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POJĎTE ŘEZAT S NÁMI,
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA TYTO POZICE:
Údržbář
Provozní údržbář
Noční údržbář
Elektrikář
Kurtovač
Technický referent
Plánovač výroby
CO NABÍZÍME:
Osobní ohodnocení měsíčně až do výše 10%
Výkonnostní prémie měsíčně až do výše 15%
Příspěvek na dopravu
Dovolená 5 týdnů
Dotované závodní stravování
Více informací naleznete na: www.labewood.cz

 Telefon: +420 477 074 208

E-mail: prace@labewood.cz

Facebook: LABE WOOD s.r.o.
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Karel
Heřmánek ml.
Facky,
které jsme
v divadle
dostali,
nás obrnily
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Stánky u jezera budou
ZÁBAVA

Nebe nad Roudnicí bude
patřit letadlům
... str. 4

ROK OD TORNÁDA

Jak se jih Moravy vyrovnal
s přírodní pohromou ... str. 8 a 9

Jezero Milada je oblíbeným místem rekreantů. Chybí zde ale dostatečná infrastruktura, letos dokonce hrozilo, že se
tam nebude moci prodávat žádné občerstvení.
FOTO | I. LHOTSKÁ

Podařilo se najít řešení
pro letošek a přes zimu.
U Milady vznikne
i potřebné trvalé zázemí.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ANDREA ANGERMANNOVÁ
ÚSTÍ NAD LABEM | Na jezeře Milada
u Ústí nad Labem by v letošní sezoně nakonec mělo být pět stánků s občerstvením a sportovním vybavením. Jelikož u jezera panují dlouhodobě problémy se zázemím, ještě nedávno hrozilo, že po skončení výjimky od hygieniků letos u vody nic
nebude.
Situaci proto řešili Ludvík Kašpar, generální ředitel státního podniku Diamo, pod

nějž území spadá, zástupci energetiků i dolů
a hejtman Jan Schiller (ANO). Nakonec
řešení pro letošek našli. A příští sezona už
by měla být zcela bez problémů.
„Diamo se zavázalo, že po konci letošní sezony udělá přípojky elektřiny i vody
a dodělá i kanalizaci, aby se stánky u jezera mohly příští rok bez problémů provozovat. Vše se prodloužilo rozpočtovým
provizoriem a také tím, že stavební povolení bylo vydáno až v letos v březnu,“
sdělil hejtman.
V současné době jsou u jezera páteřní
rozvody vody, dešťové a splaškové kanalizace i elektřiny, jejichž kolaudace proběhla na jaře. Chybí ale přípojky vodovodu, tlakové splaškové kanalizace a elektřiny do prostoru hlavní pláže a té u Trmic.
„Tento měsíc vyhlásíme veřejnou zakázku na realizaci prací, které by měly
proběhnout od října do dubna. Naším cílem je zajistit vše do začátku příští letní

sezony. Předpokládané náklady jsou
osm milionů korun,“ uvedla Hana Volfová, mluvčí Palivového kombinátu
Ústí, který spadá pod Diamo.

Zásoby uhlí
Na rozdíl od rozvíjejícího se jezera
Most je hlavním problémem Milady to,
že zde stále nebyly odepsány zásoby
uhlí. V souvislosti s blížícím se útlumem těžby uhlí ale probíhá mapování
zásob, ložisek a ochranných pásem.
„Mohlo by tak dojít ke zmírnění podmínek
pro stavby v těchto pásmech. Je nutné,
aby se vláda věnovala odpisům uhlí v okolí
Milady, a nejen zde. Mnohdy je blokován
rozvoj obcí, které o to mají zájem, ale nemohou nic dělat, když jsou tam zásoby uhlí,
jež by mohly být odepsány, jenže nejsou,“
podotkl hejtman.
POKRAČOVÁNÍ 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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Nebe bude patřit letadlům
Již pošestnácté budou
o víkendu na letišti
v Roudnici nad Labem
k vidění desítky letadel
a vrtulníků.
MILOSLAVA HÁLOVÁ
ROUDNICE NAD LABEM | Letouny
ze 2. světové války, bojové a transportní letouny české armády, policejní a vojenské vrtulníky v akci, nejrychlejší vrtulová stíhačka Sea Fury, akrobatické
speciály a řadu dalších strojů uvidí návštěvníci 16. ročníku Memorial air
show v Roudnici nad Labem, který se
uskuteční tento víkend.
Poprvé se akce uskutečnila už v roce
INZERCE

nová vana do staré
nová akrylová vana

do staré plechové nebo litinové vany

y bez bourání
y montáž 3 hodiny

y bez nástřiku
y záruka 5 let

tel.: 602 945 204

www.vanabezbourani.cz

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

1991 a pak každé dva roky. „Výjimkou
byl loňský rok, kdy jsme měli 30. výročí od první show. Protože ale byla pandemie koronaviru, tak jsme ji o rok odložili,“ vysvětlil Vlastimil Dvořák, prezident roudnického aeroklubu a šéf mezinárodní letecké přehlídky.
Co bylo impulzem pro pořádání prvního ročníku?
V podstatě to bylo úplně jednoduché.
V roce 1990 jsme na roudnickém letišti
dělali kolaudaci bazénu a napadlo mě,
že bychom ho mohli otevřít nějak důstojně. Pozval jsem bývalé československé válečné letce z Royal Air Force,
konkrétně Františka Fajtla, Antonína
Lišku, Františka Cháberu a Aloise Šišku. Když jsem vyslechl jejich životní
příběhy, bylo jasné, že pro ně musíme
něco udělat. Takovou morální rehabilitaci před veřejností.
Co je letos tahákem?
Hlavně letadla... Návštěvníkům se jich
představí 42, a to včetně 16 vrtulníků
ve skupině. Z historických válečných
strojů tady bude bombardér B-25
Mitchell, americký stíhací letoun Corsair, dvoumístný cvičný letoun Texan,
Jak 11 a vůbec poprvé britský palubní
stíhací letoun Sea Fury. Armáda představí gripeny, letoun CASA nebo armádní a policejní vrtulníky s ukázkou záchranářského zásahu a slaňování. Věřím, že kromě letadel to bude i koncert
Lucie Bílé. Pro děti připravujeme interaktivní program.
Jak náročné je stará vojenská letadla dostat do Roudnice?
Není to zas tak velký problém jako třeba na začátku. Tehdy těch strojů tolik
nebylo, ale za těch třicet let se našlo
mnoho klubů a spousta nadšenců, kteří
stroje objevili, zrenovovali je a létají na
nich. Teď je strojů dost. Piloti si vybírají, kam poletí, aby si ten svůj stroj moc
„neolétali“ a přitom vydělali peníze na
jeho údržbu. Provoz je velmi drahý.
Náklady, které jsme platili před třiceti
lety, jsou teď několikanásobně vyšší.
Litr paliva stál tehdy 25 korun, teď stojí
75 korun.
Jak se vám daří shánět peníze?
Aby to nevyznělo špatně, peníze jsou
až druhý problém. Tím prvním je zajistit stroje, které chci, aby do Roudnice
přiletěly a byly zajímavé pro diváky. Finance sháním dlouho dopředu, jednám
se sponzory, abychom mohli dopředu
zaplatit letadla. Kdyby nebylo podpory
Ústeckého kraje a air show nebyla zařa-

„

Poprvé se Memorial air show konala již v roce 1991, pravidelně se koná každé dva roky a patří k divácky oblíbeným.
FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ
zena do dotačního programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje, tak bych ji
nemohl vůbec uskutečnit.
Musíme počítat i s variantou, že zrovna nevyjde počasí a diváci nepřijdou. Vstupné pokryje nezanedbatelnou část finančních nákladů. Říkám, že musíme podepřít
nebe vidlema, aby nám počasí přálo.
Je to tak, že pilotům platíte za to,
když na air show přiletí?
Samozřejmě, máme s nimi uzavřené
smlouvy. Na air show nikdo nelétá zadarmo a piloti si můžou vybírat, kam poletí. Leteckých dnů je spousta. Když
jsme před třiceti lety začínali, byli jsme
jediní. Teď jsme jenom v České republice čtvrtý letecký den v letošním roce.
Kromě nákladů na provoz letadla tvoří
velkou část pojištění. Třeba za B-17,
kterou jsme měli v Roudnici v roce
1995, jsme tenkrát zaplatili 10 tisíc liber, z toho 3 tisíce liber byla pojistka za
přelet Německa. Teď jsou finanční náklady na americký dvoumotorový bombardér B-25 Mitchell 14 tisíc eur, bez
paliva. Když jsme začínali, bylo to pět
tisíc eur. Piloty si musíme domluvit
zhruba rok dopředu. Třeba nejrychlejší
stíhačka ze druhé světové války, kterou
jsem sjednával k nám, se představila na
konci května i v Pardubicích. Za to, že
pilot vystoupí na dvou akcích jsme dostali slevu. Stíhačka teď stojí u nás
v hangáru, pilot přiletí až před akcí. Samozřejmě mu hradíme i letenky. Je to
opravdu finančně náročné.
Mezi piloty už máte určité renomé.
Chce se jim do Roudnice?
Věřím, že ano. Tady si piloty hýčkáme.
Naší výhodou je, že celá akce je na menším prostoru než na velkých letištích.
Diváci jsou více vtaženi do dění a oce-

Piloty si
hýčkáme. Naší
výhodou je, že akce je
na menším prostoru.
Diváci jsou více vtaženi
do dění a oceňují to
i piloti.
ňují to i piloti.
Z jaké největší dálky jste měli stroj?
Asi z Osla. Nejde ani tak o dálku, ale
o trampoty, se kterými se musí pilot vypořádat. Proudové letadlo z Anglie je
tady za hodinu a kousek, ale proti tomu
letí italský pilot s historickým strojem
180 kilometrů za hodinu a trvá to celý
den. A ještě má několik mezipřistání,
protože mu nestačí palivo. Ale byly zde
anglické a americké stroje ze základny
NATO v Itálii a Německu.
Kterého stroje, který se v Roudnici
představil, si považujete nejvíc?
Jednoznačně létající pevnost B-17. V Anglii létá už jenom jedna a my jsme měli
to štěstí, že se nám ji do Roudnice podařilo dostat. Mně osobně se líbí poválečný pozorovací letoun OV-10 Bronco,
což je v překladu divoký kůň. Je to krásné letadlo na bláznění.
Memorial Air Show se tradičně koná
v liché roky. Bude tedy znovu už
příští rok?
Rád bych. Takže až po show odletí letadla a my všichni pořadatelé z našeho aeroklubu si prázdninově odpočineme a polétáme, tak začneme uvažovat nad přípravami dalšího ročníku
v roce 2023.

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628 ■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce šéfredaktora
5plus2: Jan Korbel ■ Vedoucí krajské redakce MAFRA: Jan Veselý, jan.vesely@mafra.cz ■ Editor: Zuzana Mendlová, tel.: 734 517 050, zuzana.mendlova@mafra.cz
■ Vedoucí krajské inzerce: Věra Novotná, vera.novotna@mafra.cz ■ Distribuce 5plus2: distribuce@5plus2.cz ■ Krajská redakce: Palác Jordan, Dlouhá 3458/2A, 400 01 Ústí nad
Labem
■ Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné, vychází každý pátek. ■ © MAFRA, a.s. 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí
nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání
důvodu nepřijmout inzerci.
■ Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT.

