona.cz
nebo na našem Facebooku Infocentrum EDU.

Wellness

Hotel pro ty, kteří hledají to nejlepší
A

Hotelový komplex tvoří zámecká budova s historickými a moderními pokoji, sály a salonky,
moderní budovy s hotelovými pokoji, velkolepé
wellness centrum, dětské herny a prostorné re-

staurace. Ve volné chvíli si můžete malebné okolí
hotelu na Vysočině projet na půjčeném kole, elektrokole a segway nebo se ponořit do historie při
prohlídce zámku.
Novinkou je ubytování v pokojích Superior
v nové budově. Z těchto pokojů uvidíte na zámek,
i zámeckou zahradu.
Pokoje jsou převážně rodinné se dvěma oddělenými ložnicemi. Některé koupelny mají volně
stojící vany s průhledy do moderních interiérů.

Wellness centrum nabízí vnitřní bazény, venkovní celoročně vyhřívané bazény a vířivý bazén,
venkovní dětské bazény s atrakcemi a saunový
svět, kde jsou kromě ﬁnských a parních saun také
biosauna, infrasauna, tepidarium, Kneippovy
chodníčky, ledová jeskyně, ochlazovací bazén
a relaxační zóny.
Hosté mohou využít saunové ceremoniály, masáže, parafínové zábaly rukou, kosmetiku, pedikúru, manikúru nebo kadeřnické služby.

Kuchyně nabízí pokrmy à la carte
a sezónní speciality. Pro přípravu se
využívají suroviny z vlastní bylinkové

zahrádky. Hoteloví hosté si pochutnají
na bohatých snídaních a večeřích formou bufetu. K zakoupení jsou dárkové

poukazy na pobyty i hotelové služby
v libovolné hodnotě. Pobyt i poukazy
lze hradit také z fondu FKSP.

reál valečského wellness hotelu se nachází v malebné krajině Vysočiny nedaleko města Třebíč.
Na své si zde přijde milovník historie i moderní architektury.

Sledujte nás na sociálních sítích Facebook a Instagram @HotelZamekValec,
získejte aktuální informace a soutěžte o ceny.
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hotel Zámek Valeč
PŘIPRAVUJEME
8. 8. 2022
Fantastická žena – divadelní
představení
9. 8. 2022
Edith Piaf: Dnes nechci spát sama
– divadelní představení
11. 8. 2022
Mezinárodní festival Petra Dvorského
– 19:30 KANTÁTA - TANEC ŠÍLENÝCH
16. 8. 2022
Mezinárodní festival Petra
Dvorského – 20:00 – JEN PRO TEN
DNEŠNÍ DEN
19. 8. 2022
KAMELOT – koncert
15. 10. 2022
Králičí slavnosti
29. 10. 2022
Dýňové slavnost
12. 11. 2022
Svatomartinská husa
s cimbálovkou
Jožky Šmukaře
26. 11. 2022
Vánoční trhy
31. 12. 2022
Silvestrovská oslava

UBYTOVÁNÍ | KONGRESOVÉ PROSTORY | VELKOLEPÉ WELLNESS | SPORTOVNÍ VYŽITÍ
Hotel Zámek Valeč, Valeč 1, 675 53 Valeč u Třebíče, 568 441 372; recepce@hotel-valec.cz www.hotel-valec.cz
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Na Vysočině nemůžeš
vynechat loď Horácko

A

hoj, mám volno, tak jedu na
Dalešickou přehradu na loď
Horácko, pokochat se zdejší
přírodou a zajímavostmi přímo z paluby. Slyšel jsem, že
je to super zážitek.
Skvělý! Jedu s tebou, ale chtěl jsem trochu prohnat faldíky na kole. :-)
No problem. Na lodi se dají převézt
i kola. Můžeme vyrazit na kole, kus cesty poplujeme lodí a zpátky dojedeme
zase kolmo. A jako bonus se můžeme občerstvit v lodním baru.
OK. Vyrážíme. A když se nám bude na
přehradě líbit, vrátíme se, půjčíme si kajaky nebo paddleboardy a prozkoumáme všechny zátoky a skrytá zákoutí.
Jo, to bude dobrodrůžo!
Loď Horácko pluje na Dalešické přehradě. Pojme 115 cestujících. Trasy plavby lze plánovat v rámci pěti lodních zastávek (Kramolín, Dalešice, Kemp Wil-

sonka Hartvíkovice, Třesov, Koněšín),
nebo můžete absolvovat okružní plavbu
(Kramolín–Koněšín–Kramolín). Zkrátka
nepřijdou ani cyklisté, kteří si mohou
svá kola vzít na loď. Stejně tak i rodiče
s malými dětmi mohou vzít na palubu
kočárek. Na loď mohou i pejsci.
Plavby probíhají celý rok a v průběhu

letních prázdnin pluje loď denně. Po celou dobu plavby se můžete kochat meandry bývalého koryta řeky Jihlavy
a nádhernou přírodou lemující hlavní
nádrž vodního díla Dalešice.
www.dalesickaprehrada.cz
tel.: 723 190 709
e-mail: info@dalesickaprehrada.cz
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LETNÍ KOUPALIŠTĚ

MORAVSKÉ
BUDĚJOVICE
Otevírací doba:
červen až srpen
každý den 9.00 – 20.00 hodin
www.koupalistemb.cz

Letní areál nabízí:
• 1,5 ha zatravněné plochy
se zelení
• Parkoviště přímo
u koupaliště a přilehlého
zimního stadionu
• Plavecký bazén
o rozměrech 50 x 21 m
• Dětský bazén s atrakcí
vodního hřibu

Atrakce:
• Bazén s tobogánem
• Občerstvení přímo
v areálu – bufet se
zastřešenou pergolou
a dva prodejní stánky
s posezením
• Hřiště na tenis nebo
nohejbal s umělým
povrchem

• Hřiště na beach volejbal
• Travnaté hřiště na malý
fotbal
• Travnaté hřiště
na badminton
• Stolní tenis
• Půjčovna sportovních
potřeb a opalovacích
lehátek

• Minigolf
• Vodní fotbálek
• Dětský koutek s houpačkami
a klouzačkou
• Aquapaddler
• Vodní hřib v dětském bazénu
• Dětské pískoviště
• Dětská dráha s autíčky a motokárami
• Vzduchová trampolína

Náš kraj

P

rastaré stromy v zámeckém parku v Náměšti nad Oslavou se už
tetelí radostí. V jejich konejšivých stínech se totiž bude na
konci července odehrávat
36. ročník festivalu Folkové prázdniny.
Velká slavnost hudby – a nejen hudby –
bude nabízet hudebním gurmánům
menu z toho nejlepšího, co nabízí současná světová world music. Ale nejen to!
Folkové prázdniny se vyznačují pečlivě propracovanou dramaturgií. Ta letošní si vytkla před závorku slovo poezie.
Přáním organizátorů není ovšem pouze
zapojit poezii do osmi hlavních večerních koncertů, ale aby toto téma rezonovalo v posluchačích i po návratu z festivalu. Dramaturg Michal Schmidt k tomu
řekl: „Při výběru interpretů či přípravě
dramaturgie jednotlivých dní jsme se zaměřili nejen na kvalitní písňové texty, jejich významná poslání a sdělení, zhudebněné básně, ale také na samotný význam
slova pro život, člověka, hudbu. Síla slova v hudbě – to je pro nás stěžejní téma.“
Náměšťský festival přináší kvalitní hudbu, ale to zdaleka není všechno. Úžasný
industriální prostor staré továrny, kde se
po léta vyráběly koberce, nabídne několik ostrovů poezie. Výtvarné instalace nabídnou poezii převedenou do obrazů a
dalších objektů, které zprostředkují setkání s básníky jinýma očima. Setkáte se s
básníkem Radkem Malým, s verši Jana
Skácela, Bohuslava Reynka a dalšími. Výtvarné, hudební a rukodělné dílny nabídnou vyžití všem návštěvníkům po celou
dobu festivalu.
Ale musíme se alespoň ve stručnosti vrátit k výstavní síni festivalu, hlavním koncertům v zámeckém parku. Dramaturgie
festivalu přináší na hlavní scéně u nás ne
zcela známá jména světové world music
a české stálice. Speciální vystoupení si
chystá Hradišťan, který připomene sté výročí narození Jana Skácela. Ale i další tuzemští interpreti jsou spojeni s poezií: mistr slova a legenda Vladimír Merta přijede
se svým triem, Michal Prokop, který vloni
zabodoval albem Mohlo by to bejt nebe...,
v němž čerpá z děl Jiřího Žáčka, Pavla Šruta nebo třeba Voskovce a Wericha. Texty
blízké poezii píše i Radůza. A legenda moravské hudby, Hana a Petr Ulrychovi se
skupinou Javory, přináší nefalšovanou hudební radost z Moravy na texty mnoha
skvělých básníků.
Jádro programu ovšem tvoří zahraniční interpreti, a to ne jen tak ledajací. Taková Susana Baca z Peru, která festival
otevře, byla v červnu vyhlášena prestižním časopisem Songlines nejlepší zpěvačkou world music v celé Americe. Téměř osm desítek let mladá Susana říká:
„V mém věku už nemám potřebu lidi
pouze pobavit nebo okouzlit,“ ale přesto
okouzluje posluchače po celém světě.
Nora Brownová je oproti tomu středoškolačka z USA, která jezdí po celém světě a
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Folkové
prázdniny 2022
jedna báseň

se svým banjem doluje emoce daleko přesahující její věk. Nebude chybět excelentní zpěvák Sam Lee, Les Triaboliques –
skupina kolem kytaristy Justina Adamse
– nebo irští Ye Vagabonds či The Interference, kteří přivezou i premiéru filmu
Breaking Out o svém zakladateli Fergusu
O'Farrelovi. Příznivci polyfonie ocení korsickou skupinu L'Alba, směs africko-amerických rytmů a blues přiveze Garifuna
Collective z Belize a skupina roku dle časopisu Songlines z roku 2021 Ayom možná roztančí i stoleté stromy v zámeckém
parku.
Po loňském úspěchu se dostane ke slovu Orchestr Folkových prázdnin, který během pěti dnů spojí amatéry a profesionály a nacvičí společný koncert. Festival každoročně přináší unikátní rezidenční program, při němž se v unikátním spojení
představí umělci, kteří během několika
dnů nacvičí koncertní program. Letos to
bude dobrá duše Folkových prázdnin Marian Friedl, jenž se spojí s Mehdim Aminianem Jazim, Íráncem žijícím v Rakousku
a virtuózem na perskou flétnu ney, a Petrou Nachtmanovou, která žije v Německu a hraje na loutnu saz písně z Anatolie.
A propos, podobný projekt z loňského
roku, Flétny nad Oslavou, se dočkal vydání na CD i na vinylu.
Mohli bychom zmínit i noční koncerty, při nichž ztemnělá Stará tkalcovna
a hluboká noc ještě umocňují prožitek
z hudebních vystoupení, které letos nabídne třeba Vladimír Javorský nebo skupina The Survivors. A co takhle zmínit

open scénu nebo hraní u táboráku až do
rozbřesku?
Folkovky 23.–30. července nabídnou
skvělou kulturní hostinu plnou poezie
ještě za loňské ceny. Byla by škoda jí nevyužít. Přijďte, nebudete litovat!
Luděk Strašák
www.folkoveprazdniny.cz
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Stezka biodiverzity
v Náměšti nad Oslavou

L

áká vás poznávání nových věcí
a rozšiřování znalostí na výletech? Pak máme tip přímo pro
vás. ZERA – zemědělská a ekologická agentura nově připravila
v Náměšti nad Oslavou stezku, která vám
na třinácti zastaveních přiblíží problematiku biodiverzity v intravilánu města a potřebu její podpory.
Biodiverzita znamená rozmanitost
všech forem života na Zemi a můžeme ji
rozdělit na celosvětovou, evropskou, českou, ale také biodiverzitu na lokální úrovni. A právě tuto může každý z nás ovlivnit. Biodiverzita není důležitá pouze v přírodě, ale samozřejmě také v intravilánech měst, kdy např. bohatá struktura
pěstovaných rostlin – ať už v parcích, na
zahrádkách, či dalších místech zeleně:
• podpoří výskyt opylovačů a tím i bohatou úrodu na zahrádkách a dostatek
medu
• ochladí prostředí pro život, takže
i v největším horku se budeme ve městě
cítit příjemně
• dokáže reagovat na změny klimatu,
což znamená konec suchých a nevzhledných trávníků, ale také možnou úsporu
výdajů na údržbu.
Zelené plochy v městských a venkovských oblastech nejen hodnotně přispívají ke kvalitě života obyvatel, ale jsou také
nezbytné pro zachování biodiverzity –
rozmanité funkce zelených ploch, jako je
např. regulace vodní bilance a teploty
nebo zlepšení kvality ovzduší, jsou v době
klimatické změny stále důležitější.
Správným návrhem botanického složení a údržby můžeme tyto pozitivní funkce podporovat a posilovat.
Biodiverzitu však neovlivňuje pouze

způsob údržby zeleně, ale také samotný
vývoj lidstva, technologií a s tím související zvyšování produkce a spotřeby ve
všech oblastech.
Stezka biodiverzity v Náměšti nad Oslavou se snaží toto propojení zachytit na
praktických ukázkách, takže každé zastavení má své specifické téma:
1. Zámecký park: historie a současnost
v údržbě zeleně – technologie v době
Haugwitzů a dnes – vliv na biodiverzitu –
druhové složení rostlin v travnatém porostu parku.
2. CETT - Centrum environmentálních
technik a technologií: botanická kniha
Náměště nad Oslavou – herbář, jehož
součástí jsou i změny v druhovém složení a výskytu rostlin v intravilánu města
od roku 1920 do současnosti.
3. Areál brownfield – Habitat: revitalizace původní továrny a technologie podpo-

rující biodiverzitu, konkrétně zasakovací
parkoviště s využitím původních zdrojů,
zelená střecha a jejich benefity.
4. Komenského: výchova dětí ke vztahu
k přírodě a možnosti, jak lze na malém
prostoru vytvořit bohatou zeleň, která je
nejen krásná, ale také užitková.
5. Schultzovy filtry: historie úpravy odpadní vody. Možnosti zpracování kalů
kompostováním a vliv a efekty kompostu
při podpoře biodiverzity.
6. Sadová: prostor pro společensko-technické využití. Požadavky na údržbu
ploch s různým využitím. Botanické složení této lokality a doporučení pro podporu botanické rozmanitosti.
7. Na křížku: bývalé rybníky – kudy vedly
vodní trasy, dají se využít i dnes, nebo se
voda „ztrácí“? Využití vody pro průmysl
a vliv rybníků na biodiverzitu a klima ve
městech.
8. Rathan: rostliny přizpůsobené změnám klimatu – druhy, které se zde vyskytují. Dozvíte se také důvod, proč se na
břehu rybníka vyskytuje stepní a suchomilné společenství.
9. Jindřichovo údolí: biotop zátopové oblasti s ukázkou vlhkomilných a podrostových rostlin, kde jsou zbytky ohlodaných
kmenů jasným důkazem návratu bobra
evropského. Pokud budete mít štěstí, můžete ho zahlédnout.
10. Domov pro seniory: intenzivně udržovaný trávník se silným výskytem monokultur s velkou tendencí k vysychání. Informace, které druhy v monokulturách
převládají, jak se chovají v obdobích sucha, a doporučení.
11. Park pod penzionem pro seniory:
přírodní květná louka s bohatým druhovým složením, výskyt včel a dalších druhů opylovačů. Efekty bohaté biodiverzity
na odolnost vůči vlivům počasí.
12. Stráň pod hrobkou Haugwitzů: lokalita s výskytem vzácnějších druhů rostlin
(např. krvavec toten – Sanguisorba officinalis L.; kostival lékařský – Symphytum
Officinale L.). Díky své poloze není porost znečištěn od průmyslu ani údržbou
a léčivé rostliny lze využívat. Informace,
proč jsou plochy „bez údržby“ v intravilánu města důležité.
13. Infocentrum MKS: zde jsou k dispozici mapy stezky a další informace, které se
vám při návštěvě našeho města budou určitě hodit.
Biodiverzita je základem pro udržitelný rozvoj! Tak ji podporujme!
Stezka biodiverzity vznikla jako jedna
z aktivit projektu SYM:BIO ATCZ234.

Jihlava, Pelhřimov a H. Brod
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Telč - renesanční
perla již 30 let
v UNESCO

T

elč patří k nejstarším městům v České republice a je
velmi vyhledávaným a obdivovaným místem. Sgrafita a fresky na zdobených
štítech měšťanských domů na historickém náměstí nezapřou italskou inspiraci a dodnes vyhlížejí jako za
svých nejslavnějších časů, za vlády pánů
z Hradce.
V letošním roce si připomínáme významná výročí: třicet let od zápisu prvních tří měst – Prahy, Českého Krumlova
a Telče – na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a sto

let od narození Míly Doleželové,
malířky, jež tvořila v Telči.
Na přelomu července a srpna si
nenechte ujít Prázdniny v Telči, festival, který letos slaví již 40. výročí
od svého založení a Parní léto s oslavou 120 let od zahájení provozu na
trati Telč–Slavonice.
A na Historických slavnostech Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
v srpnu společně oslavíme třicet let od
zápisu Prahy, Českého Krumlova a Telče
na seznam UNESCO. Telč je právem každoročně cílem návštěvníků z celého světa.

