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TURISTIKA HROU

Města lákají k návštěvě
nevšedními luštěnkami

Obavy z popílku
Na prostranství mezi Novou Dědinou a Bělovem
vyváží teplárna směs arzenu a rtuti. Může v tom
pokračovat ještě osm let, lidem z obcí se to nelíbí.
JAROSLAV CHUDARA
ZLÍNSKÝ KRAJ | Už padesát let naváží
Teplárna Otrokovice elektrárenský popílek do vysušeného jezera, které leží na pomezí nedalekých obcí Bělov a Nová Dědina. Nejprve sem proudil speciálním potrubím a ve formě hydrosměsi, nyní se vozí
za pomoci nákladních vozů jako popelová malta pod výrobní značkou Otosan.
I když mělo ukládání skončit ke konci
dubna 2020, nestalo se tak. Areál s názvem Ekologické uzavřené odkaliště Bělov funguje dál a se souhlasem krajského
odboru životního prostředí. Definitivně
má skončit až na konci listopadu 2030.
Nové rozhodnutí přijímají místní obyvatelé i vedení obcí s rozpaky. Obávají se
ekologické zátěže zejména ve formě arzenu a rtuti. Platí to zejména pro Novou Dědinu. Odkaliště se totiž nachází z větší
části na jejím katastru a teplárně přestávají současné prostory úložiště stačit.
„V dubnu jsme dostali žádost o rozšíření prostoru,“ naznačil starosta obce Ro-

man Polášek. Výsledky měření jakýchkoli látek v ovzduší nebo půdě obec od
teplárny ani hejtmanství k dispozici
nemá. „Nikdo nás dlouhodobě neinformuje a to se nám vůbec nelíbí,“ prohlásil
Polášek.

Stovky náklaďáků denně
Stejně je na tom starosta Bělova Jiří Přecechtěl, jehož obec je zatížena průjezdem nákladních aut po cestě, jež je na několika místech už v dezolátním stavu
a potřebuje opravu. „V týdnu od 4. do
11. dubna projelo Bělovem přesně
12 240 aut, přičemž 729 bylo nákladních
a dalších 72 s vlečkou,“ konstatoval Přecechtěl. Zástupci Teplárny Otrokovice
i krajského úřadu odpovídají na dotazy
spojené s výsledky posledních měření, jejich termínů a závěrů spíše neurčitě.
„Měření, která se provádí několikrát
ročně, neprokázala překročení limitů sledovaných parametrů ani u arzenu nebo
rtuti,“ sdělila bez konkrétních dat mluvčí

teplárny Jana Burešová. Podobné je vyjádření kraje. Od roku 1993 se v lokalitě
vždy jednou měsíčně provádí monitoring prašného spadu. Podrobnosti k měření jsou ale podle krajského úřadu jen
v neveřejné technické dokumentaci.
Čeho se tedy lidé bojí a jsou obavy
oprávněné? Většina starousedlíků včetně starosty Poláška má v živé paměti informace, jež poprvé zazněly už v roce
2008.
Někdejší vedoucí odboru životního
prostředí v Kroměříži Tomáš Chutný tehdy pro Českou televizi uvedl, že výsledky měření potvrdily obavy jeho úřadu,
že se mezi Bělovem a Novou Dědinou
může jednat o životní prostředí poškozující způsob rekultivace, navíc s možností
ohrožení zdraví lidí.
„Jsou zde překračovány limity u nebezpečných látek, jako je arzen a rtuť.
V kilogramu sušiny bylo naměřeno 380
miligramů arzenu, přitom limit je deset,“
upozornil tehdy Chutný.
Od té doby se už oficiální zprávy
s konkrétními čísly naměřených hodnot
na veřejnosti neobjevily, což vedlo k dalším spekulacím. Z nejnovějších údajů
krajského úřadu vyplývá, že těžký karcinogen arzen, ale také třeba mangan, jsou
„v normě“. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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Lidé poznávají
města hrami
Nový způsob, jak ukázat turistům zajímavosti?
Poznávací a hledací hry. Výlety s tužkami a papíry
nebo s mobilními aplikacemi si užívá čím dál víc lidí.
ONDŘEJ HOLUBEC
ZLÍNSKÝ KRAJ | Rodiny s dětmi mají
nový způsob, jak si užít výlet. Procházejí
ulice s papírem v ruce, zastavují se u stromů, soch či památníků a hledají skryté nápisy. Po největších zajímavostech měst
ve Zlínském kraji je provádějí poznávací
a hledací hry. Možností, jak si zpestřit turistický výlet zábavnými hrami, v kraji
přibývá. A roste také počet lidí, kteří tuto
možnost využívají.
„S menšími dětmi je to ideální. Určitě
je to zajímá víc než jen obcházení památek,“ říká Ida Tallová z Uherského Hradiště, která si podle poznávacích her plánuje výlety po celé republice.
Na Kroměřížsku nachystala výlety s tajenkou na zakázku blogerka Lucie Nachtigallová. Týká se to měst Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem a Chropyně.
„Všude to má podobný koncept. Zájemci si stáhnou a vytisknou podklady
s malovanou mapou trasy a dalšími zajímavostmi. Při výletě se pak snaží všechINZERCE

na zaznačená místa obejít a vyluštit tajenku,“ přiblížila Alena Horáková z Destinační společnosti Kroměřížsko.
Výhodou je, že lidé se takto podívají
na místa, která by mohli při běžné návštěvě turistických destinací přehlédnout. K úspěšnému vyluštění není nutné
kupovat si vstupenky do památek. Součástí balíčku, který luštěnka představuje,
jsou navíc i historické informace nebo třeba i tipy, kam si zajít na občerstvení nebo
kde se dá zaparkovat.

Odměny jako motivace
„Abychom lidi víc motivovali, domluvili
jsme se, že na infocentrech dostanou za
správné řešení odměnu,“ zmínila Horáková. Takto to funguje zatím v Holešově
a Bystřici, v Kroměříži a Chropyni o tom
jednají.
Před několika dny také odstartoval další ročník osvědčené regionální hry Poznáváme Valašsko s medvědem Jurou. V ní
zájemci objíždějí známé i méně známé tu-

Pomocí her mohou zájemci poznat třeba Holešov.
ristické cíle a sbírají razítka. Řídí se přitom brožurkou, která je k dostání ve vybraných infocentrech a turisty nasměruje do oblasti Valašska i Hostýnských
vrchů.
„Vydají se například na stezku portáše
Maliny do Velkých Karlovic, k památníku Andělíček u Valašských Klobouk,
vodní nádrži Břucko ve Valašské Bystřici nebo kříži na rozcestí v blízkosti Kohútky,“ řekl Marek Chytka z Destinační společnosti Valašsko.
K razítkům hráče dovedou GPS souřadnice, které lze naskenovat z plánků.
„V letošním roce jsme připravili s medvědem Jurou v oblasti Jelenovské bonusové místo, kde mají účastníci možnost získat mimořádnou cenu. Podmínkou je najít v této oblasti dřevěnou sochu medvěda
Jury, vyfotit se u ní a fotografii nám zaslat i se jménem na e-mailovou adresu
uvedenou v herním plánu,“ zmiňuje letoš-

FOTO | DANA PODHAJSKÁ

ní bonusovou cenu Marek Chytka. Soutěž končí 30. září a zájemci v ní soutěží
o stovku cen. Vyhodnocení je v plánu na
říjen.
Poznávací hry nabízejí i radnice.
V Kroměříži letos oprášili historickou
hru Hledání pokladu biskupa Bruna, která je založená na sbírání razítek a odměnou je pamětní mince.
Na webu je možno zakoupit i náročnější hledací hry určené do Zlína či Uherského Hradiště, vlastní facebookovou stránku nazvanou Procházka s tajenkou provozuje Veronika Kuklová z Rymic. Ta zábavnou formou zpracovala několik vycházek na Kroměřížsku a Zlínsku. „Například Kroměříž využívá modernější formy her za pomoci aplikací,“ podotkla Horáková. „Obecně se dá říct, že trend her
v cestovním ruchu je na vzestupu a motivuje zájemce k návštěvám turistických
cílů,“ doplnila.

