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ŽÁDNÝ HOTELOVÝ POKOJ
NEMÁ TOLIK HVĚZDIČEK
DECATHLON
HRADEC KRÁLOVÉ
Otevřeno každý den od 9.00–20.00

Sleduj nás!
decathlon.cz

100 Kč kreditu navíc
ke každé SIM MOBIL.CZ

Bonusový kupón 100 Kč platí pouze při zakoupení nové SIM na
jedné z poboček České pošty, a.s. od 1. 6. 2022 do 31. 6. 2022.
Více o předplacené kartě na www.mobil.cz

Karel
Heřmánek ml.
Facky,
které jsme
v divadle
dostali,
nás obrnily
24. 6. 2022
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Zvony připomínají oběti heydrichiády
NÁŠ KRAJ

Léto bude plné hudby,
akcí i výstav
...str. 17 až 40

ROK OD TORNÁDA

Jak se jih Moravy vyrovnal
s přírodní pohromou ...str. 8 a 9
Atriem Larischovy vily v Pardubicích od pondělí zní dva nové zvony pojmenované Ležáky a Zámeček Pardubičky Larischova vila na památku popravených obyvatel Ležáků a pardubického odboje. Nacisté na popravišti Zámeček zastřelili 194 lidí. Zvony zaplatili legionáři z peněz, které utržili za kovové části staré střechy Larischovy vily. FOTO | TOMÁŠ KUBELKA

Místo kasáren škola

Nová základní škola by mohla vyrůst v prázdném areálu Masarykových kasáren
PARDUBICE | Pardubičtí politici vedou dlouhé roky diskuse o tom, co by
mohlo vzniknout místo vojenského
brownfieldu uprostřed Pardubic.
Areál Masarykových kasáren na rozhraní čtvrtí Skřivánek a Višňovka už
roky zeje prázdnotou. Bývalý „buzerplac“ slouží alespoň jako záchytné parkoviště a jednou za rok se mezi baráky a
sklady koná akce jménem Retroměstečko. Pardubická radnice tento týden přišla s nápadem na výstavbu nové základní školy. Polepšil by si tím hlavně čtvrtý
školský obvod.
„Jedná se o pozemky města, právě
čtvrtý školský obvod potřebuje navýšení kapacit nejvíce, výstavba úplně nové

školy je lepší cestou než obtížné a limitované přístavby škol v obvodě,“ uvedl
náměstek primátora zodpovědný za
školství Jakub Rychtecký.

540

žáků by mohlo
usednout v lavicích
nové základní školy.

Nová škola by kapacitou posloužila
více než 500 žáků, takže by výrazným
způsobem pomohla rostoucí demografické křivce. Vyplývá to z analýzy, kterou si nechalo zpracovat město.
„Z provedené analýzy vyplývají klíčové závěry. Od roku 2020 nastupují do
škol silné populační ročníky, ty slabší

naopak budou odcházet, roste nám počet obyvatel. Vzhledem k plánovaným
developerským projektům lze očekávat,
že se počet dětí s povinnou školní docházkou v nadcházejících letech ještě
navýší. Povinností města přitom je zajistit těmto dětem místo v mateřských a základních školách. Právě výstavba ZŠ v
areálu Masarykových kasáren se nám
jeví jako nejefektivnější, nejrychlejší a
dle zpracovatele studie optimální řešení, jak koncepčně navýšení kapacit ve
městě zajistit,“ dodal Rychtecký.
Inspiraci při hledání podoby budoucí
„základky“ našli politici v Jesenici u
Prahy, kde postavili školu odpovídající
potřebám města. POKR. NA STRANĚ 5

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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„Celý život přemýšlím, proč si mě
Jarmile Doležalové (82),
rozené Šťulíkové, bylo
dva a půl roku, když
kamenická osada Ležáky
byla vyhlazena nacisty,
její rodiče zavražděni a
ona přidělena německé
rodině Paetelových. Po
návratu mluvila ve škole
německy.
RADEK LATISLAV
LEŽÁKY | Dnes uplyne 80 let od ležácké tragédie. Už minulou neděli si stovky lidí během pietního aktu připomněly
osud vypálené osady Ležáky.
Byla mezi nimi i poslední přeživší Jarmila Doležalová. Právě ona a její
sestra Marie jako jediné přežily. Jarmila
po dvou přestupních stanicích skončila
v rodině zemědělského inženýra Rudolfa Paetela v dnešním Puszczikowu v
Polsku, tehdejší součásti Německa.
„Hlavně jsem ráda, že jsem se vrátila
z Německa. Mohla jsem poznat, odkud
rodiče pocházeli a co všechno se na Ležákách stalo,“ vzpomíná po 80 letech
Jarmila Doležalová, která bydlí ve Včelákově a má sedm dětí a deset vnoučat.
INZERCE

AUKCE NEMOVITOSTÍ
ZDARMA
Prodejte Vaši nemovitost
(byt, dům, pozemek)
za nejvyšší možnou cenu
formou elektronické aukce
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

Osmdesát let staré události jsou pro Jarmilu Doležalovou stále živé. Vpravo její maminka Marie Šťulíková, která zahynula v koncentračním táboře v Osvětimi. Na jejím klíně sedí dcera Marie, vlevo od ní Jarmila. FOTO | OSUD JMÉNEM LEŽÁKY
Osm desítek let je dlouhá doba. Jak
to všechno s odstupem vnímáte?
I když jsem pamětnice a moc si toho nepamatuju, tak pořád v sobě něco mám,
že se něco hrozného stalo. Před lety na
mě zanechala vliv návštěva Polska a Německa, kde jsem bydlela s Paetelovými
a na vlastní oči jsem viděla místa, kterými jsem prošla. Pamatuju si na krásnou
velkou kuchyň, jak jsme se dívali od velkého jídelního stolu na zahradu, nebo
jak jsem tam jedla pudink nebo vajíčko
s mlékem. To mě chutná dodnes. Je mi
líto, že si toho víc nepamatuju, proto
toho nemůžu moc vypravovat.
Jaký byl návrat do Československa
po válce?
Musím říct, že jsem byla velice hodné
dítě. Kam mě postavili nebo posadili,
tam jsem zůstala. Ze začátku jsem vůbec nevěděla, proč mě odvážejí. Uklízeli jsme a najednou před domem zastavilo auto a odvezlo mě. Seděl v něm kriminální inspektor Josef Ondráček. Nijak jsem se nebránila. Byl to pro mě
strejda, který se o mě ze začátku hodně
staral. Bral mě i na fotbal a chodili jsme
pořád po nějakých známých. Bylo mně
smutno, když najednou odešel. Musel
utéct do ciziny, protože věděl moc věcí.
Někdo ze známých mu řekl, ať skočí do
auta a odjede. Nakonec se dostal do Wisconsinu v Americe. Bydlel v Milwaukee. Několikrát jsme se s ním viděly,
jezdil do Ležáků po sametové revoluci
pravidelně.

Jaké vztahy máte s Paetelovými?
Věděli, odkud pocházíte?
Na začátku nevěděli. Jméno Jarmila se
jí nezdálo, tak mě přejmenovali na Camilla. Dnes žijou mé nevlastní sestry, píšeme si. Braly mě vždycky jako sestru.
S rodinou v Německu jsme udržovala kontakt?
Když mě odváželi, paní Paetelová mi
řekla, že kdybych neměla v Československu kde bydlet, tak by si mě ráda nechala. Deset let jim trvalo, než na mě sehnali adresu. Dopisy, které mi psali
jako dítěti, nikdy nedorazily. Po deseti
letech jsem už neuměla německy, protože každý se snažil, abych němčinu rychle zapomněla. Hlavně dědeček nechtěl,
abychom si se sestrou němčinu opakovaly. Byl skoro tři roky v koncentračním táboře v Buchenwaldu. Hrozně to
na něj dolehlo, k tomu ještě špatně slyšel na jedno ucho. Museli jsme na něj
křičet. Navíc ho dusili komunisti, že neplnil dodávky. To se člověk dozvěděl,
až když byl dospělý, jako děti jsme z
toho neměly rozum.
Paní Paetelovou jste vnímala jako
maminku?
Po deseti letech už to pouto nebylo tak
silné. Ve Včelákově se byla dvakrát podívat. Člověk ji rád viděl. S panem Paetelem jsem se jednou setkala v Praze, zemřel na začátku 90. let.
Jaké byly začátky v české škole?

Uměla jste hlavně německy.
Česky jsem se naučila dost rychle. Ze
vzpomínek mé spolužačky vím, že když
mě pan řídící vyvolal k tabuli a oslovil
Jarmilo Šťulíková, řekla jsem mu německy, že jsem Camilla Paetel. Když
jsme svačili, rozložila jsem si okolo
ubrousky a všem spolužákům popřála
Guten Appetit, Gutten Apetit. (smích)
Dívce, se kterou jsem seděla v lavici,
jsem prý za kaňku do sešitu německy
řekla, že je prase. Psala levou rukou.
Spolužačka ale nevěděla, co je
Schwein, proto jsem pohotově namalovala prase. (smích)
Jak si myslíte, že by vypadaly Ležáky dneska, kdyby nebyl 24. červen
1942?
Neumím si to moc představit, protože
všechno byly staré chaloupky. Jen Sýkorovi měli postavený nový domek. Bylo
by to asi zajímavé, jak by to vypadalo.
Možná bych dnes v mlýně bydlela, možná by to byl samej Pražák na chalupách...
Co byste se ráda dozvěděla o Ležákách, co ještě nevíte?
Všechno jsem si uvědomila, až když
jsem měla vlastní děti. Je to těžké, pamětníci už odešli, hodně lidí vyprávělo.
Je škoda, že pokud se člověk mohl na
něco zeptat, tak se nezeptal. Hodně toho
vypátrala moje dcera, za což jsem moc
ráda. Zjistili jsme dokonce, že naším
vzdáleným příbuzným byl i František
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vybrali,“ říká poslední z Ležáků
Křižík. V nedalekých osadě Doly u
Luže dělal elektrické pokusy, vzal si
Pavlínku Šťulíkovou z mého příbuzenstva.

Ležácká tragédie

Přemýšlíte nad tím, že to, jak jste
jako malá vypadala, vám zachránilo
život?
Celý život na to myslím, proč asi vybrali mě... Já to nevím.
Myslíte si, že některé z ležáckých
dětí mohlo úplnou náhodou přežít, i
když byly všechny úředně prohlášeny za mrtvé?
Je to těžké, můžeme o tom přemýšlet,
ale pravdu se stejně nikdy nedozvíme.
Zajímalo by mě to. Nedá se vyloučit, že
některé přežilo...
Co byste vzkázala budoucím generacím?
Aby byli rádi, že se mají kam vrátit. A
když mají hodný rodiče, se kterými si rozumí a dobře se o ně starají, tak by si
toho měli vážit.

Kriminální inspektor Josef Ondráček drží v náručí téměř šestiletou Jarmilu
Šťulíkovou, kterou v roce 1946 vypátral v Německu.
FOTO | ARCHIV RODINY

Osadu Ležáky nacisté vypálili
24. června 1942 jako odplatu za
pomoc paraskupině Silver A ve
složení Alfréd Bartoš, Josef Valčík
a Jiří Potůček. Při zásahu v
Ležákách nacisté zavraždili 33
jejich obyvatel - 18 žen a 15 mužů.
Dalších sedm lidí z osady a víc než
třicet spolupracovníků parašutistů
zastřelili 25. června a 2. července
1942. Jedenáct ležáckých dětí
našlo pravděpodobně smrt v
Chelmnu. Přežily jen sestry
Šťulíkovy, které byly poslány do
Německa na „převýchovu“.

Vypálení osady po 80 letech připomenou přednášky, koncert i nový film
LEŽÁKY | Komentované prohlídky pietního území, ukázky vojenské techniky, výstavy a nový film o Ležákách.
Tak bude na den přesně vypadat pietní
vzpomínka na vypálenou osadu Ležáky po 80 letech. Uctít památku obětí
přišly stovky lidí do Ležáků už v neděli. Páteční akce bude jiná. Vzpomínkový den připravil Pardubický kraj ve
spolupráci s Památníkem Lidice, Památníkem Ležáky a Československou
obcí legionářskou.
Veřejnost si bude moci po celý den
prohlédnout zdarma muzeum, výstavu
obrazů akademické malířky Zdeny
Landové, která v uceleném souboru řemeslně dokonale propracovaných kre-

seb černou křídou zadokumentovala působení parašutistů na Pardubicku a
tragédii Ležáků.
Louka nad osadou bude po celý den
patřit ukázkám vojenské techniky a výcvikům. Na programu je také přednáška
Jarmily Doležalové, poslední přeživší z
Ležáků. Odpoledne se mohou zájemci
vydat na komentovanou prohlídku po
hrobodomech s Jarmilou Doležalovou
ml., která o osudu Ležáků napsala několik knih. Na památku zemřelých ležáckých dětí dojde také k předání památeční prstě z Chelmna, kde místní děti zahynuly.
Vzpomínkový den vyvrcholí komponovaným pietním večerem mapující klí-

čové okamžiky období heydrichiády.
Na programu je koncert Komorní filharmonie Pardubice s operní pěvkyní Dagmar Peckovou. Slovo dostanou historici, zástupci Armády České republiky i
římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik. Součástí večera bude premiéra hraného dokumentu Stříbrné requiem režiséra Víta Mazánka. Film je zasazený do
období protektorátu a připomene příběhy klíčových postav pardubického odboje. Do role okresního hejtmana Josefa Kuchaře se nechal obsadit i hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický.
Program 24. června v Ležákách
9 - 17 hodin prohlídky muzea, výstava

obrazů z komiksu Hrdé Ležáky od Štěpána Doležala, výstava Hrdinové – Příběhy odvahy a zrady v obrazech Zdenky Landové
10 - 18 hodin ukázky vojenské techniky a výcviku, louka nad osadou
10 - 12 hodin přednáška Jarmily Doležalové, hlavní pódium
13 - 14 hodin projekce minidokumentů Minuta z historie
14 - 15 hodin komentovaná prohlídka
Jarmily Doležalové ml., pietní území
15 - 16 hodin předání prstě z Chelmna
a vyhlášení výsledků branné soutěže
16 - 17 hodin komentovaná prohlídka
Jarmily Doležalové ml., pietní území
20 - 22 hodin - pietní večer Ležáky 80

Místo kasáren nová základní škola
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Z vyjádření pardubických radních vyplývá, že pokud záměr schválí zastupitelé, nepůjde o žádnou malou školu.
„Cílem projektu ZŠ T. G. M v Pardubicích je vytvoření nových prostor základní školy o kapacitě 540 žáků. V rámci projektu počítáme s vybudováním
stravovacího prostoru zahrnujícího jídelnu a vývařovnu s kapacitou 615 jídel, minimálně 18 kmenových učeben,
odborné učebny, školní družiny, knihovnu, jazykové a IT učebny a další prostory sloužící například k výuce hudební a
výtvarné výchovy i dalších předmětů,“
sdělil náměstek primátora zodpovědný
za rozvoj města Jan Nadrchal.

Vizualizace možné podoby ZŠ T.G. Masaryka.

FOTO | ARCHIV MAGISTRÁTU

Co se pohybových aktivit týče, škola
má disponovat tělocvičnou, gymnastickým sálem a multifunkčním venkovním
sportovištěm i dostatečně prostorným a
kvalitním zázemím pro personál a vedení školy. Návrh, který radním ke schválení doporučila komise pro vzdělání, počítá i s parkovacími místy.
„V návrhu stavby je tak myšleno
opravdu na vše, inspiraci jsme navíc čerpali z již postavené základní školy v Jesenici, která je plně funkční a byla postavena s dotační podporou,“ dodal Rychtecký. Také Pardubice mají velkou šanci získat na investici za zhruba 450 milionů korun 90procentní dotaci ze státního rozpočtu. Stavba by mohla začít růst
v roce 2024 nebo 2025.
(lat)
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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.

12 24. června 2022

Česká republika

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

VÝKUP VOJENSKÝCH VĚCÍ

(helmy, bajonety, bodáky...) A VZDUCHOVEK

DÁLE PAROŽÍ, TROFEJE I CELÉ SBÍRKY

776 192 242

vykupparoziaeu@gmail.com

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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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.
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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

MF
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Od 1.7.2022 pro Vás otevíráme

PATRO SNŮ

Fráni Šrámka 1139/2 , 500 02 Hradec Králové

Chcete se cítit lépe, zdravě a spokojeně?
Tři profesionálové spojili své síly a jsou připraveni Vám pomoci.

Trápí Vás zdravotní problém
a neznáte příčinu?
Pomocí biorezonance jí najdeme
a odstraníme.