Ústí, Litoměřice a Děčín

24. června 2022 5

Město opraví cennou
Dittrichovu hrobku
Krásná Lípa se snaží
stavbu získat do svého
majetku. Pak bude
pokračovat v záchraně.
MILOSLAVA HÁLOVÁ
KRÁSNÁ LÍPA | Novorenesanční hrobka významného velkopodnikatele Carla
Dittricha a jeho rodiny v Krásné Lípě
bude mít nového majitele. Od spolku
Omnium, který v Česku zachraňuje zdevastované památky a v roce 2018 hrobku
bezúplatně získal od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), ji chce získat město. Spolek se totiž
podle města dostal do finančních problémů a neplní dohodnuté podmínky opravy.
Zastupitelé proto na svém posledním
jednání schválili trojstrannou dohodu
mezi ÚZSVM, spolkem Omnium a měs-

Novorenesanční hrobka Carla Dittricha je od roku 2007 památkově
chráněna.
FOTO | I. LHOTSKÁ
tem o převzetí památkově chráněné
hrobky. „Je to nejjednodušší způsob, jak
hrobku dostat do našeho majetku a pokračovat v rekonstrukci,“ vysvětlil starosta města Jan Kolář (Sdružení pro
Lípu 2018) s tím, že podepsané smlouvy
minulý týden spolku odeslali. „Teď čekáme, až se vrátí, a budeme moci pokra-

čovat v rekonstrukci,“ dodal starosta.
Jako první přijde na řadu oprava střechy. „V tuto chvíli hrobka žádnou střechu nemá, je tam odkrytá klenba a chybí i krov,“ popsal starosta.
Jestli radnice zvolí nějaké provizorní
řešení, nebo hrobka dostane zcela novou střechu, záleží na financích. „Mám
předjednané nějaké peníze z operačního
plánu na opravu památek,“ uvedl Kolář
s tím, že i na další opravy bude nutné využít finance z dotačních titulů. „Z rozpočtu města nejsme schopni investovat
desítky milionů korun nutných na rozsáhlou rekonstrukci hrobky. Teď musíme zachránit alespoň to, co už bylo opraveno,“ poznamenal starosta.
Spolek se k situaci nevyjádřil.
Hrobka je jedinečnou stavbou a vrcholným dílem slavného německého architekta
Julia Carla Raschdorffa. Pro svého otce ji
nechal postavit Carl Dittrich, Dittrichovi patřili k jedné z nejvýznamnějších průmyslnických rodin v severních Čechách.
INZERCE

Podvodníci zneužili
covidové kompenzace
ÚSTÍ NAD LABEM | Policie z Ústí nad
Labem stíhá trojici mužů, kteří podle
zjištění vyšetřovatelů neoprávněně
čerpali od státu finanční kompenzace
v době proticovidových opatření. Díky
fiktivním fakturám si přišli na bezmála
1,8 milionu korun.
Obvinění loni v Ústí nad Labem plánovali velkou kulturní akci. Ta se ale nemohla uskutečnit kvůli epidemii covidu-19 a vládním omezením. Muži proto
podle policie vymysleli plán, jak nejenže nepřijít o vynaložené peníze, ale ješ-

tě vydělat něco navíc.
„Vytvořili fiktivní faktury na služby
ve výši 3 589 199 korun. Částka měla
odpovídat nákladům vynaloženým na
tuto zrušenou akci,“ uvedla policejní
mluvčí Veronika Hyšplerová s tím, že
ve skutečnosti tolik peněz nevynaložili.
Za faktury následně formou čerpání
kompenzačních bonusů od státu inkasovali částku 1 794 599 korun.
Za dotační podvod jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 8 let vězení.
(gor)

Stánky u jezera budou
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Miladu spravuje svazek měst a obcí okolo jezera, tedy Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice a Řehlovice, a jeho rozpočet na letošek je necelých 548 tisíc korun.
„Jezero Milada musíme začít řešit co
možná nejdříve, je to významná rekreační
plocha kraje. Proto je třeba zahájit diskuzi s ministerstvy, aby se našly prostředky na financování jeho údržby, což jsou
nemalé náklady. Svazek měst ve svých
rozpočtech na to nemá finance. Požádal
jsem proto o vytvoření skupiny, kde by
byli zástupci kraje, Diama a měst okolo
jezera. Musíme se domluvit, kdo a jak

přispěje k tomu, aby se jezero mohlo
provozovat, protože Diamo odmítá řešit
údržbu ploch okolo něj. To není jeho činnost. Jezero Most má výhodu, že zásoby uhlí jsou zde odepsány a také patří
jen jednomu městu. A je vidět, že díky
tomu předběhlo Miladu,“ dodal
Schiller.
Vytvoření skupiny uvítala trmická starostka Jana Oubrechtová (Starostové
a nezávislí). „Určitě by byla přínosem,
protože se stále vše odsouvá. Hlavně v našich územních plánech stále máme jen rezervu a nevíme, pokud se neodepíší zásoby uhlí, jestli tam budeme moci v budoucnu něco dělat, nebo ne,“ sdělila.

KRÁTCE
Kraj chce v Ústí nad Labem
Transformační centrum
ÚSTÍ NAD LABEM | V rámci strategických transformačních projektů plánuje
krajský úřad vybudovat Transformační
centrum kraje. Vznikne přestavbou bývalé střední školy v ústecké ulici Stará.
Kraj už chystá architektonickou soutěž,
jejíž vítěz bude znám v prvním čtvrtletí
příštího roku, odhadované stavební náklady jsou 350 milionů korun bez DPH
a projekt má být financován z Operačního programu Spravedlivá transformace.
„Centrum bude mít za úkol zajistit veřejnou službu v oblastech, jež budou pro
transformaci kraje klíčové. Jde o datové
služby, revitalizaci krajiny, energetiku
a inovace,“ uvedla krajská radní Iva
Dvořáková.
(aa)

Nová stezka ukáže lom
s orchidejemi
KUNRATICE | Nová naučná stezka nazvaná U Divého muže se otevřela turistům ve Šluknovském výběžku. Začíná
v Kunraticích u Šluknova u Čítkova
mlýna a vede až k bývalému žulovému
lomu, kde rostou například orchideje
prstnatce Fuchsovy.
(hal)
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Česká republika

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

INZERCE

Výjimečné výkony
Termínovaného vkladu

Spořicího účtu

od

od

5,5

%p. a.

+ Úroková sazba ve výši od 5,5 %
+ Pojištění vkladu do výše 100 000 euro
+ Nulové poplatky za vedení účtu
www.ney.cz |

810 20 20 20

5,0

%p. a.

+ Úroková sazba ve výši od 5,0 %
+ Pojištění vkladu do výše 100 000 euro
+ Nulové poplatky za vedení účtu

„Celou svou kariéru
jsem vybudoval na poctivé
a profesionální práci.
Stejně poctivé a profesionální
jsou i produkty a služby
NEY spořitelního družstva.“

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

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

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

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

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

INZERCE

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

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

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

Vondráčková

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

Foto: archiv MAFRA, Bontonfilm, Česká televize

S FOTBALOVÝM MÍČEM KOLEM SVĚTA

ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
NARAZILA S KAMEŇÁKEM

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

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

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

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

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

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

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

FOTO | PROFIMEDIA

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

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

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

FINANCE A DOVOLENÁ
ADVERTORIAL

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

A

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

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

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

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

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

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

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

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

Náš kraj – Severní Čechy
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Vydejte se poznávat
hrady a zámky

Léto

v Duchcově

INZERCE

Srdečně Vás zveme k návštěvě historického města ležícího 8 km západně od Teplic, které proslavil svým pobytem i dílem světoběžník Giacomo
Casanova. Působil jako valdštejnský knihovník
na zámku v Duchcově a v roce 1798 zde zemřel.
Kromě zámeckého areálu se sochami z dílny
Matyáše Brauna láká do Duchcova plno dalších
kulturních památek, jako kaple sv. Barbory s pamětní deskou G. Casanovy nebo městské muzeum, které nabízí v atriu posezení s Casanovou
a návštěvu jeho interaktivní expozice. Aktivní
návštěvníci mohou vystoupat na vyhlídkovou
věž kostela u rybníku Barbora nebo na Liptickou
vyhlídku, která nabízí unikátní pohled na postupnou rekultivaci dolů. Pohody v průběhu léta můžete užívat i při návštěvě koupaliště, kulturních
akcí nebo pěšky či na kole poznávat Duchcov
a blízké Krušné hory či České středohoří.

 20. července, 19.00 hod., letní scéna u kostela Církve československé husitské
PLAVCI A JAN VANČURA – koncert country-westernové kapely v rámci
Letních tónů Duchcova
 6. srpna, 19.30 hod., kino Lípa Duchcov
RŮŽE OD CASANOVY – 25. ročník celorepublikové pěvecké soutěže
neprofesionálních zpěváků milostné písně
 23. srpna, 19.00 hod., letní scéna u kostela Církve československé husitské
FEŠÁCI – 55 LET NA CESTĚ – koncert country kapely v rámci Letních tónů Duchcova
 27. srpna, Státní zámek Duchcov
HRADOZÁMECKÁ NOC – večerní prohlídky zámku
 12. září, 19.00 hod., 300 let vysvěcení kostela Církve československé husitské
BOHEMIAN SYMPHONY ORCHESTRA PRAGUE A NOEMA ERBA – koncert Mistři
klasiky v rámci Letních tónů Duchcova
 červen – září, po – ne, 9.00 – 17.00 hod., Muzeum města Duchcova
RETRO HRAČKY – výstava starých hraček do konce srpna
EXPOZICE JÁ GIACOMO CASANOVA – možnost vyzkoušení dobových kostýmů,
psaní husím brkem, pořízení otisku pečeti
 červen – září, po – pá, 11.00 – 15.00 hod., so – ne, 10.00 – 16.00 hod.,
Muzeum města Duchcova, nám. Republiky 19/6
KOČÁRKY A DĚTSKÁ VOZIDLA Z DUCHCOVA – výrobky továrny HIKO, později TDV
 červen – září, út – ne, 11.00 – 15.00 hod., kostel Církve ČSH s vyhlídkovou věží,
vstup do kostela a na věž, výstavy výtvarných prací žáků ZŠ Jaroslava Pešaty
LUŽIČTÍ SRBOVÉ VE 20. STOLETÍ – tematická výstava od července
 červen – září, po – pá, 8.30 – 17.00 hod., so 9.00 – 16.00 hod.,
Městské informační centrum
PUTOVÁNÍ PO DÁNSKU – výstava fotograﬁí Dušana Petráše
 červenec od 21.30 hod., srpen od 21.00 hod, pá a so, městské koupaliště
LETNÍ KINO – promítání divácky úspěšných ﬁlmů s občerstvením

Více informací obdržíte v Městském informačním
centru Duchcov v Masarykově ul. 71/7,
tel. +420 417 835 456, www.infoduchcov.cz.
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NÁŠ KRAJ
Speciální příloha pro Ústecký kraj

ZÁMECKÉ PROFESE V PARKU 20
Zámek Velké Březno obohatil park interaktivní naučnou stezkou s názvem Zámecké
profese. Představí například kuchařku, komornou či faráře.

NÁVŠTĚVNICKÝ RUCH

22

Hrady a zámky lákají po dva roky trvajících
omezeních kvůli koronaviru na spoustu novinek i akcí.

NÁVRAT DO 19. STOLETÍ

24

Výraznou proměnou prošla fasáda zámku
v Ploskovicích. Získala totiž okrový odstín,
který měla za vlády Ferdinanda V. Nahradila nepůvodní bílou barvu.

HOTEL & ZÁMEK SVIJANY

25

Areál zámku je multifunkčním prostorem,
v němž se pořádají romantické svatby v zámecké kapli či zahradě i firemní akce, team-

buildingy, konference a školení.

ZNOVUZROZENÁ PERUC

26

ZÁMKY FILMU ZASLÍBENÉ

28

Rokoková památka prochází náročnou rekonstrukcí. Nová je střecha, fasáda, obnovou prošly i pokoje. Proměnou procházejí
také přední a zadní nádvoří.

Který zámek patří u filmařů k nejoblíbenějším? Jednoznačně Ploskovice, pozadu nejsou ani Libochovice, „zahrál“ si i Krásný Dvůr.

FOTO: IVETA LHOTSKÁ, MAFRA

SVIJANSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI 31

a okolí před rozmachem průmyslu.

„NÁŠ“ DOERELL

Rozsáhlou opravou prošel klášterní kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Oseku. Obnoveny byly například fresky, obrazy nebo oltáře.
Foto na obálce: Iveta Lhotská, MAFRA

V nabídce bude více piv než při posledním
ročníku, novinkou bude třeba prémiové
pivo Šlik. Slavnosti se konají 16. července.