CHYSTANÉ AKCE:

8.–18. 7. Music Academy Telč
Mezinárodní mistrovské kurzy pro mladé hudebníky spojující českou a francouzskou kulturu
www.akademietelc.cz
29. 7. – 14. 8. Prázdniny v Telči
40. ročník vícežánrového festivalu
www.prazdninyvtelci.cz
30.–31. 7., 6.–7. 8., 13.–14. 8. Parní léto
Oslava 120 let od zahájení provozu na trati
Telč–Slavonice
19.–20. 8. Historické slavnosti Zachariáše
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb
Propojení historie v čase
Společné oslavy 30 let od zápisu měst Praha,
Český Krumlov a Telč na seznam UNESCO
19.–20. 8. Balóny nad Telčí
www.telc.balon.cz
Informační centrum Městského úřadu Telč
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
tel.: 567 112 407-8
e-mail: info@telc.eu, www.telc.eu

Za památkami vyrazte
z pohodlí Hotelu Antoň

V

rodinném Hotelu Antoň najde každý nejen příjemné ubytování, ale také místo pro konference nebo slavnostní chvíle. Tak se dá nejlépe poznat
okouzlující prostředí perly jižní Moravy.
Rodinný hotel na dohled od historického centra města Telč, které je zapsáno na seznamu světového dědictví
UNESCO, má historii sahající až do
16. století. Budova bývalého lihovaru si
i dnes zachovává svůj genius loci. Prostředí, v němž se hotel nachází, samo vybízí k rekreační turistice a dalším sportům. Všechny významné kulturní a historické objekty starého města jsou jen
pár minut chůze.
Dvoulůžkové i rodinné pokoje vám
poskytnou pohodlí pro zaslouženou dovolenou i další pobyty pro cestovatele.
Telč je strategickým místem pro podnikání výletů i pro firemní jednání či konference. Dvouložnicové pokoje jsou
jako stvořeny pro rodiny s dětmi a náročnější hosté uvítají *** Superior pokoje se
zimní zahradou či balkonem a s vanou
v koupelně. Stylová „lihovarská“ restaurace nabízí hlavně českou kuchyni, ale
nejen tu.

Pokud hledáte romantické místo pro
uspořádání svatby, stačí využít zatravněné atrium a velký či menší sál, popřípadě
další letní zahrádku s výhledem na park
a věže renesančního zámku.
www.hotel-anton.cz
Tel. 774 026 200
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Camp
Velkopařezitý

C

amp Velkopařezitý je umístěn
asi kilometr za malebnou vesničkou Řásná v hluboké lesnaté oblasti jihozápadní části Českomoravské vrchoviny, těsně
pod jejím nejvyšším vrcholem Javořice
(837 m n. m.).
Díky odlehlosti od průmyslových center je krajinný charakter celého okolí
kempu zachován prakticky ve své původní podobě a poskytuje možnost k rekreaci v čistém a zdravém prostředí. Překrásnou přírodní scenérii zvýrazňují četné
rybníky, které v letním období slouží převážně jako přírodní koupaliště.
V těsné blízkosti kempu (cca 300 m)
leží nejvyhledávanější rybník Velkopařezitý, který si díky své poloze přímo v lesním komplexu udržuje průzračnou vodu
po celý rok.
300 metrů od kempu je rybník Plodový, jenž je vyhrazen výhradně pro sportovní rybaření. Prodej povolenek a zapůjčení rybářských potřeb je přímo v rybářské baště u rybníka.
Převážně jehličnaté lesy prostoupené
březovými hájky umožňují milovníkům
přírody sběr jedlých hub a lesních plodů.
Poloha kempu v centru Javořicka vybízí rekreanty a turisty k mnoha výletům,
a to jak pěšky, tak i na kole. Celá oblast Javořické hory je nově upravena značenými cyklotrasami, které pokračují do přilehlých oblastí Třebíčska, Pelhřimovska,
Jindřichohradecka, Žďárských vrchů, Dačicka a České Kanady s přejezdem do Rakouska.
Pěšky můžete navštívit arboretum, které je za rybníkem Velký Pařezitý. Dále můžete pokračovat na zajímavý útvar z třeti-

hor, Michovu skálu, z níž je krásný výhled
do okolí. Pak ještě kousek a jste na nejvyšším vrcholu Českomoravské vrchoviny,
na Javořici (837 m n. m.). Pokud zpátky
půjdete po asfaltové cestě, vlevo budete
mít Studánku Páně a u ní kamenný stůl,
který sloužil v 18. století bohoslužbám. Doporučujeme navštívit zříceninu hradu
Štamberk, který leží mezi obcemi Řásná
a Lhotka. Pokud se vydáte pěšky do Telče,
můžete jít přes Údolí děsu a za Vanovem
dojdete ke kapli sv. Karla se zajímavou pověstí. Z kempu můžete jít lesem okolo Roštejnské obory na lovecký hrad Roštejn a vystoupit na jeho sedmibokou, 53 metrů vysokou věž, z níž je krásný výhled na Vysoči-

nu. V sezoně na hradě pořádají noční prohlídky v dobových kostýmech a nejen
malí, ale i velcí si odnáší nezapomenutelné zážitky. V okolí kempu jsou také zatopené kamenolomy Řásná a Řídelov. Ke koupání jsou kromě Velkého Pařezitého rybníku vhodné i rybníky Malý Pařezitý, Smrk a
Malý a Velký Mrzatec.
Autem či autobusem pak zcela jistě navštivte historická města Telč (UNESCO),
Jihlava, Dačice, Slavonice, Třešť, Počátky
nebo Jindřichův Hradec.
V areálu kempu jsou třílůžkové a čtyřlůžkové chatky, které mají vlastní sociální zařízení (WC, sprchový kout, umyvadlo, chladnička a rychlovarná konvice).
Ve spodní části kempu je nově postavený Penzion „Pod borovicí“, v němž je
26 lůžek v osmi pokojících. V každém křídle objektu je kompletní sociální vybavení – WC, umývárny a sprchy. Střední část
objektu tvoří rozsáhlá společenská místnost s vestavěným krbem.
Pro stany, obytné přívěsy a karavany je
v kempu zděný bezbariérový objekt sociálního zařízení s toaletami, umývárnami a sprchovými boxy na žetony.
Pokud chcete uspořádat rodinné setkání, firemní akci, svatbu, oslavu, školní výlet, sraz klubu, abiturientský sraz, nebo
se jen přijet zrekreovat, tak toto místo je
pro vás jako stvořené.
Chcete-li si odpočinout, Řásnou nemůžete minout.

FOTO: MĚSTO TŘEŠŤ, KRAJ VYSOČINA

Třešť: město plné zážitků

Š

estitisícové město ležící
mezi krajskou Jihlavou a renesanční Telčí má v rukávu
trumfy, které jen tak někdo
nepřebije. Předně je to více
než 200letá neutuchající betlémářská
tradice. Kde jinde než právě v Třešti
na vás dýchne vánoční atmosféra třeba i
v srpnu? V místním muzeu jsou totiž betlémy k vidění po celý rok. Během dvou století
vyřezali mistři řezbáři desetitisíce figurek,
postavili stovky betlémů a v posledních letech dali vzniknout tradici s názvem Dřevořezání. Účastníci svébytné akce zanechají
v Třešti figurky, které putují do společného
betléma, jenž čítá úctyhodných 1 200 figurek. Betlém je k vidění v Schumpeterově
domě – a není jediný. K obdivování jich je
hned několik, od papírových po dřevěné, nebývalých rozměrů i jeden v životní velikosti.
Vedle této křesťanské tradice jsou stále patrné stopy po židovské komunitě, která zde
žila do 2. světové války. Křivolaké uličky, synagoga, působivý hřbitov či osoba Franze
Kafky – i to je třešťské židovství. Náměstí dominují největší sluneční hodiny svého druhu v Evropě, na nichž se navíc mění čas.
V samotném centru se nachází místo
zvané Vězeňský dvůr, kde došlo k největší
tragédii novodobých dějin města. S událostmi květnových dnů roku 1945 se seznámíte v pietní síni dvora.
Působivý zámecký park rozprostírající se
za zámeckým hotelem nabízí mnoho možností k odpočinku, sportovním aktivitám
i poznání. Novinkou je geologická naučná

stezka, kde lze vidět několik desítek
unikátních exponátů z různých částí
České republiky; některé jsou až 600
milionů let staré. Naučná stezka „Podivuhodná setkání Eleonory Sternbachové“ je to pravé propojení přírody a
historie. Na své si zde přijdou i hráči
discgolfu.
Inline bruslaři mohou využít novou cyklostezku procházející městem.
Nevšední pohlednici z výletu si můžete
pořídit, pokud vystoupáte po trase křížové
cesty nad město. Součástí kované skulptury je buřinka s deštníkem, neodmyslitelně
náležících k legendární filmové postavě
pana Tau, kterého kouzelně ztvárnil
třešťský rodák Otto Šimánek.
Milovníci radiotechniky jistě zaplesají
nad exponáty Muzea Tesla. A proč také ne,
když se jedná o největší sbírku s podobným zaměřením v Evropě.
Během letních dnů se osvěžte na přírodním koupališti Malvíny, kde chemie nemá
co dělat. Voda se tu čistí pomocí rostlin a filtračních substrátů. Koupaliště se nachází
v poklidné části Třeště, necelého půl kilometru od centra.
A až budete přesyceni pulzujícím městem, vyjděte nad Třešť a zdolejte Špičák
s jeho 734 m n. m., nebo se nechte na šlapadle unášet šumící hladinou Váňovského
rybníka. Stojí to za to!
www.trest.cz
MestoTrest
http://koupaliste-malviny.cz/
www.muzeumtesla.cz

KULTURNÍ TIPY

5.–6. 7. Dřevořezání
Setkání řezbářů na zahradě domu J. A.
Schumpetera v Třešti, vždy 9.00–17.00
6.–9. 7. Zámecké filmové léto
Letní kinematograf bratří Čadíků, zámecký park po setmění, nejdříve ve 21.15
14. 7. O Palečkovi
Divadýlko Mrak. Zahrada u synagogy, od
18.00
15. 7. Vojta Kiďák Tomáško
Folk na zahradě domu J. A. Schumpetera, od 18.00
21. 7. Countrybanda
Country na zahradě domu J. A. Schumpetera, od 18.00
23. 7. Schumpeter open air theatre
Hraje Třešťský průměr. Zahrada domu
J. A. Schumpetera, od 20.00
28. 7. Spolektiv
Autorská hudba s prvky folku, rocku, šansonu a jazzu na zahradě domu
J. A. Schumpetera, od 18.30
4. 8. Hravé léto
Dílna pro děti. Zahrada u synagogy, od
16.00
4. 8. Kolotoč pohádek
Divadlo Já to jsem. Zahrada u synagogy,
od 18.00
7. a 14. 8. Léto s párou v Třešti
Zábavné odpoledne na vlakovém nádraží.
Výletní jízdy parním vlakem, 14.30–18.00
11. 8. Hairy Groupies
Rock'n'roll na zahradě domu J. A. Schumpetera, od 18.00
18. 8. Pohádka potulného čajovníka
Zahrada u synagogy, od 17.00
18. 8. Dostaveníčko s dechovkou
Bohemia Brass Jiřího Cáby na zahradě
domu J. A. Schumpetera, od 18.00
25. 8. Dobrá pára
Country na zahradě domu J. A. Schumpetera, od 18.00
27. 8. Restaurant Day
Minifestival gastronadšenců a dobrého
jídla a pití. Plácek před barem U Špinarů
a okolní uličky, od 11.00 do vyjedení
3. 9. Fotbalové století v Třešti
Oslava 100 let třešťského fotbalového oddílu. Celodenní program, koná se za každého počasí na fotbalovém hřišti.
Více na www.100trest.cz.

Vodní ráj, největší
akvapark na Vysočině

P

otřebujete zažít pořádné osvěžení těla i mysli? Pokud se zrovna
nacházíte na Vysočině nebo cestujete po D1, namiřte si to do
Vodního ráje Jihlava. Tento
sportovně-relaxační areál je otevřený celoročně. Kromě několika bazénů a vodních atrakcí nabízí i sportovní a wellness
služby.
Vodní ráj je svou kapacitou 2 400 míst
ve venkovní a 240 míst v kryté části areálu už 22 let největší akvapark na Vysočině. Každý rok projde jeho branami v průměru 180 tisíc návštěvníků.
Areál Vodního ráje má dvě hlavní části.
Krytá část je otevřená po celý rok a najdete v ní spoustu zábavních prvků. Tím základním je velký rekreační bazén o rozloze 330 metrů čtverečních. V něm si můžete vyzkoušet řadu atrakcí, například podvodní vzduchovače, chrliče, vodní clonu,
vodopády, podvodní osvětlení nebo oblí-

benou divokou řeku, v níž vás unáší
proud stále dokola. Stěnové masážní
trysky a perličková lůžka vás dokonale
zrelaxují. Z hlavního bazénu je to jen pár
kroků do venkovního vyhřívaného bazénu, v němž můžete relaxovat, i když venku třeba mrzne.
Asi největším lákadlem je krytý tobogan o délce 108 metrů. Nejmenší děti se
mohou vydovádět v dětském brouzdališti hned vedle velkého bazénu. Součástí
krytého areálu Vodního ráje je rovněž
sauna, parní lázeň a solárium. Milovníci
masáží si mohou vybrat hned z několika
druhů.
V letním venkovním areále najdete čtyři bazény s ohřívanou vodou – velký rekreační bazén s několika vodními atrakcemi, 25 metrů dlouhý plavecký bazén
s pěti drahami, zábavní dětský bazén
s vodním hradem a samozřejmě brouzdaliště pro koupání nejmenších dětí. Sou-

částí venkovního areálu akvaparku je
9 000 metrů čtverečních travnaté plochy
ke slunění a odpočinku. A pokud se vám
zrovna nechce do vody, můžete být s dětmi v dětském koutku, zkusit si zacvičit na
fitness prvcích, nebo si dát něco dobrého
z nabídky občerstvení. V neposlední řadě
je dobré zmínit, že ve venkovní části akvaparku je zajištěn bezbariérový přístup.
Vodní ráj Jihlava je zkrátka dobrá volba pro všechny příznivce rekreačního plavání, opalování u vody a rodinné zábavy.
Jeho provozovatelem jsou Služby města
Jihlavy.
www.vodniraj.cz
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CZECH SPITFIRE CLUB,
spolek letecké historie

V

České republice je řada klubů
vojenské historie (KVH).
Věnují se různým etapám dějin od středověku
až po moderní armády.
Velmi často jsou zastoupeny
KVH specializující se na období druhé světové války. Tak
můžete při různých příležitostech vidět muže, ale i ženy
a děti v amerických, britských, ruských, ale i německých uniformách a s různou
dobovou výzbrojí a výstrojí.
Sbírají dobové uniformy i různé artefakty, pečují o techniku a svou činnost předvádějí veřejnosti.
Činnost spolku letecké historie, který
již od svého založení v roce 2008 nese
název Czech Spitfire Club, se ale v mnohém od ostatních spolků odlišuje. Zejména v tom, že se nejen zabývá historickým bádáním a připomíná naše vojáky,
ženy a muže v řadách britského Královského letectva, ale rovněž se pokorně a
s pietou snaží nést dál jejich morální odkaz. V naší historii bylo jen málo skupin
lidí, kteří obětovali tak mnoho a současně byli tak tvrdě pronásledováni dvěma
totalitními systémy – nacismem a komunismem. Apel na důležitost svobody a
současně na hrůznost války je pro členy
spolku velmi důležitý. Proto je také klub
aktivní i na sociálních sítích, například
na Facebooku, a má své webové stránky
s velkým archivem historických dokumentů. Za svůj symbol si spolek letecké
historie vybral právě letoun Spitfire jako
symbol vítězství, odvahy a nezdolné
vůle.
Czech Spitfire Club má dvě divize. První se věnuje prezentacím improvizovaného tábora na letišti RAF na různých akcích. Tato skupina vozí na akce letouny,

RAF

•V RAF bojovalo na 2 500 Čechoslováků,
mužů i žen. Pomohli Velké Británii v nejtěžší chvíli – bez letců z Československa,
Polska, Francie, Kanady a dalších zemí,
by se RAF jen těžko bránila luftwaffe…
•Více než 500 jich položilo své životy za
naši dnešní svobodu.
•Po návratu a únoru 1948 byli místo vděku dehonestováni, žalářováni, někteří výslechy a lágry nebo uranové doly nepřežili. Jejich osud je mementem i pro dnešní
dobu.

dobové stany, vlajky, ukázky výzbroje a
výstroje. Vždy je na místě přítomno
několik členů spolku v dobových
uniformách RAF. Největší zájem je
o nelétající maketu letounu Supermarine Spitfire Mk.IX C ve skutečném měřítku, jejímž vzorem
byl stroj 312. československé
stíhací perutě pilotovaný
v roce 1944 Otto Smikem
(1922–1944). Nyní je před dokončením plnohodnotná létající replika letounu Piper
Cub L-4. Spolek se zúčastnil již
více než stovky velkých akcí
a za téměř patnáctiletou dobu
působnosti spolku mohly jejich expozici vidět statisíce diváků.
Druhá divize provozuje výstavu, na
kterou jsou všichni zájemci o naši historii a vojenství srdečně zváni. Výstava je
určena jak mužům, tak ženám – dozvědí
se o našich ženách v řadách RAF. Výstava je určena i dětem, a zejména žákům
základních a středních škol, kteří si tak
budou moci takříkajíc sáhnout na historii. Je zde k vidění spousta zajímavostí.
Sbírka se postupně rozrůstala, až dospěla do plnohodnotného muzea. Výstava
také během let putovala. Začala v Jihlavě v Lazebnické ulici, poté byla v Jihlavě
na Hrádečku, poté navštívila Havlíčkův
Brod, Jemnici a Polici. Snad definitivní
místo pro muzeum je zámek ve Větrném Jeníkově. Nyní je výstava dočasně
v menším prostoru – má čtyři místnosti.
Výhledově jsou pro muzeum určena
dvě patra v jednom křídle zámku. Tedy
dostatečný a důstojný prostor pro památku letců RAF. Expozice by měla být
největší v ČR.
POZVÁNKA NA VÝSTAVU
DO VĚTRNÉHO JENÍKOVA
Srdečně zveme všechny zájemce o tuto
výjimečnou kapitolu z českých dějin do
Větrného Jeníkova u Jihlavy. Uvidí mnoho fotografií, modelů, zbraní, vyznamenání, map, uniforem a dalších předmětů
z této doby. Je zde i model Spitfire 1:4,5 z
Tmavomodrého světa. Vše je doprovázeno odborným výkladem. Otevřeno je od
11. 6. do 28. 8. vždy v sobotu a v neděli.
Časy prohlídek jsou na webu. Lze také objednat skupinové prohlídky i mimo víkendy individuálně po telefonu, který čtenáři najdou na webových stránkách spolku.
O činnosti klubu a připomínání odkazu naši letců naleznete více informací na
www.czechspitfireclub.cz.
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Polnou provedou
turistické stezky

M

ěsto Polná v tomto roce
oslavilo 780 let od první písemné zmínky o městě,
i když původní trhová ves
pravděpodobně
vznikla
mnohem dříve.
Polná je velmi příjemným městem s bohatým kulturním a společenským životem a s památkami, které stojí za zhlédnutí. Vedle zámku (přestavěn z hradu
koncem 16. stol.) patří k významným památkám děkanský kostel Nanebevzetí
Panny Marie (od roku 2008 národní kulturní památka), špitální kostel sv. Anny,
hřbitovní kostel sv. Kateřiny, hřbitovní
kostel sv. Barbory, budova děkanství
a tzv. kaplanka, synagoga a rabínský
dům (dnes Regionální židovské muzeum), židovský hřbitov, budovy škol a pi-

vovarů a řada dalších drobnějších sakrálních památek.
Historickým centrem i okolím města
vás provedou dvě turistické stezky.

k židovskému hřbitovu; zde se nachází
cca 1 000 barokních, klasicistních a novodobých náhrobků. Zpět na náměstí dojdeme ulicí pod vrchem Kalvárie.