SensiClinic
diagnos�cké centrum

www.sensiclinic.cz
mobil: 777 337 607

Otékají Vám nohy, bolí Vás svaly
a záda, jste unaveni?
Relaxační, lymfatické masáže a další
procedury jsou pro Vás řešením.
www.milleniumbodycare.cz
mobil: 774 204 552

Jste ve stresu, máte problémové vztahy,
cítíte se vyhořelí nebo Vás sužuje strach?
Zbavte se toho
Rychle-Účinně-Šetrně a navždy.
www.vendypourova.cz
mobil: 739 662 505

· · · LETNÍ AKCE · · ·

Objednejte se do konce srpna a získejte dárek ZDARMA!
Pro více informací volejte nebo navštivte naše webové stránky.
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NÁŠ KRAJ
VELKÉ FESTIVALY

20-21

Obří hudební festivaly se po dvou letech
vrací do východních Čech. Koronavirus je
už odsouvat nebude, a tak se lidé mohou
těšit na oblíbené České hrady.

ček, které označují horské boudy i přírodní
útvary a už sto let pomáhají v Krkonoších s
orientací bloudícím turistům, se během
léta objeví na hřebenech nejvyšších hor.

HRADECKÝ STŘÍBRŇÁK

30

Léto plné novinek slibuje návštěva safari
parku ve Dvoře Králové nad Labem. V areálu vzniká zcela nový pavilon tučňáků.

Hradecký kemp Stříbrný rybník zažívá
boom. Městské lesy do areálu znovu investovaly, novinkou je možnost mít zde svatbu nebo vyzkoušet vodní lyže.

BROUMOVSKÉ BAROKO

24

HISTORIE LYŽOVÁNÍ

32

DIVADELNÍ REGIONY

26

HRAD SVOJANOV

34

SAFARI PARK

22

Sedmnácté Poklady Broumovska otevře
premiéra skladby Kryštofa Marka Krajina
paměti.

Letošní Regiony, divadelní festival s pořadovým číslem 27., nabídnou v osmi dnech
a nocích 302 představení od Macbetha po
Konec rudého člověka.

MUTTICHOVY ZNAČKY

28-29

Sedm desítek nových Muttichových zna-

V Krkonoších začala hlavní část turistické
sezony. Letošní novinkou je Muzeum lyžování v Dolní Branné, které vymyslel trenér
olympijských medailistů Aleš Suk.
Hrad Svojanov, který se nachází nedaleko
Poličky, prakticky každý víkend o letních
prázdninách ožije velkou akcí.
Foto na titulní straně: archiv MAFRA

Speciál DNES je komerční příloha MF DNES
Vedoucí komerčních příloh:
Kamila Hudečková

Inzerce:

Regionální obchod

Regionální obchod

MAFRA, a.s., Karla

Martin Uttner

Václav Veselý

Koordinátorka projektu:
Jana Blažková

Engliše 519/ 11, Praha 5

martin.uttner@mafra.cz

vaclav.vesely@mafra.cz

150 00

Mobil: 734 517 276

Mobil: 702 021 398
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Covid konečně nebude

Obří hudební festivaly se po dvou letech vrací do východních Čech. Koronavirus
je už odsouvat nebude, a tak se lidé mohou těšit na oblíbené České hrady.

FESTIVAL ČESKÉ HRADY NA KUNĚTICKÉ HOŘE TĚŽÍ HLAVNĚ Z TOHO, ŽE DO AREÁLU SE DÁ POHODLNĚ A RYCHLE DOSTAT JAK Z PARDUBIC, TAK Z HRADCE
KRÁLOVÉ. POŘADATELÉ TAK NEMAJÍ PROBLÉM S NÁVŠTĚVNOSTÍ, KTERÁ JE OBVYKLE VÍCE NEŽ SLUŠNÁ. LETOS SE BUDE HRÁT PO TŘECH LETECH.

TEXT: MILAN ZLINSKÝ
FOTO: ARCHIV MAFRA

zákazníkům pořadatelé velké dvoudenní
hudební přehlídky.

ro někoho to může být skoro až
zlý sen. Přesto je to pravda. Poslední velké prázdninové hudební festivaly se konaly před
třemi roky.
Sezony 2020 a 2021 téměř kompletně
zničil covid a vládní nařízení proti jeho šíření. Až letos se vše vrací k normálu, tedy
téměř vše.

ČESKÉ HRADY JSOU ZPĚT
Naopak další podobně velká událost se
koná. Tradičně v druhé polovině července zaplní pastvinu pod hradem Kunětická hora fanoušci hudebního festivalu
České hrady. A už nyní je jasné, že jim organizátoři naservírují pořádnou porci
muziky všech možných žánrů. „Fanouškům nabídneme to nejlepší z české a slovenské hudební scény v čele s kapelami
Rybičky 48 a Chinaski. Návštěvníci sedmnáctého ročníku tohoto legendárního putovního festivalu se budou moci dále těšit na kapely Divokej Bill, Mig 21 nebo Mirai či interprety Tomáše Kluse, Pokáče,
Annu K. a další kapely a hudebníky,“
uvedla mluvčí akce Martina Reková.
Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky. Na místě bude vstupné stát 890 korun na pátek, 990 korun na
sobotu a permanentka 1600 korun. Připraveny jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Permanentky Exklusiv s přístupem
do backstage jsou v prodeji za 4 000 korun. „Jsme rádi, že můžeme letos návštěvníky opět přivítat jak v areálech festivalu,

P

LÉTOFEST NEPŘEŽIL
Ovšem dva roky restrikcí si vyžádaly i své
oběti. Mezi ty největší patří Létofest. Velká hudební přehlídka, která se pravidelně konala na začátku prázdnin na pardubickém dostihovém závodišti, letos nebude. Velká akce, která v minulosti přivezla
i kapelu Kabát, nevydržela dlouhou pauzu a letošní ročník pořadatelé odpískali.
„Je nám to líto, ale po dvouleté pauze a
v této nejisté době jsme museli udělat fatální rozhodnutí. Ročník 2022 neproběhne, proběhnout nemůže. Důvodů je více,
ale ten hlavní je doba covidová a její důsledky pro naši branži. Prostě chceme
hrát férovou hru, a proto jsme se rozhodli, že vám vrátíme peníze,“ vzkázali svým

tak i v ojedinělém prostředí osmi hradů
po celé České republice. Právě možnost
spojení hudebního zážitku s návštěvou
památek je to, co už sedmnáct let dělá
festival Hrady CZ jedinečným,“ říká jeden z organizátorů festivalu Michal
Šesták. „K hradnímu festivalu patří neodmyslitelně rej masek, proto vyzývám návštěvníky, ať se zúčastní našeho tradičního karnevalu o ceny. Hrady CZ jsou zpět
v plné síle, pojďme to společně oslavit,“
dodává spoluorganizátor Viktor Souček s
tím, že u hradu mezi Pardubicemi a Hradcem Králové se bude hrát v pátek 22. a v
sobotu 23. července.
FRIENDS FEST JEDE DÁL
Jednou z mála událostí, které se konaly i v
posledních dvou letech, byl pardubický
Friends Fest. Jeho pořadatelé jednak těžili
ze srpnového termínu, kdy čísla nakažených byla nejnižší, a také z odvahy. Před letošním ročníkem tak nemají důvody cokoli měnit či budovat znovu. V sobotu 13.
srpna bude závodiště v Pardubicích opět
patřit všemu americkému. „Na akci se
předvedou nejsilnější muži z Česka. Poměří své síly v několika těžkých disciplínách.
Uvidíte například tahání několikatunových Ford trucků,“ zvou pořadatelé.
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brzdit velké festivaly
Ti už ani nemusí zmiňovat, že u paddocku bude k vidění bezpočet amerických
aut v čele s Fordy mustangy, přehlídka rodea nebo dobová i současná vozidla U.S.
Army. V nabídce bude i soutěž v pojídání
hamburgerů nebo klasický dětský den. O
muziku se tentokrát postará třeba David
Koller nebo Udo Dirkschneider se svojí
skupinou U. D. O. „Tento heavymetalový
zpěvák je nejvíce známý jako dřívější
člen skupiny Accept. Na Friends Festu
nám kromě jiného představí i své aktuální turné s názvem Game Over,“ dodali pořadatelé akce.
BRUTAL ASSAULT ROZDUNÍ PEVNOST
Podobná muzika v podobném čase bude
znít i pevností Josefov nedaleko Jaroměře. Tam totiž budou mít své obvyklé dostaveníčko vyznavači té nejtvrdší možné
hudby. Festival Brutal Assault se tentokrát koná od 9. do 13. srpna. „Brutal
Assault není o headlinerech, je to multižánrový festival bez hranic. Hledáme a
přivážíme nové talenty a to nejzajímavěj-
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ší z undergroundu – premiérové koncerty na akci tvoří až 40 procent,“ slibují pořadatelé velkého festivalu. Vstupenky lze
sehnat na webu akce s tím, že permanentka na všech pět dní stojí 4100 korun.
„Máme pro vás několik dobrých zpráv
týkajících se naší letošní sestavy. Ani jednu z kapel (až na Artillery) jste na Brutalu
ještě nikdy neviděli, takže jde zároveň i o
premiéry,“ zvou organizátoři.

METAL UVIDÍ I TRUTNOV
Kdo by nemohl vydržet čekat na příděl ostré muziky do srpna, bude mít šanci už o
měsíc dříve v nedalekém Trutnově. Tam
se totiž v areálu Na Bojišti koná akce s docela jasným názvem Obscene Extreme.
Vlasatí interpreti budou své umění předvádět od 13. do 17. července. Vstupenky
z OEF 2020 zůstávají v platnosti na OEF
2022. Není nutné mít nový voucher. Stačí, když na bráně ukážete starý, který
jsme vám zaslali v e-mailu po zaplacení
objednávky,“ uvedli pořadatelé s tím, že
lístek na celou akci je za 2700.

SODA POP V HRADCI NEBUDE
Poněkud zvláštní nový festival pak mělo
vidět letiště v Hradci Králové 12. a 13. srpna. Nápad na akci si dovezli pořadatelé z
Holandska a pohled na web festivalu
Soda Pop dával tušit, že půjde o nevšední
zážitek. „Archetypy SodaPopu ti pomůžou užít si festival na absolutní maximum. A taky pomůžou určit, s kým a jak
přesně si ho užijete. Pomocí kvízových
otázek ti napovíme, kam se zařadit, ale
výsledná volba je vždy na tobě,“ stojí na
webu akce, která se však nakonec konat
nebude. Překvapivé rozhodnutí oznámili
pořadatelé 10. června. „Velmi nás to
mrzí, ale bohužel jsme nuceni přesunout
SodaPop festival na rok 2023. Rostoucí
náklady všech služeb a válečný konflikt
na Ukrajině zasáhl do připravovaných
turné zahraničních kapel více, než si kdokoli dokázal představit,“ uvedli pořadatelé na Facebooku s tím, že všechny doposud zakoupené vstupenky na festival SodaPop budou vráceny v plné výši na
účet, ze kterého byly pořízeny.
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Novinkou v safari
parku budou tučňáci

Léto plné novinek slibuje návštěva safari parku ve Dvoře Králové nad Labem.
V areálu vzniká zcela nový pavilon tučňáků, v předělané expozici se ukážou
vzácní krokodýli štítnatí, zahrada poprvé ve své historii představí supy
bělohlavé a na návštěvníky čeká celá řada mláďat.
TEXT: TOMÁŠ PLECHÁČ
FOTO: SPDK

S

tavba pavilonu tučňáků nedaleko Neumannovy vily je před dokončením.
Stane se domovem pro 24 tučňáků brýlových, kteří žijí v jihozápadní Africe, na pobřeží Namibie a v
některých oblastech Jihoafrické republiky okolo Kapského Města.
„Chceme ukázat kousek Namibie u
městečka Lüderitz, kde tučňáci žijí. Stavba za bazénem, která bude skrývat filtraci a zázemí pro chov tučňáků, bude zvenčí připomínat dřevěné domy na pobřeží
Atlantického oceánu. Bude tam i primitivní jeřáb nebo maják a okolo rozmístěné
lodě, tak aby návštěvníci měli doopravdy
pocit, že přišli z vnitrozemí Namibie na
její pobřeží,“ popsal ředitel safari parku
Přemysl Rabas.
Bude to největší expozice tučňáků u
nás. Podle ředitele se otevře ještě před začátkem letních prázdnin. Nelétaví ptáci
dorazí z holandských zoo v Arnhemu a
Amsterdamu, malá skupina také z Polska. Nový pavilon je součástí přeshraničního projektu, který safari park připravil
ve spolupráci s polskou Zoo Opole.
Vedle bazénu pro tučňáky brýlové zároveň vzniká nový výběh pro antilopy. Už v
loňském roce zahrada v části věnované
fauně jihozápadní Afriky otevřela průchozí voliéru s plameňáky, kteří se nastěhovali v listopadu.
Dospělí jedinci zde dokonce vychovávají mláďata, vejce sneslo 18 párů. Odborníci přitom očekávali, že po přestěhování
si plameňáci citliví na změnu prostředí
dají několik sezon rozmnožovací pauzu,
tak jako se to stalo v jiných zoologických
zahradách.
Líhnutí plameňáků proto označují
jako mimořádný úspěch. „Dalo by se to
považovat za zázrak, ve skutečnosti jde
ale o výsledek dlouhodobě skvělé práce
našich chovatelů. Pro plameňáky i další
ptáky připravili ty nejlepší možné pod-

mínky. To se nyní zúročuje v podobě senzačního začátku chovné sezony,“ sdělil
zoolog Michal Podhrázský.
V letní sezoně safari park také otevře
novou expozici krokodýlů štítnatých v pavilonu Vodní světy. Tyto velmi vzácné
krokodýly dvorská zoo chová od konce
roku 2020, kdy po letech vyjednávání získala dospělou samici. Letos na jaře dorazili z francouzských zahrad tři mladí samci. Nastěhují se do ubikace, kterou dlouhé roky obývali krokodýli úzkohlaví.
Pět metrů dlouhý a téměř půl tuny vážící samec Kraken, jeden z největších krokodýlů v Evropě, s družkou Penelopou se
vloni na podzim přesunuli do polské
Lodže, kde mají mnohem větší prostor i
nádrže. „Někdejší ubikaci tomistom úzkohlavých upravujeme tak, aby tomuto
pralesnímu druhu krokodýla zcela vyhovovala. Vzhled pavilonu se výrazně změní,“ uvedl Michal Podhrázský. Jako první
uvidí návštěvníci v expozici devatenáctiletou samici, která je s dvěma metry aktuálně největším krokodýlem ve dvorské
zoo. Chov krokodýlů štítnatých je velmi
náročný, i z toho důvodu jsou k vidění
pouze ve dvanácti zoologických zahradách v Evropě. Na celé planetě je v certifikovaných zoo pouhých 74 jedinců. Díky
bohatému rejstříku hlasových projevů se

jim přezdívá zpívající krokodýli. Obvykle
dorůstají délky kolem 2,5 metru, samci
mohou mít i čtyři metry. Ještě donedávna o nich vědci téměř nic nevěděli. Populace krokodýla štítnatého ve volné přírodě prudce klesá.
Jedním z největších magnetů letní sezony je kromě afrického safari sedmičlenné stádo hrochů obývajících jezero v zadní části areálu. Obří letní výběh poprvé
objevuje také půlroční samice. Novinkou
v údolí hrochů je dřevěná vyhlídka, ze
které je kromě jezera vidět i sousední výběh Sahel s osly somálskými a přímorožci šavlorohými. Na rybníku naproti výběhu hrochů se návštěvníci mohou nově
povozit na stylových šlapadlech. Skutečná chovatelská rarita je k vidění v Pavilonu šelem Joy Adamsové. Vůbec poprvé v
historii safari parku se na jaře narodila
čtyři mláďata cibetky africké, je to zároveň první odchov svého druhu v České republice i na Slovensku. Nové přírůstky
hlásí také oblíbení lemurové kata.
VZPRUHA PRO CHOV BONGA
I NOSOROŽCŮ
Od konce května se ve Dvoře Králové zabydluje dospělý samec jedné z největších
afrických antilop bonga horského. Mohutný samec má sehrát klíčovou roli v obnoveném chovu těchto kriticky ohrožených zvířat. Safari park je první českou zahradou, která bonga dokázala rozmnožit. Od roku 1975 se zde narodilo už 105
mláďat, poslední v roce 2015. V divočině
zbývá podle odborníků pouhých 80 dospělých zvířat a populace se neustále
ztenčuje. Zoologické zahrady jsou tak v
současnosti možná jedinou šancí na jeho
přežití. Safari park také posílil chov nosorožců dvourohých, ve kterých je nejlepší
na světě. Z estonského Talinu dorazila samice Kibeta, která se stane novou chovnou samicí. Ve Dvoře Králové se narodilo
už 47 mláďat, posledním byl v březnu samec Kyjev. Hned devět nosorožců dvourohých v minulosti zamířilo z východu
Čech zpět do africké divočiny.
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S dětmi do Švýcárny

Hned dvakrát během letních prázdnin zavítají do slatiňanského interaktivního
muzea Švýcárna divadelníci, maňáskovou pohádkou potěší ty nejmenší.