32

Na svých obrazech zachytil romantický malíř nejen krajinu, ale s ní i proměny Ústí

OSECKÝ CHRÁM ZÁŘÍ

36

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

Inzerce:

Regionální obchod

Oddělení pro klíčové zákazníky

MAFRA, a. s., Karla

Věra Novotná

Václav Faměra

Koordinátorka projektu:
Jana Blažková

Engliše 519 /11, Praha 5

vera.novotna@mafra.cz

vaclav.famera@mafra.cz

150 00

Mobil: 725 397 267

Mobil: 602 658 922
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V parku poznáte

Zámek Velké Březno obohatil park interaktivní naučnou stezkou s názvem
Zámecké profese. Představí například kuchařku, komornou či faráře.

VELKÉ BŘEZNO NOVINKY ČEKAJÍ NA NÁVŠTĚVNÍKY JEDNOHO Z NEJMLADŠÍCH ZÁMKŮ V ČESKU JAK V PARKU, TAK V INTERIÉRECH.

TEXT: ZUZANA MENDLOVÁ
FOTO: IVETA LHOTSKÁ, MAFRA

H

ned několik novinek si pro letošní sezonu pro návštěvníky
připravil zámek Velké Březno
na Ústecku, který si na penzi
nechal postavit nejvyšší purkrabí Českého království hrabě Karel Chotek.
Památka je známá i svým anglickým
parkem, který stavbu z poloviny 19. století obklopuje. A právě do parku zve hned
jedna z novinek. Správa zámku obohatila
park interaktivní naučnou stezkou s názvem Zámecké profese.
„Jde o 17 zastavení s QR kódy, které přibližují profese, jež na velkobřezenském

zámku působily. Zatím se návštěvníci
mohou seznámit například se zahradníkem, kuchařkou, komornou či farářem,
který také docházel do domácnosti hraběte,“ jmenuje některé z postav, které po
načtení QR kódu doslova ožijí v mobilním telefonu návštěvníka, kastelán zámku Miloš Musil.
Mezi postavami však nechybí ani pivovarník, protože Karel Chotek byl nejprve
majitelem zdejšího pivovaru a poté, co
z něj vznikla akciová společnost, i jedním
z jeho akcionářů. Další profese spojené
se zámkem navíc budou ještě postupně
přibývat.
V plánu je například kočí. Na dohled
od zámku, těsně za hranicemi zámecké-

ho parku, se totiž dochovaly ještě původní stáje, které stát v druhé polovině 20.
století prodal jako nepotřebné budovy a
dnes jsou v soukromých rukou.
Seznámit se se zámeckými profesemi
je možné po celý týden v době od 8 do 19
hodin, kdy je park otevřený veřejnosti.
Při procházce pětihektarovým parkem
lze navíc také obdivovat na 70 vybraných
vzácných a cizokrajných stromů a keřů.
Všechny mají svou vlastní cedulku s českým i latinským názvem. „Pokud vše dopadne dobře, měly by ještě v letošním
roce i u těchto stromů přibýt QR kódy,
které po načtení odkážou na samostatnou stránku se zajímavostmi o každém
z nich,“ upozorňuje kastelán.
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zámecké profese
Velkou raritou zdejšího parku je například liliovník tulipánokvětý, který je největším stromem svého druhu v České republice a který nádherně a bohatě kvetl
ještě minulý týden. Vzácná je i ambroň
západní, která se na podzim zbarvuje
nádhernými oranžovočervenými listy,
nebo zmarličník japonský, který voní
v době, kdy z něj opadává listí, po povidlových buchtách. „Německy se mu říká
Kuchenbaum, česky buchtovník,“ doplňuje Miloš Musil.
V parku však lze narazit i na 40 metrů
vysoký jinan dvoulaločný, jinak zvaný
ginkgo biloba, který patří ke zdejším velikánům, pět druhů magnolií či jedlovec
Mertensův. „V celé republice jsou jen tři
stromy a u nás v parku rostou hned dva,“
dodává kastelán.
UNIFORMA I MANDOLINETTE
Novinky čekají na návštěvníky ale i v interiérech zámku, který je jedním z nejmladších a nejmenších ve správě Národního

V ZÁMECKÉM PARKU JE 17 ZASTAVENÍ
S QR KÓDY, KTERÉ PŘIBLIŽUJÍ PROFESE,
JEŽ NA ZDEJŠÍM ZÁMKU PŮSOBILY.

památkového ústavu a podle kastelána
také jedním z nejkrásnějších.
V pokoji mladého pána, Karla Marii
Chotka, posledního potomka významného starobylého českého šlechtického
rodu, přibyla replika saka jeho dragounské uniformy, kterou měl v zákopech
první světové války, a to včetně vyznamenání, jež na bojištích obdržel. „Ne-

chali jsme ji ušít podle jediné dobové fotografie ze srpna roku 1915, kdy mladý
hrabě přijel na zámek na zdravotní dovolenou poté, co byl na frontě zraněn, a
kdy se v ní nechal vyfotit spolu se svou
sestrou před zámkem u vodotrysku,“
popisuje kastelán původ uniformy s
tím, že originály vojenských vyznamenání nejsou přímo hraběte, ale vedení
zámku se podařilo je dohledat a získat
přes internet.
V Hudebním salonu zase přibyl unikátní strunný nástroj mandolinette, který býval populární na počátku 20. století.
V jednání je ještě jedno překvapení. Na
podzim by měl ve spolupráci s Národním technickým muzeem na železniční
trať, která vede kousek od zámku, vyrazit
salonní vůz následníka trůnu Františka
Ferdinanda d'Este, který se oženil s vnučkou zakladatele zámku Žofií Chotkovou.
Akce měla proběhnout už před dvěma
lety, ale kvůli koronaviru byla tehdy zrušena.

INZERCE

Pozvánka do Dubí: Brána Krušných hor chystá léto nabité kulturou
Dubí je malebné horské městečko na Teplicku, které se může pochlubit nejen krásnou přírodou v okolí s nesčetnou variací
turistických a běžkařských stezek, ale také lázněmi a bohatou kulturní tradicí. Ne nadarmo se mu přezdívá Brána Krušných hor.

Dlouhou tradici porcelánové
produkce v Dubí připomíná moderní objekt Městského informačního centra, který najdete
v Tovární ulici. Tento tzv. Dům
porcelánu s modrou krví skýtá
stálou expozici, která seznámí
návštěvníka s historií výroby
porcelánu ve městě i v celém
Podkrušnohoří. Vedle toho zde
až do 31. srpna můžete navštívit výstavu DOLCE VITA
sklářského výtvarníka a designéra Lukáše Jabůrka.

Dubí se také pyšní unikátní architektonickou
památkou, a tou je
kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, který je novogotickou napodobeninou
kostela Santa Maria
dell´Orto v Benátkách.
V současnosti se tu konají pravidelné varhanní koncerty
v podání renomovaných českých hudebníků, kteří od června do září hned čtyřikrát oživí prostor dubského kostela.
Na své si přijdou nejen milovníci hudby, ale i dětské publikum,
pro které město připravilo sérii zábavných programů v parku
před kostelem. Už v pátek 1. července děti pobaví vystoupení Hurá na prázdniny s Divadlem M.
V zázemí dubského kostela Panny Marie proběhne v podvečer
19. srpna koncert houslového virtuóze Václava Hudečka,
kterým zahájíme nabitý program Dubských slavností. Letos
se budou konat 20. a 21. srpna ve sportovním areálu v Dubí
– Bystřici a můžeme se těšit na populární interprety jako je
Michal Hrůza s kapelou, Anna K, Petra Janů, skupina Olympic
a další známé tváře.

Kulturní léto ve městě se ale dotkne také
Cínovce. Ve dnech
13. – 14. srpna
nás čeká každoroční česko-německá
slavnost na Cínovci
tzv. Hraniční buk,
která je příležitostí
k setkání příhraničních obyvatel. Během akce bude
také k nahlédnutí otevřený barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci. Dále je možnost v červenci,
srpnu a v září využít vždy poslední pátek v měsíci, kdy
je v odpoledních hodinách od 14 do 16 hodin kostel
otevřený pro veřejnost.
Dozvuky letních akcí zachytíte ještě v září, kdy se koná
další významná událost a tou je Slavnost kostela
u příležitosti 116. výročí posvěcení kostela Panny
Marie v Dubí. Slavnost se koná od 16. do 18. září
a bude zahájena pátečním koncertem oblíbené zpěvačky Jitky Zelenkové. Koncerty pokračují v sobotu
na prostranství před kostelem a celý program zakončí
v neděli dopoledne slavnostní mše.

Až budete v létě přemýšlet kam za kulturou, hledat program pro nejmenší nebo plánovat výlet,
vzpomeňte si na Dubí. Brána Krušných hor je otevřená pro všechny.
Bližší informace najdete na www.mesto-dubi.cz, mkzdubi.cz, facebook Město Dubí-úřad
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Na zámky se vrací
návštěvnický ruch
Hrady a zámky lákají
po dva roky trvajících
omezeních kvůli
koronaviru na spoustu
novinek i akcí.
TEXT: ZUZANA MENDLOVÁ
FOTO: ARCHIV MF DNES

P

o dvouletých omezeních způsobených koronavirem se na památky opět vrací ten správný návštěvnický ruch. Zámky pod správou Národního památkového
ústavu si proto přichystaly řadu novinek. V

INZERCE

LIBOCHOVICE ZÁMEK NA LITOMĚŘICKU
NOVĚ VYBAVIL PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
MNOHA LOVECKÝMI TROFEJEMI.

rámci projektu Po stopách šlechtických
rodů, který se letos zaměřuje na šlechtické
slavnosti, se na některých památkách chystá i několik zajímavých akcí.

KRÁSNÝ DVŮR
Rok šlechtických slavností si zámek
Krásný dvůr nedaleko Podbořan připomene první červencový víkend Slavnostmi Jana Rudolfa Černína, které návštěvníkům představí, jaké že kratochvíle se
na zámku pořádaly v době, kdy sem přijížděly významné osobnosti celé Evropy.
V letošním roce správa zámku také
obohatila prohlídkový okruh o portrét zakladatele zámeckého parku Jana Rudolfa
Černína.
Do konce návštěvnické sezony je v zámecké galerii rovněž přístupná výstava s
názvem Stavby s orientální tematikou v
historických zahradách ČR, která se věnuje i krásnodvorskému Čínskému pavilonu.

Náš kraj

24. června 2022 23

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ V PERLE TZV. SASKÉ RENESANCE JE LETOS K VIDĚNÍ OBNOVENÝ PŘÍZEMNÍ PROSTOR SEVERNÍ VĚŽE HORNÍHO ZÁMKU,
KDE BYL RESTAUROVÁN VZÁCNÝ RENESANČNÍ STROP S PŮVODNÍ VÝMALBOU.