Obce mají obavy z popílku
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

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

„Na základě výsledků analýzy arzenu
a manganu v prašném spadu v roce
2021 se v závěrečné zprávě konstatuje,
že na měřištích dochází ke kolísání jejich množství ve vztahu k úrovni v minulosti deponovaného popílku na odkališti Bělov a že arzen měl na obou měřištích nižší hodnotu,“ podotkla Ličková.
Podle Teplárny Otrokovice jsou obavy
neopodstatněné.
„V současné době se již nejedná o původní odkaliště, kde skončila činnost už
v roce 1997 a následně začalo jeho ekologické uzavírání,“ upozornila mluvčí
Burešová s tím, že v roce 2020 ještě nebyla stavba dokončena, a právě proto
byla vydána změna stavebního povolení s platností až do roku 2030.
„Povrch odkaliště utěsňujeme certifikovanou speciální směsí a následně se

Starosta Nové Dědiny Roman Polášek ukazuje zaváženou oblast.
rekultivuje tak, aby nedocházelo k průsaku srážkových vod,“ zmínila Burešová. „Odkaliště a okolí se pravidelně sleduje, měří se prašnost a prakticky neustále se monitorují vody. Všechny hygienické a ekologické limity plníme
a s výsledky seznamujeme orgány
ochrany životního prostředí, státní sprá-

vy i dotčené obce,“ dodala. Obyvatelé
z Bělova a Nové Dědiny si ale stěžují na
zvýšenou prašnost a hluk z dopravy, která navážení Otosanu provází. Proč jej
dnes vozí nákladní auta, když dříve
mohl proudit speciálním potrubím přímo z teplárny? Podle teplárny na odkaliště již nemíří popílek, který je primárně využíván jako druhotná surovina ve
stavebnictví, ale speciální směs k utěsnění plochy.
„Jinak než auty se vozit nesmí,“ tvrdí
Burešová. „Abychom snížili případnou
prašnost, překrýváme plochy zeminou
a dále je zatravňujeme,“ doplnila mluvčí.
Na společné změně nevábného a prašného prostředí má zájem i Nová Dědina. „Naše představa spočívá ve spolupráci na ekologických aktivitách, třeba
formou výsadby stromů v okolí odkaliště, nebo při opravách komunikací, které
jsou poblíž,“ řekl Polášek.
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Valašského génia přibližuje film
Osudy vynálezce Josefa
Sousedíka i slavného
vlaku Slovenská strela
ukazují nové dokumenty.
Hlavního hrdinu ztvárnil
jeho vnuk Tomáš.
PETR SKÁCEL
VSETÍN | Před několika lety se dozvěděl o tom, že v Přerově a Hranicích se
opravuje slavný, ale v té době zchátralý
prvorepublikový rychlovlak Slovenská
strela. Na vlastní náklady pak jezdil na
Moravu a časosběrnou metodou zachycoval průběh prací.
Režisér Martin Pátek tehdy ještě předpokládal, že dokument bude součástí
chystaného vědecko-populárního cyklu
České televize o zachráněných historických skvostech, ale nakonec se jej rozhodl zpracovat samostatně.
K projektu přistoupil producent Aleš
Hudský, jenž pomohl sehnat potřebné
peníze, a délka snímků se zdvojnásobila. A co víc, vznikla hned dvě dokudramata, tedy dokumenty s časosběrnými
záznamy a hranými scénami, nazvaná
Osudová Strela a Génius Valašska.

Valašského Edisona si zahrál vnuk Tomáš Sousedík ml.
„Snímek Osudová Strela se věnuje obnově slavného vlaku, jehož unikátní
elektrický pohon vyvinul právě Josef
Sousedík,“ uvedl Hudský. „Druhý dokument s názvem Génius Valašska akcentuje Sousedíkovy osobní i pracovní osudy, věnuje se jeho podpoře partyzánského hnutí na Valašsku, která se mu stala
osudnou,“ dodal.
Tento snímek se natáčel ve Vsetíně
a blízkém okolí, hlavní postavu ztvárnil
jeho vnuk Tomáš. „Podoba byla neuvěřitelná,“ líčí Hudský. „Když se oholil a ne-

FOTO | SYNERGIA FILM

chal si jen knírek, jak ho nosil jeho dědeček Josef, spadla nám čelist. Vypadal
prakticky úplně stejně.“
Dalších rolí se chopili členové vsetínského Divadla Meteora či Valašského národního divadla z Karolinky, klub vojenské techniky Litava z Otrokovic zase vypomohl se ztvárněním členů německé armády se zbraněmi, kteří obklíčili a poté
vypálili Juřičkův mlýn v Leskovci, malé
obci kousek od Vsetína. „Sousedík tam
v bunkru uchovával hodně svých patentů, které neměly padnout nacistům do ru-

kou,“ vysvětlil Pátek, jehož Sousedíkův
osud fascinuje. „Byl významným továrníkem, starostou Vsetína a průkopníkem
české elektrotechniky, jako vynálezce
měl 220 světových patentů. Za války se
jako hrdý vlastenec zapojil do odboje
a nakonec zemřel při potyčce během výslechu,“ zmínil režisér.
Veřejně vyzdvihnout zásluhy vsetínského rodáka se však podařilo až po revoluci. Komunisté na něj měli spadeno.
Znárodnili Sousedíkův dům i fabriku,
pronásledovali jeho rodinu a snažili se
ho vymazat z historie. To samé mělo platit o vynálezech „valašského Edisona“.
„Šířili o něm naprosté bludy, třeba že
měl doma ulitého půl milionu korun na
úplatky pro gestapo nebo že se mohl zachránit a odjet do Jižní Ameriky,“ uvedl
Pátek. Klíčovou zásluhu na Sousedíkově rehabilitaci má jeho syn Tomáš.

3000 – 5000 Kč
za váš autovrak!

Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137
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SUPER CENY

PONDĚLÍ
AŽ
STŘEDA

27. 6. – 29. 6. 2022

10 14,90

1 l/21,80 Kč

Radegast rázná 10 0,5 l

14 90
19,90

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

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

90

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

Antoni CZ

Haberská klobása 1 kg

Centrální výrobna Habry

Meloun vodní 1 kg

59 79,90
99 90
149,90
90

129 90
176,90
19 29,90
90

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

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

- 43 %

69,90

39 90
100 g/8,49 Kč

GOUDA 48 %
1 kg

229,90

- 35 %

149 90
1 kg/149,90 Kč
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Od cejchu syna slavného táty
jsem se odstřihl až v New Yorku
Už rok a půl vede se svým mladším bratrem Divadlo
Bez zábradlí, první soukromé divadlo v Česku, které
v roce 1990 založili jeho rodiče Hana a Karel. Ve svých
33 letech toho Karel Heřmánek ml. stihl hodně. Hrát
v populárních seriálech nebo dva roky žít v New Yorku
a živit se tam třeba rozvážením jídla. „Je to rychlé
a vlastně i drsné město, lidé tam žijí přítomností, nemají
čas řešit nějaké velké plány. To mi vyhovovalo,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Karel Heřmánek ml. tvrdí, že facky,
které jako divadelník dostal v době covidu, jej obrnily i na současné časy, kdy lidé
kvůli inflaci šetří na kultuře. „Holt to ještě
asi bude chvilku trvat, než se lidé nějak
otřepou a vrátí se do divadelních hledišť,“
přemítá spoluředitel nejstaršího porevolučního soukromého divadla v Česku – Divadla Bez zábradlí.
Co se vám za ten poslední rok a půl
v divadle povedlo?
Už je to rok a půl? Vidíte, jak to letí! Převzali jsme ho s bratrem v lednu 2021.
A zrovna jsme to chytli v covidu. Naši rodiče už to dělali strašně dlouho a chtěli si
od toho odpočinout. A teď zpětně musím
říct, že je dobře, že to udělali. Ono kdyby
ještě museli po těch 30 letech řešit problémy, které jsou dnes, tak si myslím, že už
by to tu zapálili. (smích)
Co to pro vás a bratra znamená?
Je to pro nás závazek. Skočili jsme
do toho rovnýma nohama. Samozřejmě
s tím, že na nás rodiče občas mrknou, pora-

Karel Heřmánek ml.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOTO | SHUTTERSTOCK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INZERCE