J

aké jiné divadlo by se mělo odehrávat v těsné blízkosti slatiňanského
hřebčína než to koňské?!
Ve starobylém kočovném voze je do
Švýcárny přiveze divadelní společnost
Lubora Štumpfa.
„Před několika lety jsme již toto divadélko ke spolupráci přizvali, takže se
vracíme k osvědčenému programu. Představení se uskuteční 10. července a 14.
srpna vždy od 15 hodin. Když nebude příznivé počasí, přesuneme se do muzea, jinak se maňáskové představení bude konat venku,“ řekla vedoucí muzea Stanislava Jedličková.
Vstupné je jednotné, a to 60 korun. Rezervovat dopředu vstupenky není potřeba, u Švýcárny je dostatek místa pro
všechny příchozí.
V myslivně, která měla sloužit pro ob-

časný pobyt panstva v přírodě, však pro
dětské návštěvníky nabízejí i další vyžití.
Třeba nové herní prvky, a to jak venkovní, tak vnitřní.
„Celá rodina si u nás může zahrát venkovní Člověče, nezlob se. Figurky jsou vysoké 50 centimetrů, herní desku nám malovali žáci slatiňanské Základní umělecké školy. Stačí si jen na pokladně vyžádat
figurky a zase je vrátit,“ řekla Jedličková.
Kdo si chce ze Švýcárny odnést pěknou památku, může zakoupit suvenýr,
vzpomínku ale zajistí také fotografie, kterou si návštěvníci mohou udělat na nové
fotostěně.
Švýcárna je interaktivní muzeum pro
rodiny s dětmi, takže celé první patro je
věnováno dětem. „Máme tam od sedacích koníků přes houpací koně až po kočárový trenažér. Děti tu najdou také sku-

tečný box koně, magickou místnost, ale
také hospodářské zázemí,“ řekla Jedličková.
Velkým lákadlem je také největší plyšový kůň v republice. Má tedy výšku opravdového koně a děti si na něj mohou sednout a zajezdit si na něm.
Na Švýcárně se také nachází největší
sbírka maket bičišť v republice. Sbírka se
stále rozrůstá, nyní jich zde mají 285. Bičiště je držadlo k biči a v České republice
jich takto pohromadě nikde jinde víc
není.
Návštěvu Švýcárny lze spojit nejen s
prohlídkou slatiňanského hřebčína a jejich vraníky, ale také s procházkou na nedalekou miniaturu hradu Kočičí hrádek,
kterou nechala vybudovat kněžna Vilemína z Auerspergu, aby potěšila nejen své
děti. (sk)

INZERCE

Městské muzeum Žamberk, Čs. armády 472
ve spolupráci s Muzeem loutkářských kultur
v Chrudimi

LAHŮDKY
ČERSTVÉ
24

h o din d en ně

Vás zvou na výstavu

VÝPRAVA
ZA LOUTKAMI

19.června –11.září 2022

VÝROBA, PRODEJ A ROZVOZ
LAHŮDEK, ZÁKUSKŮ A STUDENÉ
KUCHYNĚ
Chlebíčky, chuťovky, saláty, pomazánky, obložené mísy,
plněné bagety, sendviče, výrobky v aspiku,...
Zásobování prodejen, občerstvení pro společenské
události, firemní akce, svatby, oslavy, rauty.

466 647 583,

chlebicek@frencl.cz

www.frencl.cz

Připravili jsme pro vás
v 1. patře krásné staré
i nové loutky, maňásky,
divadýlka, fotografie
a práce ze soutěže
na téma„Kašpárek“.
Návštevní doba: Po – zavírací den
Út – Pá 9-12 a 13-16 hodin (červen, září)
Út – Pá 9-12 a 13-17 hodin (červenec a srpen)
So – Ne 14-17 hodin
Vstupné: dospělí 20 Kč, snížené 15 Kč
Pro děti v přízemí malá výtvarná dílna.
Skupiny prosíme objednat předem.
www.muzeumzamberk.cz
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Do broumovského
baroka se vrací hudba
Sedmnácté Poklady Broumovska otevře premiéra skladby Kryštofa Marka
Krajina paměti, jež podtrhuje genia loci bývalých Sudet i tamního baroka.

OHLÉDNUTÍ V BEZDĚKOVSKÉM KOSTELE SV. PROKOPA VYSTOUPILI LONI VIOLONCELLISTA JIŘÍ BÁRTA
A KLAVÍRISTKA TEREZIE FIALOVÁ S POCTOU ANTONÍNU DVOŘÁKOVI.

TEXT PETR MAREČEK
FOTO MICHAL BAREŠ

L

etní festival s neopakovatelnou
atmosférou Za poklady Broumovska otevře 17. ročník v sobotu 25.
června, kdy zazní Krajina paměti
od rezidenčního skladatele festivalu Kryštofa Marka v podání harfenistky
Kateřiny Englichové a Filharmonie Hradec Králové.
Přehlídka, jejíž renomé dávno přesáhlo bohem opuštěný kout bývalých Sudet,
nabídne dalších dvanáct prázdninových
koncertů v kostelích broumovské skupiny a doprovodný program na konci léta.
Vstupné většinou zůstává dobrovolné, výtěžek, jak je rok co rok zvykem, půjde na
pomoc právě unikátnímu uskupení barokních staveb, které byly postaveny na
území klášterního panství podle plánů
Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce v letech 1709–1743.
Kromě promyšlené dramaturgie jsou
hlavní devízou přehlídky neopakovatelná atmosféra v baroku poničeném roky i
člověkem a sobotu co sobotu vpodvečer
plné kostelní lavice. Na Poklady nedají
dopustit Štefan Margita, Pavel Šporcl,
Dagmar Pecková či Eva Urbanová ani

přední tělesa včetně Clarinet Factory.
Průvodním motivem 17. ročníku je
„Krása dialogu“. „Dialog hudby a architektury se promítne i do obsahu premiérové skladby rezidenčního skladatele
Kryštofa Marka na zahajovacím koncertě. V klášterním kostele sv. Vojtěcha v
Broumově zazní premiéra Markovy Krajiny paměti, která vznikla na objednávku
festivalu. Připomene 300. výročí úmrtí
Kryštofa Dientzenhofera, stavitele kostelů broumovské skupiny, které se v červenci ocitnou mezi národními kulturními památkami,“ říká Tereza Kramplová, ředitelka festivalu Za poklady Broumovska.
Kromě premiéry na úvod zazní i Debussyho Tance pro harfu a smyčcový orchestr,
Ravelovy Introdukce a Allegro pro harfu,
flétnu, klarinet a smyčce a Dvořákova Serenáda pro smyčce.
„Krajina paměti je koncert pro harfu a
komorní orchestr věnovaný vynikající
české harfenistce a letošní rezidenční
umělkyni festivalu Kateřině Englichové.
Kryštof Marek ho napsal na jaře pro Poklady Broumovska a jeho tři věty se vztahují k samotnému Broumovsku,“ dodává
Kramplová.
První větu Kryštof Marek nazval Uzdravování paměti. „Vyjadřuje touhu po

uzdravení paměti této krajiny, do které
se promítly mnohé křivdy a bezpráví. Je
podstatné to s vědomím tragických historických událostí odpustit. Brázdy paměti
se stanou úrodnými pouze v případě odpuštění,“ vysvětluje skladatel.
Druhá věta Cesta za hvězdou symbolizuje cestu ke kapli s názvem Hvězda. „Po
vystoupání nad údolí máme nádherný výhled do krajiny přinášející širší horizont,
nadhled, uvědomění si souvislostí, ale
také určitý odstup od ran historie. Jde o
pomyslné putování za světlem v meditativní rovině,“ pokračuje Marek.
Třetí Velký návrat symbolizuje sestoupení do údolí od kaple Hvězda. „Je to návrat do reality, ale s vědomím uskutečněného setkání s pamětí krajiny, s lidskými
osudy. Toto uvědomění přináší odvahu
jít dál, odpouštět. Učí nás, že jen v případě odpuštění se naše paměť může stát
úrodnou. Věta vyzdvihuje odvahu k životu, odvahu k lásce,“ říká autor.
Po zahajovacím koncertu budou každou prázdninovou sobotu následovat další vystoupení renomovaných českých i zahraničních interpretů.
„Po velkém úspěchu z loňského ročníku
se vrací světová klavírní špička, klavírista
Boris Giltburg. Zahraje v české premiéře
vlastní úpravu Šostakovičova Smyčcového kvartetu F dur a díla Ference Liszta.
Ráda bych zmínila i to, že si moc cením našeho festivalového publika, které už dlouhá léta přijímá i náročnější program,“ říká
Kramplová.
Dále se představí rakouští saxofonisté
Aureum Saxophone Quartett, klavírista
Jan Schulmeister a Wihanovo kvarteto,
trumpetisté Marek Vajo a Jiří Houdek s
varhaníkem Alešem Bártou, Cimbálová
muzika Milana Broučka a zpěvák Václav
Noid Bárta, Kateřina Englichová s pěvkyní
Markétou Cukrovou či polský hornista Pawel Cal. Chybět nebudou ani účastníci a
lektoři Letních hornových kurzů. Na konec srpna plánují Poklady pokračovat v experimentu z minulého roku v podobě Festivalového finále, dvoudenního programu
směrovaného do broumovského kláštera,
kde se představí i regionální umělci v různých akustikách kostela sv. Vojtěcha, Zahrady nebo Dřevníku.
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Kuks: léto plné akcí

Muzikály, divadlo, vážná hudba a také tradiční akce, jako je Vinobraní nebo
Theatrum Kuks, přinese nabitá letní sezona v historicky cenném barokním
hospitálu Kuks.

N

a programu bude Dracula, Noc na
Karlštejně, Děti ráje i Muž se železnou maskou. Na nádvoří zahraje
také Čechomor. „V průběhu července a
srpna bude akcí na Kuksu určitě více než
vloni, hned začátkem prázdnin nabídneme čtyři představení. Všechna se budou
odehrávat na nádvoří,“ uvedl kastelán Libor Švec.
První červencový pátek na Kuksu diváci uvidí výpravnou koncertní open air verzi muzikálu Děti ráje. Muzikálovým songům bude patřit i první červencová neděle. V pořadu Procházka slavnými muzikály zazní v podání Petry Králové a Radovana Krále nestárnoucí písně ze světových
muzikálů i českých filmů. Ve stejný den
návštěvníci Kuksu budou moci navštívit

koncertní verzi muzikálu Dracula s Danielem Hůlkou. Hned dvakrát se na konci července odehraje další slavný muzikál Noc na Karlštejně. V polovině srpna
zamíří na Kuks inscenace Edith Piaf:
Dnes nechci spát sama s Vandou Hauserovou v hlavní roli. Představení mapuje
životní příběh světově proslulé zpěvačky
a je protkáno jejími nesmrtelnými písněmi. Na nádvoří v půlce srpna rovněž vystoupí kapela Čechomor.
Poslední týden v měsíci je v plánu festival barokní hudby, tance a divadla Theatrum Kuks, který se na různých místech
bývalého Šporkova panství uskuteční od
24. do 28. srpna. Jedenadvacátý ročník
oslaví někdejší kukské lázně, které vznikly před 330 lety. „Bez vody a bez toho pra-

mene by nikdy nebyl Kuks a nebyl by ani
festival. Jsme za to moc rádi a chtěli bychom to náležitě oslavit,“ uvedla ředitelka multižánrového festivalu Kateřina Bohadlová.
HUDEBNÍ LÉTO POTŘINÁCTÉ
V kulisách barokního hospitálu se v létě
uskuteční také 13. ročník festivalu klasické hudby Hudební léto Kuks.
Závěr léta bude na Kuksu patřit tradičnímu Vinobraní, 16. ročník je naplánován na 10. září. Po kaskádovém schodišti poteče stejně jako v časech hraběte
Šporka víno. Účast přislíbilo víc než 25
českých a zahraničních vinařů, návštěvníci budou ochutnávat ze zhruba stovky
vín. (top)
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Myslíte na své stáří?

Nestátní nezisková organizace – Dům klidného stáří Pardubice, z.ú. dokončuje první
etapu výstavby domova pro seniory s 24hodinovou zdravotní a pečovatelskou péčí
v klidné části obce Starý Mateřov. Celý areál je v dosahu MHD linky 24 z Pardubic.
Kapacita je plánována na 280 lůžek v maximálně dvoulůžkových pokojích. Jednotlivé pokoje pro klienty Senior Centra ve Starém Mateřově jsou dispozičně řešeny jako
samostatná bytová jednotka (garsoniéra) nebo 1+kk s vlastní terasou, s možností
využití rozsáhlého areálu, zahrady a plánovaného parku.
Velké a plně vybavené pokoje o rozměrech
35m2 jsou s vlastní terasou a posezením o velikosti 15m2. Pokoje budou vybaveny bezbariérovou koupelnou a WC, podlahovým vytápěním, malou kuchyňskou linkou a veškerým

né připojení Vašeho počítače k síti nebo veřejná
Wi-Fi.
Služby: 24hodinová zdravotní a ošetřovatelská
péče, ordinace praktického lékaře a vlastní lékárna je již součástí stavby první etapy, celodenní stravování, úklid, výměna prádla, žehlení,
praní a opravy oblečení. Mezi další služby bude
patřit i kadeřnictví, masáže a pedikúra. V rozsáhlém areálu dochází k výstavbě komunikací,
parkovacích míst pro klienty i veřejnost.
Celá výstavba byla rozdělena na dvě etapy, dokončení první etapy bude v září 2022 a kompletní dokončení celého areálu je plánováno
v roce 2023.

nábytkem uzpůsobeným k snadnému životu
seniorů a tělesně postižených. Na pokojích nebudou chybět rozvody TV, satelitní kanály, pev-

Nabízíme investice do nemovitostí formou dluhopisů zajištěných nemovitostí.
Investiční příležitost při výstavbě bytových
domů určených výhradně k poskytování sociál-

ních služeb v Pardubickém kraji. Jedná se o bytové domy, ve kterých bude provozována služba pro seniory (Domovy pro seniory a Domy
s pečovatelskou službou). Již realizovaný pro-

jekt. Dlouhodobá obsazenost bytových jednotek. Žádné starosti o nájemce nebo s neplatícím nájemníkem. Žádné starosti o fond oprav
a podobně. Vše zajištěno v režii poskytovatele
sociálních služeb.
Máte zájem Vy, nebo hledáte místo pro
někoho z rodiny? Ve zcela novém domově
s 24hodinovou péčí Vám můžeme nabídnout
obojí, neváhejte nás kontaktovat.
Tel.: 774 444 408
Sháníte práci v oblasti sociálních služeb?
Hledáme zodpovědné, empatické
pracovnice do našeho týmu.
OšeTřOvaTelKy
ZDravOTNí SeSTry S regiSTraCí
UKlíZečKy
Nabízíme ohodnocení poctivé práce
a pohodu v mladém kolektivu.
Kontakt na personální oddělení: 774 444 116
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Regiony, regenerace,
růst a hlavně radost
Letošní Regiony, divadelní festival s pořadovým číslem 27., nabídnou v osmi
dnech a nocích 302 představení od Macbetha po Konec rudého člověka.
TEXT PETR MAREČEK
FOTO: ARCHIV FESTIVALU

D

nes se spustí tradiční divadelní mumraj v Hradci Králové,
za nímž stojí Klicperovo divadlo, Drak a sdružení kontrapunkt. Někdejší mezinárodní
Divadlo evropských regionů se zkrátilo
na Regiony, 27. ročník potrvá do 1. července.
Letos se organizátoři rozhodli reflektovat aktuální situaci doma i v zahraničí.
„V reakci na ni vznikla hlavní myšlenka a
náplň letošního ročníku, kterou se stala
regenerace, a to nejen regenerace kultury, ale také regenerace kulturou. A právě
letošními Regiony chceme divákům nabídnout návod, jak se zregenerovat po náročném období,“ říká ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková.
Autorem vizuálu, který již od května
prostupuje ulicemi Hradce Králové, je
stejně jako v loňském roce grafik Přemysl
Zajíček. Hlavním motivem je písmeno R,
které svou dynamičností reprezentuje nejen neustálý vývoj nutný k Regeneraci,
ale i pulsující organismus festivalu.
„Vyjadřuje razantně růst, radost a
refresh festivalu Regiony a divadla obecně po covidové vlně. Písmena vytváří silný grafický prvek, který bude provázet
festivalem,“ uvádí Přemysl Zajíček.
Festival, jak bývá jeho zvykem, nabídne nepřeberné množství divadelních, hudebních a doprovodných produkcí z české i mezinárodní scény od činohry, alternativy, tance, performance, autorských
představení přes loutkové divadlo až po
koncerty a diskuse.
„Ojedinělá, pulzující událost prostoupí divadly, historickým centrem, městskými parky, ulicemi, zdmi a v neposlední
řadě diváky. A tím je náš festival výjimečný nejen v českém, ale i evropském kontextu. Když během posledního červnového týdne přijedete do Hradce Králové, poznáte, že celé město žije divadelním festivalem,“ dodává ředitel Divadla Drak Tomáš Jarkovský.
Úhrnem to čítá 302 představení, koncertů, besed či workshopů, k němu se připojí i padesát produkcí dalších pořadate-