LIBOCHOVICE
K oblíbeným kratochvílím šlechticů patřily lov i cestování. Zámek v Libochovicích
proto nově vybavil prohlídkové okruhy
mnoha loveckými trofejemi, které si ze
svých cest po Africe přivezl poslední majitel zámku hrabě Johann Josef Herberstein. Početnou zoologickou sbírku reprezentují hroší nohy či zuby, vycpaniny pelikánů, supů nebo krokodýlů, které byly
dosud uložené v zámeckých depozitářích. Vedle nich jsou k vidění i předměty
denní potřeby jako původní cestovní bedny s erbem rodiny, kufry, cestovní sprcha, toaleta nebo účty. Cestovatelské pomůcky doplňují i autentické deníky, tropická helma hraběte, lovecká hůlka nebo
skládací židlička.
První červencový víkend na téma zábavy navážou v zámecké zahradě Slavnosti
knížete Josefa Dietrichsteina s ukázkou
dobových venkovních her.
DUCHCOV
První prázdninový víkend 2. a 3. července budou na duchcovském zámku v rámci akce Historie módy probíhat speciální
prohlídky za doprovodu průvodců oděných do dobových kostýmů. Návštěvníci

se dozvědí mimo jiné i zajímavosti o historii a proměně odívání.
STEKNÍK
Na zámku Stekník, který leží mezi chmelnicemi nedaleko Žatce, mají na 5. července připravené netradiční prohlídky pro
děti od 4 do 12 let. Kostýmovaní průvodci v rolích členů hraběcí rodiny Kulhánků z Klaudensteina provedou zábavnou
formou děti zámkem.
Projekt Po stopách šlechtických rodů
pak připomenou Slavnosti Jana Františka hraběte Kulhánka z Klaudensteina,
které 13. srpna představí, jak se dříve bavila šlechta. Hrané kostýmované prohlídky prozradí zájemcům, co vše taková slavnost obnášela, jaké přípravy a zábavy se
na aristokratických sídlech odehrávaly.
Během procházení interiéru zámku zavítají návštěvníci například na šlechtický
ples, zhlédnou historický šerm či ukázku
dobové hostiny.
BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Na zámku v Benešově je letos k vidění obnovený přízemní prostor severní věže
Horního zámku, kde byl restaurován
vzácný renesanční strop s původní vý-

malbou. Oprava byla dokončená loni a
symbolicky uzavřela 30 let trvající obnovu Horního zámku, který je jedinečnou
ukázkou tzv. saské renesance. V místnosti má být ještě letos instalována výstava
nejdůležitějších držitelů Dolního i Horního benešovského zámku.
JEZEŘÍ
Zámek Jezeří na Mostecku si pro své návštěvníky chystá největší překvapení až
na září. To by se měl po náročné renovaci otevřít veřejnosti divadelní sál, kde
před tehdejší smetánkou koncertovali
Beethoven či Haydn. Klasicistní koncertní sál se také může pyšnit tím, že v roce
1804 v něm v premiéře zazněla Beethovenova třetí symfonie Eroica.
HAZMBURK
Pozorovat západ slunce ze zříceniny gotického hradu Hazmburk, který spolu s
nedalekou nejvyšší horou Českého středohoří Milešovkou tvoří nepřehlédnutelnou dominantu zdejšího kraje, bude
možné v úterý 5. července. Jediný státní
hrad v Ústeckém kraji bude pro návštěvníky otevřený v rámci Hradozámecké
noci až do 22 hodin.
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Výraznou proměnou
prošla fasáda zámku
v Ploskovicích. Získala
totiž okrový odstín,
který měla za vlády
Ferdinanda V.
Nahradila nepůvodní
bílou barvu.
TEXT: ZUZANA MENDLOVÁ

Ploskovice
se vrátily
do 19. století

N

a první pohled velkou proměnou prošel zámek v Ploskovicích. Místo bílé barvy, s níž
měli návštěvníci památku
dlouhá léta spojenou, svítí
nově zámecká hlavní budova okrovou
barvou. „Obnova fasády byla započata v
roce 2020. Její stav byl velmi špatný, opadaná omítka, kamenné prvky obrostlé
mechem a řasami, kovářské prvky zčásti
zkorodované. Některá okna, hlavně na západní straně zámku, byla také ve velmi

NYNÍ A PŘEDTÍM ZÁMEK MÁ (STARO)NOVOU BARVU FASÁDY. OKR NAHRADIL NEPŮVODNÍ BÍLÉ ZBARVENÍ Z POLOVINY 20. STOLETÍ. BARVU OKRU MĚL ZÁMEK V 19. STOLETÍ. FOTO: I. LHOTSKÁ, MAFRA

INZERCE

Tel.: 737 517 269

v Růžové u Děčína

Živé
Ži
é muzeum
◆ Výstava replik indiánských
zbraní, hraček, oděvů
◆ Lukostřelba,
hod tomahawkem
◆ Indiánské písně a tance
◆ Hryy a soutěže nejen pro děti

www.rosehill.cz

červenec-srpen denně 10:00-17:00

špatném stavu,“ popsala stav kastelánka
zámku Jana Zimandlová.
Cílem oprav za celkem 27 milionů korun tak vedle obnovy fasády byla i obnova omítek pod arkádami, parapetních zdí
arkád, repase dřevěných výplní či restaurování kamenných a kovových prvků. Památkáři v průběhu prací zjišťovali, že fasáda zámku byla postupně přetírána
hned několika vrstvami barev.
„Bylo potřeba opatrně mechanicky odstranit všechny vrstvy a dostat se na původní modelaci a detaily. Potvrdilo se, že v barokní štukatuře jsou dokonce zachované i
původní barevné odstíny. Zámek nebýval
barevně monochronní, jak ho vidíme
dnes. Hlavně jeho barokní část byla zajímavá. Objevují se na ní červené, zelené tóny i
různé tóny okrů. V původní barokní koncepci působil zámek zcela jinak,“ uvedl Libor Pisklák, jeden z týmu restaurátorů, kteří se na obnově fasády podíleli.
Barokní barvy po přestavbě v 19. století ale překryl monochronní okrový nátěr.
Bílá barva fasády, kterou získal zámek v
polovině 20. století, nerespektovala žádnou etapu historie stavby.
Po zjištění původní barevnosti jednotlivých částí zámku řešili restaurátoři menší problém. Jak barevně zkombinovat barokní část s novější přístavbou. Nakonec
se přistoupilo k tomu, že se stav zámku
vrátil do tónu z 19. století.
„Po odebrání vzorků byla zvolena varianta monochronní okrové koncepce fasády.
Stejnou jako měla v 19. století za doby Ferdinanda V.,“ řekla kastelánka s tím, že k dokončení všech prací dojde letos.
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Hotel & Zámek Svijany
TEXT: BOHUMIL BREJŽEK
FOTO: ARCHIV MF DNES

si zahrát Putovní hru Arcana nebo absolvovat netradiční prohlídky zámku.

vijanský zámek vznikl z původní
renesanční tvrze, kterou vystavěl
stejně jako nedaleký pivovar v polovině 16. století Jaroslav z Vartemberka. Mezi jeho vlastníky
byli Valdštejnové, Rohanové či Jáchym Ondřej Šlik. Po bitvě na Bílé hoře zámek přestal fungovat jako šlechtické sídlo a stal se
správní budovou. Postupně chátral, nejvíc
za minulého režimu, kdy prošel necitlivou
přestavbou a sloužil jako ubytovna. V roce
2013 ho koupil Svijanský pivovar a do jeho
obnovy investoval přes 100 milionů korun.
V zámku je nyní umístěna stálá expozice
zaměřená na archeologii, historii zámku a
jeho okolí, historii pivovarnictví a lazebnictví, podzemí a další zajímavosti.
Areál zámku je multifunkčním prostorem, v němž se pořádají romantické svatby v zámecké kapli či zahradě i firemní
akce, teambuildingy, konference a škole-

UBYTOVÁNÍ POBLÍŽ PIVOVARU
A PIVNÍ LÁZNĚ
Ideální je navštívit Svijany ne na pár hodin, ale na pár dní. Zámecké ubytování
má svou jedinečnou atmosféru a slibuje
mimořádný a nezapomenutelný zážitek.
Ubytovat se lze v sedmnácti zámeckých
pokojích s kapacitou jedenačtyřicet lůžek
ve třetím a čtvrtém podlaží. Hotel &
Zámek Svijany navíc svým hostům nabízí
řadu zvýhodněných pobytových balíčků.
Největším lákadlem pro milovníky relaxace a netradičních zážitků jsou Pivní lázně Svijany vybudované přímo v zámeckém areálu. Ve stylových lázních se koupete ve vířivých dubových vanách s pivní
směsí a konzumujete kroužkovaný ležák
Zámek z výčepu u vany. Po koupeli zažijete netradiční odpočinek na lůžku z pšeničné slámy. Nechybí ani relaxační masáže.

S

INZERCE

NEJVĚTŠÍM LÁKADLEM PRO MILOVNÍKY
RELAXACE JSOU PIVNÍ LÁZNĚ SVIJANY.

ní. Zámek nabízí stabilní zázemí, prostory Zámeckého šenku pro 85 osob, posezení u venkovního grilu či teambuildingové
programy.
Zámek je připraven i na nejmenší
účastníky, a to jak venkovním dětským
hřištěm a rozsáhlou zámeckou zahradou, tak vybavením pokojů a vstřícností
personálu. V prostorách recepce hotelu
se nachází prostorný Montessori koutek,
na zahradě si mohou děti prostřednictvím mobilní aplikace prohlédnout zajímavé exponáty, se speciálním batohem
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Zámek v Peruci je
jako znovuzrozený

Rokoková památka prochází náročnou rekonstrukcí. Nová je střecha, fasáda,
obnovou prošly i pokoje. Proměnou procházejí také přední a zadní nádvoří.

NOVÁ BARVA FASÁDY ROKOKOVÝ ZÁMEK V PERUCI ZÍSKAL TAKÉ NOVÝ KABÁT, PŮVODNÍ ŽLUTOU BARVU NAHRADILA HOLUBIČÍ ŠEĎ, DO KTERÉ
JSOU OBLEČENA VŠECHNA TŘI ZÁMECKÁ KŘÍDLA.

TEXT: MIROSLAVA STRNADOVÁ
FOTO: IVETA LHOTSKÁ, MAFRA

J

ako o znovuzrozeném se dnes hovoří o rokokovém zámku v Peruci
na Lounsku. Není to přitom tak
dávno, kdy byla památka, stojící
ve svahu v centru městyse, opuštěná a na sešlou budovu a zaprášená okna,
jež byla navíc v přízemí zabedněná, byl
smutný pohled. Turisté ji míjeli téměř
bez povšimnutí, to je už ale pryč.
Současná majitelka památku koupila
před sedmi lety. Přinesla nejenom chuť
zámek v obci, kterou si mnozí spojují s
romantickou pověstí o setkání knížete
Oldřicha a prosté dívky Boženy, zachránit, ale i konkrétní vizi a především finance. Náročná rekonstrukce začala
prakticky hned. Zámek tehdy připomínal spíše barabiznu. Měl děravou střechu, propadlé stropy i podlahy, ztrouchnivělé trámy, hnijící parkety, opadané

omítky, všudypřítomné vlhko, plíseň a
dřevomorku.
Majitelka Dominika Matušová s partnerem Pavlem Ondráčkem do rekonstrukce
zámku investovali už desítky milionů korun. O konkrétních částkách ale oba odmítají mluvit. Financování zajišťují z vlastních zdrojů a hypoték, bez dotací. První výsledky jejich snažení mohla veřejnost poprvé vidět v létě 2020, kdy zámek zahájil
první návštěvnickou sezonu. Památku navštívily desítky tisíc lidí. Loňskou sezonu
negativně ovlivnily dozvuky pandemie koronaviru a ta letošní bude ještě více omezená.
Kvůli pokračující rekonstrukci zámek
letos nenabízí pravidelnou otevírací
dobu. Prohlídky jsou možné jen pro skupiny a po předchozím objednání. „Rozhodli jsme se tak kvůli pokračujícím stavebním pracím. V tuto chvíli je možné si objednat skupinové prohlídky, kdy návštěvníkům ukážeme již opravené prostory.