NAUČNÁ STEZKA JOSEFA KLEMENTA
– DÉLKA 6 KM
Začátek i konec šestikilometrové stezky je
v centru města na Husově náměstí. Vede
židovským městem, kolem areálu hradu
a zámku ke kostelíku sv. Kateřiny, který patří k nejstarším feudálním stavbám u nás.
Další zastavení je na místě vraždy Anežky
Hrůzové v lese Březina a je připomínkou
neslavně proslulé aféry, tzv. hilsneriády.
Stezka dál vede kolem rybníka Peklo, jenž
je svou rozlohou 16 hektarů největší vodní
plochou na Polensku. Na břehu rybníka je
vybudován sportovní a rekreační areál,
který je především v létě hojně navštěvovaný. Klešter, stará zemská cesta, nás zavede

POJMANNOVA STEZKA
– DÉLKA 5 KM
Začátek a konec stezky je v centru města
na Husově náměstí. Vede přes Sezimovo
náměstí k Dolní bráně a dál ulicí pod
vrchem Kalvárie borským údolím kolem
rybníka Bor k bývalému mlýnu. Borský
rybník se nachází v místech bývalých
mokřin za židovským hřbitovem. Stezka
pokračuje lesní pěšinou kolem rybníka
Kukle přes vrstevnici Svatoňova kopce silnicí zpět na náměstí. Na pětikilometrové
trase jsou vybudována odpočinková zastavení s informačními tabulemi o místní fauně a flóře.
www.mesto-polna.cz

Chotěboř - malebné město
podhůří Železných hor

Z

hruba v polovině cesty mezi Prahou a Brnem se otevírá „jižní
brána“ národního geoparku Železné hory – Chotěboř. V roce
1331 ji král Jan Lucemburský povýšil kvůli výskytu stříbrné rudy v blízkém okolí na královské město. Tím Chotěboř zůstala až do konce 15. století, kdy ji
získal Mikuláš ml. Trčka z Lípy.
Malebné město nabízí k prohlídce děkanský kostel sv. Jakuba Staršího, kapli
Povýšení sv. Kříže, filiální kapli sv. Anny
s parkem Třešňovka, odkud je výhled na
Železné hory. V blízkosti se nachází skalní útvary nazývané Koukalky.
Nejoblíbenějším turistickým lákadlem
Chotěbořska je naučná stezka údolím
řeky Doubravy, která vede kaňonovitým
údolím s balvanitým řečištěm a peřeje-

mi. Stezka doplněná informačními tabulemi seznámí návštěvníky s řadou geomorfologických útvarů, původními rostlinami a živočichy.
Na sever od Chotěboře se nachází unikátní výtvor neživé přírody, zkamenělá
řeka, kterou před pár lety objevili dřevorubci. Valící se třetihorní ledovec zde vytvořil ojedinělý proud rulových balvanů
připomínající řeku. K ní vás z chotěbořského náměstí přivede modrá turistická
značka směrem na Uhelnou Příbram.
Cestou navštívíte kraj středověkých uhlířů a seznámíte se s historií pálení dřevěného uhlí.
Milovníky historie potěší návštěva
zámku v Malči, letního sídla nejvýznamnějšího českého politika 19. století
F. L. Riegra a jeho tchána Františka Palac-

kého. Prohlídku zámku můžete absolvovat po předchozí domluvě s majitelem.
www.zamekmalec.cz
Chotěbořské náměstí v létě ožije místním kulturním festivalem Chotěbořské
námko, který v srpnu doplní promítání
v letním kině. www.cekus.eu
Těšit se ale můžete i na pestrou nabídku zábavy v okolí:
16. 7. Léto s rychtářem v Hlinsku, hudební festival, www.letosrychtarem.cz
22.–23. 7. Hrošení na Řece v Krucemburku, hudební festival, www.hroseni.cz
5–6. 8. Přehrady fest v Seči, hudební festival, www.prehradyfest.cz
Informační centrum Chotěboř vám poradí další tipy, jak prožít prima léto v podhůří Železných hor.
www.icchotebor.cz

INZERCE

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod vás srdečně zve na výstavu o historii nemocnice, lékařství a lékárenství v našem městě. Ve spolupráci s nemocnicí, zdravotní školou a skvělými nadšenci se vztahem ke zdravotnictví
se podařilo muzeu shromáždit zcela výjimečný soubor předmětů vypovídající o dlouhé historii lékařské péče v Havlíčkově Brodě. K vidění
bude stará lékárna, ordinace MUDr. Pavla Trnky, nástroje, orgány, knihy
o lékařství až ze 16. století. Dozvíte se mnoho zajímavého o městském
špitále, historii nemocnic či lékařské péči za války. K dokreslení dobové
atmosféry jsou k vidění fotografie z 19. – 20. století.

Skláři Vysočiny a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod si pro vás opět
na poslední prázdninový víkend 26. – 28. srpna připravili tavbu skla
v replice středověké sklářské pece. Tento ročník je obohacen
o mezinárodní rozměr. Přijedou za námi kolegové z Rakouska, kteří
zkoušejí podobný experiment ve skanzenu v Elsarnu v Dolním
Rakousku (replika sklářské pece z doby římské). Kromě kouzla skla a
šikovných rukou sklářů v čele s Františkem Novákem si můžete
vychutnat i další řemesla – hrnčířství, výrobu šindelů, stloukání másla či
tkaní textilu. Doprovodný program proběhne v sobotu, pátek je věnován
sklu, výkladu o sklářství a starých technikách, v neděli se bude od 10.00
konat aukce výrobků ze sklářské pece.

1.–2. října 2022

Oficiální záštitu letošního 12. ročníku Dnů otevřených
ateliérů na Vysočině převzal Mgr. Roman Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Muzeum Vysočiny Havl. Brod

Havlíčkovo nám. 19
+420 569 429 151
info@muzeumhb.cz
www.muzeumhb.cz

SKLÁŘSKÁ PEC

Dny otevřených ateliérů
na Vysočině

OD 27. 5.
DO 18. 9. 2022

OD 26. 8.
DO 28. 8. 2022
Havlíčkův Brod, Vlkovsko

Dny otevřených ateliérů na Vysočině jsou podzimní slavností
umění, která má v našem kraji tradici již od roku 2010. Brány
do svého tvůrčího zázemí Vám otevřou výtvarníci na celém
území Kraje Vysočina a to vždy první říjnový víkend. Malíři,
sochaři, grafici, keramici, kováři, šperkaři, oděvní výtvarníci
a další umožní návštěvníkům dozvědět se něco více o své
tvorbě a někteří je do ní i rádi zapojí. Při této příležitosti
dochází často k navázání nových přátelství a kontaktů a také
k výměně zkušeností mezi umělci. Neváhejte a zažijte
autentickou atmosféru, která se vymyká běžnému provozu
v muzeích či galeriích.
Myšlenka letošního 12. ročníku DOA na Vysočině 2022 je
zaměřena na umění jakožto jiskřičku naděje v temných dobách, umění jako lék, který pomáhá mírnit bolest a pozvednout ducha. Sledujte na sociálních sítích a webu DOA:
www.doavysocina.cz
/doavysocina
@doa_vysocina
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Vítejte v Přibyslavi

M

ěsto Přibyslav leží na horním
toku řeky Sázavy v Kraji Vysočina. První písemná zmínka
pochází z roku 1257, byla vydána Smilem z Lichtenburku v souvislosti s těžbou stříbra na Přibyslavsku. Nejvýznamnější kulturní památky se nacházejí v městské památkové
zóně v centru města.
• Gotická věž z roku 1497 (přístupná červenec–srpen)
• Kostel Narození sv. Jana Křtitele (červenec–srpen)
• Přibyslavský zámek – Centrum hasičského hnutí & Hasičské muzeum se stálou
výstavou (otevřeno denně mimo pondělí
duben–říjen, prohlídky s průvodcem každou celou hodinu od 8 do 15.00. Hromadným výpravám doporučujeme objednat
se na tel. 569 430 050.
Městské muzeum a informační centrum
– Kurfürstův dům na Bechyňově náměstí
(tel.: 569 484 361, e-mail: ic@pribyslav.cz
• Půjčovna koloběžek v informačním centru.
• V okolí Přibyslavi volně přístupné pozo-

ruhodnosti: Žižkova mohyla (mezi Přibyslaví a Žižkovým Polem), zřícenina hradu Ronov, kamenný most v Ronově nad
Sázavou.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
• Přibyslavská pouť – neděle po 24. červnu (letos 25. – 26. 6. 2022)
• Houpačka – jazzový festival – Farní zahrada 16. 7. 2022
• Letní kino – venkovní areál Kulturního
domu Přibyslav 1. – 8. 8. 2022)
• Adam Plachetka – Kostel Narození sv.
Jana Křtitele – Živá Přibyslav 24. 8. 2022
• Mlékárenský den v Přibyslavi – 31. ročník 10. 9. 2022
SPORT A VOLNÝ ČAS
Cyklostezka Přibyslav–Sázava po staré železniční trati – celoročně přístupná. Pamětní mince si návštěvníci mohou zakoupit
na začátku cyklostezky v Přibyslavi.
Délka: 9 km, převýšení je 56,1 m, po
celé délce najdete devět lávek, dvě odpočívadla, sedmnáct přejezdů lesních a polních cest a 1 916 metrů zábradlí. Vede

úvozy, po náspech, lesem i volnou přírodou, stále v blízkosti řeky Sázavy. Křižuje
ji hlavní železniční trať z Havlíčkova Brodu do Brna. Je přístupná po celý rok. Od
jara do podzimu je k dispozici pro jízdu
na nemotorových vozidlech, inline bruslení a chůzi.
Venkovní koupaliště – sportovní areál
v České ulici (koupaliště 25 m, tři dráhy,
dětské brouzdaliště). Otevřeno v letní sezoně v závislosti na počasí (červenec–srpen). Informace o otevírací době včetně
teplot vody a ovzduší na www. pribyslav.cz
Dopravní hřiště – areál dopravní výchovy, herních prvků pro děti i dospělé v Ronovské ulici (volný vstup)
Stravování: Kavárna Grand Café Přibyslav, Restaurant U Huberta, restaurace
penzion U Kubínů, restaurace U Žižky,
Restaurant Starý Dvůr.
Ubytování: Hotel Přibyslav, penzion
U Kubínů, Penzion Starý Dvůr.
Aktuální dění v Přibyslavi sledujte na
webu www.pribyslav.cz v internetovém
zpravodajství.
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Penzion BENE

• certifikace Superior od Asociace hotelů a restaurací České
republiky (k roku 2022 jeden z pouhých sedmi penzionů s touto
certifikací v kraji Vysočina)
• komfortní ubytování v šesti dvoulůžkových a v jednom
čtyřlůžkovém pokoji
Adresa:
• luxusní snídaně
Náměstí T. G. Masaryka 234,
• moderně vybavená konferenční místnost
Chotěboř, 583 01
• wi-fi zdarma
Telefon:
• terasa s posezením
+420 569 641 308
• stylová kavárna se zahrádkou
Mobil:
• květinářství a butik
+420 602 122 705
• hlídané parkoviště
E-mail:
• možnost turistiky a cykloturistiky po okolí,
recepce@penzionbene.cz
vhodné i pro výlety s dětmi
Web:
• skvěle dostupné z Prahy i z Brna
www.penzionbene.cz

Chata BEN

• obývací pokoj s kuchyňským koutem
• ložnice s pěti lůžky
• koupelna se sprchovým koutem
• možnost grilování na plynovém grilu,
zahradní posezení s pergolou
• nafukovací vířivka pro čtyři osoby
• parkování před chatou
• vhodné pro rodiny s dětmi
• možnost turistiky a cykloturistiky v přírodě

Adresa:
Bezděkovská 341,
Chotěboř, 583 01
Telefon:
+420 569 641 308
Mobil:
+420 602 122 705
E-mail:
lzvolanek@seznam.cz
Web:
www.chataben.cz
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Za pivem i za zážitky se
vydejte do srdce Vysočiny

J

ak to vlastně chodí v každodenním pivovarském provozu? Které
jídlo ze sezonních českých surovin k čerstvému pivu chutná nejlépe? A kam dohlédnete z pivovarského komína? Odpovědi nejen na tyto
otázky najdete všechny na jednom místě: v nově otevřeném návštěvnickém centru Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci.
Pivo se v Humpolci vaří už po generace. Před třiceti lety dali pivovaru čerstvou
energii noví majitelé, Josef Vávra a Stanislav Bernard. Od počátku jdou, jak sami
říkají, „vlastní cestou“. Mimo jiné toužili
po tom, aby setkání s nimi nekončilo načepovaným pivem, ale mělo další přesah. Návštěvnické centrum proto navrhli
jako místo otevřené pro radost: radost
z porozumění pivu na prohlídkách, radost z poctivého jídla a pití v pivnici a radost z nového zážitku na vyhlídce z komína. Od letošního června sem zvou návštěvníky nejen z blízkého okolí, ale ze
všech koutů republiky.

MÍSTO PIVNÍHO SKANZENU
REÁLNÝ PROVOZ
Před několika lety si sami zaměstnanci
humpoleckého pivovaru vybrali otevřenost jako jednu z věcí, která je pro ně důležitá. A otevřeným se stal i provoz samotného pivovaru. Na prohlídkách se tak dostanete do funkční varny nebo ležáckých
sklepů. Obklopeni zvuky a vůněmi vaření
piva také ochutnáte některé klíčové suroviny, jejichž stopu pak můžete o něco
později hledat i v čerstvě načepovaném
půllitru na závěrečné degustaci.
Součástí centra je expozice s 3D modelem všech budov a také moderní kinosál.
Ten je jediným místem, kde můžete
zhlédnout zfilmovaný příběh pivovaru
Bernard. Otevřené výpovědi a vzpomínky spolumajitelů jsou protkané archivními i aktuálními materiály. Do mimořádně působivého snímku je sestavil herec,
scenárista a režisér Jiří Mádl.
Doporučujeme předem si prohlídku pivovaru rezervovat, nejlépe na webu centra www.navstivtebernard.cz.
MÍSTNÍ SUROVINY V KUCHYNI,
ČERSTVÉ PIVO PŘÍMO Z PIVOVARU
Součástí centra je designová Pivnice Na
Štokách. Své jméno získala podle budovy,
která zde původně stála. Na takzvaných
štokách se totiž dříve chladila čerstvě navařená mladina – zárodek budoucího piva.
Pivo na čepu sem jde přímo z tanků

v pivovarském sklepě. Kromě širokého výběru čerstvých piv si tu dáte i vynikající
jídlo. Šéfkuchař Petr Šalplachta dříve vařil
třeba v pětihvězdičkovém hotelu nebo fine dining restauraci. Nabídku místní kuchyně se rozhodl jednak přizpůsobit párování s pivem, jednak místu, kde vaří. Suroviny totiž vybírá převážně od dodavatelů
z blízkého okolí a s ohledem na sezonu.
Kromě týdenního menu obměňuje čtyřikrát ročně sezonní nabídku.
Pivnici najdete v nejvyšším patře návštěvnického centra a z jejích oken je
krásný rozhled na město. Součástí stylového interiéru je unikátní velká pec, v níž
můžete pozorovat, jak se připravuje třeba právě vaše porce. O místo u stolu je tu
velký zájem, proto i tady doporučujeme
si stůl včas zamluvit, nejlépe na telefonním čísle 565 300 287.
189 SCHODŮ K VYHLÍDCE
PO KRÁSÁCH VYSOČINY
Komu by nestačil výhled z pivnice,
může se vydat na novou rozhlednu. Je
postavená kolem funkčního pivovarského komína a z ochozu ve výšce 33 metrů
uvidíte nejen samotný Humpolec, ale vidět je třeba nedaleká zřícenina hradu
Orlík i vzdušnou čarou osm kilometrů
vzdálený hrad Lipnice, vrch Melechov a
další.
Provozní doba rozhledny je v pracovních dnech od 9 do 17 hodin a v sobotu
od 9 do 13 hodin. S ohledem na soukromí sousedů pivovaru není rozhledna
přístupná veřejnosti o nedělích
a svátcích.
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Pelhřimov
si zamiluješ

P

řijeďte do jednoho z nejmalebnějších měst Vysočiny a vstupte tak do
regionu symbolicky „branou Vysočiny“. Procházejte se, kochejte, nebo
se usaďte v některé z místních kaváren či restaurací a vychutnejte si malebnost
města a všudypřítomné bohaté architektury.
Na Masarykově náměstí jsou zastoupeny
snad všechny významné stavební slohy – od
gotiky, renesance přes baroko, kubismus až
po funkcionalismus. Velmi oblíbená je mezi
návštěvníky procházka po stavebních slozích a výstup na vyhlídkovou věž kostela
sv. Bartoloměje. V turistickém informačním
centru si vyzvedněte mapičku, která vás touto stezkou provede. Naslouchejte zvukům
věžních hodin, kašny nebo dominantním
kostelním zvonům.
Tento rok slaví Pelhřimov historický milník, a tím je 450 let od vykoupení z poddanství. Obyvatelé Pelhřimova věděli, že svoboda je k nezaplacení.