TŘI SESTRY MODERNĚ SLOVÁCKÉ DIVADLO Z UHERSKÉHO HRADIŠTĚ UVEDE KLASIKU ANTONA
PAVLOVIČE ČECHOVA 26. ČERVNA NA HLAVNÍ SCÉNĚ KLICPEROVY ČINOHRY.

lů OFF programu. To vše na 38 místech v
historickém centru Hradce Králové, Klicperově divadle, Divadle Drak a jejich
okolí či v Žižkových a Šimkových sadech.
„Festival dlouhodobě vytváří prostředí
plné výzev, otázek a odpovědí, ve kterém
má každý možnost se obohacovat, rozjímat, přehodnocovat. Program festivalu
jsme připravili tak pestrý, že si z něj vybere opravdu každý. Reagovat bude i na
současnou situaci na Ukrajině, a tím se i
svým způsobem vztahovat k letošnímu
tématu a regeneraci obecně,“ doplňuje
Barbora Hodonická z kulturní neziskovky kontrapunkt.
Mezinárodní program zahrnuje umělce a interprety z Itálie, Švédska, Norska,
Polska, Francie, Belgie, Slovenska a Velké
Británie. V úvodu se představí sardinské
Sardegna Teatro s inscenací Macbeth
věhlasného italského režiséra Alessandra
Serry, která posbírala řadu cen v Itálii i
na zahraničních festivalech a objela Evropu. Dalšími zahraničními hosty budou
polský Teatr Ludowy z Krakova s Čechovovým Strýčkem Váňou, nejlepší polskou
inscenací roku 2021. Švédské Örebro Teater uvede Krále Leara jako herecký koncert jediné herečky. Činoherní soubory
ze Slovenska bude letos reprezentovat

Štátne divadlo v Košicích s inscenací Netrpělivost srdce. Na scénách Draku vystoupí francouzská La compagnie Bakelite, belgická umělkyně Agnes Limbos, Tea
Tree, finský Livesmedlet Theatre či Nové
divadlo Nitra s inscenací Zlodějka knih.
Velkou část programu tvoří česká představení. Z českých etablovaných scén nebudou chybět divadla Husa na Provázku,
Divadlo pod Palmovkou, Divadlo v Dlouhé, Divadlo Petra Bezruče, Městská divadla pražská ani Naivní divadlo Liberec.
Nezávislá scéna uctí 20 let působení
Geisslers Hoffcomoedianten a 30 Divadla Continuo, dorazí i Divadla X10, A studia Rubín, NOD, Feste, Divadlo na
cucky, Holektiv, tYhle, Vosto5, Činoherní
studio Ústí nad Labem či Stransky Art
Company.
K vidění bude rovněž výběr inscenací
Divadla Drak a Klicperova divadla, které
budou uvedeny s anglickými titulky. Pořadatelé kladou důraz i na mezinárodní
přístupnost. „Všechna zahraniční představení na našich scénách jsou otitulkována do češtiny. Letos poprvé ale budeme titulkovat i vybraná česká představení do angličtiny. Taková představení jsou
v programu označena jako English Friendly,“ říká Eva Mikulková.

INZERCE

Jazyky? Samozřejmě, ovšem zdaleka nejen to

J

iž téměř 30 let vzdělává
První soukromé jazykové
gymnázium v Hradci Králové studenty, kteří následně
úspěšně pokračují na univerzitách. Připravení jsou všestranně, škola totiž patří k nejlepším v republice.

Po letošních krajských kolech
jazykových
olympiád
mohli
na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové
opět slavit. Studenti školy sídlící
v klidné části Slezského Předměstí ve svých kategoriích dominovali. V angličtině, němčině,
francouzštině i španělštině získali
první místa. Podobně si vedou
i v dalších oblastech, vynikající
výsledky mají ve Středoškolské
odborné činnosti SOČ či na mezinárodních soutěžích.
Podle ředitele Ladislav Bartůšky škola klade mimořádný důraz
na angličtinu a další jazyky, laťka je
však vysoko i v dalších předmětech
a klíčová je celková připravenost
na následné studium a další život
absolventů. První z nich do soukromé školy nastoupili ve školním roce
1992/1993, dnes někteří z nich již
na gymnáziu vyučují.
Studenti se po absolvování prvního ročníku čtyřletého gymnázia
rozdělí podle zaměření na humanitní, přírodovědnou či informatickou studijní větev. Všichni musejí
dělat jazyky, zejména angličtinu.
Ta dnes již není jen jazykem, ale
stala se vzdělanostním médiem,
bez kterého se vysokoškolák neobejde. Druhý jazyk si studenti povinně volí z němčiny, španělštiny,
francouzštiny a ruštiny. Studentům
však doporučujeme studium i více
jazyků. Nepovinně si tak mohou
přidat např. latinu, italštinu, arabštinu, japonštinu, čínštinu nebo
znakový jazyk.

K maturitě nemusejí,
angličtinu plně ovládají
Součástí výuky anglického jazyka
je příprava na mezinárodní zkoušky britské společnosti British Council. Takzvané Cambridge zkoušky
mají několik úrovní od A1 po C2.
„Studenti, kteří dosáhnou minimálně úrovně B2, nemusí u nás z anglického jazyka v profilové části maturovat. V letošním roce této možnosti
využilo 99% maturantů. Studenti
jsou ale na jazykové úrovni o hodně
vyšší než zmiňovaná B2, např. letos
více než polovina maturantů nahradila profilovou maturitní zkoušku
z anglického jazyka certifikátem
na úrovni C1 nebo C2,“ konstatuje
ředitel Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové
PhDr. Ladislav Bartůška.
Úroveň výuky angličtiny a jejích
výsledků na hradeckém gymnáziu
je srovnatelná pouze s několika
dalšími školami v zemi. Dokládá to
i každoroční přehled výsledků maturit dle Cermatu.
Na úrovni v tuzemsku
i zahraničí
Ve druhém ročníku se studenti
zapojují do středoškolských odborných projektů.
Každý má svého vedoucího práce, někteří dokonce i konzultanta z vysoké školy. Gymnázium je
partnerskou školou Farmaceutické
fakulty Univerzity Karlovy Hradec
Králové a Univerzity Hradec Králové V rámci projektové činnosti studentů spolupracuje s Univerzitou
Pardubice, Technickou univerzitou
Liberec, Akademií věd ČR, Vysokou
školou chemicko-technologickou
v Praze, Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy Hradec Králové. Se
svými projekty se studenti účastní
Středoškolské odborné činnosti SOČ a rok co rok postupují až
do celostátního kola. Obdobně je

tomu i v soutěži Amavet. Medaile
vozí studenti gymnázia i z mezinárodních soutěží. Jednou z nich je
například ICYS, což je klání zhruba
200 mladých vědců ze 40 zemí světa. Byli například v Kuala Lumpur
nebo na Bali. „Bez výborné znalosti
angličtiny se tam nedá uspět,“ zdůrazňuje dr. Bartůška. Také připomíná, že studenti školy již třikrát získali cenu České hlavičky, programu
zaměřeném na podporu nadaných
studentů v technických a přírodovědných oborech.
Výuka na PSJG
Na První soukromé jazykové
gymnázium se hlásí děti s různou
úrovní znalostí. Když se později
ukáže, že se jim v něčem nedaří,
škola se jim snaží pomoci.
Filozofie školy vychází ze zkušenosti, že přijímací zkouška zachytí
jen momentální výkon dítěte, ale
neukáže, zda je pracovité či motivované ke studiu. Další výsledky
nezáleží pouze na talentu, ten musí
být podpořen i prací a na to nejsou některé děti zvyklé. Nejenom
v tomto ohledu jim na gymnáziu
pomáhají dvě psycholožky a speciální pedagožka.
V nabídce školy jsou zařazeny
kromě studijních i další aktivity tak,
aby zbýval čas i na zábavu. Gymnazisté například připravili několik
muzikálů. „Před čtyřmi lety za mnou
studenti přišli s tím, že chtějí udělat
muzikál. Souhlasil jsem s podmínkou, že musí mít vysokou úroveň.
Začala tak spolupráce s Divadlem

Drak, kde se jim věnují a pomáhají
jim. První bylo představení Mamma Mia!, poslední před covidem byl
muzikál Bídníci. Za pomoci vedení
Divadla Drak jsme zajistili nejen
profesionálního režiséra, ale i technika, osvětlovače a architekta scény a kostýmů. Výsledek byl skvělý.
Výtěžek z dobrovolného vstupného
byl věnován na pomoc pacientům
Dětského onkologického oddělení
Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ pochvaluje si ředitel školy.
První soukromé jazykové gymnázium navštěvuje v každém ročníku okolo 50 studentů. Přibližně
polovina je zaměřena humanitně,
druhá polovina na přírodní vědy
a informatiku. Výuku zajišťuje 32
učitelů na plný úvazek, další vyučují externě, například lektoři japonštiny nebo čínštiny. Celkem má
škola 50 zaměstnanců.
„Někdy slýchám, že v soukromých
školách mají děti maturitu zadarmo.
To u nás neplatí. Na studenty jsou
sice kladeny vysoké nároky, ale vládne tu příjemná atmosféra, vztahy
mezi kantory a studenty jsou u nás
velice pěkné.“
V příštím školním roce si budeme
připomínat 30 let od založení školy
a těšíme se na další úspěšné roky
na gymnáziu.
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Muttichovy značky jsou

Sedm desítek nových Muttichových značek, které označují horské boudy
i přírodní útvary a už sto let pomáhají v Krkonoších s orientací bloudícím
turistům, se během léta objeví na hřebenech nejvyšších hor.
TEXT: TOMÁŠ PLECHÁČ

S

práva Krkonošského národního parku (KRNAP) na letošek naplánovala
největší obnovu unikátního značení za posledních 20 let. Muttichovky jsou
kulturním dědictvím Krkonoš a světovým unikátem. V současnosti jich je na
horách zhruba stovka.
První značky znázorňující Dvoračky a
Mísečky ochranáři umístili na rozcestí U
Čtyř pánů nedaleko Labské louky, která
patří mezi nejnavštěvovanější lokality národního parku. Němé značky postupně
přibudou na všech důležitých rozcestích
v národním parku. Stejně jako původní
měří na výšku 30 až 50 centimetrů, váží jeden kilogram a jsou natřené červenou vy-

palovací barvou. Jejich instalace bude hotová před startem zimní sezony.
Právě v zimě mají hlavní význam a pro
výletníky představují důležité orientační
body. Díky své velikosti a červené barvě
jsou dobře viditelné i ve špatných podmínkách. Navíc jsou prakticky bezúdržbové.
„Namrzají stále do tvaru symbolu, a
proto mají jedinečný význam. Není to
žádný nápis, který by bylo nutné očistit.
Pořád je to tvar, třeba Labskou boudu
symbolizuje písmeno L, které je dobře vidět, i když je namrzlé,“ vysvětlil Pavel
Cingr, zástupce náčelníka Horské služby
Krkonoše, která se o Muttichovky od konce druhé světové války stará.
Přestože dnes existují online mapy a

mobilní aplikace, mají prastaré značky
stále své opodstatnění. „Ne vždy má turista u sebe mobil a telefon se také může vybít. Pak jsou Muttichovky nenahraditelné, protože rozcestníky jsou zamrzlé. Samozřejmě je ale potřeba znát, co který
symbol znamená,“ uvedl záchranář.
Nově vyrobené značky instalované na
vysokých dřevěných tyčích se objeví po
celých Krkonoších. Většinou na místech,
kde už v minulosti byly. Svého času na
horách ukazovaly turistům směr více než
tři stovky značek.
„V podstatě budou na všech významných křižovatkách v hřebenových partiích, tam, kde dochází k tomu, že jsou
špatně čitelné běžné turistické značky,“
řekl strážce národního parku Jiří Marek.

INZERCE

Městské muzeum Česká Třebová
Vás zve k návštěvě
Komentovaná
vycházka po stopách
bitvy u Trutnova 1866

Stálých expozic s názvem Dopravní křižovatky aneb do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí. Expozice nabízejí návštěvníkům vhled do vývoje dopravy železniční (s důrazem na českotřebovské poměry období první republiky), silniční (zachycuje
zrod a vývoj vozítka OS-KAR, později Velorex a osudy vynálezců bratrů Stránských), vzdušné (zaměřena na život a dílo akademického sochaře a vynálezce létacích strojů Františka
Formánka) a vodní (mapuje myšlenku zbudování vodních děl propojujících řeky Dunaj,
Odru a Labe).

S uniformovaným průvodcem
– fandou tehdejších událostí
se dozvíte spoustu zajímavostí.

Letní hravé výstavy Honba za pokladem muzea

Kdy a kde: 11. a 25. července a 8. a 22. srpna
(vždy pondělí) ve 14:00 h, sraz u TIC Trutnov.

Chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově s expozicí
připomínající život a dílo nejen slavného malíře a grafika
Maxe Švabinského, ale i malíře Rudolfa Vejrycha a pianisty
Karla Vejrycha

Rotundy sv. Kateřiny v České Třebové – jediné
dochované románské rotundy v Pardubickém kraji

Klasicistní kaple Panny Marie Pomocné na Horách
u České Třebové s pramenem vody opředeným pověstmi
o mnoha zázračných uzdraveních
Klasicistního kostela sv. Jakuba Většího postaveného
podle plánů vynikajícího Josefa Hardtmutha

Turistické informační centrum Trutnov
Krakonošovo nám. 72, 541 01 Trutnov
tel. 499 818 245, info@ictrutnov.cz, www.ictrutnov.cz

Další informace na www.mmct.cz nebo na https://www.facebook.com/mmctcz
Adresa: Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, 56002 Česká Třebová,
tel.: 465322634, 465534516, info@mmct.cz
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kusem historie hor
Kovodílna v Lánově u Vrchlabí přes
zimu vyrobila z dvoumilimetrového plechu 69 značek. Tvary vypálila s milimetrovou přesností CNC plazma, zbytek byla
ruční práce.
„Po vypálení značky brousíme, srážíme hrany a vrtáme dva otvory, aby je šlo
umístit na rozcestníky. Nakonec se opatří dvěma vrstvami práškové červené barvy a nechají se vypálit v peci,“ popsal způsob výroby majitel kovodílny Jiří Kaván.