Uspořádat zde lze také různé soukromé
akce – oslavy, firemní akce, svatby,“ uvedl
ředitel zámku Petr Jindrák s tím, že v budoucnu by se měl vrátit model pravidelných prohlídek. „To až bude zámek kompletně opravený,“ dodal.
Největší chloubou trojkřídlého zámku
je podle majitelky rokokové schodiště,
které prý patří k nejkrásnějším v Evropě.
Autorem sochařské výzdoby z roku 1770
je František Ignác Platzer. K vidění jsou
tam také putti neboli andělíčci, kteří představují jednotlivé alegorie, například stavitelství, malířství, architekturu a další.
Návštěvníci dále uvidí zrestaurovaná
kachlová rokoková a klasicistní kamna.
Celý soubor čítá třicítku kamen, některá
byla značně poničena či úplně rozmlácena vandaly a dnes jsou zrestaurována.
Chodby, pokoje a honosné salonky jsou
vyzdobeny renesančními a barokními obrazy, které byly zapůjčeny ze soukromých sbírek a galerií.
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Pokoje jsou vybaveny také dobovým luxusním nábytkem, který pochází z osobní sbírky majitelů, protože z původního
vybavení nezbylo téměř nic. K těm nejhezčím salonkům patří modrý salonek s
barokní freskou z 18. století. Jen jeho
oprava trvala zhruba rok a půl a restaurátoři museli část zničené malby domalovat. Zámek získal také nový kabát, původní žlutou barvu nahradila holubičí šeď,
do které jsou oblečena všechna tři zámecká křídla. Proměnou prochází také přední a zadní nádvoří. Resort má kromě jiného nabízet i luxusní ubytování a s tím
spojené služby, ve sklepních prostorech
má být restaurace.
HISTORIE ZÁMKU
Historie zámku sahá pravděpodobně do
konce 16. století, kdy zámek nahradil gotickou tvrz. Původně byl renesanční, následovala barokní přestavba a současný vzhled
patří do období rokoka, zámek nechal přestavět hrabě Kašpar Benedikt z Ledeburu.
Svěřil ji tyrolskému architektovi Josefu
Jägerovi, který působil v Čechách.
Během let se tam vystřídalo několik majitelů. Do 2. světové války vlastnili zámek
Thun Hohensteinové. Po válce byl zámek
Thunům znárodněn. Zámek pak využíva-

ZÁMECKÁ CHLOUBA NEJVĚTŠÍ CHLOUBOU
ZÁMKU JE ROKOKOVÉ SCHODIŠTĚ, KTERÉ
PRÝ PATŘÍ K NEJKRÁSNĚJŠÍM V EVROPĚ.

ly různé instituce. Několik desítek let byl
opuštěný a chátral. Po revoluci ho obec
prodala Angličanům, kteří ho ale nijak nevyužívali a dál chátral. Od nich ho koupila současná majitelka.
V roce 1947 byla část zámku propůjčená vládou malíři Emilu Fillovi, který zde

tvořil až do roku 1952. V jižním křídle, které kubistický malíř obýval, později vznikla pamětní síň s jeho malbami. Tato část
na kompletní rekonstrukci stále čeká a nedávno se také stala předmětem sváru
mezi majiteli a Ústeckým krajem, potažmo Galerií Benedikta Rejta, která výstavní síň několik let provozovala. Spor řešily
i soudy. Nyní to ale vypadá, že válečná sekyra je zakopána a obě strany připravují
smírčí dohodu. Podle ní by měla pamětní
síň v této části zámku zůstat. Podepsána
by mohla být do konce letošního roku.
K zámku přiléhá rozlehlá zámecká zahrada, kterou vlastní obec Peruc. Mimo
jiné v ní stojí tzv. úřednický dům, jak mu
místní říkají. Od obce ho před časem koupil Nadační fond Emila Filly spojený s
vlastníky zámku. Fond plánuje opravu
této zchátralé budovy a chce v něm vybudovat kreativní centrum zasvěcené tvůrčímu odkazu Emila Filly.
Fond vlastní v obci i kostel sv. Petra a
Pavla stojící na návsi naproti zámku. Sakrální památku získal od církve za symbolickou jednu korunu a zavázal se, že ji
opraví. Kostel totiž už nějakou dobu chátrá, začaly se tam bortit klenby. Čeká ho
proto kompletní rekonstrukce. Nadále
má sloužit církevním účelům.
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Celoroční ubytování
v Jizerských horách
Dvou- a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
a televizí. Snídaně formou bufetu v ceně pobytu.
Bar, posilovna, sauna, krytý bazén s vířivkou. Wi-fi připojení
v celém objektu, parkování v uzavřeném areálu.

Více informací na www.vodarnabedrichov.cz
adresa: Bedřichov 290, 468 12 Bedřichov u Jablonce nad Nisou
telefon: 702 174 401
e-mail: recepce@vodarnabedrichov.cz
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Zámky filmu
a filmařům
zaslíbené

Který zámek v kraji patří u filmařů k nejoblíbenějším? Jednoznačně Ploskovice, pozadu však
nejsou ani Libochovice, „zahrál“ i si Krásný Dvůr.
TEXT: MONIKA GORDÍKOVÁ
FOTO: IVETA LHOTSKÁ, MAFRA
A ARCHIV MF DNES

T

ak schválně, víte, co mají společného seriály První republika, Ošklivka Katka, film Probudím se
včera, pohádka Princ a Večernice a minisérie Herec?
Najít spojitost mezi žánrově zcela rozdílnými kusy, které navíc co do data vzniku dělí i desítky let, věru není úplně jednoduché. Jedna ale přece jen existuje. Ve
všech případech se štáby ať už na delší, či
kratší dobu kvůli natočení některých
scén uchýlily na zámek v Ploskovicích na
Litoměřicku.
Výše zmíněné příklady tvoří ale jen
opravdu hodně stručný výtah. Tady si totiž, řečeno s lehkou nadsázkou, filmaři
podávají dveře. Telefonát s jeho kastelánkou Janou Zimandlovou budiž jasným
důkazem.
„Počkejte, ano, je to tak, další se sem
chystají v nejbližších dnech. Bude se tu
točit válečný film. Na zahradě si štáb postaví stany, ve kterých se má odehrávat jakási párty,“ vypálí ze sebe žena, která na
krásné barokní šlechtické sídlo, z něhož
však zároveň nesrší přehnaná okázalost,
dohlíží už 25 let.
„Proč jsou tu tak často? To byste se asi
spíš měla zeptat jich,“ utrousí s lehkým
úsměvem. „Jedním z důvodů je určitě fakt,
že jsme blízko ku Praze. A bezesporu v tom
hraje roli i to, že jsou tu prostě spokojení a
máme u nich zkrátka dobrou reklamu. To
pak láká jak ty samé, tak další,“ dodá.
Na otázku, zda si s filmaři užila i nějaké
ty patálie, odpoví: „A víte, že snad ani ne.
Vždycky se chovají velice slušně.“
Můžeme najít i příklady, kdy byla filmařům jedna památka málo. Zmiňme například známou českou pohádku Jezerní královna nebo americký romantický film
Princ a já.
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„PROČ JSOU TU FILMAŘI
TAK ČASTO? TO BYSTE SE
ASI SPÍŠ MĚLA ZEPTAT
JICH. JEDNÍM Z DŮVODŮ
JE URČITĚ FAKT, ŽE JSME
BLÍZKO KU PRAZE.“
JANA ZIMANDLOVÁ,
KASTELÁNKA PLOSKOVIC
PRVNÍ REPUBLIKA A „BÁSNÍCI“ SEVEROČESKÉ
ZÁMKY JSOU U FILMAŘŮ OBLÍBENÉ. V PLOSKOVICÍCH SE TOČIL TŘEBA SERIÁL PRVNÍ REPUBLIKA S VERONIKOU ARICHTEVOVOU V JEDNÉ
Z HLAVNÍCH ROLÍ, KRÁSNÝ DVŮR ZASE HOSTIL
NATÁČENÍ FILMU JAK BÁSNÍKŮM CHUTNÁ ŽIVOT,
V NĚMŽ SE OBJEVIL I RUDOLF HRUŠÍNSKÝ.

Náš kraj

V těchto případech štáby pracovaly jak v
Ploskovicích, tak i v Libochovicích, kde
stojí další neméně oblíbená lokace v podobě nádherného barokního zámku na
břehu řeky s překrásnou rozlehlou zahradou. Při tvorbě seznamu děl, jakým
zámek posloužil jako kulisa, se člověk
může až trochu pousmát.
Jen považte, kdysi tu natáčeli část jedné z epizod ideologického seriálu 30 případů majora Zemana. A před pár lety zde
vznikal film Masaryk. Ale cestu si sem najdou i tvůrci komedií. V 70. letech si tu filmové rande střihli Josef Bláha a tehdy
všemi muži obletovaná Jana Brejchová
při natáčení snímku Hodíme se k sobě,
miláčku…?
Podle kastelánky Michaely Prokopové
je důvod časté přítomnosti filmařů jednoduchý, stejný jako v případě Ploskovic –
blízkost Prahy. Ona sama si návštěvy
menších i velkých hvězd docela užívá.
„Nejsem typ, že bych sbírala společné
fotografie nebo autogramy, ale když se o
tom spolu teď tak bavíme, asi je škoda, že
jsem si tu neudělala nějakou nástěnku
slávy,“ vypráví vesele.
Rázem si vybaví dvacet let staré natáčení, které na zámek přivedlo dnešní světovou megastar, tehdy šlo ovšem o ještě pramálo známou mladičkou dívenku. „Natá-
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čeli tu Doktora Živaga a přijela i Keira
Knightley. No jo, člověk ale tehdy netušil,
co z ní jednou bude,“ pokračuje pobaveně.
A hned přidává k dobru pár postřehů
ze zákulisí dalších natáčení. „Vždycky
mě překvapí, jak jsou herci ve skutečnosti daleko drobnější než v televizi. Třeba
takový Marek Taclík působí jako vazba
chlap, ale ve skutečnosti je to jinak. Kamera vám fakt dost kil přidá,“ povídá a rázem přeskočí k asi největší české mužské
herecké hvězdě současnosti.
„Moc mile mě překvapil Karel Roden,
když tady natáčel Masaryka. Na první pohled působí nepřístupně, ale ve skutečnosti je to úžasný a neuvěřitelně skromný člověk. Pořád se omlouval, že nám tu
našlape, a hodně se zajímal o historii
zámku,“ líčí Prokopová.
ZOUFALKA NA ČERVENÉM HRÁDKU
Když už jsme zmínili jméno jedné globální hvězdy, můžeme přidat i další. Jistě
znáte film Mumie, ve kterém ztvárnil
hlavní roli Brendan Fraser. Právě on se
před pár lety objevil na zámku Červený
Hrádek na Chomutovsku při natáčení filmu Tajemství Karmy. Spolu s ním se na
místě objevila i „zoufalá manželka“ Marcia Cross.
Mimochodem, Červený Hrádek, kon-

PROBUDÍM SE VČERA KRÁSNÉ PROSTŘEDÍ
PLOSKOVICKÉHO ZÁMKU POSLOUŽILO
I FILMAŘŮM PŘI NATÁČENÍ SNÍMKU PROBUDÍM
SE VČERA S JIŘÍM MÁDLEM V HLAVNÍ ROLI.

krétně jeho exteriéry, se objevil i v pornofilmu. Ale to netřeba více rozebírat.
Zpátky k velkým mezinárodním jménům. Mezi ně lze bezesporu řadit i Brita
Michaela Yorka a Němku Nastassju Kinski, kteří se v roce 1995 při natáčení romance Prsten z pera Danielle Steelové
pohybovali po zámku ve Velkém Březně
u Ústí nad Labem.
Sem filmaři také čas od času zavítají.
Ať už se jednalo o film Zdeňka Trošky Andělská tvář nebo seriál Já, Mattoni.
Pokračování na straně 30
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Prázdninové okénko ze Semil

Semilské léto bude ve znamení venkovních akcí, které potěší široké spektrum návštěvníků, přinese hudební kulturní akce všech žánrů. Děti si užijí
Kocoura v botách v parku Ostrov a další prázdninové produkce a kutění. Pop
a rock bude zastoupen kapelami Suffering Souls, či Lucie revival & Ondřej
Fencl a Hromosvod na Ostrově, jazz, folk a bigbeat si můžete vychutnat
v Muzeu a Pojizerské galerii. V srpnu si nenechte ujít koncertní provedení
výběru z opery Rusalka v krásném prostoru Zahradního centra Chuchelna
nebo již tradiční pochod Račí stezkou, který je určen všem věkovým kategoriím. Kdo má rád pivo a festivalovou atmosféru, jistě neodolá druhému
ročníku Festivalu malých pivovarů spojenou s výstavou fotografií s názvem
My a Oni ve Fabrice 1861.
Neobvyklou podívanou ve formě vzdušné akrobacie na pomezí nového cirkusu a divadla předvede v rámci Letní Letné v Semilech nezávislý soubor
„TeTy“ z Prahy. Letní sezónu již tradičně završí v termínu 9. – 10. 9. 22 podkrkonošská slavnost úrody - SEMILSKÝ PECEN, který v předvečer zahájí Ďolík
fest a v sobotu ráno dožínkový průvod městem. Nebude chybět expozice
hospodářských zvířat, ukázky historické i současné zemědělské techniky, rukodělné dílničky a bohatý doprovodný program. Letošní novinkou je„Semilské Štrúdlování“, soutěž o ten nejskvělejší štrúdl s příběhem získání receptu,
který bude zpracován do štrúdlové kuchařky. Všechny akce jsou uvedeny
v přehledu na www.semily.cz v sekci volný čas – kalendář akcí.
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Zámky filmu
a filmařům
zaslíbené

JÁ, MATTONI INTERIÉRY ZÁMKU VE VELKÉM BŘEZNĚ, KTERÝ PATŘÍ K NEJMLADŠÍM V ZEMI,
VYUŽILI FILMAŘI K NATOČENÍ NĚKTERÝCH SCÉN PRO SERIÁL JÁ, MATTONI. HLAVNÍ ROLI V NĚM
ZTVÁRNIL DAVID ŠVEHLÍK.