Pelhřimov je zároveň město plné zeleně,
rozsáhlých sportovních areálů a zábavných
expozic: MÚZYum Lipských, Muzeum strašidel, Pelhřimovské peklo, zámek pánů z Říčan, Muzeum Vysočiny. Zvučným pojmem
je Muzeum rekordů a kuriozit sídlící v Jihlavské bráně a všechny pozoruhodné exponáty jsou zastoupené v pěti patrech. Při procházce městem najdete hned několik obřích exponátů přímo v ulicích.
A až budete plni informací a zážitků ze
všech originálních expozic, udělejte si čas
a poseďte v Děkanské zahradě nebo rozjímejte v Městských sadech. Více o památkách, expozicích, tipech na výlet, zajímavostech a gastronomii:
www.pelhrimovsko.cz, www.pelhrimak.cz
Pelhřimovsko je navíc součástí nově vzniklé turistické oblasti s názvem Vysočina West,
o níž ještě určitě uslyšíte. Další tipy na akce
a výlety v okolí na:
www.vysocinawest.cz

POZVÁNÍ NA VYBRANÉ AKCE

Léto v Pelhřimově
16. 7. Malý letní rockový festival
21. 7. Caveman
23. 7. Street Food Festival
30. 7. Anna K. s kapelou
6. 8. Den vína
12. 8. Ivan Mládek a Banjo Band + Slam Poetry
19. 8. Kapitán DEMO

Hrad Orlík nad Humpolcem
a Skanzen Zichpil

H

rad Orlík nad Humpolcem byl založen kolem
roku 1400 pány z Dubé. Z kdysi honosného hradu
se do dnešních dnů dochovala romantická zřícenina. Dominantou hradu je 22 metrů vysoká věž,
která od roku 2015 slouží jako rozhledna.
Zajímavostí pro návštěvníky jsou funkční repliky chlebové
pece, keramické pece a kachlových kamen.
Kromě běžných prohlídek se v letních měsících koná řada
kulturních akcí:
• Středověké slavnosti
5.–6. července
• Folkový festival Ozvěny prázdnin
15.–16. července
• Filmový festival Film a dějiny na téma Příběhy
rytířů na křížových výpravách
18.–21. srpna
• Hradozámecká noc (noční prohlídky)
27. srpna
Hrad Orlík je v majetku města Humpolce a spravuje jej
obecně prospěšná společnost Castrum o. p. s, stejně jako
Skanzen Zichpil – Nápravníkovo stavení č. p. 338 v Humpolci. Zde je možno seznámit se s životem místních obyvatel na
přelomu 19. a 20 století. Prohlídka je spojena následně i s návštěvou nedalekého tzv. Tolerančního kostela a židovské synagogy.
Další informace lze najít na našich stránkách
www.hrad-orlik.cz.
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Starobylé město Počátky

M

ěstečko na historickém rozhraní Čech a Moravy patřilo v dávné historii jak českým, tak moravským šlechtickým rodům.
Dodnes se tato skutečnost odráží v jeho městském znaku složeném z iniciál Adolfa Wratislava z rodu Šternberků a
Anny Lucie z rodu Slavatů.
Jeho okolí je známé svými čistými prameny, z nichž se tokem stávají velké řeky.
K nim se můžete vydat naučnou stezkou
„K pramenům Počátek a okolí“ (mj. i k prameni řeky Jihlavy), i krásnými alejemi podél historických cest. Např. Valchovská
alej byla vysazena již roku 1792 a vede od
kostela Božího těla další naučnou stezkou
– „Cestou starých počáteckých soukenických mistrů“. Je mimo jiné i držitelkou titulu Alej roku 2017 a 2020 Kraje Vysočina.
K věhlasu a rozvoji města Počátky vždy
přispívaly nedaleké vodoléčebné a klimatické lázně Svaté Kateřiny, dnešní Resort Svatá Kateřina, pyšnící se v každém historickém období významnou klientelou. Dle
Hájkovy kroniky se „svatou vodou“ u Počátek léčili i husité zranění v roce 1423 v bitvě

INZERCE

u rybníka Bor u Horních Dubenek. Přímo v
lázních se nachází pramen svaté Kateřiny a
v blízkém okolí i pramen svaté Markéty a
svatého Vojtěcha. K areálu lázní neodmyslitelně patří i kostel svaté Kateřiny, jenž byl
připisován K. I. Dientzenhoferovi, ale je dílem Václava Špačka.
Rozhodně si nenechte ujít návštěvu
Městského muzea v Počátkách s bohatými
národopisnými sbírkami, jednoho z nejstarších v regionu, a rodného domu s expozicí počáteckého rodáka Otokara Březiny
(1868–1929), nejvýznamnějšího básníka

českého symbolismu. Za vidění určitě stojí
i městská památková zóna, která se může
pyšnit jedním z nejmalebnějších náměstíček v České republice, na němž se natáčely
i Postřižiny Jiřího Menzela, a jejíž dominantu tvoří kostel svatého Jana Křtitele s vyhlídkovou věží.
Infocentrum Počátky:
Palackého náměstí 7
394 64 Počátky
Tel. 561 034 921
E-mail: infocentrum@pocatky.cz
www.pocatky.cz/volny-cas/

Daruj let balonem

B

alony.eu jsou jedním z největších provozovatelů balonových letů. Máme rozsáhlou flotilu 20 nových balonů od českého výrobce Balóny Kubíček,
které se vyznačují vysokým standardem
bezpečnosti a komfortu. Naším hlavním
cílem je poskytovat zákazníkům ty nejkrásnější zážitky a rozšiřovat povědomí
o vzduchoplavbě. V oboru se pohybujeme už více než čtvrt století a za dobu naší
existence jsme poskytli nádherné zážitky
několika desítkám tisíc spokojených zákazníků. Skvělý zážitek při vzduchoplavbě s námi můžete zažít ve všech krajích
České a Slovenské republiky, od Aše až
po Michalovce, ale také při expedičních
letech přes Alpy, Tatry, Beskydy, Jeseníky
a Krkonoše.
Klientské centrum BALONY.EU je vám
plně k dispozici, díky našemu informačnímu a rezervačnímu systému však máte
přehled o všech plánovaných letech
a svoji rezervaci nebo objednávku můžete udělat kdykoli online.
Naše provozní oprávnění splňuje přísné podmínky Agentury Evropské unie
pro bezpečnost letectví (EASA). Profesionální posádky našich balonů, zkušení piloti, pravidelná školení pilotů, moderní
technika, periodické prohlídky balonů
a pojistné certifikáty, to vše je pro nás samozřejmostí.
Balony.eu jsou zároveň provozovatelem jedinečného zázemí pro balonové létání, které jinde nenajdete – BalonCent-

rum Břestek. Stylová balonářská hospůdka s penzionem, kde se vám bude u kafíčka příjemně čekat, až se utiší vítr, abychom mohli spolu odletět. Po letu se svý-

mi přáteli zde oslavíte svůj šťastný návrat
na zem, ochutnáte místní vína a skvělou
domácí kuchyni. Nikam nemusíte spěchat, protože do postele to budete mít
jen pár kroků. www.baloncentrum.eu
Šťastný let a měkké přistání vám přeje Libor Staňa, pilot a majitel společnosti.

Na starém zámku v Jevišovicích
si každý najde to svoje

H

rad, který v 15. století vlastnil
loupeživý rytíř Hynek z Kunštátu a Jevišovic zvaný Suchý
čert, byl postupně přestavěn
na renesanční a později barokní zámek, spojený s předzámčím zachovalým kamenným mostem.
Prohlídková trasa prochází hradní kuchyní, částí původních zámeckých prostor vybavených restaurovaným nábytkem a barokní kapli, v níž se nalézá obraz
Obřezání Páně a obraz Sv. Ludvíka od mis-

tra Tobiáše Pocka. Připomenut je také nejznámější vlastník zámku, jímž byl Louis
Raduit de Souches, obránce města Brna
před Švédy. Za pozornost stojí vzácná archeologická sbírka z období neolitu soukromého badatele Františka Vildomce,
v níž najdeme i světoznámou plastiku venuše z Hlubokých Mašůvek.
V expozici klávesových hudebních nástrojů upoutá pozornost nedávno instalovaná, odborně zrestaurovaná vzácná bruselská tapiserie s námětem hostiny bohů

na Olympu. Působivost atmosféry zámeckého sklepení zvyšují repliky pravěkých
jeskynních nástěnných maleb z lokalit,
jako je Lescaux ve Francii či Altamira ve
Španělsku.
Zámecké půdy se každé léto stávají domovem jedné z největších kolonií netopýra velkého na Moravě, jejich hemžení
je možno sledovat na online obrazovce,
která je rovněž součástí prohlídkové trasy.
www.mzm.cz/stary-zamek-v-jevisovicich

INZERCE

KOŠUMBERSKÉ LÉTO
Červen
4. 6. od 16,00 h.
BENEFIČNÍ KONCERT
PRO ADÁMKA Kostel Janovičky

10. 6. od 18,00 h.
MUZEJNÍ NOC Hrad Košumberk
10. 6.
NOC KOSTELŮ Luže a okolí
11. 6. od 13,00 h.
VÝROČÍ 130. LET
ZALOŽENÍ SHD BĚLÁ
Večerní taneční zábava
12. 6. od 14,00 hod.
VERNISÁŽ OBRAZŮ L. DVOŘÁKA
VÝSTAVA červen-červenec
od 14,30 LACHTANÍ DIVADLO
Kostel Janovičky
17. 6. od 19,00 h.
SKUPINA PLAVCI & JAN VANČURA
Hrad Košumberk

Červenec
Červenec-srpen
VÝSTAVA - ZUZANA
MELCKENBEECK VYSOKÁ
Malby zátiší a šperky
Hrad Košumberk

16. 7. od 18,00 h.
MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNÍ
FESTIVAL MEZI-TÓNY 3. ROČNÍK
Zahrada Sochorka Radim

2. 7. od 9,00 h.
90 LET FOTBALU V LUŽI
Celodenní bohatý program

17. 7. od 15,00 h.
DIVADLO V. MARČÍKA
O holčičce, která se ještě nenarodila
Kostel Janovičky

3. 7. od 20,00 h.
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Letní kino / Hrad Košumberk
5.– 6. 7. od 10–17,00 h.
ŠERMÍŘI Hrad Košumberk
9. 7. od 17,00 h.
RODINNÝ MUZIKÁL
MŮJ DĚDA JE ČERT
Hrad Košumberk
10. 7. od 15,00 h.
KONCERT ÚČASTNÍKŮ LETNÍCH
MISTROVSKÝCH KURZŮ
Kostel Janovičky
13. 7. od 21,30 h.
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Letní kino / Hrad Košumberk

23. 7. od 20,00 h.
DS J. N. ŠTĚPÁNKA CHRUDIM
Na námět Voskovce a Wericha: Jak
na zemi, tak na nebi
Hrad Košumberk
23. 7. od 14,00 h.
DECHOVKA LÁCARANKA
Sportovní areál Bělá
24. 7. od 15,00 h.
KEJKLÍŘI/DS CHŮDADLO
Hrad Košumberk
30. 7. od 18,00 h.
BOLASO – COUNTRY ZÁBAVA
Hrad Košumberk

15. 7. od 18,00 h.
PYTLÁCKÁ NOC Hrad Košumberk

31. 7. od 15,00 h.
POHÁDKOVÁ HITPARÁDA/DS VĚŽ
Hrad Košumberk

16. 7. od 20,00 h.
DS NODIVSE
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Wiliam Shakespeare: Půjčka na oplátku
Hrad Košumberk

3. 8. od 20,30 h.
POSLEDNÍ ZÁVOD
Letní kino / Hrad Košumberk

Srpen

WWW.HRADKOSUMBERK.CZ WWW.LUZE.CZ

5. 8. od 17,00 h.
KS KOLOHNÁT Divadlo pro děti a
dospělé–Lakomá Barka a hudební
program
Hrad Košumberk
6. 8. od 19,00 h.
DIVADLO R. BRZOBOHATÉHO
Vinetůůů!
Hrad Košumberk
6. 8. od 18,00 h.
BOLASO – COUNTRY ZÁBAVA
Doly
7. 8. od 15,00 h.
ZKO LUŽE-ukázka výcviku
ve sportovní kynologii
Hrad Košumberk
7. 8. od 14.00 h.
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
P. ČADY
Otevřeno každou neděli do 18. 9.
Kostel Janovičky
10. 8. od 20,30h.
ZÁTOPEK
Letní kino / Hrad Košumberk
14. 8. od 15,00 h.
UKÁZKY DRAVCŮ A SOKOLNICKÁ
POHÁDKA Hrad Košumberk
19. 8. od 20,00 h
SMARTBAND POUŤOVÁ ZÁBAVA
Hřiště Luže

20. 8. od 20,00 h.
DS HRRR NEMOŠICE
K vašim službám
Hrad Košumberk
27. 8. od 20,00 h.
DS NERUŠKRUH
Klepání na nebeskou bránu
Hrad Košumberk
27. 8. od 14,00 h.
DĚTSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM
ÚTOKU O pohár starostky
města Luže a Memoriál
J. Stoklasy
28. 8. od 20,00 h.
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!
Letní kino / Hrad Košumberk

Září
3. 9. od 16,00 h.
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
The Krabice Revival Band, ZUŠ
Luže, Olga Lounová&Band,
Roxette-revival, Bolaso, GRI-GRI,
Abakuk-řezbářská show
Hrad Košumberk
Změna programu vyhrazena /
Organizátor: město Luže

červen–ZÁŘÍ 2022

5. 6. od 14,00 h.
DĚTSKÝ DEN Hrad Košumberk

1. 7. od 20,00 h.
IBIZA EVOLUTION
Taneční zábava
Fotbalový stadion
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RESORT HOTEL PODLESÍ NABÍZÍ
UBYTOVÁNÍ

v moderních pokojích nebo romanticky laděných pohádkových domečcích

STRAVOVÁNÍ v restauraci s výhledem na

hřeben Žďárských vrchů

RELEXACI v krytém i venkovním bazénu, vířivce, sauně,

více INFO

pro sportovní vyžití je k dispozici tenisový kurt, hřiště,
posilovna, bowling, trampolína a skákací hrad
Po celé léto probíhají v rámci resortu zábavné programy,
volné i komentované prohlídky Pohádkové vesničky.

na
recepce@h
otelpodles
i.cz
tel: 566 6
64 477

Ubytování a zábava pro celou rodinu
i zázemí pro ﬁremní akce.

Nebe

Mlýn

Karkulka

Pařez

Kovář

Budulínek

Švec

Rákosníček

Rumcajs

Sněhurka

Cipísek

Popelka
Smolíček
Růženka
zde stavíme
nové wellneSs

Vstup do
Pohádkové
vesničky

0
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RECEPCE•
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KOJE 1 - 17

HOTELOVÁ RESTAURACE
otevřena pro veřejnost každý den
11:00 - 17:00
rezervace: recepce@hotelpodlesi.cz
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CNN PRIMA NEWS
ZE ŽIVOTA TELEVIZE

Šance pro budoucí reportéry
Š

kola končí, známky jsou uzavřené,
ale do prázdnin ještě nějaká ta chvíle zbývá. Tedy pro školáky a studenty. No a ti, kteří někdy přemýšleli o tom,
jaká by mohla být práce reportéra ve zpravodajské televizi, má CNN Prima NEWS
zajímavou příležitost, při které si zkrátí čekání na prázdniny. Tým ZPRÁV Z REGIONŮ připravil jedinečnou soutěž,
ve které si může každý mladý sympatizant
novinařiny vyzkoušet natáčení v praxi.
Komunikaci s dětmi si vzala na starost
moderátorka a reportérka CNN Prima
NEWS Karolína Hošek (na snímku).
„Vzhledem k tomu, že mě na sociálních sítích neustále oslovuje poměrně velké
množství mladých lidí, kteří se ptají, jak
by si mohli vyzkoušet reportérskou práci,
rozhodli jsme se obě věci spojit. Zároveň
spolu s akcí přichází znovu k životu heslo
Budu na Primě, které znají diváci napříč
republikou. Výzvu jsme směrovali na poslední týden školního roku, kdy už děti
mají uzavřené známky, ale zároveň prostor naučit se ještě něco nového, než odjedou na prázdniny,“ vysvětluje Karolína,

FOTO | FTV PRIMA

která sama natočila stovky reportáží, a tak
dokáže předat základy svého know-how
mladým divákům. Na konci června a během července navíc ZPRÁVY Z REGIONŮ moderuje. Účastnit se může každý od 13 do 26 let prostřednictvím facebookové skupiny Budu na Primě, mladší děti
se mohou přidat pod dohledem rodičů.
„Po dobu sedmi dní vždy ve Zprávách
z regionů počínaje 20. 6. zveřejňujeme
každý den jednu výzvu a děti musí do dru-

hého dne na zadané téma natočit krátké video, které vloží do facebookové skupiny
Budu na Primě. Nejlepší příspěvky se druhý den objeví ve Zprávách z regionů a ty vůbec nejpilnější reportéry pozveme po skončení školního roku za odměnu na exkurzi
do studia. Takže motivace je velká. Spolu
s Markétou Fialovou, která pořad moderuje, zároveň dětem dáváme skrz Facebook
zpětnou vazbu na jejich tvorbu a snažíme
se je vést, aby se mohly zlepšovat v natáčení i mluvě,“ říká Karolína Hošek. Zájem
o výzvu je přitom nečekaně velký.