SVĚTOVÝ UNIKÁT
Němé značky navrhl akademický malíř a
nadšený lyžař Kamil Vladislav Muttich, v
roce 1921 je zavedl lyžařský svaz. Označují hřebenové boudy, obce, luční enklávy i
přírodní útvary. Navádí turisty například
k Luční a Labské boudě, na Sněžku, Mísečky, Lučiny nebo na Liščí horu. Směr
ukazují natočením a šipkou v dolní části.
Ve své době měly nezastupitelnou úlohu.
Klasické pásové značení Klubu českých turistů bylo zavedeno teprve v roce
1945. Na rozdíl od zamrzajících směro-

vek a rozcestníků zapadajících sněhem
byly značky na vysokých tyčích dobře viditelné i v těch nejdrsnějších podmínkách. Protože byly bez textu, tak nepodněcovaly spory mezi Čechy a Němci.
„Když si Češi dali na hřebeny cedule,
Němci jim je zničili a naopak. Svaz lyžařů
proto přišel se značením, které bude nekonfliktní,“ poznamenal mluvčí správy
parku Radek Drahný.
Muttichovky jsou evropským a podle
všeho i světovým unikátem.
„V jiných pohořích takovýto unikátní
kód nebyl vytvořen a krom toho, že jsou
pořád užitečné, unesou námrazu, a
přesto jsou k poznání, tak představují kulturní fenomén. Je to taková vzpomínka
na 20. léta, první republiku a německy i
česky mluvící živel v horách,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.
Už v roce 1924 se v celém pohoří od
Harrachova až po Janské Lázně nacházelo na 350 značek ze silného plechu.
Náklady na výrobu cedulek dosáhly 13
tisíc tehdejších korun. K původním 28 ty-

pům přibylo ve 30. letech dalších sedm.
V posledních letech se počet symbolů
ustálil na jedenatřiceti, ne všechny se ale
používají.
Některé zanikly úplně, jiné prošly drobnými úpravami. Zanikla například značka pro hřebenovou boudu Prince Jindřicha, která v roce 1946 vyhořela.
V MAPÁCH I PRŮVODCÍCH
Správa KRNAP naposledy Muttichovky
revitalizovala v roce 2003, kdy vyrobila 48
nových kusů. Přehled značek se dá najít
téměř na každé lyžařské mapě, v různých
průvodcích a prospektech.
Pražský rodák Kamil Vladislav Muttich
pobýval za první světové války dva roky
ve Vysokém nad Jizerou v západních Krkonoších a kraj zapadlých vlastenců si zamiloval. Působil v místním divadelním
spolku, pro který maloval kulisy, vyráběl
rekvizity a navrhoval kostýmy. Pro lyžařský klub navrhl vlajku i odznak. Shodou
okolností zemřel v roce 1924, kdy bylo
značení dokončeno.
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Muzeum plné hraček
Vás vrátí do dětských let

Pozvánka do Přelouče

Muzeum, ve kterém jsou k vidění domečky, panenky a spousta dalších hraček,
můžete navštívit v Litomyšli. Nachází se v jednom z měšťanských domů
v Jiráskově ulici naproti Zámeckému pivovaru a bývalé jízdárně. V expozici si
můžete prohlédnout sbírku MUDr. Dobromily Filové, která navazuje na úspěšné
výstavy konané na druhém okruhu litomyšlského zámku a je dokonce
rozšířena o více než 250 exponátů. Sbírka zahrnuje exponáty od roku 1850
až po současnost. Na zhruba 250 metrech čtverečních je v šesti místnostech vše,
co „maminky panenek“ potřebovaly v jednotlivých obdobích ke hře. Návštěvníci
uvidí historické domečky a pokojíčky, bydlení princezen i venkovských lidí,
obchůdky nebo americké ﬁrmy. Expozice panenek začíná nejstarší panenkou
oblečenou do litomyšlského kroje a končí panenkami barbie, které se již dnes
stávají historií. Na své si přijdou i páni kluci, kterým se jistě bude líbit model
železnice, autíčka, cirkus s maringotkami, nože, různé hry a jiné historické hračky.

LETNÍ PARKET ZA ŠKOLOU PŘELOUČ
ZAČÁTKY VŽDY VE 20 HODIN
Sobota
Pátek
Pátek

25. 06. POLYMETAL, ŘEMEN
08. 07. ACOUSTIC BAND, ŠPEJBLS HELPRS (AC/DC REVIVAL)
22. 07. JAHODY, TEPLÁ BUCHTA, (KABÁT REVIVAL)

POBŘEžNÍ fESTIvAL
NA LODI TAjEMSTvÍ DIvADLA BRATŘÍ fORMANů
15. – 16. ČERVENCE – ZÁBAVA NA VODě I NA BŘEHU
VSTUPENKY NA SMSTIcKET.cZ

TRADIČNÍ LETNÍ STŘEDEČNÍ KONCERTY
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ V pŘELOuČI
ZAČÁTKY KONCERTŮ V 19 HODIN, VSTUP ZDARMA
22. 06.
29. 06.
06. 07.
13. 07.
20. 07.
27. 07.
03. 08.
10. 08.
17. 08.
24. 08.
31. 08.

TEAM REVIVAL – rock – Znojmo
STRESOR – rock – Pardubice
DECH. ORCHESTER VL. KOSINY – Přelouč
ROCK TOM – melody rock – Benešov
BC BAND – country/blues rock - Chlumec n.C.
ADRENALIN – rock- Přelouč
KISS REVIVAL – rock – Jihlava
DEVÍTKA – folk – Blatná
ŘEMEN – rock – Chlumec n.C.
GREEN DAY REVIVAL – rock - Praha
GAMBA BLUES BAND – blues – Přelouč
BUĎ FIT – kapela ZUŠ Přelouč

DABING
17. 09. 2022
PODIUM NÁMĚSTÍ:
MICHAL NESVADBA
PETR JABLONSKý
IVAN HLAS TRIO
QUEENMANIA
JELEN
ACOUSTIC BAND
PODIUM PARK:
DECH. HUDBA VL. KOSINY
LOKÁLKA
PARDUBICKÁ ŠESTKA
SLZY

MuzeuM
doMečků,
panenek
a hraček
LitoMyšL

Zámecké návrší
Jiráskova 4
570 01 Litomyšl
www.muzeum-domecku-panenek.cz
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Zlaté časy Stříbrňáku:
má kino i vodní lyže
Hradecký kemp Stříbrný rybník zažívá boom. Městské lesy do areálu znovu
investovaly, novinkou je možnost mít zde svatbu nebo vyzkoušet vodní lyže.

TEXT: PETR ZÁLESKÝ
FOTO: MARTIN VESELÝ

K

dyž před čtyřmi lety Stříbrný
rybník zvítězil v anketě Kemp
roku, navzdory titulu jako by
ustrnul v retro časech 80. let.
Kdo sem však zavítal s odstupem tří let, mohl mít problém s orientací.
Z Popelky se stala princezna.
Hradec Králové měl s areálem v době
vzniku před 60 lety obrovské rekreační
plány. Město do něj před 60 lety plánovalo napumpovat deset milionů korun, což
je podle inflační kalkulačky dnešních
více než 142 milionů. Tehdejší vize se ale
nikdy nenaplnily, Stříbrňák včetně kempu se zasekl v umakartově-bakelitových
časech a nejviditelnější známkou evoluce byla stavba tobogánu asi před 30 lety.
Zato teď zažívá Stříbrný rybník zlaté
časy a město jej má dokonce za „zlaté vejce“. Areál od 1. ledna 2020, kdy jej převzala společnost Městské lesy Hradec Králové, zaznamenal obrovský vzestup, který
navíc nekončí. Projevuje se to i v rekordním zájmu o kemp.
Zatímco donedávna to byl spíš boj o turisty, dnes už si správce spíš vybírá, když
dává přednost týdenním turnusům napří-

klad před víkendovými pobyty.
Ostatně už před loňskou sezonou tu investice byly vidět již od vrátnice. Od té
doby se však podařilo areál dále zvelebit.
Za někdejším tobogánem, který před lety
dosloužil a spíš než zážitkem hrozil úrazem, byl ještě nedávno zhroucený plot,
za ním neudržovaný les s náletovými
stromy a nepořádkem starým několik desetiletí.
Teď je za novými mobilhomy vzorně
udržovaný borový háj, kde je pod korunami stromů místo pro další stovky karavanistů či turistů ve stanech. Podoba s chorvatskými kempy je až na chybějící šumění Jadranu zarážející.
„Máme k dispozici plány z roku 1963 a
už v té době se v té lokalitě počítalo s vybudováním příjemného prostoru pro
umístění stanů i karavanů. Prostor již
máme připravený, nedávno jsme vyseli
trávu. V příštím roce bychom tu rádi udělali deset nových pevných šestiúhelných
stanů pro děti, například pro tábory
nebo školy v přírodě,“ upozorňuje šéf
městských lesů Milan Zerzán.
Sousední vesnička čtyřmístných dřevěných mobilhomů se rozrostla na rovných
deset. Jsou vybaveny kuchyňkou, sociálním zařízením, televizí či klimatizací,

denní pronájem stojí 2 200 korun a zájem hostů o ubytování je ohromný.
Na místě někdejších převlékáren je
nová hala s bufetem a toaletami. Uvnitř
je až 120 míst k sezení a kromě firemních večírků či koncertů se tu bude i oddávat. Svatbu si pro letošní rok na Stříbrném rybníku zatím rezervovalo už osm
párů.
Přímo před halou je velkoplošná obrazovka letního kina, podle provozovatele
tu není problém uspořádat akci až pro
šest stovek lidí. Kromě haly, mobilhomů
z Litvy a rozšířeného kempu jsou další novinkou nová parkovací místa, příjezdová
cesta od Svinar, zkultivované a zvětšené
pláže na poloostrově, místo na grilování
a dokonce i vlek pro vodní lyžování.
Příští rok je v plánu stavba až šesti chatek na kůlech se saunou a v roce 2024 by
se rybník mohl dočkat investice, na kterou se čeká nejdéle – odbahnění za více
než dvacet milionů korun.
„Dnes už asi nikdo nepochybuje, že
převzetí střediska městskými lesy byl pozitivní krok. Stříbrný rybník by mohl sloužit jako vzor pro další městské společnosti, jak se dá spravovat městský majetek.
Rozvíjí se to tu, ještě zdaleka nejsme na
konci a myslím, že jednou to bude zlaté
vejce města,“ říká Pavel Marek (ANO), náměstek primátora pro správu majetku
města.
Po covidovém půstu je prý obrovská
poptávka po školních zájezdech a každý
víkend si tu rezervuje místo až 60 karavanů. „Máme domluvené velké akce, rozjíždíme letní kino, přemýšlíme i o vánočních trzích. A zájem je mimořádný. Nedávno jsme brali každého, dnes už si vybíráme. Upřednostňujeme týdenní turnusy vždy od soboty, ty kratší jen pokud vůbec nějaká místa zbudou,“ popisuje Zerzán.
Připraveny na sezonu už jsou i chatky,
ve kterých byli ještě před měsícem ubytovaní ukrajinští uprchlíci. Téměř dva měsíce jich tu v provizorních táborových podmínkách žilo kolem 80, poslední odešli v
květnu.
„Jsme rádi, že jsme mohli pomoct, ale
přes sezonu tu uprchlíci zůstat nemohli,“ doplňuje Zerzán.

INZERCE

PŘÍBĚH
FIRMY ESAB
Základy společnosti ESAB byly položeny v začátku minulého století vynalézavým technikem, který hledal
praktické řešení běžného problému.

Firma ESAB je odborníkem
na svařování
Ve Vamberku sídlí společnost ESAB, která zaměstnává přibližně 600 zaměstnanců a je předním
světovým výrobcem svařovacích a řezacích zařízení
a přídavných svařovacích materiálů, patří do nadnárodní skupiny ESAB CORPORATION.
Díky svým inovačním a na celém světě uznávaným zařízením a řešením je vyhledávaným
partnerem klientů po celé České republice
i v zahraničí. Řešení vyvíjí za přispění svých
zákazníků a buduje je s odborností a odkazem
předního celosvětového výrobce.

ní pro splnění požadavků zákazníků takovým
způsobem, který předčí jejich očekávání, a to
bez ohledu na segment trhu. Současně je pro
nás neméně důležitý i každý zaměstnanec, bez
kterého by nevznikl žádný produkt. “ říká HR
manažerka ﬁrmy Gabriela Tóthová.

Značka ESAB je synonymem pro celosvětově
nejlepší odbornou kvaliﬁkaci v několika klíčových oblastech jako jsou například standardní
svařovací zdroje, přídavné svařovací materiály,
automatizace ve svařování či řezací systémy.
Výrobní závod ve Vamberku se podílí na výrobě
přídavných svařovacích materiálů pokrývající
30 % spotřeby těchto produktů v Evropě. Také
se zaměřuje na aktivity vstřícné životnímu prostředí. Od roku 2010 byla nahrazena silniční
doprava nákladními vlaky a k letošnímu roku se
přepravilo více než 1 200 000 tun materiálu.

Společnost ESAB nabízí sortiment produktů
a služeb prakticky pro všechny svařovací a řezací procesy a aplikace třeba pro automobilový průmysl, výrobu a stavebnictví, pro výrobu
potrubí, válcovny, energetiku, zpracovatelský
průmysl, opravy a údržbu, lodní stavitelství
a stavby na moři a mnoho dalšího. Vše je dostupné pro domácího kutila i nejlepší profesionální svářeče.

„U každé disciplíny směřujeme neustálým rozvojem metod, materiálů a know-how k překonání výzev, které před nás staví různorodost
průmyslových odvětví, ve kterých působíme.
Společnost ESAB je organizována tak, aby poskytovala efektivní a vysoce produktivní řeše-

Více než 100 let od svého založení působí společnost ESAB na celosvětových trzích. Skupina
je organizována v regionech Evropa, Severní
Amerika, Jižní Amerika, Asie/Paciﬁk a Indie.
„Skupina ESAB CORPORATION je k dispozici téměř ve všech zemích na světě, má přes 9 300
zaměstnanců a výrobní závody na čtyřech kontinentech,“ uvedla Tóthová.

V roce 1904 vyrobil Oscar Kjellberg
elektrodu silně obalenou tavidlem,
která zlepšila kvalitu svarového
kovu. Během tavení se povlak tavidla odpařuje a vytváří plyn, který odděluje roztavený kov svaru od vzduchu, a tím brání reakcím způsobujícím
křehnutí kovu při jeho ochlazování.
Kjellberg byl první, kdo vynalezl bal
elektrody, které chrání svar před
účinky okolní atmosféry a je dnes
uznáván jako vynálezce obalené
elektrody. Ještě dnes desítky tisíc
svářečů vidí jeho iniciály - OK - na používaných svařovacích spotřebních
materiálech.
Od doby, kdy Kjellberg v roce 1904
založil švédskou společnost Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB),
zaujímá tato společnost vedoucí postavení v odvětví svařování díky aplikovaným technologiím a inovacím
a nikdy neztrácí ze zřetele původní
záměr ESAB, kterým bylo poskytovat zákazníkům produkty a služby na
nejvyšší úrovni.
Dnešní ESAB ve Vamberku již opustil výrobu elektrod, což stále panuje
v povědomí a věnuje se výrobě pevných drátů. Navíc v letošním roce začíná výrobní jednotka ve Vamberku rozjíždět nový typ výroby, a sice
výrobu hliníkového drátu, což je pro
Evropu unikát.
Více než 300 let zkušeností z výroby přídavných svařovacích materiálů
a svařovacích zařízení vedlo k mnoha inovativním výrobkům a procesům. Konkrétními výstupy produktů
výrobní jednotky ESAB jsou zvukojemy pro automobilový průmysl, aplikace pro ropné věže, ocelové a mostní
konstrukce, potrubí, nejvyšší budova
světa v Dubai, blok jaderné elektrárny Mochovce, podmořské kabely, ale
také pivní sudy a mnoho dalšího.
Obor svařování má silnou historii
a velkou budoucnost před sebou, zatím nejsou signály, že by se svařovat
přestalo. Kdo by chtěl jezdit například lepeným automobilem, že?

www.esab.cz
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Za historií lyžování
i antickými sochami

V Krkonoších začala hlavní část turistické sezony. Letošní novinkou je Muzeum
lyžování v Dolní Branné, které vymyslel trenér olympijských medailistů Aleš Suk.
TEXT: TOMÁŠ PLECHÁČ