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

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

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

Vondráčková

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

Foto: archiv MAFRA, Bontonfilm, Česká televize

S FOTBALOVÝM MÍČEM KOLEM SVĚTA

ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
NARAZILA S KAMEŇÁKEM

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

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

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

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

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

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

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

FOTO | PROFIMEDIA

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

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

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

FINANCE A DOVOLENÁ
ADVERTORIAL

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

A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOTO | SHUTTERSTOCK

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

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

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

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

90 %
masa

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

36,90

18,90

26%

49,90

12 ks

BRAMBŮRKY
SOLTY
různé druhy
150 g

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

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

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

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

ZMRZLINA
GIGANT
RIOS
různé
druhy
12x 50 ml

100 g 9,93 Kč

44,90
69,90

100 ml 7,48 Kč

MERUŇKY
volné
cena za
1 kg

39,90
89,90

14,90

35%

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

36%

29,90

19,90

RAJČATA
CHERRY
cena
za 100 g

55%

25%

6,40
12,90

50%

ilustrační foto

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

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

Léto na východní Moravě
Jedinečná architektura
● Známé i neznámé tipy na výlety
●

24. 6. 2022

Rodinné výlety
● Kulturní akce
●
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LÉTO NA VÝCHODNÍ MORAVĚ
CYKLISTÉ SI TO UŽIJÍ

18

HLAVNÍ MĚSTO SLIVOVICE

21

Začala stavba klíčového úseku cyklostezky
Bevlava, která spojuje Zlínský kraj se Slovenskem. V budoucnu se na ni napojí řada
dalších menších úseků. Nové cyklostezky
plánují také v dalších částech regionu.

V areálu Rudolf Jelínek se slivovice vyrábí
už více než 125 let, můžete nahlédnout do
destilačního kotle a dozvědět se vše o výrobě ovocných destilátů ve Vizovicích. Návštěvnické centrum nabízí hned několik variant prohlídek.

MĚSTO JAKO ŽÁDNÉ JINÉ

28

Unikátní architektura se železobetonovým
skeletem v kombinaci s cihelnou vyzdívkou
a okny v kovových rámech, kolonie domků
z pálených cihel, vše přirozeně zasazené
do zeleně, krásné parky přímo v centru. To
je Zlín, město jako žádné jiné.

HRAD MALENOVICE

30

V SRDCI SLOVÁCKA

34

RELAX V LUHAČOVICÍCH

38

Poměrně malý hrad na skalnatém ostrohu,
ukrytý v zeleni, neohromí mohutností Buchlova nebo pompézní nádherou kroměřížského zámku. Jeho kouzlo tkví v tom, že
v Malenovicích se pozoruhodně zachovaly
stavební styly a úpravy.

Zažijte jedinečnou atmosféru prázdnin
v Uherském Hradišti. Královské město tradičně nabídne řadu akcí, stejně jako turistické, sportovní a historické zajímavosti.

Lázeňský léčebný dům Praha nabízí 75 druhů procedur včetně pitné kúry vlastního
pramene Viola. Léto v Luhačovicích si můžete užít také ve wellness hotelu Pohoda.
Ať už plánujete delší pobyt, nebo si chcete
třeba jen chvíli oddechnout u kávy při cestě od Luhačovické přehrady.
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Staňte se hrdiny vlastního dobrodružství
v únikových hrách ve Zlíně.
Máme místnosti pro méně zkušené či mladé i pro ostřílené únikáře.

ZÁBAVA NA HODINU ZARUČENA.

A CO POTOM?

KLIDNĚ DALŠÍ HRU - MÁME CELKEM 4.
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Cyklistická síť se dál rozšiřuje,
Začala stavba klíčového úseku
cyklostezky Bevlava, která spojuje
Zlínský kraj se Slovenskem.
V budoucnu se na ni napojí řada
dalších menších úseků. Nové
cyklostezky plánují také v dalších
částech regionu.
TEXT: ONDŘEJ HOLUBEC
FOTO: JAKUB VIKTORA, JOSEF BĚLAŠKA

P

o dlouhá léta zůstávaly plány
na její stavbu jen na papíře. Řešily se peníze, výkupy pozemků
a majetkoprávní spory. V poslední době však práce na trase
Bevlava (Bečva–Vlára–Váh), která spojí
kraj se Slovenskem, nabraly tempo.
Loni se pro cyklisty otevřela část spojující Ústí u Vsetína (a tím pádem i Vsetín
a cyklostezku Bečva) s obcí Lužná. Před
časem začala druhá etapa, která má zaplnit největší chybějící úsek této cyklostezky. Jde o více než deset kilometrů z Lužné do obce Poteč u Valašských Klobouk.
„Tento úsek povede podél řeky Senice,
což je jediný možný směr na Slovensko,
který je v relativní rovině. Do konce příštího roku by to mělo být hotové,“ řekl předseda Sdružení obcí Hornolidečska a starosta Valašské Polanky Josef Daněk.
Ještě před časem to přitom se stavbou
nevypadalo optimisticky. Kvůli zdražování cen za materiály i stavební práce se
projekt dostal mimo plánovaný rozpočet. Obce se proto obrátily s prosbou
o pomoc na Zlínský kraj.
Náklady na výstavbu této části vycházejí na 270 milionů korun. Více než 180 milionů pomůže uhradit státní dotace, o zbytek se musejí postarat obce a kraj. Kraj se
má celkově podílet 50 miliony.
„Do tohoto projektu už bylo vloženo

mnoho energie, úsilí i financí, a pokud jej
nepodpoříme, úplně jej zastavíme. Navíc
přidělená dotace od státu se už do našeho území nebude opakovat. To jsou závažné důvody, kdy kraj musí pomoci
i nad rámec svého finančního komfortu,“ uvedl hejtman Radim Holiš.
CYKLISTY ČEKÁ BEZPEČNÁ JÍZDA
Po dostavění této části bude Bevlava téměř
kompletní. Zůstane jen pár krátkých, snadno překonatelných úseků. Cyklisty tak
čeká bezpečná jízda, při níž se vyhnou silnici první třídy. Ta je úzká a plná zatáček.
„Tato silnice je naprosto zoufalá, nedá se
přes ni přejít, děti mají problémy s dojížděním do školy,“ líčí Daněk.
„Cyklostezka je navíc zásadní z hlediska přínosu pro cestovní ruch a v propojení turistiky s naší krásnou přírodou,“ doplnila valašskokloboucká starostka Eliška Olšáková. V Kloboukách pracují na
městských úsecích cyklostezek a na cyklotrase, která turisty z páteřní Bevlavy přivede k rozhledně Královec.
„Nechtěli jsme zabírat další místo přírodě, takže upravujeme stávající cesty.
Do konce května bychom měli práce dokončit,“ přiblížila starostka. V Brumově-Bylnici se letos pustí do prací ve Vlárském průsmyku. Úsek ze Sidonie do Svatého Štěpána je jeden z posledních schá-

„NOVÝ ÚSEK POVEDE
PODÉL ŘEKY SENICE, COŽ
JE JEDINÝ MOŽNÝ SMĚR
NA SLOVENSKO, KTERÝ JE
V RELATIVNÍ ROVINĚ.
POČÍTÁME S TÍM, ŽE
DO KONCE PŘÍŠTÍHO ROKU
BY TO MĚLO BÝT HOTOVÉ.“