Dobrá lekce do života
Mladí diváci začali natáčet už krátce po jejím zveřejnění a počet videí na facebookové stránce rychle přibývá. „Je vidět, že
dnešní děti umí výborně pracovat s videem. Vděčí tomu z velké části především sociální síti TikTok, která není
na první pohled tak hloupá, jak se často v
médiích prezentuje. Právě tam si totiž většina z nich osvojila základy střihu a případně i používání různých grafických efektů.

Některé jejich reportáže jsou takřka k nerozeznání od profesionální televizní práce. Na druhou stranu na jejich práci vidím
i negativní efekt sociálních sítí. A to je
strach se odlišit, často jsou jejich příspěvky hodně podobné, jako by měly strach,
co vrstevníci řeknou,“ popisuje Karolína.
Zároveň upozorňuje na to, že taková výzva není jen o zábavě, ale může být i důležitou lekcí do života. „Myslím, že zájemcům díky tomu dojde, že televizní práce je
nejenom zábava, ale i těžká, časově náročná dřina. Řekla bych, že řada z nich si
díky tomu ujasní, zda tuto práci chtějí dělat či nikoliv,“ pokračuje Karolína Hošek.
Díky výzvě je zároveň vidět, jak moc se
v posledních letech mění nejen práce televizních reportérů díky technice, jako jsou
chytré telefony, ale i celkové pojetí žurnalistiky a způsob konzumování informací.
„Řada dětí mi píše, že si CNN Prima
NEWS doma naladili jen proto, že mě viděli na TikToku,“ uzavírá Hošek.
(ms)
ZPRÁVY Z REGIONŮ s Markétou
Fialovou můžete sledovat každý všední
den v 17:00 na CNN Prima NEWS.

INZERCE

ZAMĚSTNANCI Z FILIPÍN
Zajištujeme odborníky do strojírenských firem a logistiky z Filipín

Svářeč  CNC operátor  Lakýrník
Operátor výroby  Skladník s VZV
Vyřizujeme pracovní povolení a zaměstnanecké karty na 2 roky.
Pracovníky prověřujeme v testovacích centrech na Filipínách.
Filipínští pracovníci zajištují směnné provozy a vyřeší nedostatek odborníků a fluktuaci ve Vaší firmě.

www.pracovnicizfilipin.cz | telefon 774 262 761 | info@grapecare.cz
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HUDEBNÍ IMPULSY

Malátný zahraje i Beatles
JOSEF VLČEK

Chinaski, pojmenovaní po druhém já
spisovatele Charlese Bukowskiho,
na sebe poprvé ve velkém upozornili
v roce 1997 titulní písní z alba Dlouhej
kouř, po níž o dva roky později přišla
dodnes oblíbená 1. signální. Od té doby
vyšlo skupině 11 studiových alb s tolika
hity, že se jen tak tak vejdou na dvě
CD po sedmdesáti minutách.

U

ž 30. června se frontman skupiny Chinaski Michal Malátný vrátí do dob, kdy se ještě jmenoval
Michal Novotný. V dalším ze série Živááááků Rádia Impuls s podtitulem Písničky mého života zavzpomíná na to,
co v dobách dospívání a muzikantských
začátků poslouchal a hrál. Bude to výjimečné vystoupení, i když u toho budou
Chinaski s akustickými nástroji, přece
jen tu bude Michal víc sám za sebe.
Pamětníci vyprávějí, že v dobách,
kdy ještě ani neexistovala skupina Starý
hadry, z níž se v roce 1994 vyvinuli Chinaski, býval Novotný, přezdívaný Žibus, široko daleko ozdobou všech večírků, protože hrál dobře na kytaru, výborně zpíval a hlavně znal spoustu písniček. Miloval prý Beatles a uměl je prý
jako nikdo v Jičíně a okolí. Zvládal
s nadhledem táborákové hity jako Špitál u svatého Jakuba nebo olympickou
Dej mi víc své lásky, a dokonce i tak
provařeným písničkám jako Stánky dokázal dát novou příchuť.

FOTO | M. TUREK, MAFRA

Právě Beatles i bluesový Špitál u svatého Jakuba posluchači na Impulsu naživo od Michala uslyší. A možná vás překvapí, že dojde i na swing, který Michala baví natolik, že si zazpíval i s velkým
Big bandem.
Pak se doba změnila a Malátný se
po studiích na DAMU rozhodoval mezi
divadlem a kariérou v populární hudbě.
Divadlo mu sice dalo umělecké jméno
(v souboru bylo několik Novotných),
ale nakonec se rozhodl pro muziku. Nebyl v té době jediný. Divadlu se původně věnovali i jeho vrstevníci Richard
Krajčo, Tomáš Klus, Vojta Dyk a další.

Zákulisí bez idealizace
Malátného kapela se od svých začátků
hodně změnila. Od skoro punkových začátků přeskočila k nekonformnímu
pop rocku a nakonec došla až k dnešní
podobě lyrického pop music pro střední
generaci. Změnilo se i její obsazení
a s výjimkou opory kapely, kytaristy
Franty Táborského, který přišel v roce
1996, už dnes v partě není nikdo z dob
před radikální rekonstrukcí formace
z roku 2017.
V poslední době rozvířili Chinaski poklidnou hladinu české pop music dokumentárním filmem Každej ví kulový,
který se teď objeví v letních kinech.

INZERCE

Velký výběr ročních vozů

SKLADEM

Ušetřete

až 40 %

Tovární záruka

až 5 let

Satelitní zabezpečení

zdarma

Je to neidealizovaný pohled na to, čím
žije a co prožívá profesionální skupina
po více než třiceti letech společné existence. Mapuje vztahy mezi muzikanty
a tenze, které v ponorkovém prostředí
nekonečné řady koncertů v souboru nastávají a mohou vést k rozpadu.
Chinaski tu slouží jako modelový příklad podobných vztahů a vazeb, které
potkávají každou skupinu. I o tom bude
během Živááááku na Impulsu řeč a chybět nebude ani nový singl z filmu Dvě
srdce vejpůl.
Samozřejmě, že Michal Malátný
ve svém neobvyklém vystoupení zahraje i některé skladby z repertoáru Chinaski a připojí k nim příběhy, které souvisí s jejich vznikem. Slíbil akustické verze skladeb Zadarmo nebo současného
hitu Báseň. O písničkách důležitých
pro život Michala Malátného s ním
bude rozmlouvat Vlasta Korec.
Neobvyklý Živáááák z klubu Doupě
začne na Impulsu ve čtvrtek 30. června
hned po zprávách ve 20 hodin a stream
můžete sledovat i na YouTube kanálu
Impulsu.
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60 24. června 2022

Česká republika

Trpící Ahmed

Prostřeno! před prázdninami zlomí boršč i kačena
ČR | Poslední Prostřeno! před prázdninovou pauzou bude v Praze a středních
Čechách. O výhru 60 tisíc korun se v
pondělí pokusí operátor call centra
Ahmed Biočič (40 let). Soupeřům naservíruje srbskou kuchyni. Potřebuje za
každou cenu peníze na léčbu svých zdravotních potíží. Jenomže si to rozmyslí a
nakonec bude bodovat podle toho, jak
mu chutná. Ještě před příchodem hostů
na Ahmeda dopadne stres, kdy si musí
změřit tlak a pořádně se rozdýchat.
Úterní soutěžní menu připraví Petr
Walter (47), který se vyučil jako elektromechanik. Nyní má ale restauraci, kde
pracuje jako číšník. Slibuje řepové Napoleony, cibulačku, lasagne nebo mechový dort. Ten je věrný svému názvu a
bude opravdu zelený.
Mariya Lar (51) pracovala jako uklízečka, pokojská, barmanka, pomocnice
v sadu při sklizni ovoce, pomocná cukrářka i pomocná síla v kuchyni. Nyní
připravuje snídaně pro hosty v hotelu a
je zároveň manikérkou a pedikérkou.
Narodila se na Ukrajině a přes 20 let už

žije v České republice. Soupeři u stolu
povedou vášnivou debatu o správné přípravě boršče, zejména Ahmed a Petra.
Jenomže víc než o boršč jde o to, že tihle dva si zrovna nepadli do noty.
Ve čtvrtek uvaří žena v domácnosti
Petra Tokarová (34). Její večer ale poznamená Ahmedova nevolnost. Později
se ukáže, že mu neudělalo dobře kachní
stehno s červeným zelím od Petry.
Páteční vaření má na starosti Lucie Johová (26). Dělá ve firmě, která se zabývá tiskem, designem a polygrafií. Lucie
závodně hraje ragby. Připraví hovězí vývar a východní rýži s masem. Dorazí i
Ahmed, jemuž bylo zle. Atmosféra docela zhoustne. Kdo vyhraje? Sledujte na
Primě každý všední den od 17:50 poslední Prostřeno! před prázdninami.
Boršč

Ingredience: 300 g
vepřového masa, 3 mrkve, 200 g hlávkového
zelí, 1 cibule, 2 až 3 červené řepy, 1 PL hladké mouky, 2 PL

Zleva Lucie Johová, Petra Tokarová, uprostřed Ahmed Biočič, Petr Walter
a Mariya Lar, soutěžící v pořadu Prostřeno! okolo Prahy.
FOTO | FTV PRIMA
sádla, ocet, sůl, pepř. Postup: Do vody
dáme maso nakrájené na kostky, vaříme
hodinu. Přidáme mrkev nakrájenou na
kostky, půlku červené řepy a zelí nakrájené na nudličky. Osolíme, opepříme.
Vaříme na mírném ohni. Zahustíme jíškou. Vaříme dále zhruba 15 minut. Servírujeme ozdobené zelenou petrželí. Na
sádle orestujeme jemně nakrájenou cibuli, přidáme nahrubo nastrouhaný zbytek řepy, necháme dusit asi 10 minut.
Přidáme mouku, trošku vody nebo vývaru, ochutíme octem podle chuti.
Mechový dort
Ingredience: 250 g baby špenátu, 300 g
hladké mouky, 3 vejce, 180 g cukru,
150 ml oleje, šťáva a kůra ze 2 citronů,
prášek do pečiva. Krém: 3x mascarpo-

ne, 1 máslo, 170 g
cukru moučka. Postup: Špenát rozmixujeme spolu s olejem na kaši. V míse
vyšleháme žloutky s cukrem, přidáme
špenát s olejem, citronovou kůru a šťávu, prošleháme. Pak přidáme mouku a
prášek do pečiva. Nakonec vmícháme
sníh z bílků. Pokud bude těsto husté, naředíme ho mlékem, až poté přidáme
sníh z bílků. Dáme do trouby a upečeme
dozlatova. Hotový korpus dáme vychladit. Krém připravíme z mascarpone,
másla a cukru (můžeme použit i vanilkový), vyšleháme do hladkého krému. Z
korpusu seřízneme vršek, vydrolíme z
něho drobečky těsta na ozdobu. Korpus
naplníme krémem a ozdobíme.
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CHCETE UŠETŘIT?
Porovnejte si během minuty nabídku
ﬁnančních produktů z celého trhu.

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Právníka do interního HR! Hledáme
novou posilu! Zaměření na zpracování
stanovisek a návrhů, připomínky interních
předpisů, tvorba a aktualizace směrnic,
odborná pomoc odboru personálnímu.
Požadavek: VŠ právního směru. Kontakt:
m.novakova@nbu.cz, tel.:601150280.
Absolventi VŠ vítáni!
Více na www.jobdnes.cz/detail/SSG8YT

Národní
bez peč nostní
úřad

Tvůrčí práce, kultura, umění

Soustružník klasika / Soustružník CNC
horizontka v Přerově. Praxe v oboru,
SINUMERIC CNC, zkušenosti s obráběním
nadrozměrných dílců (CNC), práce s
měřidly, příplatky za odpolední směny,
přesčasy, rizikové pracoviště nad rámec
zákona, benefity, vyučení. E-mail:
personalni@pspmachinery.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/1K17XK

PS P Mac hinery
s.r.o.

Telekomunikace

UX Designer

Senior technik

Layout Mask Designer

Telekomunikančí technik (25-35.000 Kč)

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde…

19 700 Kč / měsíc

Servisní a instalační technik

37 000 - 48 000 Kč / měsíc

Tutti hráč do skupiny bicích nástrojů - s povinností…

24 100 Kč / měsíc

Expediční technici

21 000 - 35 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

NOMINACE
DO 30. 6. 2022

vyhlašuje soutěž

ŽENA ROKU
2 0 2 2

Nebudete to letos právě vy?
Nominujte sebe nebo své favoritky do soutěže
Žena roku 2022 v kategoriích:
ŽIJE SVOU PRACÍ

ÚSPĚŠNÁ NA SÍTÍCH

ZVÍTĚZILA NAD OSUDEM

Přihlášky najdete na zenaroku2022.jenprozeny.cz
SLEDUJTE NÁS

@ZENAAZIVOT

PARTNEŘI PROJEKTU

DOBRÉ SRDCE

INZERCE

TV program týdeníku 5plus2

sobota 25. června 2022
Nova

Prima

Prima cool

6.35 Štěně jménem Scooby-Doo (8-10) 8.05
Stolečku, prostři se! 9.20 Lego Masters 11.00
Láska na inzerát. Komedie (USA, 2005) 13.05
Výměna manželek XII 14.30 Divoké kočky.
Romantická komedie (USA, 2000) 16.35
Karate Kid. Akční film (USA/Čína, 2010) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 M.A.S.H (73) 6.50 M.A.S.H (74) 7.25
M.A.S.H (75) 7.55 Cyklosalon.tv 8.30 Výměna
aut limited edition 9.05 Autosalon.tv 10.15
Poklad z půdy 11.20 Prima FRESH festivaly
2022 11.30 Máme rádi Česko 13.15 Vraždy
podle Agathy Christie (4) 15.20 Drahé tety
a já. Komedie (ČR, 1974). Hrají N. Gollová,
E. Svobodová, I. Janžurová, J. Hrzán,
O. Sklenčka a další 17.00 U Pěti veverek.
Komedie (ČR, 1944) 18.52 Počasí 18.55 Hlavní
zprávy 19.40 Krimi zprávy 19.55 Showtime

5.10 Umění je cool 7.10 Pevnost Boyard (9) 9.45
Mezi COOLky 10.30 Re-play 11.05 Re-play: Tutorial
11.40 Futurama IX (13) 12.05 Futurama X (1) 12.35
Simpsonovi XXXII (5-8) 14.20 Hobit: Bitva pěti
armád 17.15 Futurama X (2, 3) 18.15 Simpsonovi
XXXIII (11, 12) 19.15 Simpsonovi XXXIII (13, 14) 20.15
Madagaskar 3 22.00 Mrazivý lov 23.50
Simpsonovi XXXIII (11) 0.20 Simpsonovi XXXIII (12)
0.50 Simpsonovi XXXIII (13)

20.10 Tajemství těla
Nic není tak záhadné a zároveň
nám nejbližší jako lidské tělo.
Myslíte si, že je pravda, že se
ženy orientují v prostoru hůře
než muži? To se dozvíte v show
Martina Dejdara a Petra Vacka
orientované na zábavu
a fascinující zjištění
21.20 Všechnopárty
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Horečka sobotní noci
Hudební film (USA, 1977). Hrají
J. Travolta, K. L. Gorneyová,
B. Miller, J. Cali, P. Pape.
Režie J. Badham
0.10 Detektiv Endeavour Morse
Milovník opery. Seriál (VB, 2013)
1.40 Manéž Bolka Polívky
2.50 Na forbíně TM
3.35 Banánové rybičky
4.10 Malá farma

Joj Family
SOBOTA 6.15 Noviny 6.45 Policisté v akci 7.45

Policisté v akci 8.50 Policisté v akci 9.50 Bez
ubrousku 10.50 Bez ubrousku 11.55 Bez ubrousku
12.55 Doktor z vejminku (4) 13.50 Začátek konce:
Srážka s kometou 15.50 V sedmém nebi 17.55
Nové bydlení – Design 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Nemocnice 22.50 30 případů majora
Zemana (29) 0.20 Dr. Ludsky (5/10)

NEDĚLE 5.55 Krimi 6.20 Noviny 6.50 Policisté

v akci 7.55 Policisté v akci 8.55 Policisté v akci 9.55
Bez ubrousku 10.55 Bez ubrousku 12.00 Dynastie
Nováků (2) 13.05 30 případů majora Zemana
(30/30) 15.15 Advokát Ex Offo (3/3) 16.50 Na
chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25 Nejmladší
z rodu Hamrů (9) 23.30 Nemocnice

PONDĚLÍ 8.50 Soudní síň 9.50 Soudní síň
10.50 První oddělení 11.50 Bez ubrousku 12.55 Dr.
Dokonalý (7) 13.50 Soudní síň 15.55 Policisté
v akci 17.00 Bez ubrousku 18.05 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Začátek konce:
Srážka s kometou 22.20 Dynastie Nováků (2)
23.25 První oddělení 0.15 Nová zahrada

sérum pravdy

THRILLER

INZERCE

ČT1
6.25 Polopatě 7.20 Dveře 7.55 Jedničky má
papoušek 8.55 Budulínek Mandelinka 9.25
Příběhy slavných... V. Fabianová a B. Záhorský
10.15 Otec Brown VIII 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Dům U Tří vlaštoviček 13.55 Jak se mele babí
hněv 14.40 Prstýnek 16.15 Hercule Poirot
17.55 Ke štěstí 18.25 Kluci v akci 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny

Jennifer Lopez ve šťavnatém příběhu o partičce
šikovných striptérek podle skutečnosti

ČTVRTEK | 20:15

20.20 Inferno
Thriller (USA, 2016)
22.40 Godzilla
Akční sci-fi film
(Jap./USA, 2014)
1.15
Divoké kočky
Romantická komedie (USA, 2000)
3.00 Víkend u Vémolů
3.45 Stolečku, prostři se!