V

Hostinném se po třech letech
otevřela Galerie antického
umění, slavné sádrové odlitky
jsou po restaurátorském zásahu jako nové. Do další sezony
vstoupila Krkonošská pivní stezka spojující pět horských pivovarů a také populární herní krajina Pecka ve Velké Úpě, plná
dřevěných soch zvířat, které jsou zároveň důmyslnými prolézačkami.
Poslední prohlídka v hostinské galerii,
která od roku 1969 sídlí v areálu bývalého
františkánského kláštera, se uskutečnila
na jaře 2019, pak se na tři roky zavřela.
Desítky sádrových odlitků restaurátoři
očistili a díky zásahu jsou v kondici, v
jaké je návštěvníci už desetiletí neměli
šanci vidět. Řemeslníci opravili podlahy,
položili nové koberce a vytvořili nové
podstavce. Původní byly potaženy nevzhlednou látkou. Část skulptur restaurovali přímo v galerii, jiné odvezli do dílny.
„Některé odlitky se v minulosti restaurovaly, ale sochy byly ve většině poškozené
nebo hodně špinavé a zásah potřebovaly. Teď na nich vynikají detaily, které dříve nebyly vůbec vidět,“ uvedla kurátorka
expozice Lenka Vacinová.
Sbírka vlastněná Univerzitou Karlovou
navíc dostala nové uspořádání. Už nesleduje čistě chronologickou linku, ale částečně vychází z ucelených tematických
celků. Představují antické atlety, legendární válečnice Amazonky, vznik ženského aktu nebo řecké intelektuály.
Galerie antického umění přináší průřez nejdůležitějšími etapami antického
sochařství a pro studium antické kultury
je nedocenitelným pramenem. Významné jsou především odlitky originálů řeckých soch, například bohyně Níké Samothrácké, jejíž originál je v pařížském Louvru. Světovými unikáty jsou rekonstrukce
soch sestavené Wilhelmem Kleinem z
fragmentů uložených v různých evropských muzeích.
„Pokud bychom chtěli vidět originály,
museli bychom objet půlku Evropy. V
tom je expozice v Hostinném výjimečná.
Odlitky jsou navíc velmi kvalitní, vznikaly 200 let a samy o sobě mají historickou

hodnotu,“ sdělil Ladislav Stančo, ředitel
Ústavu pro klasickou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od
května do září je galerie otevřená každý
den kromě pondělí, v neděli pouze odpoledne.
STARÉ LYŽE I SÍŇ SLÁVY
Další novinkou letošní turistické sezony
v Krkonoších je Muzeum lyžování v Dolní Branné u Vrchlabí. Opravenou roubenku z roku 1747 zaplnily staré lyže, sáňky,
unikátní kolekce vosků i vavříny podkrkonošských olympioniků. Expozici vymyslel bývalý učitel a trenér olympioniků
Aleš Suk, který artefakty související se
zimními sporty sbírá už 35 let. Ve dvou
místnostech je 1 113 exponátů.
Hlavní expozice představuje pionýrské
časy a vývoj lyžování, bruslení, sáňkování, zimní turistiky a jízdy na bobech. Raritou je kombinace lyží a sněžnic, takzvané
lyžosněžnice z manufaktury v německém Stuttgartu nebo skládací lyže, které
v Janských Lázních za války zanechali příslušníci wehrmachtu.
Další zajímavostí jsou kovové kolečkové lyže, které v roce 1962 vyrobil tehdy
šestnáctiletý učeň vrchlabské automobilky Ruda Špicar. Už ze 30. let pocházejí kočárkové lyže, jež se instalovaly pod kolečka dětských kočárků. Unikátem muzea je
kolekce lyžařských vosků a mazání od
140 výrobců ze třech světadílů, tvoří ji čtyři stovky exponátů.
„Myslím si, že je to největší sbírka vosků v Evropě. V depozitáři muzea jich
máme dalších osm set,“ řekl Aleš Suk.
HANČOVY ORIGINÁLNÍ LYŽE
Muzeum má vlastní síň slávy. Připomíná
úspěchy rodáků z Vrchlabska. Hlavní
chloubou jsou originální lyže Bohumila
Hanče z roku 1909 a skleněná karafa za vítězství v závodě na 15 kilometrů ve Vysokém nad Jizerou.
„Byla to poslední cena, kterou vyhrál
před tragickou padesátkou v roce 1913,“
poznamenal sběratel. Velmi cenným
kouskem je 32 kilogramů vážící bronzová
socha pro mistra lyžaře od významného
jaroměřského sochaře a medailéra Otakara Španiela. V České republice existují

pouze dva exempláře. K vidění je také
Křišťálový glóbus za celkové vítězství ve
Světovém poháru, který v roce 2019 získala snowboardcrossařka Eva Samková.
Medailové úspěchy vrchlabské běžkyně
na lyžích Blanky Paulů ze světového šampionátu ve Falunu v roce 1974 připomíná
kufřík s vosky. Ze zimní olympiády v
Lake Placid pochází boty a lyže Květy Jeriové, která tam v roce 1980 získala bronz
na pětikilometrové trati.
Lyžařské muzeum je otevřené každou
sobotu od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin, v
ostatní dny je možné si prohlídku zamluvit telefonem.
KRKONOŠSKÁ PIVNÍ STEZKA
Na konci května vstoupila do další sezony Krkonošská pivní stezka. Propojuje minipivovary na Friesových boudách, v
Malé Úpě, v Peci pod Sněžkou a dva ve
Vrchlabí. Turisté, kteří navštíví všech pět
pivovarů a v každém vypijí pivo, za které
získají razítko do hrací karty, budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny.
Stezka je otevřená do konce září.
Výletníci mají na výběr ze dvou tras,
obě měří zhruba 30 kilometrů. První
vede z pivovaru Trautenberk přes Portášky a Růžohorky do Peckého pivovaru.
Trasa pokračuje přes Richtrovy boudy,
Výrovku a Chalupu na rozcestí do pivovaru Fries, odkud vede přes Strážné do
Vrchlabí.
Druhá trasa směřuje z Malé Úpy přes
boudu Jelenka, Sněžku a Růžohorky do
Pece pod Sněžkou, dále přes Severku a
Chalupu na rozcestí na Friesovy boudy.
Závěrečný sestup do Vrchlabí, kde jsou
pivovary Medvěd a Hendrych, je stejný
jako u první trasy.
Po zimní přestávce je také herní krajina Pecka u horní stanice lanovky ve Velké Úpě. V nadmořské výšce 1 062 metrů
se nachází unikátní soubor dřevěných interaktivních soch a objektů. Rys, mravenci, jelen nebo endemitní vřetenovka krkonošská v nadživotní velikosti jsou zároveň originálními herními prvky. Součástí
areálu, který je otevřený až do podzimu,
jsou také vyhlídky z čapího hnízda, návštěvníci mohou rovněž prolézt útrobami obří zmije.
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Formani hrají na Labi

Pobřežní festival je název zcela nové akce, která se uskuteční v červenci
v Přelouči. Kulturu sem proti proudu Labe přivezou na své lodi bratři Formanovi.

J

akkoli se s prázdninovými festivaly a
festiválky roztrhl pytel, tenhle ještě
nikdo nezná.
Jmenuje se Pobřežní festival a uskuteční se 15. a 16. července trochu na lodi a
trochu na přilehlé pevnině.
Hlavním tahákem bude loď Tajemství
Divadla bratří Formanů, která připluje
proti proudu Labe do jeho posledního
splavného místa, tedy do Přelouče.
Tak trochu se jejich loď vrací na místo,
jehož vody již kdysi brázdila.
„Plavidlo bylo v minulosti využíváno k
přepravě energetického uhlí ze severních
Čech do chvaletické elektrárny. Bratři
Formanovi jej předělali na naprosto regulérní divadelní prostor s jevištěm i hledištěm. Při divadelních představeních pojme 160 diváků, při hudební produkci téměř dvojnásobek,“ řekl pořadatel multi-

žánrového Pobřežního festivalu Václav
Mazal. Právě na lodi bude stěžejní část
festivalu. V pátek program zahájí titul Aladin Divadla bratří Formanů. Rodinné divadelní představení diváky zavede do
exotických krajů, kde prožijí velké dobrodružství v příbězích Tisíce a jedné noci.
Na louce se mezitím mohou děti i dospělí zabavit výukou žonglování, tvorbou
masek inspirovaných právě představením Aladin, hrát rozličné hry za přítomnosti účinkujících.
„Možná nám Matěj Forman připraví
na velké pánvi i paellu,“ zve na specialitu
syna známého oscarového filmového režiséra Mazal. Páteční podvečer na Labi
hudebně rozsvítí The Brownies band.
Sobotní program již bude rozložen na
dvě místa, na loď i přilehlý břeh. Plovárna je titulem pouličního představení sou-

boru Bratři v tricku. „Jedná se o pohybovou humoresku podle novely Vladislava
Vančury Rozmarné léto. Na lodi se znovu
vypravíme za exotikou s Formanovým
Aladinem,“ řekl Mazal.
Protože divadelní stránka festivalu nabídne vcelku netradiční záležitosti, ani ta
hudební nebude v sobotu nikterak mainstreamová.
Obstará ji osobitá hudební skupina
Zrní složená ze čtyř Janů a jednoho Ondřeje. Kladenská kapela byla před deseti
lety nominována ve čtyřech kategoriích
na Cenu Anděl. Získala jednu, a to za Objev roku.
Program Pobřežního festivalu na břehu je zdarma a občerstvení je zajištěno
jak v lodním baru a grilu, tak na břehu.
Vstupenky na „lodní“ představení budou
k pořízení na smsticket.cz. (sk)
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AREÁL
KOUPALIŠTĚ FLOŠNA
HRADEC KRÁLOVÉ
• letní koupaliště
• wellness studio
• volejbalové
a squashové kurty
• posilovna, bowling
• restaurace

Co takhle třeba muzeum nejen pro děti…?

Vítejte ve Slatiňanech!
Pozvání přijměte do lesa nedaleko zámeckého areálu do
Interaktivního muzea starokladrubského koně Švýcárna.
Venku si zaskotačí děti na „koňském hřišti“, uvnitř mohou
osedlat koně, vyzkoušet koňský trenažér nebo třeba nasednout na největšího plyšového koně v ČR. Nechybí dokument o
koních, historii města či střípky z natáčení seriálu Dobrá voda. Nebo
naplánujte výlet tak, abyste mohli zhlédnout třeba i „koňské divadélko“ (10. 7. a 14. 8.), zahrát si venkovní člověče nezlob se…..
A to ještě není vše. Nedaleký Kočičí hrádek vybízí k hrám hlavně ty
nejmenší, pohled z výšky si nenechte ujít z rozhledny Bára, přivítá
Vás i nedaleká vyhlídka na Chlumu, ale i zámek a zámecká zahrada
či hřebčín a vznešení starokladrubští koně….

www.snhk.cz/ﬂosna

Infocentrum Slatiňany, telefon 469 660 239
www.infocentrum.slatinany.cz
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Svojanov láká na
královské slavnosti

Středověký hrad Svojanov, který se nachází nedaleko Poličky, prakticky každý
víkend o letních prázdninách ožije velkou akcí.
TEXT: RADEK LATISLAV
FOTO: HRAD SVOJANOV

N

ávštěvníci, kteří v létě zavítají
na jeden z našich nejstarších
a nejzachovalejších středověkých hradů, se mohou těšit na
bohatý program, který nezklame. Po dvou covidových letech se na
Svojanově chtějí zaměřit na vyzkoušené
tradiční akce, speciální prohlídky a slavnosti, na které si vždy nacházely cestu tisíce lidí.
„Jsem rád, že si lidé na hrad Svojanov
našli znovu cestu. Je znát, že jim památky chyběly. Na akce jich chodí víc než
před covidem, což jsme viděli jak na jarních slavnostech, tak při hradním jarmarku. S celkovou návštěvností jsme se na
úroveň roku 2019 ještě nedostali, ale už k
tomu nemáme daleko,“ řekl Miloš Dempír, kastelán hradu Svojanov, který od za-

LÉTO NA SVOJANOVĚ

2. – 3. 7. Královské slavnosti
historické slavnosti na hradním
nádvoří připomenou českého
krále Přemysla Otakara II.
16. 7. Sraz veteránů značky
Moskvič – připomínka automobilů, které kdysi brázdily našimi silnicemi
16. – 17. 7. Dobové pokrmy –
průlom staletími
ochutnávky pokrmů připravených podle starých receptů
18. – 23.7. Řezbářské dny
řezbáři vytváří umělecká díla
přímo před zraky návštěvníků
21. – 24. 7. Dny práva útrpného – hrané scény představující
aplikaci práva útrpného v mučírně
6. – 7. 8. Divadelní pouť
přehlídka divadelních souborů
za účasti Evy Hruškové a Jana
Přeučila
20. – 21. 8. Třicetiletá válka na
Svojanově - dobývání hradu,
souboje, potyčky, hromadné
bitvy

čátku března do poloviny června navštívilo přes 16 tisíc lidí. V roce 2019 to bylo za
stejné období 20 tisíc lidí.
Na Svojanově věří, že kalendář plný
atraktivních programů návštěvníky opět
zláká a branami hradu v majetku města
Poličky projde opět rekordní množství turistů.
První letní akcí hradní areál ožije o prvním prázdninovém víkendu, kdy bude
hostit Královské slavnosti. Návštěvníci
na hradě přivítají krále Přemysla Otakara
II. s jeho chotí královnou Kunhutou za
doprovodu početné královské družiny na
koních. Nebudou chybět scénická vystoupení přibližující dobu krále Přemysla
Otakara II., šermířské potyčky ani tanečnice, bubeníci a sokolník. Vše v podání letohradského spolku Honorata.
Fanoušci starých aut by si na Svojanově neměli nechat ujít akci konanou v půli
července. To tady kastelán hradu pořádá
už 4. ročník srazu majitelů automobilů
značky Moskvič. „Jezdí k nám majitelé
nejstarších kousků i opravdové rarity,“
láká kastelán, který Moskviče sám vlastní.
Ve stejném termínu, kdy na Svojanově
bude vonět benzin, se v hradní kuchyni
budou podávat dobová jídla. Zájemci budou moci ochutnat jak pokrmy typické
pro středověk, tak ukázky pochutin na-

příč staletími. „Je to jedna z oblíbených
akcí na hradě, protože pokrmy oživujeme prohlídkové okruhy,“ dodal Dempír.
V půlce července bude hrad také domovem řezbářů, kteří ztvární motivy českých pohádek. Navážou tak na postavy z
večerníčků vyřezávané loni. Návštěvníci
mohou pod ruce dvanácti řezbářů nahlížet po celý týden.
Bát se budou někteří na konci července, kdy hrad zažije Dny práva útrpného s
hlavním programem ve zdejší mučírně.
Na začátku srpna se chystá Divadelní
pouť, jejímiž patrony jsou Jan Přeučil s
Evou Hruškovou. Přehlídku divadelních
souborů s pohádkami zakončí představení Evy Hruškové s Alešem Cibulkou.
Téměř na konci prázdnin se Svojanov
promění v jedno velké bojiště třicetileté
války. Hrad se navrátí o několik století
zpět do doby, kdy se v jeho okolí potulovaly hordy vojáků, kteří rabovali, dobývali, vraždili. Kromě řinčení mečů a vůně
střelného prachu nebudou chybět ani tanečnice, bubeníci, šermířské potyčky a
veselé scénky.
Zájem je mezi návštěvníky i o doprovodné výstavy ve zrekonstruovaných částech bývalých koníren v předhradí.
Jedna je věnována Rudolfu II., připomíná život tohoto českého krále a římského
císaře. V multimediální expozici jsou k vidění i kuriózní exponáty včetně alchymistické laboratoře, ve které se odehrávaly
pokusy vyrobit třeba zlato. Mezi nejzajímavější a raritní exponáty patří preparovaná zvířata oděná do nejrůznějších kostýmů nebo sbírka polodrahokamů a
mušlí. Výstava je doplněna několika obrazovkami, ze kterých bude přímo k návštěvníkům o svém mládí, životě a také o
sbírkách promlouvat sám Rudolf II., a to
v podání Jiřího Wericha Petráška, syna
Jana Wericha, který zpodobnil Rudolfa
II. ve filmech Císařův pekař a Pekařův císař. Výstava bude k vidění do 28. srpna.
Život arcibiskupa Karla Otčenáška ve
vedlejším sále představuje expozice instalovaná ke 100. výročí jeho narození a 10.
výročí jeho úmrtí. V expozici je možné si
prohlédnout autentické fotografie, dobový tisk i arcibiskupovy osobní věci. Výstava potrvá do 30. října.
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Divadlo jako bojovka

Nejen pro rodiny s dětmi či příměstské tábory připravilo Divadlo Drak a dalších
pět institucí druhý ročník prázdninové Hradecké kulturní pátračky.

O

Mezinárodním dni rodiny začala Hradecká kulturní pátračka.
I 2. ročník poodkryje zákulisí šesti zdejších institucí, Divadlo Drak přizvalo Galerii moderního
umění, Klicperovo divadlo, Muzeum východních Čech, Filharmonii Hradec Králové a Bio Central. Projekt reflektuje dlouhodobou snahu po užším propojení významných kulturních zařízení ve městě a
zároveň nabízí rodinám s dětmi, dospívajícím i dospělým programovou alternativu pro letní měsíce. Letošní sezona má
dvě novinky: jednak se na Pátračku mohou vydat i školy a objednané skupiny a
jednak upravenou verzi Pátračky v ukrajinském jazyce.
„Po zkušenosti z loňska, kdy se na Hradeckou kulturní pátračku vypravila řada

INZERCE

příměstských táborů, jsme se rozhodli
projekt spustit ještě před koncem školního roku a program nabídnout školám z
Hradce Králové, ale i z celé republiky. Jde
totiž o jedinečnou příležitost, jak v jednom dni navštívit šest významných kulturních institucí a zároveň si projít město, takže program může lákat i mimohradecké školy na školních výletech,“ uvádí
vedoucí produkce Divadla Drak Barbora
Kalinová.
Vzniká také ukrajinská jazyková verze,
neboť všechny zapojené instituce už ve
svých běžných programech nabízejí i
akce pro ukrajinské uprchlíky. „Hradecká kulturní pátračka je velmi dobrým prostředkem, jak je jednoduchou formou seznámit s městem, jeho kulturou a možnostmi, které jim organizace nabízejí.
Můžeme jim tak napomoci k lepší orien-

taci ve městě, ale též k jejich integraci.
Ukrajinská verze Pátračky cíleně pracuje
i s tím, že se na ní pátrači naučí také pár
jednoduchých českých slov a pojmů,“
představuje novinku Barbora Kalinová.
Pátračka začíná v Labyrintu Divadla
Drak, kde účastníci obdrží všechny potřebné informace a pracovní list s mapou. Další organizace lze navštívit v libovolném pořadí. „V každé z institucí nebo
v jejím bezprostředním okolí čeká návštěvníky jedno stanoviště, na kterém
mohou interaktivní hrou, úkolem, tajenkou či rozřešením šifry získat nejen indicii pro své další pátrání, ale i informace o
samotné organizaci, jejím fungování a
profesích,“ říká Kalinová.
Více
www.hradeckakulturnipatracka.cz.
Termín si lze rezervovat na
rezervace@draktheatre.cz. (mar)
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Sportovní park se po
čase vrací k normálu

Dva poslední ročníky Sportovního parku Pardubice negativně ovlivnil covid–19.
Letos však už žádné omezení neplatí, a tak se na akci vrací i kulturní program.