zejících, který dovede cyklisty ke slovenské hranici.
„Zůstane tam ještě pár set nevypořádaných metrů a úsek přímo ve Svatém Štěpáně, který bychom chtěli v příštím roce
udělat. Hlavní je, že nejnebezpečnější
a nejsložitější část bude vyřešená,“ sdělil
starosta Kamil Macek.
Celá Bevlava bude mít okolo třiceti kilometrů a cyklisty dovede až na Vážskou
magistrálu směřující přes Trenčín až do
Piešťan.
Její výstavbou ale nic nekončí. V budoucnu poslouží jako páteřní trasa, na kterou
se už v tuto chvíli začínají napojovat další úseky.
Například v Brumově-Bylnici se pustili
do výstavby cyklostezky směrem na Štítnou. Ta by dál měla jít do Bohuslavic
a Slavičína. Tam zase zahájili výstavbu
části Hrádek–Šanov. „Tímto úsekem budeme mít kompletní trasu z Luhačovic
přes Šanov na slovenskou stranu,“ těší
starostu Slavičína Tomáše Chmelu. Město se stane velkou cyklokřižovatkou, kde
se potká několik zásadních tras. „Dokončením úseků na Brumov-Bylnici se dostaneme na Bevlavu, lidé se odsud dostanou do Luhačovic, další směr je Hostětín
a Bojkovice,“ zmínil Chmela.
Další obce a údolí se mají začít připojovat na Bevlavu v rámci třetí etapy v horizontu zhruba tří let.
Reálné rozměry tak získává plán na celou cyklosíť na jižním Valašsku. Ta by dokázala cykloturisty udržet i několik dní a
v mnoha směrech by byla unikátní.
Ambicí pak je dovést sem po cyklistických trasách i další části Zlínského kraje
včetně krajského města. „Už loni jsme dokončili odbočku z Valašské Polanky na
Prlov a počítáme, že na ni v budoucnu naváže trasa na Vizovice a Zlín,“ naznačil
Daněk.
Další alternativu chce nabídnout
Vsetín. Ten plánuje v příštím roce výstavbu zhruba čtyřkilometrového úseku cyklostezky Rokytenka. „Je to významný
směr i do budoucna. Pokud překonáme
Syrákov, mohli bychom se tudy napojit
až do Zlína,“ naznačil místostarosta Vsetína Tomáš Pifka.
Síť cyklostezek na svém území rozšíří
Zlín, který se chystá propojit sídliště Jižní
Svahy s centrem města. Kroměříž zase
chystá spojení místních částí Kotojedy
a Vážany a připravuje úsek do Postoupek
a do Sobělic. Několik úseků rovněž chystá Uherské Hradiště. V přípravě je propojení částí Sady s Mařaticemi, výhledově
i stezka na Rovninu s pokračováním do
Javorovce a Mistřic nebo stezka v severojižním směru propojující souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice.

CYKLORÁJ
STEZKA BEVLAVA BUDE BRZY HOTOVÁ. TURISTŮM
UKÁŽE KRÁSNOU VALAŠSKOU PŘÍRODU, ANIŽ BY
MUSELI RISKOVAT NA HLAVNÍ SILNICI.

Náš kraj

trasy míří až za hranice
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Vsetín

Mezinárodní folklorní
festival Vsetínský krpec

O

d svého prvního ročníku, který se uskutečnil na přelomu
tisíciletí v roce 2000, je festival Vsetínský krpec pořádán
ve dvouletých intervalech
jako bienále lidové kultury s výjimkou
ročníku 2020, který se kvůli pandemii koronaviru nemohl uskutečnit. Letos se
bude konat o posledním červnovém víkendu, od pátku 24. do neděle 26. června.
Této slavnosti folkloru, lidových tradic
a umění, která patří mezi největší ve Zlínském kraji, se účastní jak zahraniční, tak
české a domácí vsetínské soubory, cimbálové a dechové muziky, které se v průběhu festivalu prezentují v samostatných
i komponovaných programových blo-

MEZINÁRODNÍ TÝDEN
TURISTIKY NA VALAŠSKU
LETOS JIŽ PO 31.

cích. Během uplynulých ročníků Vsetínský krpec hostil soubory takřka ze všech
kontinentů – nejen z Evropy, ale také
z Asie, Afriky nebo Ameriky.
Svou historickou premiéru ve Vsetíně
zažije profesionální slovenské folklorní
těleso SĽUK, které vystoupí ve velkém
sále Domu kultury v rámci zahajovacího
ceremoniálu v pátek 24. června.
Festival je populární také díky svému
pestrému doprovodnému programu s jarmarkem, na který se návštěvníci mohou
těšit i letos. Nebude chybět ani oblíbená
soutěž o nejlepšího tanečníka valašského
odzemku.
Do druhé dekády své existence festival
vstupuje v nové grafické podobě, kterou
zpracoval vsetínský grafik Petr Stodůlka
a je inspirována a posvěcena autorkou
původního návrhu, vsetínskou rodačkou, významnou výtvarnicí a ilustrátorkou Kornélií Němečkovou.
Podrobnosti bude možno najít na vlastních festivalových webových stránkách:
www.vsetinskykrpec.cz

31. ročníku patří termín
9.–15. 7. 2022. Opět se
můžete těšit na spoustu krásných tras po našich valašských kopcích. Tradičně bude jeden den věnovaný Slovensku, tentokrát půjde o putování za krásami Strážovských vrchů
v obci Pruské. Novinkou letošního ročníku budou trasy pro horská kola. Přihlašovat se můžete na webu města
Vsetína. Více informací na Facebooku
www.facebook.com/mttv.vsetin nebo
webu http://mttv.unas.cz.
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Ochutnejte Vizovice,
hlavní město slivovice!

L

éto je za dveřmi a vy přemýšlíte,
kam se letos podíváte, co nového
zažijete… A my vás proto zveme
do Vizovic – městečka s chutí
a vůní švestek a slivovice, obklopeného lesy, loukami a švestkovými
sady.
Přímo v areálu Rudolf Jelínek na Razově, kde se slivovice vyrábí už více než
125 let, můžete nahlédnout doslova do
destilačního kotle a dozvědět se vše
o místní tradiční výrobě ovocných destilátů. Na exkurzní trase vás seznámíme
s historií a tradicí jednoho z největších
výrobců ovocných destilátů na světě
a zároveň i největšího českého pěstitele
švestek. Podrobně vám vysvětlíme hlavní principy výroby destilátů, ukážeme
vám prostory, kde destiláty vyrábíme,
kde zrají, kde se lahvují a následně skladují hotové výrobky. Prohlídku zakončíte ochutnávkou vybraných vzorků z produkce R. Jelínek v podnikové prodejně,
v níž je zároveň možné vybrat a nakoupit kompletní sortiment a dárkové zboží.
Návštěvnické centrum R. Jelínek Vizovice nabízí hned několik variant prohlídek. Na standardní trasu můžete vyrazit
v pravidelných časech, v letních měsících denně včetně neděle, rozšířenou
prohlídku nebo specializovanou košer ex-

NÁDVOŘÍ
kurzi je třeba v předstihu objednat. Pro
větší skupiny je možné dohodnout individuální termín a čas. Prohlídková trasa začíná krátkou projekcí, následuje pěstitelská pálenice, muzeum, provozy egalizace a stáčírna, v prodloužené prohlídce
i kvasírna s velkou pálenicí.
Součástí návštěvnického centra Vizovice je také Jelínkova koštovna, která nabízí možnost uspořádání rodinných oslav

KOŠTOVNA

PÁLENICE

či firemních setkání, školení a společenských akcí včetně zajištění cateringových
služeb. Kapacita sálu pro tyto akce je až
150 osob, v případě využití venkovních
prostor až tisíc lidí. Kombinace individuální prohlídky s následným posezením
v koštovně je ideálním zpestřením každé
uspořádané akce.
Exkurze běží na plné obrátky, tak neváhejte a přijeďte. Těšíme se na vás.
ARCHIV U KRBU

PRODEJNA
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Kohútka láká na knedlíky,
túry a pobyty plné pohody

V

yhlášené borůvkové knedlíky,
zelené valašské lesy, cinkající
stádo oveček a spousta akční
zábavy. Horský hotel Kohútka
na hřebeni Javorníků by si
měli v létě přidat do plánů všichni, kteří
mají rádi aktivní odpočinek a dobré jídlo.
Zatímco v zimě tam míří denně stovky
lyžařů, přes léto přichází na řadu cyklistika a turistika. „V okolí se nabízí hřebenové túry s kouzelnými výhledy. Je tu božský klid, nádherná příroda, k tomu nové
dětské hřiště, víceúčelové sportovní hřiště, půjčovna elektrokol, stolní tenis, finská sauna i infrasauna,“ vyjmenovává
manažerka hotelu Barbora Kudláčková.
Hotel leží přímo v centru lyžařského areálu ve výšce 913 m n. m. Před pár lety prošel kompletní rekonstrukcí, která výrazně
změnila jeho podobu. Hlavní budova
dnes nabízí šestnáct pokojů s vlastním sociálním zařízením, televizí i internetem.