ÚTERÝ 10.55 První oddělení 11.50 Bez ubrousku
12.55 Dr. Dokonalý (8) 13.55 Soudní síň 16.00
Policisté v akci 17.00 Bez ubrousku 18.00 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů
majora Zemana (30) 22.20 Skutečné příběhy 23.30
První oddělení 0.15 Nová zahrada

STŘEDA 11.50 Bez ubrousku 12.50 Dr. Dokonalý
(9) 13.50 Soudní síň 15.55 Policisté v akci 16.55 Bez
ubrousku 18.05 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Nejmladší z rodu Hamrů (9) 21.25
Doktor z vejminku (5) 22.20 První oddělení 23.15
Nová zahrada 0.00 Divocí koně (82)
ČTVRTEK 9.50 Soudní síň 10.50 První oddělení

11.45 Bez ubrousku 12.55 Dr. Dokonalý (10) 13.55
Soudní síň 16.00 Policisté v akci 16.55 Bez ubrousku
18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Poslední minuty na Zemi 22.05 Dr. Ludsky (6)
23.20 První oddělení 0.05 Nová zahrada

PÁTEK 9.00 Soudní síň 10.00 Soudní síň 11.00

První oddělení 11.55 Bez ubrousku 12.55 Dr.
Dokonalý (11) 13.50 Soudní síň 15.55 Policisté v akci
16.55 Bez ubrousku 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Prázdniny IV (1) 21.25 Prázdniny
IV (2) 22.50 IQ TAXI CZ 0.00 První oddělení

20.15 Temný Kraj (5)
Hříšníci 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2016). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková, J. Teplý, K. Zima,
M. Trnavský. Režie J. Bártů
21.30 V. I. P. vraždy II (4)
Poslední kapka šílenství.
Detektivní seriál (ČR, 2017).
Hrají S. Norisová, P. Děrgel,
J. Dvořák, M. Vladyka, J. Révai.
Režie J. Bártů
22.55 Zabijákův osobní strážce
Akční komedie (USA, 2017).
Hrají R. Reynolds, S. L. Jackson,
G. Oldman, S. Hayeková,
J. de Almeida a další.
Režie P. Hughes
1.30 Na špatné straně
Akční thriller (USA, 2018).
Hrají M. Gibson, V. Vaughn,
M. J. White, J. Carpenterová,
U. Kier. Režie S. Craig Zahler
4.50 Jak se staví sen

Relax
SOBOTA 6.20 Zvěřinec 7.00 Teleshopping

7.25 Skrytá vášeň 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.20
Vaříme! 15.55 Mariana, královna noci 17.55 Skrytá
vášeň 18.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn džungle
20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní hlídka
22.55 Teleshopping 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Zvěřinec 6.20 Ostře sledovaný
vlak 7.00 Teleshopping 7.25 Skrytá vášeň 9.20
Zvěřinec 9.45 Vaříme! 10.20 Top Relax 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Námořní hlídka 15.55 Mariana,
královna noci 17.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn
džungle 20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Skrytá

vášeň 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55 Skrytá
vášeň 19.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.30 Jmenuji se Sam 8.25 Mentalista VI (3) 9.15
Sufražetka 11.15 Prázdninová láska 13.00 Zelená je
tráva, komedie (USA, 2005) 15.00 Hrátky s čertem
16.40 Malí uličníci, rodinná komedie (USA, 1994)
18.10 Sully: Zázrak na řece Hudson, životopisné
drama (USA, 2016) 20.00 Wakefield, drama (USA,
2016) 22.05 BlacKkKlansman, životopisné drama
(USA, 2018) 0.40 Paříž 15:17, životopisné drama
(USA, 2018)

Prima Max
5.35 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 7.05 M.A.S.H
7.40 M.A.S.H 8.05 Námořní vyšetřovací služba VIII
(21, 22) 9.55 Princ a já: Sloní dobrodružství 11.55
Hezké vstávání 14.10 Malá mořská víla, rodinný
film (USA, 2018) 15.55 Kapitán, dobrodružný film
(Fr., 1960) 18.15 Mazel a tajemství lesa, rodinný film
(ČR/SR/N, 2021) 20.00 Výměna, thriller (USA,
2008) 22.55 Mraky nad L. A., thriller (USA, 2006)
0.55 Mrazivý lov, thriller (Kan., 2019)

ÚTERÝ 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store

14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55
Skrytá vášeň 18.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn
džungle 20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55
Skrytá vášeň 18.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn
džungle 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové
zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.45 Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Námořní hlídka 15.55 Mariana,
královna noci 17.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn
džungle 20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové

zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55 Skrytá
vášeň 19.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

číslo 412

neděle 26. června 2022
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.45
15.30
16.40
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.50
22.24
22.25
23.45
0.35
1.00
1.50

Zajímavosti z regionů 6.25 Prstýnek
8.00 Princezna a husopaska 8.15
Úsměvy Jana Hřebejka 8.55 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv 11.05 Příkopy (6/6)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Sůva z nudlí
Česká muzika
O třech stříbrných hřebenech
Potkal jsem ho v zoo
Lízino štěstí
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Druhý tah pěšcem
Drama (ČR, 1985)
Případy detektiva Murdocha XIV
AZ-kvíz
Bolkoviny
Jak se vede, sousede?

Nova
6.05
6.20
6.45
7.45
9.05
10.50
12.55
14.10
15.20
17.15
19.30
20.20
21.55
22.35
1.50
3.45
4.45

Holčička z iglú
Looney Tunes: Úžasná show
(12)
Štěně jménem Scooby-Doo
(11, 12)
Honzíček a Grétička
Pohádka (N, 2012)
Beethoven 2
Rodinná komedie (USA, 1993)
Tři chlapi na cestách
Komedie (ČR, 1973)
Sanitka (4)
Sanitka (5)
Román pro pokročilé
Komedie (ČR, 2019)
Čertova nevěsta
Pohádka (ČR, 2011)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Lego Masters
Střepiny
Nespoutaný Django
Western (USA, 2012)
Tři chlapi na cestách
Komedie (ČR, 1973)
Honzíček a Grétička
Pohádka (N, 2012)
Novashopping

6.15
6.35
8.45
9.15
9.40
10.15
11.00
11.55
12.50
13.10
13.50
14.15
15.40
17.00
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.05
23.55
2.10
4.15
5.30

Prima

Nova Cinema

Bolek a Lolek vyrážejí do světa (4)
M.A.S.H (74-77)
Prima Svět
Prima ČESKO
Do montérek
Jak to bylo, šéfe?
Partie Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Temný Kraj (5)
V. I. P. vraždy II (4)
Mazel a tajemství lesa
Rodinný film (ČR/SR/N, 2021)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Casting na lásku
Romantická komedie (ČR, 2020)
Drahé tety a já
Komedie (ČR, 1974)
Torpédo U235
Akční film (Belg., 2019)
Vraždy podle Agathy Christie (4)
Jak se staví sen
Pohoda u krbu

5.30 Pohádka o zemi hojnosti 6.25 Srdce
v Atlantidě 8.55 Malí uličníci 10.30 Hrátky s čertem
12.10 Sully: Zázrak na řece Hudson 14.10 Setkání
v červenci 15.40 Bravo Girls: Ukaž se! 17.35 Power
Rangers: Strážci vesmíru 20.00 Hra o život, thriller
(USA, 2016) 21.55 Divoký mustang, drama
(USA/Fr., 2019) 23.45 Postradatelní

Prima cool
6.05 Pevnost Boyard (9, 10) 10.55 Výměna aut
limited edition 11.30 Autosalon.tv 12.45 Futurama
X (2, 3) 13.40 Simpsonovi XXXII (9-12) 15.25
Madagaskar 3 17.15 Futurama X (4, 5) 18.15
Simpsonovi XXXIII (15, 16) 19.15 Simpsonovi XXXIII
(17) 19.45 Simpsonovi XXXIII (18) 20.15 Herkules
22.10 Smrtící orchidej 0.25 Simpsonovi XXXIII (15)
0.55 Simpsonovi XXXIII (16)

Prima Max
6.05 Nad krajinou 6.30 M.A.S.H 7.05 M.A.S.H 7.30
Námořní vyšetřovací služba VIII (22, 23) 9.20 Když
Harry potkal Sally 11.20 Kapitán 13.35 U Pěti veverek 15.20 Honba za klenotem Nilu, dobrodružná
komedie (USA, 1985) 17.40 Angelika, romantický
film (Fr./Belg./ČR/Rak., 2013) 20.00 Manžel na
zkoušku, romantická komedie (USA, 2018) 22.20
Výměna, thriller (USA, 2008)

pondělí 27. června 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tajemství těla 10.20
168 hodin 11.00 Poldové a nemluvně
(10/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (31, 32)
14.15 Na cestě po Písecku
14.45 Po stopách hvězd
15.15 Druhý tah pěšcem
16.35 Zavolejte porodní sestřičky IX
(8/8)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Případy 1. oddělení (12/22)
21.10 Reportéři ČT
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
21.55 Život a doba soudce A. K. (25)
22.55 Místo činu – Frankfurt
0.25 Legendy kriminalistiky 2
0.55 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Kalendárium

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.05
12.00
12.25
12.30
13.50
14.45
15.40
16.57
17.00
17.40
18.50
19.30
20.20
21.20
22.15
23.20
0.10
1.00
1.40
3.00
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4300)
Utajený šéf IV
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (93)
Mentalista VI (4)
Mentalista VI (5)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (1)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (172)
Specialisté (90)
Policie Chicago V (13)
Mentalista VI (4)
Mentalista VI (5)
Policie Chicago V (13)
Specialisté (170)
Na lovu
Doktoři z Počátků (93)

Prima
6.10
7.00
8.10
8.45
9.15
10.30
11.25
12.25
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
3.00
4.15

M.A.S.H (77)
Nový den
M.A.S.H (78)
M.A.S.H (79)
Temný Kraj (5)
Receptář prima nápadů
Walker, Texas Ranger III
(13)
Vůně zločinu II (2)
Kriminálka Montpellier V (9)
Námořní vyšetřovací služba VI
(22)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Vinaři (2)
Poklad z půdy
Poklad z půdy
Ano, šéfe!
Singl švindl
Námořní vyšetřovací služba VI
(22)
Vůně zločinu II (2)
Kriminálka Montpellier V (9)

Nova Cinema
6.20 Zelená je tráva 8.05 Teleshopping 8.35
Stolečku, prostři se! 9.45 Král Ralph 11.40
Teleshopping 12.00 Beethoven 2 13.45 Power
Rangers: Strážci vesmíru 16.15 Divoké kočky 18.10
Román pro pokročilé, komedie (ČR, 2019) 20.00
Karate Kid, akční film (USA/Čína, 2010) 22.45
V zajetí démonů 2, horor (USA, 2016)

Prima cool
8.05 Top Gear XXII (7) 9.10 Největší průšvihy v Top
Gearu (1) 10.15 Hvězdná brána (19, 20) 12.20
Futurama X (4, 5) 13.20 Simpsonovi XXXII (13-16)
15.10 Hvězdná brána (21, 22) 17.15 Futurama X (6, 7)
18.15 Simpsonovi XXXIII (19-22) 20.15 Prima
Partička 21.15 Partička 22.00 Námořní vyšetřovací
služba L. A. X (20) 23.05 Re-play 23.40 Simpsonovi
XXXIII (19) 0.05 Simpsonovi XXXIII (20)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.20 M.A.S.H 6.50 Námořní
vyšetřovací služba VIII (23, 24) 8.45 Chlap na
roztrhání 10.50 G. I. Joe 2: Odveta 13.10 Angelika
15.25 Na pokraji šílenství, komedie (USA, 2012)
17.40 Manžel na zkoušku, romantická komedie
(USA, 2018) 20.00 Nesvatbovi, komedie (USA,
2005) 22.25 Ztratili jsme Stalina, komedie (VB,
2017) 0.40 Herkules, dobrodružný film (USA, 2014)

úterý 28. června 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky IX (8/8) 9.55 První republika III
(12/13) 11.00 Všechno, co mám ráda
11.30 Klenoty naší krajiny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (33, 34)
14.15 Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
15.55 Zavolejte porodní sestřičky X
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Medvídek
Romantická komedie
(ČR, 2007)
21.50 Komisař Moulin
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.30 Schimanski
1.00 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Klenoty naší krajiny
2.20 Dobré ráno

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.05
12.00
12.25
12.30
13.50
14.50
15.45
16.57
17.00
17.40
18.50
19.30
20.20
21.45
23.05
0.00
0.55
1.45
2.25
3.00
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Specialisté (172)
Výměna manželek
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (94)
Mentalista VI (6)
Mentalista VI (7)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (2)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Šéfka (1)
Šéfka (2)
Policie Chicago V (14)
Mentalista VI (6)
Mentalista VI (7)
Policie Chicago V (14)
Střepiny
Na lovu
Doktoři z Počátků (94)

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
10.05
11.10
12.20
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.05
3.00
4.20

M.A.S.H (79)
Nový den
M.A.S.H (80)
Vinaři (2)
Poklad z půdy
Walker, Texas Ranger III
(14)
Vůně zločinu II (3)
Kriminálka Montpellier V (10)
Námořní vyšetřovací služba VI
(23)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (42)
Pohádkových 7 pádů Honzy
Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Singl švindl
Námořní vyšetřovací služba VI
(23)
Vůně zločinu II (3)
Kriminálka Montpellier V (10)

Nova Cinema
4.30 Srdce v Atlantidě 6.00 Malí uličníci 8.00
Mentalista VI (4, 5) 9.30 Beethoven 2 11.10
Teleshopping 11.30 Láska na inzerát 13.25 Čertova
nevěsta 15.25 Tři chlapi na cestách, komedie (ČR,
1973) 17.25 Karate Kid, akční film (USA/Čína, 2010)
20.00 Inferno, thriller (USA, 2016) 22.25 Sousedi 2,
komedie (USA, 2016) 0.15 Hra o život

Prima cool
7.55 Top Gear XXII (8) 9.30 Největší průšvihy v Top
Gearu (2) 10.30 Hvězdná brána (21, 22) 12.35
Futurama X (6, 7) 13.25 Simpsonovi XXXII (17-20)
15.10 Hvězdná brána II (23, 24) 17.15 Futurama X (8,
9) 18.15 Simpsonovi (1-4) 20.15 Simpsonovi XXXIII
(20) 20.45 Mezi COOLky 21.20 Show Jana Krause
22.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (21) 23.35
Re-play: Tutorial 0.10 Simpsonovi (1, 2)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.15 M.A.S.H 6.45 Námořní
vyšetřovací služba VIII (24) 7.45 Námořní vyšetřovací služba IX (1) 8.40 Problémissky 10.50 Robin
Hood 12.55 Na pokraji šílenství 15.10 Ryba jménem
Wanda 17.25 Nesvatbovi, komedie (USA, 2005)
20.00 Maršál, western (USA, 1969) 22.50 Splašený
vlak, thriller (USA, 1985) 1.00 Ztratili jsme Stalina,
komedie (VB, 2017)

středa 29. června 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky X 10.30 Toulavá kamera 11.00
Objektiv 11.30 Klenoty naší krajiny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (35, 36)
14.15 Ke štěstí
14.45 Hercule Poirot
16.25 Zavolejte porodní sestřičky X
(1/7)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (26/39)
21.40 Vraždy v kruhu
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Detektiv Endeavour Morse
0.30 Klenoty naší krajiny
0.55 AZ-kvíz
1.25 Banánové rybičky
1.50 Dobré ráno
4.25 Kluci v akci
4.50 Bydlet jako... domácí kutil

Nova
5.55
8.35
8.50
9.55
11.05
12.00
12.25
12.30
13.50
14.45
15.40
16.57
17.00
17.40
18.50
19.30
20.20
21.45
22.50
23.45
0.40
1.30
3.00
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Specialisté (90)
Výměna manželek
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (95)
Mentalista VI (8)
Mentalista VI (9)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (3)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
Malé lásky II
Mentalista VI (8)
Mentalista VI (9)
Kriminálka Anděl (1)
Šéfka (1)
Na lovu
Doktoři z Počátků (95)
Novashopping

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
12.25
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
3.00
4.15

M.A.S.H (80)
Nový den
M.A.S.H (81)
Zoo (42)
Pohádkových 7 pádů Honzy
Dědka
Walker, Texas Ranger III
(15)
Vůně zločinu II (4)
Kriminálka Montpellier V (11)
Námořní vyšetřovací služba VI
(24)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
1. MISE (42)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Singl švindl
Námořní vyšetřovací služba VI
(24)
Vůně zločinu II (4)
Kriminálka Montpellier V (11)

Nova Cinema
6.20 Power Rangers: Strážci vesmíru 9.05
Mentalista VI (6) 9.45 Mentalista VI (7) 10.35 Bravo
Girls: Ukaž se! 12.50 Honzíček a Grétička 14.00 Král
Ralph 15.55 Příběh Alvina Straighta 18.10 Smrt
a život Charlieho St. Clouda 20.00 Godzilla, akční
sci-fi film (Jap./USA, 2014) 22.25 Pan tělocvikář
0.00 Nespoutaný Django, western (USA, 2012)