Pokračování ze strany 29
Co si budeme povídat, štáby pokaždé nepotřebují načančané komnaty, precizně
upravené zahrady nebo venkovní pohledy na udržovaná sídla. Tu a tam je totiž
potřeba navodit i poněkud ponuřejší atmosféru.
A pak přichází na řadu i krása plná jizev
na úpatí Krušných hor v podobě zámku
Jezeří. Dnes už možná typické, ba dokonce ohrané, ale pro leckoho pořád úchvatné pohledy na něj nabídl film Hastrman.
Zejména pak v samém závěru snímku,
kdy kamera nejprve přejede přes hnědouhelný lom ČSA, aby následně zblízka ukázala zámek, z jehož balkonu démonický
Karel Dobrý shlíží na člověkem rabovanou krajinu.
Zámek se objevil například i v oceňovaném seriálu Pustina, kde na venkovních
záběrech ztvárnil chlapecký pasťák.
„Filmařům není zámek neznámý, ale

zatím nevyužili plně úžasný potenciál,
který toto místo a příroda kolem představují. Jezeří má filmovým štábům určitě
co nabídnout, protože se nachází v naprosto ojedinělé krajině a patří k nejzajímavějším objektům v Čechách vůbec,“
řekla v minulosti kastelánka Hana Krejčová pro Czech Film Commission, která má
za úkol propagovat Českou republiku
jako zajímavou filmovou lokaci.
Naopak zevnitř si ústav zahrál zámek
v Peruci na Lounsku. V hororu s názvem
Šílení režiséra Jiřího Švankmajera v hlavní roli s Pavlem Liškou se proměnil v zařízení pro choromyslné.
Zámek v Peruci, který se v posledních
letech naštěstí daří postupně zachraňovat, se pak v roce 1980 mihl také ve filmu
Dívka s mušlí.
FEŠÁK SE ZMRZLINOU
Na závěr by se možná slušelo připomenout, že zámky neslouží jen štábům fil-

NA KTERÝCH ZÁMCÍCH
SE V KRAJI TOČILO

Ploskovice
První republika, Čertova nevěsta, Nejlepší přítel, Princ a Večernice, Zakleté pírko, O živé vodě,
Jára Cimrman ležící, spící, Princ
a já, Slečna Golem, Deváté srdce, Panna a netvor, Jak si zasloužit princeznu, Probudím se včera, Jezerní královna, Duch nad
zlato, Ta třetí, Ošklivka Katka,
Herec, Amadeus, Příběhy mladého Indiana Jonese, Maigret a
princezna, Shadowplay, Sarajevský atentát, Útěk do Budína, Odcházení a další...
Libochovice
30 případů majora Zemana,
Princ a já, Zámek v Čechách,
Malý pitaval z velkého města,
Jezerní královna, Hodíme se k
sobě, miláčku...?, Masaryk,
Sůva z nudlí, Anatomie zrady,
Doktor Živago a další...
Velké Březno
Já, Mattoni, Prsten, Andělská
tvář, Sněžná noc a další...
Jezeří
Pustina, Hastrman
Peruc
Dívka s mušlí, Šílení
Červený Hrádek
Trhák, Tajemství Karmy
Duchcov
Most u Remagenu
Stekník
Slíbená princezna
Krásný Dvůr
Jak básníkům chutná život, Konec starých časů, O víle Arnoštce a další...
movým či seriálovým. Vydávají se sem i
z jiných důvodů. Například zpěvačka
Lenka Dusilová natočila v roce 2015 videoklip k písni Indiánky na zámku Duchcov. „Je podivuhodným ukrytým
skvostem v potemnělých Sudetech na severu Čech,“ uvedla pak na adresu objektu zpěvačka.
Řada videoklipů se natáčela i v již zmíněných Ploskovicích. Jeden zvučný příklad za všechny: Vybrala si je například
zpěvačka Céline Dion pro píseň It's All
Coming Back To Me Now.
Zámky jsou občas také kulisou reklam.
Třeba právě Ploskovice se staly dějištěm
upoutávky na zmrzlinu, ve které si střihl
hlavní roli hezoun Bradley Cooper.
A například Libochovice si před několika lety vybrala firma Apple pro natočení
reklamy na nový iPhone. V minulosti
tady vznikla i znělka k tehdy chystané deváté řadě populární taneční show StarDance.

Náš kraj

24. června 2022 31

Svijanské pivní slavnosti

V

nabídce piv je oproti poslednímu ročníku největší změna,“
říká o letošních pivních slavnostech obchodní ředitel pivovaru Svijany Vratislav Žitka s
tím, že na festivalu vládne přátelská atmosféra, což je hlavní důvod, mimo široký sortiment piv, proč se lidé vracejí každý rok. Letos se Svijanské pivní slavnosti
konají 16. července.
Pivní slavnosti mají ve Svijanech již
tradici. Kdy se konaly poprvé?
Před třiatřiceti lety, jejími zakladateli
byla obec s nyní již zesnulým bývalým ředitelem pivovaru Františkem Horákem.
Pro mě jsou ty letošní dvacáté z pivovarské, organizační strany. Ještě předtím
jsem ale jako Jablonečák, který svijanské
pivo pije od studentských let, navštívil
soukromě čtyři předešlé akce.
Díky dobrému pivu, organizaci i poloze
v Českém ráji mívají stabilně vysokou

návštěvnost. Kvůli koronaviru dva roky
nebyly. Myslíte, že si to letos návštěvníci
vynahradí a přijedou v hojném počtu?
Upřímně v to věřím. Ty dva roky byly skutečně dlouhé. Nejedná se v našem případě o klasický festival, ale o pivní festival,
kde se potkávají kamarádi, známí a bývalí kolegové. Pro ně připravujeme velký výběr svijanského piva, kulinářské dobroty,
a dokonce i kolotoče. Vládne přátelská atmosféra a to je hlavní důvod, mimo široký sortiment piv, proč se lidé vracejí každý rok.
Co na ně bude čekat? Nějaké novinky?
Každé slavnosti jsou jiné. Měli jsme tu
dvě pódia, nyní zkoušíme jedno velké
centrální. Ale k pivu, jež poteče z více než
stovky píp. Právě v nabídce je oproti poslednímu ročníku v roce 2019 největší
změna v rozsahu. Návštěvníci budou
moci ochutnat nové prémiové pivo Šlik,
ochucené nealko pivo se šťávou z yuzu a
bergamotu nebo zcela novou řadu limo-

nád s názvem Svijanela. Celkem jsme připravili šestnáct piv a čtyři limonády. Každý si tak najde svůj druh piva a nikdo se
rozhodně nudit nebude. Cena je nastavena na 30 Kč za půllitr piva, pouze prémiová čtyřistapadesátka bude za 35 Kč. Bude
i pivní zmrzlina vyrobená z piva Šlik a
Vozka černý rybíz a limetka.
Dá se odhadnout, kolik piv se na takové
akci vypije?
Rád bych viděl předcovidová čísla, kdy se
vypilo až 40 tisíc půllitrových kelímků
piva. Počasí ale může s plány samozřejmě zamávat.
Důležitou součástí je kulturní program.
Na koho se mohou návštěvníci těšit?
Na centrálním pódiu vystoupí kapely
jako Dymytry, Pokáč, Bára Poláková
nebo Jiří Schellinger Memory Band. Na
tom menším, kamenném, zahrají lokální
kapely, které budou bavit až téměř do
ranních hodin.
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TANVALDSKÝ ŠPIČÁK
BIKEPARK
LANOVÁ DRÁHA
STEZKY PRO PĚŠÍ

PŮJČOVNA KOL
ROZHLEDNA A RESTAURACE
PENZION A RESTAURACE KRMELEC
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„Náš“ Doerell: od
malíře pokojů
k dokumentu

Na svých obrazech zachytil nejen krajinu, ale s ní
i proměny Ústí a okolí před rozmachem průmyslu.
TEXT: JAN VESELÝ S VYUŽITÍM WIKIPEDIE
REPRO: MAFRA

J

eho díla se v zahraničních aukcích
prodávají v cenách od 800 do 15 tisíc dolarů. Ne, nepatří k hlavním
tahákům ani k nejdražším malířům své doby, ale sběrateli vyhledávaný je. Jeho výjimečnost spočívá v
tom, jak zachytil proměny Ústí nad Labem, okolního Středohoří a Podkrušnohoří. Jeho krajinomalby jsou nejen estetické, ale i „dokumentární“. Ernst Gustav
Doerell.
Narodil se 22. srpna 1832 v hornickém
Freibergu, jeho matka byla Češka a otec,
Johann Christian Doerell, Sas. Pocházel
ze staré hornické rodiny. A matka, Emilia
Gustava Krombholzová původem z Teplic, ho vychovávala sama poté, kdy mu
otec zemřel. Matka také podporovala synovy výtvarné pokusy. O tom, že by se věnoval rodovému povolání, totiž nemohlo
být řeči. Na horníka byl příliš slabé tělesné konstituce. A byla to také matka, kdo
ho poslal ke strýci do Litoměřic, aby se tu
vyučil kupeckým příručím.
On se však rozhodl věnovat jen umělecké dráze a přes odpor rodiny odešel z Litoměřic do Teplic, kde se stal učedníkem
malíře pokojů Franze Hybrama. Pokud
by se to někomu zdálo divné, je nutné podotknout, že malíři pokojů v té době byli
nejen „natěrači“ stěn, ale museli interiéry zdobit i freskami. Právě při pobytu v
„Malé Paříži“ či Salonu Evropy, jak se lázním přezdívalo díky tomu, že si zde podávaly dveře významné osobnosti Starého
světa, podnikal mladý Doerell dlouhé výpravy do okolí, začal malovat a kreslit
Středohoří a Podkrušnohoří.
DOERELL MALÍŘ
Ve výtvarném školení pak pokračoval na
pražské Akademii už coby plnoletý a po
smrti matky. Po absolvování přípravného ročníku nastoupil do ateliéru významného pozdně romantického krajináře