INZERCE

lůžkové, aby se k nám pohodlně vešla i větší rodina, ale ubytovat se tam může třeba i
samostatný pár. Proto jsou u nás ceny za
lůžko, nikoliv za pokoj,“ vysvětluje manažerka. Pobyty zahrnují snídani a od tří
nocí je možno využít polopenze.
Hotel Kohútka leží v srdci Valašska a odráží se to na nabídce restaurace, kde vaří
tradiční valašskou kuchyni. „Nejvíce žádané jsou babiččiny borůvkové knedlíky.Oblíbené jsou i střapačky, halušky, vrabec a samozřejmě valašská kyselica. Otevřeno je
celoročně kromě vánočních svátků,“ zve
Barbora Kudláčková.

Nově je také vybudováno ubytování
hotelového typu
v přilehlých depandancích. „Ze všech
pokojů je krásný
výhled. Jsou více-

TIP z Hotelu Kohútka:
V červenci a srpnu při pobytech čtyř
a více nocí (všední dny) má jedno dítě
ubytování zdarma. Při týdenním pobytu
(neděle až pátek) grilovaná večeře pro
dvě osoby nebo piknik na louce zdarma.

INZERCE

Prožijte léto
ve Valašském
muzeu v přírodě!

Vydejte se na putování
za tradicemi, folklorem
a historií Valašska.
5.-6.7. Zvonečkový jarmark
9.7. Hejův nožík
10. 7. Sklářský den
16. 7. Pekařská sobota
23. 7. Romská píseň
24. 7. Anenská pouť

30.-31. 7. Dny řemesel
a setkání kovářů
5.-7.8. Jánošíkov dukát
13.-14.8. Starodávný jarmark
27. 8. Myslivosti zdar!

www.nmvp.cz
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Hulín láká na bikepark,
relaxační zahradu i letní kino

R

áno vyzkoušet bikepark, pak se
zchladit na koupališti a den zakončit filmovým zážitkem v letním kině. Hulín nabízí spoustu
možností pro letní výlety. To
své si tam najdou jak lidé toužící po akční zábavě, tak milovníci památek a v neposlední řadě i ti, co vyhledávají spíš klid
a relax.
Na pozemcích města v areálu Spartak
nedávno vyrostl bikepark. Na výběr jsou
trasy s různou obtížností s překážkami
z kamenů či klád. „Příznivcům cyklistiky
umožní areál věnovat se i novým disciplínám, což by mohlo vést k dalšímu rozvoji
tohoto sportu v našem městě. A co je podstatné, může přivést ke sportování další
děti a mládež,“ věří starosta Roman Hoza.
V Hulíně se otevírají možnosti i vyznavačům jiných sportů. Loni v oblíbeném
parku Mezivodí přibyly dva nové tenisové
kurty, tréninková zeď a tři hřiště pro volej-

bal. Z Hulína, přesněji řečeno z jeho místní části Záhlinice, pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla.
Podrobnosti o tom můžou zájemci zjistit
v Muzeu Františka Skopalíka. Tento slavný rodák ze Záhlinic se zasloužil o nové
postupy v zemědělství, jako starosta taky
výrazně zvelebil obec a přispěl k založení
cihelny. Muzeum bývá otevřené ve středu, přes léto i v neděli, případně po telefonické domluvě.

INZERCE

Do Bystřice
pod Hostýnem
za historií i uměním
B

ystřice pod Hostýnem leží
na úpatí Hostýnských vrchů
v nadmořské výšce 310 m n. m. První písemná zmínka o městě pochází
z roku 1368. Město proslulo tradicí
nábytkářské výroby, která zde dodnes převládá.
Nejcennější památkou v centru je zámek, ojedinělá ukázka toho, jak se
šlechtické sídlo v průběhu času měnilo. K původním renesančním stavbám
byly během let přistavovány nové budovy. Významná je klasicistní část F. A.
Grimma z 2. pol. 18. století. Poslední
majitelé Loudonové zámek vlastnili 106
let. Od roku 1991 je v majetku města
a postupně se rekonstruuje. V zámku se
konají výstavy, koncerty klasické hudby
a svatební obřady. Můžete zde navštívit
tři expozice městského muzea: Keramika, Bystřické cechy a Pracovna Františka Táborského, Historický ohýbaný

nábytek nebo Expozici napoleonských
vojáků.
Město Bystřice pod Hostýnem a Galerie ARTRIUM srdečně zvou do zámku na výstavu: Zdeněk Burian: Za divy
světa a prasvěta. Výstava obrazů je
otevřena od 18. června do 18. září 2022
denně mimo pondělí, vždy od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin.
Výstava představuje Zdeňka Buriana
jako malíře pravěku a jednoho ze zakladatelů paleoartu, ale také jako autora
populárně naučných kreseb a maleb
zachycujících motivy z oblasti dějin lidstva, etnografie a geografie. Ústředním
obrazem celé výstavy je dílo věnované
Bystřici pod Hostýnem. Zachycuje místní rodáky, sourozence Vladimíra a Karlu
Kozákovy, cestovatele, kteří žili v Brazílii
a studovali život dnes již zaniklých indiánských kmenů.

Příjemný oddech u kávy si návštěvníci
města můžou dopřát třeba u fontány na
náměstí, při procházce je možné si prohlédnout i blízký barokní kostel sv. Václava. Nabízí se i relaxační zahrada s herními prvky a spoustou místa na oddech
s knihou. „Relaxační
zahrada nám umožňuje pořádat řadu akcí
venku. Zároveň je krásným místem pro trávení volného času, ať už
pro jednotlivce, či rodiny s dětmi,“ podotýká ředitelka Městského kulturního centra
Jarmila Zakravačová.
Kdo zatouží po kultuře, může v Hulíně vyrazit do letního kina. Promítá se pravidelně
v červenci a srpnu.
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Do Věžek zahrádkáři
jezdí už přes 40 let

M

alá obec Věžky zasazená do
lesů nedaleko Kroměříže se
do myslí lidí ze širokého okolí zapsala především zahrádkářskými výstavami. Věta
„Jedu do Věžek“ byl vždy jasný signál, že
si dotyčný zvelebí zahradu krásnými květinami, stromky nebo se třeba vrátí s novým nářadím či technikou. Tahle tradice
se píše už desítky let a současní pořadatelé se snaží toto kulturní bohatství od
předků předat zase dál.
„Nejde jen o sezonní nákupní horečku.
Chceme zachovat odkaz života na venkově a posílit tradici zahrádkaření. Ukázat,
jak vypadá život na vesnici v souladu
s přírodou, a inspirovat všechny milovníky sázení, pěstování, řemesel a přírody,“
vysvětluje manažerka výstav Pavlína
Majdová.
První výstavy se ve Věžkách konaly již
v roce 1976, kdy je začal pořádat zahrádkářský svaz. Nynější podobu získala výstava v roce 2013, kdy se začaly psát její
novodobé dějiny. Letošní letní pokračování se chystá na 5. až 7. srpna. Tradičně
si tam to své najde každý zahrádkář.
„Sjíždí se k nám více než stovka prodejců nejen z Moravy a Čech, ale i z Polska
či Slovenska. Nabízený sortiment je rozmanitý a obsáhlý. Stěžejní jsou květiny
a stromky, nesmí ovšem chybět zahradní
nábytek, nářadí pro dům i zahradu, něco
dobrého ať sladkého, či slaného, řemeslné výrobky z různých materiálů,“ vyjmenovává manažerka.
Rozlehlý areál výstaviště leží přímo
v srdci obce a přilehlém zámeckém parku. Nabízí prostor nejen pro pohodlné
nakupování, ale i příjemné procházky ve

stínu statných stromů, především majestátního památného platanu javorolistého, který se tyčí uprostřed parku. Areál
je bezbariérový a parkovací místa se nacházejí blízko vstupu.
„V přední části areálu se návštěvníci
projdou částí obce, kde je dětské hřiště
a budova staré sýpky, ve které bývá pro
návštěvníky přichystána výstava řezaných květin. V zadní části se nachází restaurace s víceúčelovými hřišti a rybníkem. Zde si návštěvníci mohou odpočinout od nákupního shonu a poslechnout
si písně z produkce známých hudebních
těles,“ přibližuje Pavlína Majdová.
Věžky lákají všechny věkové kategorie,
muže i ženy. „Návštěvnost Zahrady Věžky se vlastně předává z generace na generaci. Do Věžek začaly jezdit nadšené

INZERCE

rodinná firma

www.martoni.cz

K Pasekám 5680, Zlín
tel.: 577 001 314, mobil: 792 304 293
PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÝCH SKÚTRŮ

NEJEN PRO SENIORY DO MĚSTA I DO PŘÍRODY

dámy, nyní již babičky. Ty s sebou braly
své děti a ty berou zase své děti. Z návštěvy zahrádkářské výstavy se staly za
dlouhé roky rodinné tradice,“ uzavírá manažerka.
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Holešovsko – to je
kousek Hané i Valašska

probíhá v Rymicích tradiční festival dechových hudeb Setkání muzikantů Rymice 2022.