Prima cool
9.25 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (1) 10.30 Hvězdná
brána II (23, 24) 12.35 Futurama X (8, 9) 13.25
Simpsonovi XXXII (21, 22) 14.20 Simpsonovi XXXIII
(1, 2) 15.10 Hvězdná brána II (25, 26) 17.15 Futurama X
(10, 11) 18.15 Simpsonovi (5-8) 20.15 Autosalon.tv
21.25 Výměna aut limited edition 22.00 Námořní
vyšetřovací služba L. A. X (22) 23.05 Cyklosalon.tv
23.35 Simpsonovi (5) 0.05 Simpsonovi (6)

Prima Max
6.05 Nad krajinou 6.35 M.A.S.H 7.05 M.A.S.H 7.30
Námořní vyšetřovací služba IX (1, 2) 9.25 Mysli jako
pes 11.20 U Pěti veverek 13.00 Ryba jménem
Wanda 15.20 Pro lásku cokoliv 17.15 Maršál,
western (USA, 1969) 20.00 Agatha Christie: Plavý
kůň (1/2), detektivka (VB, 2020) 21.20 Agatha
Christie: Plavý kůň (2/2), detektivka (VB, 2020)
22.45 Splašený vlak, thriller (USA, 1985)

čtvrtek 30. června 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky X (1/7) 10.00 Otec Brown VIII
10.45 Jak se žije stoletým podle
Davida Vondráčka 11.05 Po stopách
hvězd 11.30 Klenoty naší krajiny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (37, 38)
14.15 Všechno, co mám ráda
14.45 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
15.15 Herečka
15.35 Dobrodružství Sherlocka
Holmese
16.30 Zavolejte porodní sestřičky X (2/7)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Poldové a nemluvně (11/13)
21.10 První republika III (13/13)
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Hercule Poirot
23.55 Případy detektiva Murdocha XIV
0.40 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.20
8.35
9.50
11.05
12.00
12.25
12.30
13.50
14.45
15.40
16.57
17.00
17.40
18.50
19.30
20.20
21.30
22.45
23.40
0.35
1.30
3.00
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Šéfka (1)
Výměna manželek
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (96)
Mentalista VI (10)
Mentalista VI (11)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (4)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Malý pitaval z velkého města (1)
Malý pitaval z velkého města (2)
Policie Chicago V (15)
Mentalista VI (10)
Mentalista VI (11)
Šéfka (2)
Na lovu
Doktoři z Počátků (96)
Novashopping

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
10.05
11.10
12.15
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
3.00
4.15

M.A.S.H (81)
Nový den
M.A.S.H (82)
1. MISE (42)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger III (16)
Vůně zločinu II (5)
Kriminálka Montpellier V
(12)
Námořní vyšetřovací služba VI
(25)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (43)
Inkognito
Inkognito
Ano, šéfe!
Singl švindl
Námořní vyšetřovací služba VI
(25)
Vůně zločinu II (5)
Kriminálka Montpellier V
(12)

Nova Cinema
4.55 Bravo Girls: Ukaž se! 6.25 Beethoven 2 9.35
Mentalista VI (8, 9) 10.05 Smrt a život Charlieho St.
Clouda 12.20 Čertova nevěsta 14.20 Scooby-Doo
a kletba 13. ducha 15.50 Román pro pokročilé 17.45
Bláznivá, zatracená láska, romantická komedie
(USA, 2011) 20.00 Ro(c)k podvraťáků, černá komedie (ČR, 2006) 22.20 Šakal, drama (VB/Fr., 1973)

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.30 Partička 7.45 Re-play
8.20 To nejlepší z Top Gearu (1) 9.25 To nejlepší
z Top Gearu: Top 41 (2) 10.30 Hvězdná brána II
(25, 26) 12.35 Futurama X (10, 11) 13.25 Simpsonovi
XXXIII (3-6) 15.10 Hvězdná brána II (27, 28) 17.15
Futurama X (12, 13) 18.15 Simpsonovi (9-12) 20.15
Partička XXL 21.40 MAGIC SHOW 22.15 Tajemná
záře nad Pacifikem 0.25 Simpsonovi (9, 10)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.45 M.A.S.H 7.15 M.A.S.H 7.50
Námořní vyšetřovací služba IX (2, 3) 9.45 Na
pokraji šílenství 11.50 To je vražda, napekla 13.40
Pro lásku cokoliv 15.30 Angelika, romantický film
(Fr./Belg./ČR/Rak., 2013) 17.50 Afričan, dobrodružná
komedie (Fr., 1982) 20.00 Křtiny, komedie (ČR,
1981) 21.50 Sunshine, sci-fi thriller (USA/VB, 2007)
0.05 Výměna, thriller (USA, 2008)

pátek 1. července 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky X (2/7) 10.00 Úsměvy Jana
Hřebejka 10.40 Herečka 11.00 Hobby
naší doby 11.30 Klenoty naší krajiny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (39)
13.25 Reportéři ČT
14.05 Kluci v akci
14.40 Příběhy slavných... Jaroslav
Foglar
15.35 Polopatě
16.30 Zavolejte porodní sestřičky X (3/7)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.55 Festivalové vteřiny 2022
20.03 Branky, body, vteřiny
20.13 Losování Sportky a Šance
20.20 Chalupáři (1, 2/11)
22.00 Všechnopárty
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Kotva u přívozu
0.30 AZ-kvíz
0.55 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.20
8.35
9.50
11.05
12.00
12.25
12.30
13.50
14.45
15.40
16.57
17.00
17.45
18.50
19.30
20.20
22.20
0.15
1.05
1.45
3.05
3.45

Česká Evropa
Novashopping
Šéfka (2)
Výměna manželek
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (97)
Mentalista VI (12)
Mentalista VI (13)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (5)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Příběh kmotra
Krimidrama (ČR, 2013)
Postradatelní 2
Akční film (USA, 2012)
Mentalista VI (12)
Mentalista VI (13)
Policie Chicago V (15)
Na lovu
Doktoři z Počátků (97)

Prima
6.10
7.00
8.10
8.45
10.00
11.05
12.25
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.25
0.30
1.30
2.30
3.35
4.50

M.A.S.H (82)
Nový den
M.A.S.H (83)
Zoo (43)
Inkognito
Walker, Texas Ranger III
(17)
Vůně zločinu II (6)
Kriminálka Montpellier VI
(1)
Námořní vyšetřovací služba VII
(1)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Máme rádi Česko
Mordparta (1)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Námořní vyšetřovací služba VII
(1)
Vůně zločinu II (6)
Kriminálka Montpellier VI (1)
Rozpal to, šéfe!

Nova Cinema
5.10 Smrt a život Charlieho St. Clouda 7.25
Mentalista VI (10, 11) 9.05 Bláznivá, zatracená láska
11.25 Příběh Alvina Straighta 14.05 Láska odvedle
15.50 Westernstory 17.45 Krycí jméno U. N. C. L. E.
20.00 Pokémon: Detektiv Pikachu, akční fantasy
film (USA/Jap., 2019) 22.00 Tammy, komedie
(USA, 2014) 23.50 Wakefield, drama (USA, 2016)

Prima cool
7.45 Re-play: Tutorial 8.20 To nejlepší z Top Gearu
(2) 9.25 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (3) 10.30
Hvězdná brána II (27, 28) 12.35 Futurama X (12, 13)
13.25 Simpsonovi XXXIII (7-10) 15.10 Hvězdná
brána II (29, 30) 17.15 Námořní vyšetřovací služba
L. A. X (1) 18.15 Simpsonovi (13) 18.45 Simpsonovi
II (1-3) 20.15 Cesta kolem světa 22.20 Krokodýl:
Návrat do krvavé laguny 0.15 Simpsonovi (13)

Prima Max
6.05 Nad krajinou 6.50 M.A.S.H 7.15 Námořní
vyšetřovací služba IX (3, 4) 9.15 Herkules 11.15
Nesvatbovi 13.45 Afričan 15.50 To je vražda,
napekla 17.45 Ve službách krále, historický film
(Fr./It., 1961) 20.00 Casting na lásku, romantická
komedie (ČR, 2020) 21.50 Tajemná záře nad
Pacifikem, sci-fi film (USA, 1980) 23.55 Sunshine,
sci-fi thriller (USA/VB, 2007)
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Česká republika

„V USA jsme roztančily svět“
Anna Bartoňová
s národním týmem
cheerleadingu odjela na
světový šampionát. Na
americké Floridě
vybojovaly české
juniorky zlaté medaile.

pečí hodně dbá, tak se ve vzduchu může
něco pokazit. Na tréninku se nám stalo
několikrát, že někdo spadl, na vystoupení zatím ne. Já jsem si vyvrtla ruku
a mám s ní potíže už pár let, kamarádka
si zlomila ruku, další má problémy s nohou. Častější jsou ale vyražený dech
nebo menší otřes mozku. Ale to beru už
jako něco normálního. Stává se to opravdu málokdy. My musíme hlavně za každou cenu chytit toho, koho vyhazujeme.

5plus2
■ ROZHOVOR

Ve svém libereckém týmu trénuješ
asi osm let, poslední dva roky jsi navíc ještě součástí české reprezentace. Jak je to náročné?
Konkurzy do nároďáku se pořádají každý rok, další bude letos v září. Já jsem se
tam dostala v roce 2020 jako náhradnice. Většina holek tam chtěla hlavně kvůli tomu mistrovství světa v Americe, zasoutěžit si tam a vidět to, protože to je
něco neuvěřitelného. V národním týmu
jsme na Ameriku trénovaly celý rok.
Scházely jsme se jednou za měsíc na
celý víkend, a když se mistrovství blížilo, tak i častěji.

LADA VÁLKOVÁ
ČR | Patnáctiletá Anna Bartoňová ze
Stráže pod Ralskem se svým týmem přivezla historicky první zlatou medaili z
mistrovství světa ve sportovním cheerleadingu. Drobná blondýnka v mikině
národní reprezentace nad vietnamskou
kávou líčí, jaké to je být náhradnicí, jak
český tým roztančil svět a netají se ani
svými plány na studium v Americe.
Cheerleading je v překladu roztleskávání. Většina z nás si představí
americké komedie, kde spoře oděné
středoškolačky rozhazují třásněmi
a povzbuzují hráče fotbalu. To ale
nemá se sportovním cheerleadingem, kterému se věnuješ, moc společného?
Nejsem roztleskávačka, ale spíš cheerleader. Cheerleading je týmový sport,
který má několik úrovní. A v každé
z nich se dají dělat velké věci. Kombinuje hodně gymnastiku a akrobacii, stavíme lidské pyramidy. Pompony využíváme při pokřiku, pak ale cedule a třásně
odložíme a začne soutěžní choreografie
na hudbu. Tu vymýšlí trenér a obsahuje
hlavně stunty (zvedačky, pozn. red.).

„

Je to dost
nebezpečné,
kolikrát se vyhazujeme
fakt do výšky. I když se
na bezpečí hodně dbá,
tak se ve vzduchu může
něco pokazit.
Takže krátké sukně, miniaturní tílka
a výrazné líčení ve vašem dívčím
týmu nemají místo?
Na mistrovství světa v USA jsme měly
dresy s dlouhým rukávem, k tomu nosíme většinou šaty nebo šortky. Musíme
být zakryté. V naší juniorské kategorii
jsme nesměly zařadit do sestavy ani přílišné natřásání hrudníkem, aby to nepůsobilo vyzývavě. Další podmínkou bylo
zakryté břicho. Vlasy si většinou dáváme do culíku, protože s rozpuštěnými se

Anna Bartoňová ze Stráže nad Nisou pózuje v dějišti šampionátu v Orlandu,
odkud české juniorky přivezly zlato.
FOTO | ARCHIV ANNY BARTOŇOVÉ
cvičit nesmí. K dresu je povinná i mašle.
Vzpomeneš na nějaká další omezení, která vás na mistrovství čekala?
Bylo hrozné vedro a my jsme musely
mít neustále triko. Nemohly jsme si vzít
sportovní podprsenku a kraťasy, za to by
nás mohli vyloučit. Ani na nároďácký Instagram jsme nemohly publikovat příspěvky, kde jsme odhalené. Musely
jsme dávat pozor, co zveřejňujeme. Asi
bych si mohla dát na profil fotku v plavkách, ale záleželo by na tom jakou. Bylo
zkrátka lepší se poradit s trenérkou, aby
nevznikl nějaký problém. Netuším ale,
jak moc to hlídali.
Řekla bys, že cheerleading je
i o vzhledu? Musíš si držet váhu?
Vůbec ne (se smíchem ujídá dort před sebou). Je samozřejmě fajn, když člověk jí
zdravě nebo posiluje. Ale na ničem extra nezáleží, ani na typu postavy, na vlasech nebo na barvě nevím čeho. V cheerleadingu jsou holky, které jsou trochu
při těle. Cvičí a jsou dobré. Samozřejmě
když je někdo větší postavy, pak ho nemůžeme vyhazovat do vzduchu, nahoru

jdou ti nejmenší a nejlehčí. Ale jinak na
váze nezáleží. Jde o to, aby se ten člověk
snažil, jaké má schopnosti a co dokáže
pro tým udělat. Rozlišuje se soutěžní
tým, a pak máme lidi, které to baví, ale
nepotřebují soutěžit. V soutěžním týmu
by měl člověk opravdu chtít vyhrát. Zábava je samozřejmě hlavní, ale výhra je
jedna z věcí, proč to děláme.
Jaké máte další důvody?
Celý rok jsme trénovaly kvůli třem minutám na ploše před porotou. Ty rozhodují, jestli vyhrajeme, nebo ne. Někdo
by řekl – no a co, tak tam tři minuty
hopsáš, to děláš i na tréninku. Ale je to
úplně něco jiného. Je to něco, pro co
jsme dřely, na co máme společné vzpomínky, dávaly do toho všechno a naplňuje nás to. Ty tři minuty jsou odměna za
tu dřinu.
Když jsem viděla na záznamu z mistrovství všechny ty skoky, zvedačky, otočky a létání vzduchem, nepůsobí to jako nejbezpečnější sport…
Je to dost nebezpečné, kolikrát se vyhazujeme fakt do výšky. I když se na bez-

A vyplatilo se to. Nedávno váš dívčí
tým přivezl z mistrovství světa ve
sportovním cheerleadingu na Floridě zlatou medaili v kategorii junior.
Do Orlanda letělo 24 holek jako základ
týmu a 3 náhradnice. Celou dobu jsem si
říkala, že jsem smířená s tím, že jsem náhradník. Na trénincích se v průběhu
roku díky nám udělalo dost práce. Když
třeba holky nepřišly kvůli covidu, tak
jsme je vždycky zastoupily. Bylo pak
ale hrozně těžké se v Americe dívat na
každodenní tréninky. Cítila jsem se jako
člen týmu a byla šťastná za to, že tam
můžu být. Ale vnitřně jsem se cítila zklamaná, že jsem se nedostala do týmu jako
základ. Na druhou stranu jsem jim to
moc přála a nechtěla bych nahradit žádnou z těch holek, protože si zasloužily
tam být. Ale bylo to trochu smutné. V kategorii juniorů se nakonec náš tým umístil na prvním místě a senioři se stali vicemistry ve své kategorii. My jsme přivezly první medaili v historii českého cheerleadingu, o to to bylo silnější.
Přivezla sis kromě zlaté medaile z Orlanda i nějakou vzpomínku?
Nosily jsme s sebou všude reproduktor
a kdykoliv jsme někde čekaly, tak jsme
si pouštěly písničky a tančily. Naše oblíbená byla „Žijeme len raz“ od Ega. Při
těch tanečcích se rozehříváme, skáčeme
a zpíváme. A když jsme čekaly v plné
hale na zahajovací ceremoniál, pustily
jsme si hudbu a začaly tančit. Jeden tým
se k nám přidal, pak se z ničeho nic přidávaly i další a další, zkoušely to podle
nás. A postupně se roztančila celá hala.
Mám to natočené, byl to jeden z nejhezčích momentů, co jsem tam zažila.
Když se to tak vezme, tak jsme roztančily celý svět.

INZERCE

Ve Žďáru výhodně koupíte
kompost i uložíte odpady
Zájemci ze Žďáru nad Sázavou i širokého
okolí mohou využít profesionálního zázemí místní pobočky společnosti AVE, která
nabízí certiﬁkovaný kompost a zároveň
přijímá stavební odpady určené k recyklaci
a prodává výrobky z nich.

Profesionální zázemí slouží
k zpracování biologicky
rozložitelných surovin na hodnotný
kompost, který plní zákonné
požadavky jako hnojivo.

Tradice profesionálního zpracování bioodpadu
sahá ve Žďáru nad Sázavou do roku 2009, kdy
místní ﬁrma zajišťující nakládání s odpady zajistila občanům a ﬁrmám možnost zpracování
biomasy v kompostárně. Stalo se tak o plných deset let dříve, než to nařídily předpisy.
V současnosti zde vzniká kompost, který splňuje požadavky zákona č. 156/98 Sb. o hnojivech a pomocných půdních látkách, a odebírat
jej mohou ﬁrmy i občané.
Cena certiﬁkovaného kompostu činí 400 Kč
bez DPH za tunu (484 Kč/t včetně daně) a zákazníci mohou využít nakladač (od pondělí do
pátku mezi 6.30 až 14 h), nebo si kompost
naložit vlastní silou (ve všední dny od 6 do
17 h, v sobotu od 7 do 13 h). Kompostárna se
nachází v ulici Jihlavská 2208/22.
Pobočka společnosti AVE nedávno otevřela
také novou deponii stavebních a demoličních
odpadů, a to v sousedství vlakové zastávky
Sázava u Žďáru v katastru obce Velká Losenice. Zázemí zde umožňuje ukládat stavební
a demoliční materiál určený k recyklaci, z něhož zde vzniká směs recyklátu o zrnitosti
0 až 16 mm nebo 16 až 63 mm a také asfaltový recyklát.

Tradice výroby
kvalitního
kompostu sahá ve
Žďáru nad Sázavou
až do roku 2009.