Maxe Haushofera. Studia ale nedokončil,
pravděpodobně z finančních důvodů. Nějaký čas žil v Litoměřicích jako pomocník
malíře pokojů Ahnelta, pak v Teplicích.
Roku 1859 přesídlil do Ústí nad Labem. V
té době se měnilo z provinčního města
ve významnější průmyslové centrum. V
Ústí Doerell začal pracovat v litografické

dílně A. Hübla. Později si otevřel společně s Ferdinandem Rothem litografický a
fotografický podnik. A rovněž přejímal zakázky od malíře pokojů Rosenkranze. Především se ale věnoval krajinomalbě. Obrazy prodával v knihkupectví Franze Hübla, ale měl i objednávky od ústeckých
podnikatelů.
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Ti v Ústí zůstávali díky dobrému napojení na železnici a Labi. Ze zdejšího malého přístavu se v polovině 19. století stalo
velké překladiště. Právě nová vrstva podnikatelů tvořila největší část Doerellových
zákazníků – Ludwig Wolfrum, Max Schaffner a další si své výstavní vily v centru města
zdobili Doerellovými díly, jednak rámovanými obrazy, jednak žádali fresky do svých
salonů. Šedesátá léta 19. století se tak stala
pro Ernsta Gustava Doerella výbornými.
V roce 1863 se oženil s Minou Wolfovou
a měl s ní syna Ernsta Gustava, který v dospělosti pracoval jako úředník a snad i neuměle kopíroval otcovy obrazy.
Roku 1860 žilo ve městě 7 950 obyvatel,
což je proti roku 1840 čtyřnásobek. Sužovaly ho ale epidemie. Na choleru tu v roce
1873 zemřel každý patnáctý člověk a přišly
i černé neštovice a tyfus. Pohroma se nevyhnula ani Doerellově rodině. Malíře však
neskolila žádná ze zmíněných nemocí, ale
18. března 1877 podlehl tehdy běžné tuberkulóze. Pochován byl na městském hřbitově v místě dnešních Mánesových sadů.
DOERELL DOKUMENTARISTA
Řada Doerellových obrazů je dnes i ve veřejných sbírkách, některé má ústecké muzeum, některé spravuje Severočeská galerie výtvarných umění v Litoměřicích. A jak
už zaznělo v úvodu, lze se s nimi stále setkávat na aukcích u nás i v zahraničí.
Doerell se řadí do proudu českého pozdně romantického krajinářství. Kolem poloviny 19. století byla v oblibě nejrůznější
zobrazování dramatických krajin, bizarních přírodních útvarů a zřícenin. A krajina Českého středohoří a Podkrušnohoří
k tomu byla jako stvořená.
Kvalitou obrazů se nemůže poměřovat
s takovými umělci své doby, jako byli třeba
Němci Caspar David Friedrich (1774–1840)
či Adrian Ludwig Richter (1803–1884), Nor
Johan Christian Clausen Dahl (1788–1857),
tedy vrcholní představitelé romantismu.
U nás pak třeba Josef Mánes (1820–1871) či
Adolf Kosárek (1830–1859). Ovšem Doerell
je vyhledávaný v tomto kraji právě proto,
že byl „náš“, byl „severočeský“.
Význam jeho díla totiž spočívá především v jeho zachycení krajiny Českého středohoří v době těsně předcházející rozmachu průmyslu. Tomuto tématu se věnoval
téměř výhradně, a to jak na větších plátnech, tak později na drobných, nejčastěji
oválných malbách či litografiích. K jeho
obrazům se tak můžeme obrátit nejen jako
k estetickým dílům, ale i jako k dokumentu
doby. Ostatně právě z jeho děl víme, jak
vypadal v počátcích výroby třeba březenský cukrovar, rodící se chemička v Ústí či
trmické doly. Až ve své pozdní tvorbě (zhruba 10 let před smrtí) se pokoušel Doerell
zachytit krajinu i s náladou, kdy si hrál se
západy slunce, odlesky sněhu či zkoumal
ranní nebo večerní světlo, což romantičtí
malíři dělali o několik desítek let dříve.

5× DOERELL NA PROTĚJŠÍ STRÁNCE: LABSKÁ KRAJINA U VALTÍŘOVA Z ROKU 1870 A POHLED NA
KOSTEL VE VALTÍŘOVĚ Z ROKU 1871. NA TÉTO STRÁNCE SHORA DOLŮ: POHLED NA VRABINEC Z
ROKU 1873, NOVÁ CHEMIČKA U ÚSTÍ (1865) A ZIMNÍ KRAJINA SE ZŘÍCENINOU (BLANSKO) Z ROKU
1872. HODNOTA OBRAZU UPROSTŘED Z ROKU 1865 JE PŘEDEVŠÍM DOKUMENTÁRNÍ, KDY JE
VIDĚT, JAK PODNIK, DNEŠNÍ SPOLCHEMIE V CENTRU ÚSTÍ, BYL TEHDY JEŠTĚ DALEKO ZA MĚSTEM.
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Katalog řemeslné
výroby a místní
certifikované značky
Ústecký kraj podporuje rozvoj řemesel, místní ekonomiku a udržitelný cestovní ruch. Prostředníkem mezi řemeslníky, výrobci
a konečnými spotřebiteli se stal Katalog řemeslné výroby, který vydává Ústecký kraj již pátým rokem jako malého průvodce
nejen obcím, městům, ﬁrmám, podnikatelům a návštěvníkům,
ale také všem občanům kraje, po cestě k regionálním výrobcům.
Přehledně seznamuje třeba právě s těmi sousedy odvedle, kteří
vyrábějí, chovají, pěstují zrovna to, co bychom chtěli jíst nebo
využívat ve svém životě.
Cítíte sounáležitost s Ústeckým
krajem a jste výrobcem nebo
producentem, který využívá
místní zdroje nebo navazuje
na tradice nebo je prostě jedinečný? Certiﬁkujte svou práci
regionální značkou, v Ústeckém
kraji jsou hned čtyři. V regionu Českého Švýcarska je již
certiﬁkováno 35 výrobků a 15
zážitků. Koordinátorem je MAS
Český sever sídlící ve Varnsdorfu. V Krušnohoří je certiﬁkováno
60 výrobků, čtyři služby a sedm
zážitků. Certiﬁkaci koordinuje
MAS Sdružení Západní Krušnohoří. V Poohří je certiﬁkováno
30 výrobků, jedna služba a 15
zážitků. Koordinátor Destinační agentura Dolní Poohří sídlí v
Žatci. A v Českém středohoří je
certiﬁkováno 44 výrobků a šest
zážitků. Koordinátorem je Destinační agentura České středohoří z Litoměřic.

Další úspěšný projekt
– vybavení do Domova
Bez zámků

Ústecký kraj získá dotaci v rámci na projekt „Domov
„Bez zámků“ Tuchořice - Pořízení vybavení včetně
elektromobilu“.

Náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (v pravo) v dubnu diskutoval společně
s ředitelem Martinem Nuhlíčkem nad stavbou

Předmětem projektu je pořízení vybavení pro nově vystavěné zařízení sociálních služeb budované v areálu Domova „Bez zámků“
Tuchořice, p. o. včetně elektromobilu. Cílem je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících služeb a zkvalitnění materiálně technické základny v reakci na krizovou situaci v podobě
COVID-19. Celkové výdaje jsou 5,1 milionu korun, dotace pro Ústecký kraj pak bude činit 4,3 milionu korun.
Katalog řemeslné výroby
pro rok 2022.

Podpora venkova
patří mezi priority
Ústecký kraj podporuje harmonický rozvoj venkovských oblastí prostřednictvím několika programů.
Patří k nim Program obnovy venkova a Podpora komunitního života na venkově. Převážně k motivaci s drobnou ﬁnanční
odměnou slouží soutěže Vesnice roku a Moje obec – můj domov a podpora místních akčních skupin a k inspirujícím nástrojům
patří výstava Má vlast cestami proměn a motivační zájezdy
starostů. V roce 2021 se k ﬁnančním nástrojům zařadil dotační
program Obchůdek 2021+, který je administrován pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Program obnovy venkova podpořil nejvíce projektů zaměřených na
obnovu a rozvoj venkovské zástavby, dále na chodníky a místní
komunikace. Za uplynulých 20 let
fungování programu bylo podpořeno přes 2 100 projektů v celkové výši přesahující 382 mil. Kč.

Vesnice roku 2019 – Celostátního ocenění Vesnice roku za rok 2019 si
odnesla obec Lipová na Děčínsku. Na snímku se žlutou stuhou pro nejlepší
obec starosta Lipové Pavel Svoboda

Cykloturistika
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v Ústeckém kraji
C

ykloturistika je velmi populární odnož
turistiky, která v posledních letech zažívá obrovský rozmach. Novodobý trend,
jenž upřednostňuje trávení volného času
aktivním způsobem, cykloturistice velmi
nahrává. Ústecký kraj si je tohoto směru
vědom a i proto své aktivity a investice zaměřuje směrem ke čtyřem páteřním cyklotrasám a rovněž k marketingovým aktivitám podporující cykloturistiku obecně.

Jednou z těchto aktivit je i pořádání press a influencer tripů. Během jara Ústecký kraj přivítal
novináře a influencery z Nizozemí, Německa
a Skandinávie. Během svého nabytého programu navštívili Labskou stezku, absolvovali sjezd
z Děčínského Sněžníku na koloběžkách, a aby
nešlapali pořád jen do pedálů, připraven byl
i pěší výlet v Českém Švýcarsku. Výstupem jejich několikadenní návštěvy jsou pak články či
blogy vydané v jejich domovině.

Kam v létě 2022?

Za pohádkovými podstávkami
na Šluknovsko!
T

rávíte rádi svou dovolenou v Čechách?
Láká vás objevovat méně známé destinace? Pak vás zveme do lokalit, které nejsou
přetížené velkým množstvím turistů a přitom
vás svou malebností a turistickou vybaveností dokáží příjemně překvapit.

Řeč je o šluknovském příhraničí, kde stojí za návštěvu lidová architektura kolem tras pro pěší
i cyklisty. Z Rumburka můžeme doporučit cestu
přes Dymník, Staré Křečany a Rožany, Callenberg
a Cunewalde až do Löbau. Z Krásné Lípy vás zavede příjemná cesta lesem přes Světliny a Varnsdorf

až do pohraničního údolí říčky Mandavy. Svou
kouzelnou atmosférou vás nadchne Groβschönau
a až do Leutersdorfu lze vidět mnoho zajímavého.
Věděli jste například, že tudy vede i Krakonošova/
Rüberzahlova cyklotrasa táhnoucí se až do Krkonoš?
Není třeba se bát či stydět za použití elektrokola!
V uvedené lokalitě jsou trasy často kopcovité a tak
jsou elektrokola bezesporu dobrou volbou pro fyzicky méně zdatné cykloturisty nebo pro ty, kteří
chtějí prostě v kratším čase vidět více.
Jedinečnost lidové architektury v česko-polsko-německém trojmezí je už poměrně dobře známý fenomén. Jak jej ještě více využít pro rozvoj
cestovního ruchu řeší společně Ústecký kraj, Liberecký kraj a Rozvojová agentura dolnoslezské
Horní Lužice v projektu „Za společným dědictvím
na kole i pěšky“. Díky němu budou realizovány
další konkrétní aktivity, jako např. zbudování odpočívadel, umístění sčítačů nebo vznik turistického průvodce. Věříme, že i díky tomu si někteří
návštěvníci svůj pobyt v našem kraji prodlouží!
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Osecký chrám září,

ŠTUKATÉŘI SE NEZASTAVILI PATRNĚ NEJVÍCE PRÁCE MĚLI PŘI OPRAVĚ KOSTELA ŠTUKATÉŘI. „VYUŽILI JSME MOŽNOSTI, ŽE PRÁCE BYLY
ROZDĚLENY DO ETAP. A V RÁMCI KAŽDÉ ETAPY BYLO POSTAVENO LEŠENÍ A ŠLO SE ODSHORA DOLŮ. TAKŽE OD KLENEB A POMALINKU DOLŮ A PAK
SE ZASE LEŠENÍ POSUNULO,“ POPSAL SPRÁVCE KLÁŠTERA JINDŘICH KOSKA.

Rozsáhlou opravou prošel klášterní kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Oseku. Obnoveny
byly třeba fresky, obrazy či oltáře.
TEXT: JAN VESELÝ
FOTO: JAN VESELÝ
A IVETA LHOTSKÁ, MAFRA

O

secký cisterciácký klášter a
klášterní kostel Nanebevzetí
Panny Marie jsou barokními
perlami severu Čech, jde o
možná vůbec nejvýznamnější komplex sakrálních staveb v regionu. A
tuhle perlu můžete nyní vidět v nevídané
kráse. Září. Je totiž po rekonstrukci. Pokud jste v chrámu byli před lety na nějakém koncertě či na prohlídce nebo mši,
interiér nyní nepoznáte. Ze zašedlé je
bílá, reliéfy výzdoby a sochy jsou najed-

nou ve své čistotě patrné a přehledné.
Obrazy a oltáře v nich svítí. Ponurost
chrámu, který byl roku 1995 prohlášen
národní kulturní památkou, zmizela. Náklady na opravu byly téměř 130 milionů
korun, větší část pokryla evropská dotace.
Rekonstrukce začala na podzim roku
2018 a skončila loni. „Opravy se dotýkaly
celého kostela. Opravená je střecha, vyměnila se krytina. Je tam břidlice, která
tam byla i původně. Částečně se opravil
krov a to, co bylo nutné, aby vše vydrželo
zase nejméně 800 let,“ popsal před
časem pro MF DNES správce kláštera Jindřich Koska.