MĚSTO HOLEŠOV
Pokud se vydáte v létě do Holešova, který
leží na pomezí Hané a Valašska, nebudete litovat. Město je známé množstvím kulturních, společenských a sportovních
akcí. Holešov se také pyšní krásně opraveným zámkem, který každé léto hostí několik zajímavých výstav, i dalšími významnými památkami.
Letos je na zámku připravena interaktivní výstava Hravá věda, na které si přijdou na své rodiny s dětmi, ale i hraví dospělí. Více než dvacet exponátů zapůjčených z IQ Landia Liberec, jako jsou planetární stůl, sestava vizuálů demonstrujících optické klamy a paradoxní iluze, přímo vybízí k vyzkoušení, vyřešení nebo
soutěžení.
Další významnou výstavou, která se na
holešovském zámku koná, jsou Panenky, příběh života. Jedná se dokonce
o světovou premiéru výstavy ručně vyrobených panenek ve valašském oblečení,
které celý život vyrábí Alena Dynková.
V Holešově své dílo vystavuje vůbec poprvé. Téměř 200 panenek představuje v
nápaditém aranžmá koloběh života, od
narození po máry.
Prohlídkové okruhy na zámku jsou letos rozšířeny jak o panské pokoje rodiny
Wrbnů, která byla posledním vlastníkem
sídla, tak o hvězdárnu v Růžové zahradě
v zámeckém parku. V Malém muzeu kovářství nedaleko zámku si nenechejte
ujít ukázky kovářské práce.
V Holešově se psala také židovská historie. Dodnes zde můžete navštívit synago-

gu polského typu pojmenovanou po
svém nejvýznamnějším rabínovi Šachovi, který je pochován na zdejším židovském hřbitově.
Poznačte si do kalendáře dvě významné akce, které jsou s Holešovem neodmyslitelně spjaty. Jedná se o tradiční Festival židovské kultury na konci července
a Dožínky mikroregionu Holešovsko poslední srpnovou neděli. Obě akce odkazují na kulturně-historické dědictví Holešovska.
RYMICE

Nedaleko Holešova se nachází vesnička
Rymice, která je známá dochovanými
doškovými chaloupkami, větrným mlýnem, tvrzí, kovárnou a nyní i nově zrekonstruovaným hospodářským dvorem.
Ten nabízí jak zázemí pro návštěvníky
obce a celého Muzea v přírodě Rymice,
tak prohlídku hanáckého hospodářského
stavení s expozicí Od kvásku ke klásku.
Náš tip: poslední červnovou neděli 26. 6.

KUROVICE
Další vesničkou, kterou byste při svém
putování po Holešovsku neměli minout,
jsou Kurovice. Její dominantou je hrad
v centru obce, který je unikátní množstvím dochovaných architektonických
prvků. V posledních letech prošel zdařilou rekonstrukcí, při které byly pod omítkou objeveny hebrejské nápisy. Ty pochází zřejmě z období 17. století, kdy se tady
ukrývali židovští uprchlíci z východu,
a jedná se o téměř světový unikát. Prohlídku hradu si můžete domluvit individuálně, kontakt najdete na webových
stránkách obce.
Kurovice jsou známé také lomem, ve
kterém se nachází ekologické centrum
s vyhlídkou. Jedná se o vzácnou přírodní
památku.
HOLEŠOVSKEM NA KOLE
Z Holešova můžete vyrazit na kole po cyklostezce do Přílep. Místní zámek, který
dříve sloužil mimo jiné jako porodnice,
prochází rekonstrukcí, za zmínku ale jistě stojí zámecká zahrada s herními prvky
pro děti nebo bosým chodníčkem. Kdo
holduje kopcům a náročnějším terénům,
může z Přílep vyrazit do Hostýnských
vrchů, a to buď kolem lesní kaple na vrchol Lysina, nebo na Rusavu.
Snazší cyklotrasa na Rusavu, která je typickou valašskou dědinou obklopenou
lesy a tradičními dřevěnými chalupami,
vede z Holešova přes Dobrotice, Jankovice, Chomýž a Brusné. Z Rusavy se dostanete několika různými trasami až na
poutní místo Svatý Hostýn.
Více tipů na výlety po celém regionu
Kroměřížsko i pozvánky na akce najdete
na www.region-kromerizsko.cz.
KROMĚŘÍŽSKO – sdružení pro cestovní
ruch, z. s., s podporou Zlínského kraje.
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Zlín – místo
jako žádné jiné

U

nikátní architektura se železobetonovým skeletem v kombinaci s cihelnou vyzdívkou
a okny v kovových rámech, kolonie typizovaných rodinných
domků z pálených cihel, vše přirozeně zasazené do zeleně, krásné parky přímo v
centru města a řada stylových gastropodniků vytváří příjemnou atmosféru života
ve městě. Ještě jste tu nebyli? Tak je čas
to napravit. Zlín je místem neobyčejných
lidí, velkých nápadů i příběhů. Poznejte
jedinečné místo experimentální architektury, designu, významných vil i baťovské
historie. Tady je výběr míst, která byste
rozhodně neměli minout.
Z VÝŠKY MRAKODRAPU
Ikonická budova s číslem „21“, postavená podle amerického vzoru, byla ve své
době druhou nejvyšší budovou v Evropě.
Nenechte si ujít jízdu její technickou lahůdkou – unikátní pojízdnou kanceláří
Jana Antonína Bati, jež má řadu vymožeností jako např. zatemňovací okna, telefon, umyvadlo i klimatizaci. Z vyhlídkové
terasy budete mít město jako na dlani.
Najdete tu také kavárnu s příjemným posezením, americké dalekohledy, 3D model města či strojovnu vozíku na údržbu
fasády, tzv. kočky. V budově se nachází
také nejdelší funkční páternoster svého
druhu v České republice.
TOVÁRNÍ BUDOVY
S příběhem slavné firmy Baťa se seznámíte v továrních budovách ve 14|15 Baťově
institutu díky jedinečné expozici Princip
Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost, zahrnující ševcovskou dílnu, stroje, na kterých pracovali Baťovi zaměstnanci, slavné reklamní cedule a hesla, sbírku obuvi
z celého světa a produkty značky Baťa.
Objevíte zde také exponáty slavných ces-

14|15 BAŤŮV INSTITUT

tovatelů Hanzelky a Zikmunda, a to i jejich slavnou Tatru 87 nebo exponáty filmového kabinetu.
GAHURŮV PROSPEKT

še Bati. Nechte se okouzlit čistými liniemi
této architektonické ikony, která je svým
významem srovnatelná např. s brněnskou vilou Tugendhat či pražskou Millerovou vilou. Vnitřní prostor je minimalistický. Nechybí v něm věrná maketa letounu
Junkers F13, ve kterém krátce po startu
z Otrokovic do švýcarského Möhlinu
v roce 1932 zahynul Tomáš Baťa ve věku
56 let. Maketa je postavena v měřítku 1 : 1
PAMÁTNÍK T. BATI

Urbanisticky nejcennější místo. Jedná
se o zelenou páteř centra města vedoucí až k Památníku Tomáše Bati. Dolní
část Gahurova prospektu prošla velmi
zdařilou revitalizací zlínské architektonické kanceláře Ellement. Chodníky
jsou zapuštěné pod úroveň terénu
a travnaté plochy vytvarované do mírných vln připomínají z dálky zvlněnou
hladinu. Oceněný veřejný prostor, který slouží k odpočinku, skvěle doplňuje
své okolí.
SKLENĚNÝ KRYSTAL
Za symbol města a perlu světového funkcionalismu je považován Památník Tomá-

a oproti originálu se liší pouze v tom, že
nemá motor a interiér pro pasažéry.
OBCHODNÍ DŮM
Byl jednou z prvních výškových staveb ve
Zlíně, s prvními pohyblivými schody.
Rozsáhlá rekonstrukce mu dala původní
vzhled – bílou fasádu s reklamními nápisy a zejména neobvyklé členění oken. Ta
v nejnižších dvou podlažích sahají od
podlahy až ke stropu a směrem nahoru
se postupně zužují. Najdete tu nejen
řadu obchodů, ale i stylových gastropodniků. Nevšední pohled na město se vám
naskytne z Galerie Desítka na střeše obchodního domu.
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KONGRESOVÉ A UNIVERZITNÍ CENTRUM