BĚHEM VĚTŠINY ROČNÍKŮ MĚLI POŘADATELÉ SPORTOVNÍHO PARKU ŠTĚSTÍ NA POČASÍ. PRŠELO JEN
VÝJIMEČNĚ A VŠICHNI SI PŘEJÍ, ABY TO STEJNĚ DOPADLO I BĚHEM SEDMÉHO ROČNÍKU.

TEXT: MILAN ZLINSKÝ
FOTO: ARCHIV MAFRA

J

edna z nejnavštěvovanějších pardubických letních akcí se blíží.
Sportovní park Pardubice 2022
rozhýbe soutok Labe a Chrudimky a přilehlý park Na Špici v termínu od 6. do 14. srpna.
Tradičně druhý týden v srpnu se v jednom z nejkrásnějších parků města sportuje už šestým rokem po sobě. Akce odstartovala v roce 2016 Olympijským parkem během her v brazilském Riu. Pořadatelé i na sedmý ročník hojně navštěvované akce plánují oživení celé plochy parku
sportem a po dvou covidových letech
opět také kulturou.
„Od sportovních klubů máme zpětnou
vazbu, že právě prezentace na sportovním parku jim přivádí nové sportovce,
což je velmi potěšující. Každý rok také
spolu s projektovým týmem přemýšlíme,
jak akci ještě o něco vylepšit. Letos jsme
se dohodli na ozvučení celého areálu,
aby byli slyšet moderátoři, kteří lákají na
zajímavý program, a zlepší tak atmosféru
akce,“ uvedl primátor města Pardubic
Martin Charvát.

Co se tedy letos chystá? „Na obou pardubických řekách i v parku se opět představí více než 60 sportovních klubů z Pardubic a okolí, kluby se budou po třech
dnech střídat na pětadvaceti stálých a variabilních stanovištích, takže sportu si
užijeme i letos dosyta. Jsem moc rád, že
tradičním partnerem akce je také Univerzita Pardubice, na jejímž stanovišti návštěvníky čeká oblíbená exkurze do světa
vědy,“ řekl manažer projektu Pavel Stara,
který jinak šéfuje prvoligovému basketbalovému klubu BK Pardubice.
I díky tomu, že nařízení vlády už nijak
nebrzdí možnosti pořadatelů, svých nových událostí se v parku dočkají i děti, které holdují tanci či jiné kultuře. „Připravujeme tradiční sportovní program s řadou
exhibic, ale jsem rád, že se po odmlce
opět dočkáme kultury v podobě koncertů. Novinkou letošního ročníku jsou taneční workshopy, divadélko pro děti a
premiéru bude mít v rámci naší akce
také běh přes řeku Labe,“ uvedl druhý
manažer Sportovního parku Pardubice
Petr Mazánek.
Také letos akci odstartuje den se Službami města Pardubic s názvem Zažij město, a to v sobotu 6. srpna. Hned v neděli

pak přijde na řadu první ze tří hromadných běhů Gladiátor Race Run. Druhý
hromadný běh patří generálnímu partnerovi akce – společnosti Foxconn Česká republika, koná se ve středu 10. srpna a má
tradičně charitativní podtext. „Sportovní
park nás baví a Foxconn Run je jeho nedílnou součástí. Opět se poběží zejména
pro dobrý pocit, a proto výtěžek ze startovného poputuje na vybraný charitativní projekt nebo pro konkrétní rodinu,“
uvedl Pavel Kožený, PR manažer společnosti Foxconn Česká republika.
Druhou sobotu 13. srpna se pak koná
oblíbený běh barevnými zónami Barvám
neutečeš, měří pět kilometrů a barevná
nálož baví děti i dospělé.
Den s hasiči, ukázky výcviku služebních psů a koní městských strážníků, večerní Pardubice na bruslích, ale také běh
přes plovoucí most přes řeku Labe s Ebránou, takový je výčet sportovních akcí v
rámci klasického sportovního programu.
„Na pátek 12. srpna jsme připravili překvapení na Labi, atraktivní novinku pro
sportovce i diváky, a to běh suchou nohou přes řeku Labe. Účastníci budou mít
za úkol překonat 60 metrů dlouhou lávku, která bude sestavena z plovoucích panelů, v co nejlepším čase. Startovat se
bude ze břehu od koupaliště na Cihelně
směrem na molo nedaleko griloviště v
parku Na Špici. Do konce června vyjdeme na našem Facebooku s událostí s
možností online registrace všech závodníků. Samozřejmě počítáme i s možností
registrace i na místě v den konání,“ uvedl
za pořadatele Matěj Drajer a dodává, že
každý účastník bude mít plovací vestu a
přilbu a na bezpečnost budou dohlížet i
zdravotníci a záchranářská loď.
I letos budou malí sportovci sbírat
body na hrací kartu – díky ní mohou sbírat záznamy o zdolání jednotlivých disciplín. Za zdolání dvanácti sportovních disciplín obdrží diplom se svým jménem a
za zvládnutí šestnácti stanovišť medaili.
Sportovní park patří do skupiny akcí
Pardubičtí tahouni. Ty město výrazně finančně podporuje, aby přitáhly například co nejvíce turistů z Česka. To se podle pořadatelů parku v posledních letech
docela slušně dařilo.
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Po Labi až do Josefova
Lodí z Hradce Králové do Pardubic to nepůjde. Ale vydat se proti proudu až do
pevnosti v Josefově? Hradec oživil nápad, který se může stát turistickým hitem.

Z

atím je to jen nápad, okolo kterého
Hradec Králové spíš jen opatrně
přešlapuje, ale jednou se z nesmělého plánu může stát velké turistické lákadlo. Splavnění Labe mezi Hradcem Králové, Smiřicemi a Josefovem není úplnou
novinkou. Hradec se projektem zabýval
už těsně po převratu v roce 1989, ale tehdy skončil hluboko v magistrátním šuplíku. Vizi turistických plavidel znovu probudila investice půl milionu korun na pořízení studie proveditelnosti.
„Kdyby to vyšlo, předali bychom ji Ředitelství vodních cest (ŘVC), které by začalo pracovat na realizaci. Když by vyšlo,
že je to možné a má to reálný základ myšlenkový i ekonomický, tuto záležitost a
všechny součásti spojené s vodou by zainvestoval stát. Město by zajišťovalo pouze přívody energií a kanalizaci, takže by

to nemělo mít až tak obrovské požadavky na hradecký rozpočet,“ říká náměstek
primátora pro oblast investic Jiří Bláha
(ODS). Věří, že tentokrát plány neskončí
v šanonech.
VZOREM BAŤŮV KANÁL
Podle optimistů by splavnění Labe do Josefova podstatně zvýšilo turistický potenciál celého okolí. „Bylo by to doplnění
cyklostezky z Hradce do Kuksu, protože
by šlo především o splavnění rekreační.
Ono je to přece jenom něco jiného než
jet autem nebo na kole,“ míní primátor
Alexandr Hrabálek (ODS).
„Vše se opírá o Baťův kanál, který výrazně přispívá rekreačním záměrům. Myšlenka je podle mě výborná a Hradci by
slušela,“ podotýká Bláha.
Plán podporuje i starosta Smiřic Luboš

Tuzar (Volba pro Smiřice): „Cyklostezka
na Kuks přispěla k velkému rozvoji podnikatelského prostředí. Například u nás
soukromý investor investoval nejen do
občerstvení, ale zároveň i do dětského
hřiště v centru. Proto si myslím, že lodní
doprava by mohla doplnit tu cyklistickou
a mohla by přinést další turistický i ekonomický potenciál,“ řekl.
Inspiraci Baťovým kanálem, průplavem mezi Otrokovicemi a Sudoměřicemi, zmiňuje zakladatel Hradecké paroplavební společnosti Jaroslav Kostkan. Nejen z kanálu na Moravě by si podle něj
Hradec měl vzít příklad. „Když vidím, co
se děje na Vltavě, kolik tam investují a co
se tam staví. Anebo kolik toho proinvestovali na Moravě. Baťův kanál jsme projeli
a vidím, že tam to jde. Tak proč by to nešlo i tady?“ ptá se. (zál)

INZERCE

DO HRADCE A NA HRADECKO
GUSTÍK POZVE KAŽDÉ DĚCKO!

PRO-SLUCH s.r.o.

• Poskytujeme komplexní služby pro nedoslýchavé
• Výdej, prodej a doladění sluchadel
• Prodej baterií, výměna hadiček, čištění koncovek,
drobné opravy sluchadel
• Prodej poslechu televize, indukční smyčky

Pojď se mnou
soutěžit
od 30. 6. 2022!

KDE nás najdete:
Sluchové centrum
Hradec Králové I poliklinika II
2. patro, Bratří Štefanů 895,
Hradec Králové 500 03
tel.: 495 865 345, 736 126 604
www.prosluch.cz
Sluchové centrum
Hradec Králové II poliklinika III
1. patro, tř. E. Beneše 1549,
Hradec Králové 500 12
tel.: 495 404 951, 732 357 016
www.prosluch.cz

Sluchové centrum Trutnov
Horská 634,trutnov
tel.: 733 472 801
Sluchové centrum Hořice
Riegrova 2018, Hořice
tel.: 602 337 207
www.orlhorice.cz
Sluchové centrum Jičín
Ruská 571, Jičín
tel.: 776 329 944
www.orljcin.cz

Jsme smluvními partnery všech pojišťoven

Objevte Hrrradec plný zábavy!
www.gustik.cz
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Pension Peklo v Krkonoších vyhlíží
rodiny, rybáře i svatebčany
y

V

polovině cesty mezi Trutnovem
a Černou horou v Krkonoších
najdete pension Peklo. Ten je
ideálním místem pro rodinnou dovolenou, relaxaci v páru i při dobrodružných výpravách s partou kamarádů.
Je to také skvělé místo pro svatby či
rodinné oslavy. Na své si přijdou také
rybáři.
Pohodlný pension a restaurace ve stylu lesních hájoven, ale také rybník pro
rybáře a zázemí pro rodiny i party kamarádů. To a mnohem víc je pension
Peklo. „Překvapí vás nejen autentičnost
trofejí, ale i styl zařízení, které koresponduje s malebnou krajinou, rozprostírající
se kolem pensionu. V polovině cesty
mezi Trutnovem a Černou horou v Krkonoších by málo kdo očekával údolí plné
zelené přírody a lesů přímo u rybníka.
Cesty a lesy všemi směry vybízejí k procházkám, cykloturistice, odpočinku,
nebo přímo sportovní relaxaci, kterou
najdete do šesti kilometrů od pensionu,“
říká Ing. Zdenka Žižková – generální ředitelka ﬁrmy KATA, která pension Peklo
provozuje.
Hosté si mohou krásné přírody a bohatého sportovního vyžití užít jak v zimě,
tak v létě. Za normálních okolností si
lyžaři užívají sjezdových tratí všech obtížností či stop pro běžkaře. V létě si turisté mohou užívat rybolovu u místního
rybníka, vyrazit na kolo či si vybrat jeden
z adrenalinových sportů. Mohou využít
třeba bobovou dráhu, nedaleký lanový
park nebo si vybrat jednu z turistických
tras, včetně těch náročnějších.
„V našem pensionu nabízíme ubytování od dvoulůžkových pokojů přes
apartmány rodinného typu po čtyřlůžkové mobilní domy. Samozřejmostí je
vybavení koupelen a sociálního zařízení na každém pokoji,“ říká Ing. Zdenka
Žižková.
Hosté mají možnost se ubytovat
v několika různých druzích ubytování,
vhodných pro rodiny, páry i party kamarádů. Jednou z možností je chata rodinného typu v rekreační oblasti Dolce
u Trutnova, druhou potom vila Helena
v Trutnově a třetí jsou mobilní domy

v malebném areálu u rybníku Dalibor
a Pension Peklo.
Kromě rodin, párů i skupin turistů nabízí pension možnost ubytování a zázemí pro školy v přírodě nebo soustředění
sportovců či pro ozdravné pobyty.
A kam si z Pekla vyrazit? Nabídka výletů je opravdu široká. Je to třeba Ski
areál Mladé Buky s bobovou dráhou,
dělostřelecká tvrz Stachelberg u Žacléře, rozhledna Eliška, pension se také

Pokud se vám nebude chtít pension
opustit, můžete si užít hromadu zábavy i přímo tam. Děti se vyřádí na hřišti,
kde jsou třeba trampolíny, nafukovací
hrady, prolézačky či pískoviště. Rekreační i profesionální sportovci si
mohou půjčit volejbalové a badmintonové příslušenství, lodičky či šlapadla.
Za zmínku určitě stojí vynikající podmínky pro začínající i zkušené rybáře.
Ti, kteří začínají, si mohou půjčit pruty,

svaTba – vše v JedNom

Pension Peklo s restaurací, zahrádkou a rybníkem je takříkajíc all in one.
Co svateb se týká, prostředí je naprosto ideální. svatebčané přijedou,
snoubenci si u rybníka u krásné slavobrány řeknou své aNo, personál
pensionu jim připraví svatební hostinu včetně výzdoby. Hosté navíc nemusejí nikam odjíždět, míst na spaní je dost. v Pekle jsou připraveni na
malé i velké akce – a to v krásné přírodě a s perfektním servisem.
nachází pouhých 13 kilometrů od lanovky na Černou horu. Turisticky oblíbené
jsou také výlety do Pece pod Sněžkou,
do Zoologické zahrady ve Dvoře Králové
nad Labem či na Hospital Kuks. Krásná
příroda je také v nedalekých Adršpašských skálách či Babiččině údolí v Ratibořicích. Starší děti bude určitě bavit
Laser game Snipervalley, krásnou procházkou potom dojdete ke Hrádečku
prezidenta Václava Havla. V létě si musíte užít houbaření v nedalekých lesích
a celé řady možností koupání.

ti zkušenější ocení možnost rybařit
na dvou rybnících plných ryb. Svoje
úlovky si navíc mohou přímo v areálu
ugrilovat. Rybníky jsou ideální i pro
malé rybáře.
Pokud ale hosté nebudou mít chuť
ulovit si svou večeři či oběd sami, mohou si pochutnat ve zdejší restauraci,
která je vyhlášená v blízkém i dalekém
okolí.
Pension Peklo je ideálním místem jak
pro dovolenou, tak pro životní události,
jako jsou třeba svatby. „Snoubencům

nabízíme kompletní servis. Pro svůj
velký den si mohou vybrat slavnostní
menu, nabízíme také výzdobu, ubytování v pensionu a mobilních domech
až pro 60 lidí. Obřad může proběhnout
v klidném a malebném místě, kde je
samota, ticho, klid a překrásná podhorská příroda,“ říká Ing. Zdenka Žižková.
Svatby ale nejsou jediné speciální
příležitosti, které si můžete v Pekle připomenout. Jsou tam připravení také
na rodinné a narozeninové oslavy, ﬁremní tematické akce, promoce, smuteční hostiny, dětské dny, různé besídky
rybářské závody.
„Podobně, jako další hotely a penziony, i my jsme byli postiženi samotným
omezením ekonomických aktivit v důsledku epidemie koronaviru. I s ohledem na zásadní zlepšení situace se
již nyní těšíme z trvale narůstajícího
počtu rezervací, a to jak nových tak
opětovných. Předpokládáme, že rezervační systém bude hlásit sto procentní obsazenost, a že i nadále budeme
smět nabízet naše služby bez omezení,“ dodává Ing. Zdenka Žižková se
svým otcem Daliborem Žižkou, předsedou představenstva KATA, a.s.
Společnost KATA, a.s. investovala
nemalé ﬁnanční prostředky do projektu, jehož podstatou je budování prostředí klidu, pohody a relaxace v dnešní
hektické době.

tel.: 777 654 760
FB: Penzion Peklo u Trutnova
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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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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

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.
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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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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.