V interiéru kostela řemeslníci pracovali na nové elektroinstalaci, restaurátoři
obnovili i freskovou výzdobu, obrazy a oltáře. „Samozřejmě do toho spadá i oprava kaplí svatého Kříže a Božího hrobu,“
doplnil Koska.
Unikátem je právě zdobení kaplí, které
částečně tvoří slída. Koska uvedl, že ji tehdy našli stavbaři v okolí města. Využití slídy v té době nebylo běžné.
Patrně nejvíce práce měli štukatéři. „Využili jsme možnosti, že práce byly rozděleny do etap. V rámci každé etapy bylo postaveno lešení a šlo se odshora dolů. Takže od kleneb a pomalinku dolů a pak se
zase lešení posunulo,“ popsal správce.
Štuky jsou nyní čisté, chybějící, časem
ulámané kusy byly doplněny, drobné poškození zaretušováno. A že bylo co nahrazovat. Místní, kteří sem tu a tam zavítali
na bohoslužbu, byli několikrát svědky,
jak kousky reliéfní výzdoby z fresek opadávaly při bohoslužbách.
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ponurost zmizela
PROHLÍDKY
Chcete-li si část kláštera i s chrámem Nanebevzetí Panny Marie projít, stačí se domluvit v oseckém městském informačním centru na prohlídce. Exteriér kostela
je volně přístupný celoročně z areálu kláštera.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oseku pochází z let 1207–1221, původně šlo
o románskou trojlodní baziliku. Dnešní
barokní podobu dostal při přestavbě v letech 1711–1720, jejím autorem je český
stavitel italského původu Octavio Broggio. Jde o mohutné trojlodí s osmi poli
kleneb a vysokou příčnou lodí (takzvaným transeptem). Fresky v hlavní lodi
jsou od J. J. Steinfelse z let 1713–1714, v
chóru, transeptu, bočních lodích a v sakristii od V. V. Reinera. Obraz Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři je dílem
Jana Kryštofa Lišky z roku 1696. Také obrazy na bočních oltářích jsou od významných barokních malířů. V lodi jsou cenné
vyřezávané lavice z roku 1674, kazatelna
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je od roku 2010 pohřben zatím poslední
osecký opat Jindřich Bernhard Thebes
(opatem 1990–2010, přímo v klášteře žil
v letech 1991–2007).

KLÁŠTERNÍ KOSTEL DNEŠNÍ BAROKNÍ
PODOBU DOSTAL PŘI PŘESTAVBĚ V LETECH
1711–1720, JEJÍM AUTOREM JE ČESKÝ STAVITEL ITALSKÉHO PŮVODU OCTAVIO BROGGIO.

je pak z roku 1715. Kostel – v souladu s
cisterciáckými zvyklostmi – nemá věž v
pravém slova smyslu. Nad křížením lodi
a transeptu se nachází pouze malá vížka
se zvonem.
Pod chrámem je opatská hrobka, kde

KNIHOVNA
Za čas by veřejnosti měla být přístupná i
knihovna oseckého kláštera. Jestli se tak
stane už při jejím výročí, je ve hvězdách.
V roce 2025 totiž uplyne 300 let od jejího
vzniku.
Knihovna patří k nejkrásnějším klášterním knihovnám v Čechách a na Moravě. Kdysi do ní „vplynula“ řada osobních knihoven šlechticů a měšťanů z
Oseka a okolí, v dobách josefínských reforem také část knihovny cisterciáckého
kláštera v Plasích, později také svazky z
benediktinského kláštera v bavorském
Ettalu.
V klášteře momentálně řeholní komunita nepůsobí a knihovnu, která je národní kulturní památkou, spravuje Regionální muzeum v Teplicích.
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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.
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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.
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CHCETE UŠETŘIT?
Porovnejte si během minuty nabídku
ﬁnančních produktů z celého trhu.

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

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

Národní
bez peč nostní
úřad

Tvůrčí práce, kultura, umění

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

PS P Mac hinery
s.r.o.

Telekomunikace

UX Designer

Senior technik

Layout Mask Designer

Telekomunikančí technik (25-35.000 Kč)

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde…

19 700 Kč / měsíc

Servisní a instalační technik

37 000 - 48 000 Kč / měsíc

Tutti hráč do skupiny bicích nástrojů - s povinností…

24 100 Kč / měsíc

Expediční technici

21 000 - 35 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

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
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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
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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)

INZERCE

Očima starostů

INZERCE

Lovosice, město s rozsáhlým potenciálem
„Intenzivně pracujeme na vykořenění vžitého stigmatu, že
Lovosice jsou nehezkým šedivým městem, znečištěným průmyslem a špatným životním
prostředím,“ říká jejich starosta
Milan Dian.

 Starostou jste již druhé volební
období. S jakými hlavními problémy jste se ze začátku setkával?
Město Lovosice nemělo žádný strategický
plán, dost věcí se dělo nahodile, nefungovaly některé procesy v samosprávě, nebyl
přehled o technickém stavu majetku, chyběla zažitá pravidelná údržba i zmapování možnosti například komerčního využití
objektů. Stav zeleně a její údržba byly tristní. Velkým problémem byla nedokončená
skládka v obci Trávčice. Nyní máme k dispozici kvalitní strategický plán, plán údržeb
a oprav, rozvoje zeleně, cíle jsou stanoveny
pro každý rok.

 Loňský rok byl pro vás vlivem
pandemie koronaviru bezpochyby velmi náročný, přesto se vám
podařilo realizovat řadu projektů,
díky nimž se obyvatelům Lovosic dobře žije. Kterých si ceníte
nejvíc?
Již druhé období intenzivně pracujeme na
vykořenění vžitého stigmatu, že Lovosice

jsou nehezkým šedivým městem, znečištěným průmyslem a špatným životním prostředím. Proto všechny projekty, které toto vnímání mění, jsou důležité, ceněné a také se
vzájemně propojují a doplňují. Ať už je to
moderní Centrum kultury připojené na zdroj
obnovitelné „zelené elektřiny“, vytvoření největšího nabíjecího hubu v České republice,
moderní autobusové nádraží, nová parkoviště, nejrůznější opravy a revitalizace, systém monitoringu ovzduší, péče o seniory. Je
mnoho dalšího, co by stálo za zmínku. Ale
co je, myslím, v současné době důležité, je
skutečnost, že se podařilo udržet posledních
sedm let cenu za teplo a odpady ve stejné
výši.
 Jaké jsou vaše priority pro nadcházející období, pokud budete
znovu zvolen starostou města?
Rád bych pokračoval v dalším rozvoji města.
Jsem přesvědčen, že starosta musí mít především vize, chuť je naplňovat a vidět město
ne pouze od voleb do voleb, ale za dvacet,
třicet let. Dlouhodobě plánovat a mít jasný
koncept, na jehož konci je cíl, aby Lovosice
byly vkusným městským celkem fungujícím
v souladu se zdejší krajinou, kde lidé budou
mít práci, širokou paletu relaxace a možnost
základní zdravotní péče i kulturního vyžití.
Bohumil Brejžek

www.meulovo.cz
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Římský autor Gaius Titus Petronius: Nedělá dobře...

Tajenka: … ten, kdo rychle uvěří.
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NABÍDKA

ČERVEN–ČERVENEC 2022

1

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12
BIRELL
pomelo & grep
0,5 l

JUPÍ sirup
pomeranč
0,7 l
BIRELL
červený
pomeranč
0,5 l

JUPÍ sirup
lesní směs
0,7 l

KOFOLA
Originál
2l

BIR
RELL
bezový kvě
ět
0,5 l

KLÁŠTORNÁ
KALCIA
perlivá
1,5 l

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
BIREL
LL
světlý 0,5
5l

BIRELL
hrozno
0,5 l

PILSNER
URQUEL
světlý ležák
0,5 l
KLÁŠTORNÁ
KALCIA
jemně perlivá
1,5 l

RADEGAST
Ryze hořká 12
0,5 l

BIRELL
polotmavý
0,5 l

RADEGAST
Rázná 10
světlé výčepní
0,5 l

SEMTEX
Originál
0,5 l

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní
kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP
mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP
01062022 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1. 6. 2022 do 31. 7. 2022
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

VP KOZEL 11
medium
0,5 l

SEMTEX
High
0,5 l

OP

MO

BIL A NAK
UP

PŘENOS
ČÍSLA

LEVNĚJI
TE

nyní na

BIRELL
citrón & máta
0,5 l

BIRELL
polotmavý
citrón
0,5 l

1. NÁKUP produktů V AKCI

UJ

Předplacená karta
COOP Mobil
se 100 Kč kreditem
ZDARMA
k hodinkám
WowME

JUPÍ sirup
Aloe Vera
0,7 l

KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů
z této nabídky a získáte
10 VOLNÝCH MINUT DO VŠECH SÍTÍ

POŘIĎTE SI
CO

VOLEJTE
ZDARMA

ZDARMA

Ústí, Litoměřice a Děčín
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„

David Vencl je čtvrtý na světě
Ledový muž a freediver
sice překonal svůj
rekord, na medaili to ale
ani tak nestačilo.
PETR BÍLEK
BĚLEHRAD | Na svoji facebookovou
profilovku si dal místo sebe brambory. Český ledový muž David Vencl nezapřel svůj smysl pro humor, ani když
na mistrovství světa ve freedivingu
čili v potápění na jeden nádech obsadil
ve statické apnoi výborné, leč nepopulární čtvrté místo. Časem 7:56,55 minuty překonal v Bělehradě svůj národní rekord pod organizací CMAS.
„Trošičku se to ve mně pere, protože
bronzová medaile byla velmi blízko, nějakých šest vteřin. Subjektivně i podle
ohlasů jsem měl nějakou rezervu. Každopádně jsem to vyhodnotil tak, že je
potřeba jít z vody,“ líčil Vencl, světový
rekordman v potápění pod ledem, pod
nímž loni zvládl uplavat 80,99 metru.
V srbské metropoli startoval v disciINZERCE

plíně, při níž freediver téměř bez hnutí
zadržuje pod vodou dech. Lepší byli už
jen zlatý Chorvat Šobat, ten zvládl
9:12,71 minuty, stříbrný Francouz de
Beaucaron a bronzový další Chorvat Milošič.
„Čtvrté místo je skvělé, protože naposledy jsem byl pátý, tohle je můj nejlepší
výsledek. Zároveň to mohlo být ještě
o něco lepší,“ cítil se Vencl rozpolceně.
„Znám poučky, které říkají: Ber to tak,
že jsi čtvrtý nejlepší na světě, že takhle je
to dobře. Teď čekám, jak se mi to usedí
v hlavě. Hlavně se těším, že se najím,

David Vencl při disciplíně statická
apnoe. Na druhém snímku ukazuje
čtyři prsty na znamení svého umístění na MS.
FOTO | ARCHIV D. VENCLA
protože posledních 12 dní jsem jídlu tolik nedal, což mi pomohlo ve výkonu.“
Ve tréninku vydržel český reprezentant pod vodou osm a půl minuty. „Jenže závod je vždycky jiný než trénink, na
člověka ta atmosféra dolehne. Mít na to
větší klid, vím, že ten potenciál mám.

Můžu se blížit
k 9 minutám.

Vím, že jsem v budoucnu schopný přiblížit se i k devítce,“ tuší.
Ve statické apnoi obsadila mezi ženami sedmé místo Kateřina Šuranská
časem 6:56,85 minuty. Nejlepším českým výsledkem na mistrovství světa
freediverů jsou dva bronzy Jindřišky Zajacové v disciplínách 16x50 a 8x50, při
které se závodník nadechuje každých 50 metrů. Svými časy 12:25,55
a 5:06,09 vylepšila národní rekordy.
České maximum v 16x50 posunul i Martin Čítek, za 11:41,44 byl pátý.
„Jindřiška tuhle disciplínu začala trénovat před šesti týdny a je v ní výborná.
Je neuvěřitelně talentovaná. I výkon
Martina byl úžasný,“ smekla národní
trenérka Zdeňka Hildová ze Svazu českých potápěčů, který reprezentanty do
Bělehradu vyslal.
V plavání pod vodou se dvěma ploutvemi byl nejlepší z Čechů Bronislav
Pečner, uplaval 231,8 metru, což mu vyneslo sedmou příčku.