KULTURNÍ A UNIVERZITNÍ
CENTRUM ZLÍN
Neobvyklou stavbou, která zaujme na
první pohled a je dominantou centra, je
multifunkční komplex budov. Inspirací
pro tvar jedné z nich je jednobuněčná
řasa rozsivka. Navrhla jej světově známá
architektka a zlínská rodačka Eva Jiřičná
spolu se svým týmem spolupracovníků
z firmy AI Design. V budovách sídlí Filharmonie Bohuslava Martinů, rektorát
a knihovna Univerzity Tomáše Bati.
KOLONIE BAŤOVSKÝCH DOMKŮ

ké pracovny, ale projdete si také další
místnosti vily – obývací pokoj, knihovnu,
pánský salonek, balkon s vitrážemi a jídelnu. Prohlídku je nutné objednat předem.
FILMOVÉ ATELIÉRY
Ve slavných zlínských filmových ateliérech na Kudlově najdete Kabinet filmové historie – unikátní stálou expozici artefaktů, autentických loutek, dekorací, rekvizit či osobních předmětů tvůrců. Uvidíte zde také dobovou filmovou techniku, např. tu, se kterou natáčeli na svých
expedicích Hanzelka a Zikmund. Kromě
toho navštivte také zábavní a filmové centrum Filmový uzel Zlín. Děti i dospělí si
zde animují vlastní krátké snímky, poznávají historii a osobnosti zlínských ateliérů a mohou se podívat do profesionálního studia animátorů.
ZÓNA ZLÍN – PRAVIDELNÉ
PROCHÁZKY PO ARCHITEKTUŘE
Poznat Zlín detailněji lze díky pravidelným procházkám po architektuře s průvodcem. Seznámíte se s nejvýznamnější-

V cihlovém domku mezi internáty pod
památníkem najdete Infopoint baťovského bydlení. Právě tady se dozvíte všechno o baťovských domcích, kterých je ve
Zlíně necelých dva tisíce. Prohlédněte si
expozici a pak se vydejte na procházku
uličkami nejstarší čtvrti Letná, kde nechal Tomáš Baťa vystavět první domky
pro své zaměstnance.
VILA TOMÁŠE BATI
Nahlédněte do rodinného domu se zahradou geniálního podnikatele Tomáše
Bati. Podíváte se nejen do jeho autentic-

21. BUDOVA

mi stavbami města a jeho historií. Nechybí ani návštěva architektonického skvostu – Památníku Tomáše Bati. Na prohlídku tradičního baťovského bydlení vás zavede nová trasa Bydlení u Bati, která vás
blíže seznámí s experimentální architekturou čtvrti Letná. Dozvíte se také, co to
je jednodomek, dvojdomek či čtvrtdomek a jaká pravidla a režim museli obyvatelé čtvrti dodržovat.
Další tipy na prohlídku města a zajímavosti v okolí naleznete na www.ic-zlin.cz.

FOTO: J. ŘEZNÍČEK, BOYSPLAYNICE, ARCHIV
SMZ, MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
VE ZLÍNĚ, J. SALAČ, J. ZAINER, KABINET
FILMOVÉ HISTORIE

TATRA 87

POJÍZDNÁ KANCELÁŘ

FILMOVÝ KABINET

TOVÁRNÍ BUDOVA
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lín, to je Baťa, funkcionalismus
a Zoo Lešná. Aspoň tak to vidí
řada návštěvníků mířících do
tohoto krajského města. Důkazem, že to není tak úplně pravda, může být třeba hrad Malenovice.
Hradu se někdy přezdívá „nenápadný
klenot Zlínska“ a toto označení je dost výstižné. Poměrně malý hrad na skalnatém
ostrohu, ukrytý v zeleni, neohromí mohutností Buchlova nebo pompézní nádherou kroměřížského zámku. Jeho kouzlo tkví v tom, že v Malenovicích se pozoruhodně zachovaly stavební styly a úpravy od vzniku hradu až do počátku 20. století.
Malenovice byly původně hradem královským a dal jej někdy v polovině 14. století postavit markrabě moravský Jan Jindřich, bratr císaře Karla IV. Hrad poměrně často měnil majitele, v jeho držení se
vystřídaly rody Lichtenburků, Tetourů
z Tetova, Lichtenštejn-Kastelkornů či
Salm-Neuburků. Posledními majiteli hradu byli Šternberkové – ti zde ale nesídlili, hrad jim sloužil jako sídlo správy rodového panství. Spolu s majiteli se postupně měnil i hrad. Původní gotická mohutná stavba s hradbami, z nichž se dodnes
zachovala část střeleckého ochozu, se dočkala v polovině 16. století řady renesančních úprav. Přestavby z 18. století změnily ne právě pohodlný hrad na zámecké
sídlo v barokním stylu, se zahradami a
skleníky. Šternberkům byl hrad napřed
zabaven nacisty za druhé světové války a
po ní pro změnu komunisty.
Dnes je správcem hradu Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Díky rozsáhlým investicím jeho zřizovatele, jímž je
Zlínský kraj, proběhly v posledních letech rozsáhle opravy objektu, s jejichž
pomocí vstoupil malenovický hrad do
třetího tisíciletí v plné síle.
Na návštěvníky tak čeká prohlídková
trasa s částečně vybavenými hradními interiéry včetně nedávno zrekonstruované
kaple sv. Antonína z Padovy. Přístupná je
i hradní věž a bývalá hradní hájenka z období baroka, v níž je ukryta expozice Dřevo proutí sláma, která představuje využití těchto materiálů v každodenním životě
našich předků.
Velkým lákadlem pro rodiny s dětmi je
expozice Zvířata na Zemi a člověk. Ve stylu šlechtických kunstkamer jsou zde vystaveny stovky preparátů ze zvířecí říše,
včetně kostry slona, dinosauřího vejce či
„rohu“ narvala. Z úplně jiného soudku je
malá expozice Na hradě nebydleli jen rytíři. Jde o dva interiérové celky dokreslující
interiér hradu v dobách, kdy zde sídlili
šternberští správci. Podobně i Hostinec
našich pradědečků nostalgicky připomíná dnes už neexistující vesnické nálevny.
Na své si přijdou i ti, kdo hledají více informací o stavební historii hradu: pro ně
je tu panelová výstava se spoustou fotografií a kreseb. Především sklepení hradu

Hrad
Malenovice
ozvláštňují sochy a plastiky akademické
sochařky Otýlie Demelové Šuterové.
Hrad je samozřejmě místem konání
nejrůznějších doprovodných programů
a akcí. K nejoblíbenějším patří noční prohlídky (letos 23. 7. a 13. 8.) nebo Stará řemesla na hradě Malenovice (3. 9.), celodenní program, kde se nejen řemesla
předvádí, ale hlavně zkouší. Neopakovatelnou atmosféru má pak vánoční jarmark v interiéru hradu.
Protože Malenovice jsou dnes částí Zlína, je hrad poměrně snadno dostupný.
Parkoviště je kousek před vstupní bránou,
městská hromadná doprava asi 15 minut
pěší chůze daleko, stejně jako vlak. Pěší či
cyklistickou túru „přes kopec“ do Zlína
zvládnou i méně zdatní výletníci a spolu
s návštěvou hradu může být nečekaným
zážitkem, který si ze Zlína odnesete.
Více na:
www.muzeum-zlin.cz/hrad-malenovice
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Léto v Lázních Kostelec