Nová plocha umožňuje ﬁrmám
i občanům ukládat stavební
a demoliční materiál, na stejném
místě lze zakoupit drť o zrnitostech
0 až 16 mm nebo 16 až 63 mm.
Zdroj: AVE Žďár nad Sázavou

Provozní doba deponie je ve všední dny od 7 do 15 hodin,
pro bližší informace či poptávky využijte kontakty:
zdarnadsazavou@ave.cz

730 540 844
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KOMERČNÍ PREZENTACE HNUTÍ ANO 2011

S turbulencemi je třeba držet
krok a pracovat ještě usilovněji
Zastupitel Vysočiny
a poslanec ANO Martin
Kukla i jako člen opozice
tvrdě pracuje a zastává
se lidí v příliš turbulentní
době. „Vládní politici
musí myslet především
na pomoc českým
občanům,“ má jasno.
Za poslední dva měsíce jste absolvovali dvě mimořádné schůze Sněmovny. Co jste projednávali a jak jejich
obsahovou náplň hodnotíte?
V době nouzového stavu, který si vládní koalice přes náš opoziční nesouhlas
na sílu prosadila, se na začátek května
rozhodla svolat mimořádnou schůzi. Na
ni nesmyslně zařadila zákony, které lidem v této náročné době nepomohou.
Řešil se zákon o střetu zájmu (opět Antibabiš vládní koalice), zrušení EET nebo
korespondenční volba. Ano, jak je vidět, to jsou priority této vlády. I když bychom se měli zabývat vysokými cenami
potravin, energií, pohonných hmot i růstem úrokových sazeb u hypoték a také
skokovou inflací. To vše se dotýká každého z nás, ale to se bohužel nedělo. Za
malé vítězství však považujeme fakt, že
jsme výše uvedené zákony prostě nepustili. Sice nás to stálo desítky hodin ve
Sněmovně, ale máme silný mandát od
voličů a budeme za ně bojovat.
Když jsme u toho zdražování. Jak se
stavíte k současné politice reagující
na vyšší ceny energií či hypoték?
Za zodpovědnou opozici musíme poukazovat na fakt, že z hlediska hospodářské
politiky současná vláda totálně selhala.
Nechala roztočit inflační spirálu, aby od
lidí vybrala víc peněz na DPH, odmítla
odpustit DPH na elektřinu, plyn i na benzin s naftou, jak jsme za hnutí ANO navrhovali. A rady ministrů lidem? Máme
prý méně topit, svítit a jezdit autem. Přitom to podle aktuálních výhledů vypadá, že třeba cena elektřiny půjde v horizontu jednoho roku až o 150 procent nahoru! Nepříjemný dopad na naše peněženky budou mít také úrokové sazby,
které ČNB nesmyslně zvyšuje ve snaze
zkrotit současnou inflaci, jenže na ni to
bude mít minimální dopad. O čtyři procenta vyšší úrokové sazby hypoték znemožní bydlet mnoha lidem, firmy přestanou investovat a stanou se méně kon-

Martin Kukla
Narodil se 31. října 1982
v Pelhřimově.
■ Absolvoval VUT v Brně, obor
elektrotechnická výroba
a management.
■ Jedenáct let pracoval na
odborné pozici ve společnosti
Bosch Diesel Jihlava, kam se
v roce 2020 vrátil.
■ Od roku 2016 je za hnutí ANO
zastupitelem Kraje Vysočina, od
2018 byl náměstkem hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku.
Od loňska je také poslancem.
■ Je ženatý a má dva syny.
■

Co chystá Martin Kukla, může každý pravidelně sledovat na jeho facebookovém profilu facebook.com/MartinKuklaPolitik.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
kurenceschopné. Naše hnutí už několikrát navrhovalo snížení DPH na energie
a pohonné hmoty a zrušení platby na obnovitelné zdroje, ale vláda nás nevyslyšela. Kam až to zajde, to netuším, a potvrzuji, že za Babiše bylo líp.
V tuto chvíli jste na krajské i celostátní úrovni v opozici. Z pozice krajského předsedy hnutí ANO na Vysočině však máte v nadcházejících komunálních a senátních volbách jiné
ambice…
Je to tak. Sestavili jsme silný tým ze známých a především zkušených jmen, která figurují na kandidátkách ve čtrnácti
obcích na Vysočině, mimo jiné ve
všech bývalých okresních městech našeho kraje. Do Senátu za jihlavský okrsek
navrhujeme Janu Nagyovou, dříve Majerovou. Ta se kandidaturou vrací do po-

litiky, ze které se před lety kvůli naprosto neopodstatněné politické kauze Čapí
hnízdo stáhla. Lídrům věřím a přeji jim
silný tým, který je dovede k vítězství.
Zároveň všem členům děkuji za pomoc
při sestavování jednotlivých kandidátek. Bylo to náročné, ale když se dívám
na výsledek, věřím, že jsme zvolili zkušené zástupce, kterým voliči mohou svěřit svoji důvěru. A naše cíle se rozhodně
nemění – nasloucháme lidem a řešíme
jejich problémy.
Vraťme se ještě na úroveň krajské
politiky. Pád ruské Sberbank dopadá na Vysočinu velmi tvrdě. Je totiž
jedním z pěti krajů s účty u Sberbank – Vysočina však má v bance
bezkonkurenčně nejvíce peněz. Jak
se k situaci stavíte?
Zatímco současný hejtman Vítězslav

Schrek (ODS) uklidňuje, že kraj všem
závazkům dostojí a stejně tak bude schopen financovat i rozvojové projekty, nikdo mi nevymluví, že tato nepříjemnost
bude mít v dlouhodobém horizontu
(pravděpodobně až po konci tohoto volebního období a možná v tom je zakopaný pes) na Vysočinu velmi výrazný
dopad. Začnou se odsouvat realizace investičních akcí, další se přestanou plánovat a peníze zkrátka budou chybět.
Opravdu těžko se smiřuji s tím, že školy
přestávají mít provozní peníze na stále
se zvyšující ceny energií. Kraji holt chybí 2,7 miliardy korun. Zatímco současné krajské vedení vyčkává, z pozice poslance dělám maximum pro to, aby se situace vyřešila co nejdříve. Interpeloval
jsem premiéra Petra Fialu a také ministra financí Zbyňka Stanjuru (oba ODS).
Toto téma budu nadále otvírat a pokoušet se o brzké řešení ve prospěch Vysočiny a lidí, kteří u nás žijí.
Poslanec, krajský zastupitel, aktivní
politik. Máte vůbec volný čas? A pokud ano, jak ho trávíte?
Opravdu moc času nezbývá, ale když se
chvíle najde, věnuji se rodině – manželce a dvěma synům, včelařím a zbytek
trávím v lese. Kluci jsou neposedové
a člověk se s nimi nezastaví, ale užívám
si toho, že spolu podnikáme nejrůznější
aktivity a třeba v lese už můžu staršímu
ze synů předávat zkušenosti. Jsem totiž
taky jedním z desítek tisíc majitelů několika málo hektarů lesa na Vysočině,
a jak teď všichni víme, práce je v lese
více než dost. Ovšem přiznávám, že
kdyby nebylo táty a jeho velké pomoci,
nemohl bych všechno stíhat, to by
prostě nešlo.
(PR)

Kraj Vysočina
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Závod ukončilo těžké zranění
Bikerský maraton
v Jihlavě skončil
předčasně. Zhruba
v polovině závodu
ho pořadatelé zrušili
kvůli drsnému pádu
jednoho z účastníků.
EVA STREICHSBIEROVÁ
JIHLAVA | Dva roky se v Jihlavě těšili
na jubilejní desátý ročník cyklistického
závodu Jihlavská 24 MTB marně. Proti
byla opatření související s koronavirovou pandemií. O to větší radost všichni
měli letos, kdy už strašák jménem covid
konečně zmizel.
Jenže...
Start závodu, který se jel tentokrát
jako evropský šampionát MTB WEMBO a na němž se sešly bezmála čtyři stovky jezdců, se uskutečnil podle plánu.
A ani v následujících hodinách se nic zásadního nedělo, kromě toho, že se bikeři
museli potýkat s obrovským vedrem.
S blížící se půlnocí však přišla špatná
zpráva. „Stalo se to, že v průběhu 13. hodiny závodu jeden z účastníků spadl
v části tratě Nad Plovárnou. A byl to
pád s těžkými následky,“ prozradil ředitel závodu Jiří Holoubek.
Ve zmiňované části tratě musí jezdit
závodníci po jednom, tudíž za pád dvaačtyřicetiletého jezdce ze Slovenska nikdo nemohl.
„Upadl sám,“ potvrdil Holoubek.
„Navíc závodníci před ním a za ním jeli
s velkým odstupem. Každopádně hned,

Zpočátku se zdálo, že letošní ročník závodu Jihlavská 24 MTB nemůže absolutně nic ohrozit, jenže pak se při nezaviněném pádu těžce zranil jeden ze zahraničních účastníků a pořadatelé maraton raději ukončili. FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK (3x)
jak k němu dorazili, začali s poskytováním první pomoci a okamžitě volali
nám pořadatelům,“ dodal.
Těžce zraněného slovenského bikera
nakonec transportoval vrtulník do brněnské nemocnice.
„V tu dobu jsme závod pozastavili,
jenže pak jsme dostali zprávy, které
jsme vyhodnotili jako nedostatečně optimistické, tudíž jsme se rozhodli závod
ukončit,“ oznámil šéf pořadatelského
spolku Sliby-Chyby.
A zbytek startovního pole rozhodnutí
pořadatelů přijal s velkou úlevou. Po takových zprávách se totiž jakákoliv chuť
pokračovat v závodění o nejlepší příčky
úplně vytratila.

Bikerský maraton se jezdí centrem Jihlavy a v jeho přilehlých částech.
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Nevíš,
co po škole?
U nás ti místo

držíme
a dobře Ti

zaplatíme.

Mladý kolektiv
Super šéf | Vyděláš si
Výplata se nezpozdí | Chceme i holky
Brno – Lesná | Modřice | Velké Meziříčí
Pro více informací navštivte
autopokorny.cz/kariera
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Římský autor Gaius Titus Petronius: Nedělá dobře...

Tajenka: … ten, kdo rychle uvěří.
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SUPER CENY

PONDĚLÍ
AŽ
STŘEDA

27. 6. – 29. 6. 2022

10 14,90

1 l/21,80 Kč

Radegast rázná 10 0,5 l

14 90
19,90

1 kg/19,90 Kč 1 kg/129,90 Kč 1 kg/99,90 Kč 100 g/14,98 Kč 100 g/8,51 Kč

SÍŤ PRODEJEN COOP DRUŽSTVA HB: HAVLÍČKOBRODSKO, KROMĚŘÍŽSKO, OLOMOUCKO, TŘEBÍČSKO | Seznam všech prodejen na www.coophb.cz.

90

Kunín mléčná rýže 175 g různé příchutě
Rybí filé 400 g
Krumlovské špekáčky 1 kg

Antoni CZ

Haberská klobása 1 kg

Centrální výrobna Habry

Meloun vodní 1 kg

59 79,90
99 90
149,90
90

129 90
176,90
19 29,90
90

V letáku mohou být použity ilustrační fotografie. Ceny jsou bez dekorace. Za tiskové chyby neručíme, případná změna
vyhrazena. Nabídka platí do vyprodání zásob. Prodej je možný pouze v obvyklém množství pro domácnost.

BROSKVE LOUPANÉ PŮLENÉ
ATI FRUIT 850 ml
(PEVNÝ PODÍL 470 g)

- 43 %

69,90

39 90
100 g/8,49 Kč

GOUDA 48 %
1 kg

229,90

- 35 %

149 90
1 kg/149,90 Kč

Třebíčsko a Žďársko
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„Někoho staršího by museli
vytáhnout leda z důchodu“
Nejstarším hokejistou
Horácké Slavie Třebíč
bude zřejmě i v další
prvoligové sezoně
obránce Jiří Hunkes.
Na konci července
oslaví 38. narozeniny.
EVA STREICHSBIEROVÁ
TŘEBÍČ | Loni už si skoro vybíral hřebík, na který definitivně pověsí svoje
brusle. Jenže pak přišla nabídka z Chance ligy, konkrétně z Třebíče, a Jiří Hunkes si řekl, že tedy ještě aspoň jednu sezonu zkusí.
A jelikož to byla vesměs vydařená sezona, letos konec profesionální kariéry
ani nezvažoval a hned se s Horáckou
Slavií dohodl na pokračování.
„Tak nějak jsme počítali, že ještě rok
zůstanu. Uplynulá sezona se nám opravdu povedla, všichni jsme nakonec byli
spokojeni. A tak ani nebylo nad čím
dlouho přemýšlet,“ svěřil se sedmatřicetiletý rodák z Brna, který v minulosti působil hned v několika extraligových klubech a tři sezony si zahrál i ruskou
KHL.

Hokejový obránce Jiří Hunkes (vlevo) přidá v dresu Horácké Slavie Třebíč ještě minimálně jednu sezonu. Loni už sice
přemýšlel nad koncem kariéry, ovšem nakonec se nechal přesvědčit a udělal dobře.
FOTO | MARKÉTA KŘÍŽOVÁ (2x)
Za celý uplynulý ročník jste dal pouze jediný gól, vybavíte si komu?
(dlouze přemýšlí) Vím přesně, jak jsem
ho dal, ale jinak jste mě nachytala. V zápase s Prostějovem?

Říkáte, že mezi mladé spoluhráče
jste zapadl v pohodě, proto nebyl
důvod nic měnit?
Svědčilo mi to. I když já mám rád srandu pořád, tudíž to není tak, že pokud
bych byl už jen doma, stal by se ze mě
morous. (směje se)

S Vrchlabím...
Aha. Já si jen pamatuju, že se na mě
zrovna byla podívat rodina. A taky Petr
Švancara (bývalý kapitán fotbalové
Zbrojovky Brno), který po mém gólu
udělal ve VIP trochu show. (směje se)

Když jste loni do Třebíče přicházel,
nic moc jste o klubu nevěděl. Co mi
o něm řeknete teď?
Těžká otázka... Začnu tím, že je to menší klub, myslím v porovnání s vyššími
soutěžemi. Vede ho méně lidí, kteří
jsou ovšem velcí srdcaři a na klubu jim
záleží. Člověk se tady cítí moc dobře.
A jaké je podle vás Třebíč město?
Měl jste čas si pořádně prohlédnout
její dominanty?
Musím se přiznat, že celkově k nějakému poznávání míst a architektury jsem
zatím nedorostl. Samozřejmě, že pokud
jedeme někam na dovolenou, tak se jdu
podívat na důležité památky v tom daném místě, ale detailněji nikdy nic nezkoumám. Třeba to přijde až později.
Pojďme se tedy raději vrátit k hokeji. Loňská prvoligová sezona se pro
Třebíč dlouho vyvíjela skvěle, ale nakonec tomu přece jen asi něco chy-

Už se na vás přišel kouknout někdy
v minulosti?
Třeba když jsem hrál v Praze nebo v Liberci. Jsme s Petrem kamarádi.
Škoda, že nejezdil častěji, gólů na
kontě jste mohl mít víc...
(směje se) Taky jsem mu to říkal. I když
já myslím, že můj střelecký apetit by asi
moc neobnovil ani on.
Atmosféru v Horácké Slavii označuje brněnský rodák Jiří Hunkes jako rodinnou a právě rodinný život mu náramně svědčí.
bělo. Nebo vám snad čtvrtfinálová
účast stačila?
Jasně, že něco chybělo. Ale z celkového
pohledu musím sezonu hodnotit pozitivně. A že jsme se nedostali dál? Nevyšlo
to, Sokolov hrál opravdu dobře.
Předpokládám, že coby nejstarší

hráč týmu jste si občas ve vypjaté
chvíli vzal slovo a mladším spoluhráčům promluvil do duše...
Někdy jsem určitě promluvil, jenže pokud tým šlape, není potřeba mluvit moc
často. Navíc já sám to nemám moc rád.
Takže i pro další sezonu budu mnohem
radši, když nebudu muset tolik mluvit.

Opět byste měl být nejstarším hráčem Horácké Slavie, nebo snad
máte informace, že vedení klubu přivede někoho staršího?
To by ho leda museli vytáhnout z důchodu. (směje se) Ano, myslím, že v týmu
budu zase nejstarší.
A když tak sledujete, jak se váš tým
tvoří, jste optimista?
Doufám, že budeme hrát zase dobrý hokej na slušných příčkách.

INZERCE

JSME NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE MUNICE A VÝZNAMNÝ DODAVATEL VOJENSKÉ
TECHNIKY DO ČR I ZAHRANIČÍ.
VŠICHNI SE ZNÁME, ZÁLEŽÍ NÁM PROTO NA DOBRÉ ATMOSFÉŘE.
I DÍKY NÍ ODVÁDÍME ŠPIČKOVOU PRÁCI.
NEUSTÁLE ROSTEME. HLEDÁME PROTO KOLEGY NA ŠIROKÉ MNOŽSTVÍ POZIC.

PRO VÝROBU RUČNÍCH ZBRANÍ

• ZÁMEČNÍK • PUŠKAŘ • LAKÝRNÍK • VÝROBNÍ DĚLNÍK
• VEDOUCÍ VÝROBY

PRO VÝROBU MUNICE A VÝBUŠNIN

• VÝBUŠNINÁŘSKÝ DĚLNÍK • SKLADNÍK-OBSLUHA VZV
• ASISTENSTKA NÁKUPU A PRODEJE

PRO OPRAVU VOJENSKÉ TECHNIKY

• AUTOMECHANIK • AUTOELEKTRIKÁŘ • LAKÝRNÍK
• MECHANIK-OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
• DISPEČER PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

PRO VÝROBU STŘELIVA

• VÝROBNÍ DĚLNÍK • SEŘIZOVAČ • MISTR VÝROBY
• TECHNIK KONTROLY • BALISTIK • TECHNIK ÚDRŽBY
• VÝROBNÍ TECHNOLOG
Pracoviště: Polička – Bořiny
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Nástup možný ihned.
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