INZERCE

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

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

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 Třebová si na nové
koleje a nástupiště ještě počká
Připravovaná
modernizace jednoho
z největších nádraží
v Česku se zpozdí.
Na téměř šest let
plánovaná stavba začne
až v roce 2024.
RADEK LATISLAV
ČESKÁ TŘEBOVÁ | Nebude to dlouho
trvat a průjezd vlaků stanicí Česká Třebová bude na hlavním železničním koridoru v zemi připomínat průjezd železničním skanzenem.
Už příští rok touto dobou by železničáři měli slavnostně přestřihávat pásku
na modernizované, téměř deset kilometrů dlouhé trati mezi Chocní a Ústím nad
Orlicí, která byla v malebném údolí Tiché Orlice dlouho velkým „špuntem“.
Podle harmonogramu také pokračují
práce na modernizaci celého pardubického nádraží, kde by vše mělo svítit novotou nejpozději za dva roky.
Poslední brzdou vlaků mezi Prahou a
Brnem, kde se lidově řečeno nekoplo,
zůstane jedno z největších nádraží v
Česku.
Železniční uzel v České Třebové, který plní důležitou roli jak v osobní, tak v
nákladní dopravě, poslední rekonstrukcí prošel na přelomu 50. a 60. let minulého století. Je to znát nejen na starých nástupištích či stavu trolejového vedení,
ale i na kolejišti s dřevěnými pražci, po
kterém vlaky mohou jet maximálně šedesátikilometrovou rychlostí.
Přestože modernizace má od konce
března pravomocné územní rozhodnutí
a administrativní i projekční příprava
jedné z nejnákladnějších železničních
staveb už několikátým rokem běží naplno, Správě železnic se nepodaří dodržet
předpoklad zahájení stavebních prací
napřesrok, ale až v roce 2024.
Podle Správy železnic (SŽ) je důvodem náročnost celé stavby, která na české železnici nemá za poslední desetiletí
srovnání. „Příprava tak významné investice klade vysoké nároky na veřejnoprávní projednání a na koordinaci s navazujícími železničními stavbami Správy železnic. V průběhu přípravy projektu také dochází k aktualizaci a zpřesnění závazných evropských norem a předpisů, které je třeba respektovat,“ odůvodnila roční skluz mluvčí Správy železnic Nela Friebová.
Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí železničáři například
nechali zpracovat novou aktualizaci hlu-

„

Nejen nástupiště na vlakovém nádraží v České Třebové nevyhovují moderním požadavkům.

O modernizaci
se mluví
40 let. Bylo už i několik
projektů, od kterých
bylo časem upuštěno
i proto, že přednost
dostala jiná
rekonstrukce.
Dalibor Zelený, místostarosta České Třebové

kové studie, která byla důležitá k přehodnocení původně navrhovaných protihlukových stěn vysokých až pět metrů, které se nelíbily obyvatelům bydlícím blízko kolejí ani vedení města.
„Spolupracovali jsme při vyhotovení
a projednávání nového návrhu, který na
místo původně plánovaných 5 764 metrů protihlukových stěn vysokých až pět
metrů počítá pouze s 955 metry stěn do
výše maximálně tři metry. Bylo to
umožněno použitím nové moderní metody výpočtu, která zohledňuje i snížení
hluku budoucími technickými i technologickými opatřeními na trati i vozidlech,“ řekl místostarosta České Třebové Dalibor Zelený, který nové řešení
protihlukových opatření prosazoval.
Projektanti například počítají s větším použitím kolejnicových absorbérů i
s faktem, že na železnici čím dál více va-

gonů jezdí s tiššími kompozitními brzdami a méně hlučnými podvozky.

58 kilometrů kolejí
a 400 výhybek
Během několika měsíců se podařilo najít řešení i v případě složitého odvodu
dešťových vod z kolejiště, které od odbočky Parník po odbočku Zádulka bude
nové. V řeči čísel půjde o modernizaci
více než 58 kilometrů kolejí a 400 výhybek. Obnovou projde 30 mostů a 15 propustků.
Některé věci však už nesnesou odkladu, proto se železničáři do některých
oprav musejí pustit už letos. Například
převěšování stávajícího trakčního vedení z vysokých sloupů v prostoru osobního nádraží, tzv. řetězovek, na nové nosné konstrukce. „Správa železnic si nechala vypracovat posudek na stav trakčního vedení i s ohledem na jeho stáří a
jedinečnou konstrukci. Z tohoto posudku vyplynula nutná oprava zavěšení
trakčního vedení. Jednoduchá úprava
převěsových konstrukcí nebyla možná,
jakýkoli zásah do lan a závěsů by mohl
způsobit další zhoršení stavu,“ vysvětlila nutnost opravných prací za 88 milionů Nela Friebová.
Na dva roky plánovaná oprava je koncipována tak, aby ji bylo možné využít
v rámci modernizace železničního uzlu.
„Návrh nového trakčního vedení je koordinován s výhledovým řešením rekonstrukce železničního spodku a svršku a

FOTO | MAFRA

s výstavbou souvisejících zařízení, jako
je odvodnění kolejiště, instalace kabelovodu, vybudování kanalizačních sběračů a podobně,“ mluvčí SŽ.
Podobných dílčích rekonstrukcí českotřebovské nádraží zažilo řadu, včetně
opravené nádražní budovy, ale žádná z
oprav neměla vliv na průjezdnou rychlost ani na bezbariérovost nádraží.
„O modernizaci se v České Třebové
mluví 40 let. Bylo už i několik projektů,
od kterých bylo časem upuštěno i proto,
že přednost dostala jiná rekonstrukce.
Současný projekt vnímáme jako velice
rozumný. I proto nám jde o to, aby rekonstrukce začala a vše neskončilo kvůli nedostatku peněz. Jen projektová příprava vyjde na více než 250 milionů korun,“ řekl místostarosta Zelený k modernizaci posledního slabého místa na koridoru. Zmínil zároveň investici, která podobně jako v případě trolejí nesnese odkladu.
Rekonstrukce uzlu totiž zahrnuje i náhradu dvou již nevyhovujících podchodů pod tratí. Podchod z přednádraží ke
společnosti CZ LOKO skončí, místo
něj lidem umožní cestu do práce nově
prodloužený podchod k nástupištím.
Podchod do průmyslové oblasti Borek
nahradí bezbariérová lávka.
„Podchod do Borku je už naprosto nevyhovující. Prosakuje tam voda. Opravit za provozu nejde. Jeho uzavření
před modernizací by nám velmi zkomplikovalo hospodářský život ve městě,“
dodal Zelený.
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Římský autor Gaius Titus Petronius: Nedělá dobře...

Tajenka: … ten, kdo rychle uvěří.
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Jednota, spotřební
družstvo v Pardubicích

volná místa:

nabídka PronáJmů:

 Prodavačka Pro ProdeJnu

 Horní Jelení

 Prodavačka Pro ProdeJnu

 CHoltiCe

 Prodavačka Pro ProdeJnu

 masna drážka - PardubiCe

– lázně boHdaneč

– drážka, PardubiCe
– černá za bory

 Prodavačka Pro ProdeJnu
slovany, PardubiCe

 zástuP vedouCí
– ProdeJna němčiCe

 vedouCí

– ProdeJna ŘediCe

Své životopisy zasílejte na:
e-mail: mzdy@jednotapce.cz
tel.: 466 531 847

První patro nad prodejnou potravin 550 m2

První patro nad prodejnou potravin v Cholticích - 530 m2.
Nelze pronajmout na prodejnu potravin.
Pronájem bývalé masny na Drážce.
Nelze pronajmout na prodejnu potravin.

 Řečany nad labem

Rozloha 72 m2. Nelze pronajmout na prodejnu potravin.

 restauraCe JitŘenka

Nabízíme pronájem restaurace Jitřenka v Řečanech nad Labem.

 kanCeláŘské Prostory
17. listopadu 235, Pardubice

KontaKt: Technik Jednoty Pardubice
pevná linka: 466 531 854, mobil: +420 603 239 860
e-mail: technik@jednotapce.cz

Pardubicko a Chrudimsko
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Stadion ladí během jeho stavby
Stavba Letního stadionu
v Pardubicích pokračuje
podle plánu. Činovníci
fotbalového klubu však
nejsou spokojeni
s kvalitou projektu.
MILAN ZLINSKÝ
PARDUBICE | Rozporuplné pocity zažívají činovníci i hráči FK Pardubice. Na
jednu stranu jsou rádi, že oprava Letního stadionu jde podle plánu, avšak podle sportovního manažera Víta Zavřela
kvalita stánku pro 4 600 diváků nebude
nejvyšší.
„Některé věci se snažíme zachránit
takřka za minutu dvanáct. Některé jsou
silně poddimenzované a některé úplně
vynechané. To je pro mě naprosto neuvěřitelný příběh,“ uvedl Zavřel pro server iRozhlas.cz.
Štve ho víc věcí. Není spokojen s kvalitou umělé trávy, která bude na tréninkovém hřišti. Nedostatky vidí také v řešení interiérů nebo třeba v obyčejném
zábradlí na ochozech.
„Jako příklad uvedu umělou trávu –
je to ta nejhorší kvalita, která vůbec existuje. Mezi nejlepší kvalitou a touto je
rozdíl asi milionu. Tráva, která tam je
navržena, nevydrží ani čtyři sezony, navíc na ni nedostanete certifikaci, tudíž
na tom nemůžete hrát soutěžní utkání,“
řekl dlouholetý manažer Pardubic.
Na možné potíže s kvalitou díla upozorňovali odpůrci opravy už před jejím
začátkem. „Primátor se rozhodl pro zadání zakázky metodou Design and
Build. To znamená, že dodavatelská firma zároveň projektuje i staví. To povede ke špatné kvalitě stavby a značným

Rozestavěný Letní stadion v Pardubicích.
vícenákladům. Logicky je cílem firmy
vyprojektovat vše co nejlevněji,“ uvedl
už v loni v březnu šéf zastupitelského
klubu Pirátů Vojtěch Jirsa.

Náměstek: Fotbalisté si
stánek mohou vylepšit
Ovšem podle náměstka primátora Jana
Nadrchala se na Letním stadionu nic
dramatického neděje. „Námi zvolená
metoda má také velké výhody. Mezi ty
hlavní patří to, že firma nyní nemůže požadovat navýšení ceny díla. Je to prostě
tak, že nám postaví stadion pro první
ligu a pak si fotbalisté mohou stánek
sami vylepšit,“ uvedl Nadrchal.

Co se týče umělé trávy, tak zatím
neví, jestli má smysl do ní investovat nějak více. „Mám pocit, že to hřiště stejně
nebude mít oficiální rozměry, tak je
otázka, zda by certifikát vůbec dostalo.
Na to se musíme podívat. Jinak logicky
projekt za pochodu s firmou řešíme a
snažíme se vždy hledat ideální řešení,“
doplnil Nadrchal.
O totéž se snaží i Zavřel. Otázka je
pouze to, nakolik bude úspěšný. Stadion má být hotov příští rok v lednu.
„Jsou tu věci jako zábradlí, že se divák kouká přes šprusle. Takže řešíme,
aby tam bylo prosklené zábradlí, aby
byla viditelnost ideální. Řešíme strukturu půdy u sportoviště, zajišťujeme roz-
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hlas, LED obrazovky, reklamní bannery... Je tam spousta silně poddimenzovaných věcí. Stadion by asi certifikaci obdržel, ale byl by to totální holobyt. Najednou zjistíte, že v projektu je absolutní vzduchoprázdno,“ dodal Vít Zavřel s
tím, že úpravy stavbu logicky prodraží.
„Částku předběžně vím, ale nechci ji
úplně zmiňovat. Není to ale nic obrovského,“ dodal manažer.
Bude na politicích, jestli budou navýšení ceny díla, která je okolo 400 milionů korun, tolerovat. „Nějaké úpravy se
už udělaly, další přijdou. Bavíme se i o
vícepracích, některé si město samo objednalo. Věřím, že se nakonec na všem
dohodneme,“ dodal Nadrchal.

Talent si připsal triumf ve druhé kvalifikaci
PARDUBICE | I nenadálé vybočení
Northerly Winda před Velkým anglickým skokem otevřelo Talentovi, úřadujícímu šampionu Velké pardubické, cestu k triumfu v sobotní druhé kvalifikaci
na letošní ročník slavného závodu.
Jedenáctiletý ryzák valach, kterého
tentokrát namísto říjnového parťáka Pavla Složila mladšího kurzem dostihu provedl Marcel Novák, se totiž s Northerly
Windem (ž. Jan Faltejsek) do té doby
přetahoval o čelo; dostih posléze vyhrál
s přehledem o dvě délky. „Talent byl po
Velké pardubické svěží, ale na první
kvalifikaci jsme ho nestačili dobře připravit. Proto jsme ho přihlásili až na druhou,“ vysvětlila trenérka Hana Kabelková, jejíž stáj sídlí ve Vápenném Podole.
Navzdory tomu, že to v cílové rovin-

ce nejdříve vypadalo na dramatický doběh, se nezdálo, že by se Talent extrémně nadřel. Ostatně tempo bylo v úvodní
části vyloženě líné, takže sil mu zbylo
dost. „Dalo se to čekat, v tomhle počasí
nikdo nechtěl táhnout,“ komentovala to
trenérka Kabelková. „Další kluci v tom
Adama Čmiela nechali a taktizovali,“
dodala krátce po startu, kdy dopředu vyrazil Čmielův outsider Beau Rochelais.
Až za ním se s odstupem za sebe seřadili Northerly Wind, Talent, vítěz Velké z roku 2019 Theophilos (ž. Marek
Stromský), Sacamiro (ž. Jan Odložil) a
vzadu cválala klisna Dajuka (ž. Lukáš
Matuský), jeden z nováčků na kvalifikační distanci 5 800 metrů.
Vinou mizerné rychlosti účastníci
kvalifikace zprvu i příšerně skákali. Ide-

ální rytmus na vodních překážkách v dostihu marně hledal zejména Northerly
Wind, zadní nohy v nich nechával i zkušený Theophilos. „Ploužení“ mezi skoky nejen favoritům absolutně nevyhovovalo, a tak za to vzal Novák na Talentovi. V další fázi, až téměř po „Velký angličák“ osudný pro Northerly Winda, vodili právě oni. Za Talentem a Northerly
Windem se pohybovali Theophilos a
Beau Rochelais, ale tohle pořadí se
mělo brzy přesypat; Theophilos se propadl na chvost a k čelu se naopak drala
bělka Dajuka.
Na travnatý ovál vbíhala už za Talentem, následována Sacamirem. Na poslední překážce Talentovo prvenství Dajuka reálně ohrožovala, ale Novák koně
popohnal a zvítězil. Ve finiši klisna neu-

držela ani stříbrnou příčku, když před ni
natáhl hlavu Sacamiro. Čtvrtý doběhl
Theophilos, podmínky kvalifikace ve
svém premiérovém letošním závodě splnil i pátý Beau Rochelais.
Vedle kvalifikace se konaly ještě dva
jiné dostihy, Zlatý pohár a Červnová
cross country Válečníka. Klasickou
steeplechase Zlatý pohár na 3 900 metrů ovládl s výrokem „boj“ o tři čtvrtiny
délky nejstarší kůň v poli, jedenáctiletý
ryzák valach Aztek v sedle s Markem
Stromským, kterého pro stáj Dr. Charvát do dostihů chystá trenér Tomáš
Váňa. Ve Válečníkově krosu na 3 300
metrů se nejvíce dařilo devítiletému
hnědáku valachovi Medicinmanovi ze
stáje AGA-Vlachovice, kterého jezdil
Slovák Lukáš Matuský.
(vot)
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VÝKUP ZLATA, STŘÍBRA,
PLATINY A STAROŽITNOSTÍ

e
Vykupujem
talosti
i celé pozůs

výkup

Pernštýnské náměstí 80, 530 02 Pardubice
výkupní dny:
úterý 28. 6., středa 29. 6. a čtvrtek 30. 6. 2022
otevírací doba: od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.

ZLATO
● Nové i rozbité šperky
ž
včetně úlomků
í cena a
výkupn
g
/
● Zubní zlato (nepoužité
Kč
1 500,i použité a nečištěné; Aurix,
Plargen)
● Obrazy, sošky
z porcelánu a bronzu
● Hodinky a hodiny
● Kvalitní nábytek a jiné
zajímavé starožitnosti

STAROŽITNOSTI 17. až 20. století
● Stříbrné příbory
(i jednotlivě),
pudřenky,
tabatěrky, svícny
● Vyznamenání
● Smyčcové nástroje
● Jantarové šperky
● Briliantové a granátové šperky

STŘÍBRO A PLATINA

● Československé zlaté mince
● Svatováclavské dukáty

SBěRATeLSKé PŘedměTY

● Stříbro technické-dráty,
elektromateriál
● Platina - termočlánky, chemické misky
a dráty

● Hodinky (Prim, Glasshűtte,
Omega, Zenith atd.)

ž
í cena a
výkupn 0,- Kč
0
1 000 0

● Kvalitní i nesignované obrazy

● Šavle, bodáky
● Mince i papírové
bankovky

firma Schneiberger | Tel: 776 150 222 | info@antikpardubice.cz