P

řemýšlíte, kam vyrazit v létě na
dovolenou, a chcete mít jistotu
příjemně stráveného času bez
starostí s cestováním do zahraničí? Vydejte se do Lázní Kostelec u Zlína, které nabízí širokou škálu rekreačních i lázeňských pobytů, mnoho
možností sportovního vyžití (vyhřívané
koupaliště, golf, tenis, minigolf) a kvalitní kuchyni zaměřující se na mezinárodní
speciality i českou klasiku.
Lázně v Kostelci vás mohou překvapit
svou pestrou historií sahající až do roku
1742. Tato historie by ale nemohla vzniknout bez zdejšího sirného pramene, který patří mezi prameny s největším obsahem blahodárného sirovodíku v České republice.
V průběhu léta zároveň myslíme i na
děti a jejich volný čas, proto jsou u nás
v červenci a srpnu zkušení animátoři, kteří dětem zajistí bohatý prázdninový program – od ranní rozcvičky, sportovních
her a výletů na zajímavá místa v okolí v
průběhu dne až po večerní opékání špekáčků. Proto pokud plánujete vzít s sebou na dovolenou děti nebo vnoučata,
můžeme jim zaručit zábavný program a
vám tak poskytnout i na rodinné dovolené příjemnou chvíli pro sebe.
Ubytování je v komfortních dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a s výhledem do malebné krajiny
předhůří Hostýnských a Vizovických
vrchů, který je zejména v letních měsících, kdy příroda září jasnými barvami,
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jako pohlazení na duši. Zároveň se pokoje i hotel jako takový snažíme neustále
zvelebovat – díky tomu se můžete ubytovat mimo jiné také ve zrekonstruovaných
luxusních apartmánech v minimalistickém elegantním designu se soukromým
balkonem a klimatizací.
Vyžití ve Spa & Golf resortu Kostelec je
díky jeho strategické poloze velmi široké.
Horké letní dny si můžete užít v areálu
koupaliště, který tvoří tři bazény – velký
plavecký pro milovníky vody i ty, kteří se
v parném létě jen chtějí osvěžit, menší bazén pro rodiny s dětmi a v neposlední
řadě také kruhové brouzdaliště pro nejmenší. Pokud budete chtít trávit svůj čas
aktivněji, můžete si zahrát minigolf, absolvovat několik lekcí golfu s trenérem, zú-

častnit se některého ze zajímavých výletů
po Zlínském kraji. Po cyklostezce se dostanete do Zlína, kde si prohlédnete pravou
baťovskou architekturu, nebo můžete dojít do Zoo Lešná, ve které loni přivítali úplně první mládě slona afrického v České republice. Pokud byste chtěli uniknout rušnému městskému životu, okolí resortu je
protkané lesy, které poskytují i v horkých
dnech příjemný chládek a napomáhají vyčistit si při procházkách hlavu od všech
starostí.
Ať už plánujete strávit léto aktivně na
kole, na procházkách a při poznávání historie, nebo toužíte po klidu v přírodě, po
relaxaci a pečujících masážích a zábalech, ve Spa & Golf resortu Kostelec si užijete svou dovolenou na maximum.
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TOYOTA C-HR
VYSTUPTE Z DAVU VE SVĚTĚ PLNÉM VŠEDNOSTI
Odpoutejte se od konvencí a vložte důvěru v mimořádný
vůz. Toyota C-HR posouvá hranice svého ikonického
designu na další stupeň, ve kterém budete navždy
nepřehlédnutelní.

T-MOTOR ZLÍN
Louky 431
U Dřevnice, Zlín
tel.: 577 001 199
email: prodej.zlin@t-motor.cz

Ptejte se na
vozy skladem!

T-MOTOR OLOMOUC
Pavlovická 274/4
nákupní park Bělidla, Olomouc
tel.: 585 150 680
email: prodej.olomouc@t-motor.cz

www.t-motor.cz
Toyota C-HR: Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,9–5,3 l/100 km, 110–120 g/km dle WLTP. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle
příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK. Tato reprezentativní nabídka není nabídkou k uzavření smlouvy dle §1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Konkrétní
nabídku vám poskytneme na vyžádání.
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Léto v Uherském
Hradišti – srdci
Slovácka

N

echte se zlákat a zažijte jedinečnou atmosféru prázdnin
v Uherském Hradišti. Královské město tradičně nabídne
řadu akcí a jedinečných festivalů, stejně jako turistické, sportovní
a historické zajímavosti.
V programu sportovně-hudebního festivalu Slovácké léto na vás čeká řada známých i méně známých hudebních interpretů a také pestrá sportovní podívaná.
V červenci se můžete těšit na jazzové koncerty a na každoročně s radostí očekávanou Letní filmovou školu. Organizátoři oblíbeného festivalu si kromě nabídky pro filmové labužníky také v letošním roce připravili bohatý doprovodný program v podobě koncertů, divadla a akcí pro děti.
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Kouzlo starého Hradiště poznáte během nočních a tematických prohlídek
města s průvodkyní. Navštívit můžete
také významné sakrální památky, jako je
kostel sv. Františka Xaverského a kostel
Zvěstování Panny Marie.
Příjemné osvěžení v parných dnech nabízí populární akvapark nebo plavba po
Baťově kanále. Po oblíbené vodní cestě
můžete plout výletní lodí, zapůjčeným
hausbótem, člunem či jiným plavidlem.
Výlet po vodní cestě můžete zkombinovat s jízdou na kole přímo podél Baťova
kanálu.
Lidové tradice poznáte v krásném prostředí skanzenu Rochus, ve Slováckém
muzeu či v Galerii Joži Uprky.
Pokud si budete chtít prodloužit léto,

FOTO: M-ARK

pak si nenechte ujít jednu z nejvýznamnějších událostí regionu: Slovácké slavnosti vína a otevřených památek.
Tematické prohlídky města s průvodkyní
Termíny: 28. 6., 15. 7., 2. 9., 7. 10.
Účast je zdarma. Rezervace nutná.
www.uherske-hradiste.cz
Slovácké léto
1. 7. – 10. 7., www.slovackeleto.cz
Letní filmová škola
29. 7. – 4. 8., www.lfs.cz
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
10. 9. – 11. 9., www.slavnostivinauh.cz
Otevřené brány
www.otevrenebrany.cz
Více na: www.uherske-hradiste.cz,
www.mesto-uh.cz
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Za Komenským
i historií regionu

V

části dochovaného městského
opevnění sídlí Muzeum
Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, největší muzeum
učitele národů na světě.
Právě zde byla 28. března,
u příležitosti 430. výročí Komenského narození, otevřena nová
stálá expozice Na jevišti světa –

Jan Amos Komenský a jeho doba. V její
první části můžete s Komenským kráčet jeho životem, od
rudolfinské Prahy až po Amsterodam zlatého věku Nizozemí.
Videomapping inspirovaný Labyrintem světa a rájem srdce
přiblíží tvorbu Jana Amose a
díky vybraným spisům poznáte Komenského pedagoga, exu-

lanta pečujícího o český jazyk i neúnavného bojovníka za nápravu věcí lidských. Celou expozicí probíhá dětská linka, která vybraná témata prezentuje
zjednodušenou a hravou formou. Muzeum Komenského by nebylo kompletní
bez školní třídy, historickou školu z
2. poloviny 19. století doplňuje moderní
Informatorium.
Nejzajímavější sbírky, nashromážděné
za více než 120 let existence muzea, jsou
k vidění v rámci stálé výstavy Starožitnosti Uherskobrodska. Předměty seskupené
podle původu a účelu vypráví příběh o zaniklém způsobu života v okolních vesnicích i ve městě a přibližují historii regionu od 17. do 20. století.
www.mjakub.cz
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Nové koupaliště Delfín
v Uherském Brodě

www.delfinub.cz

 tobogán
 skluzavka trioslide
 skokanská prkna 3 m a 1 m
 zábavní bazén

 plavecký bazén
 dětský bazén
 beach volejbal
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Muzeum Bojkovska

M

uzeum Bojkovska založené
v roce 1931 bylo nejprve v budově měšťanské školy, od 60.
let sídlilo na zámku Novém
Světlově. V současné době
jej naleznete v centru města Bojkovic v
patře budovy bývalého okresního soudu
a obecné školy.
Muzeum zaměřuje svou pozornost na
dějiny Bojkovska a také nedalekou oblast
Moravských Kopanic. Při prohlídce expozic návštěvníci spatří archeologické nálezy z nejstaršího osídlení, seznámí se s historií městských řemesel a cechů. K vidění
jsou mimo jiné i plně funkční soukenický
a tkalcovský stav. Zobrazeny jsou také doplňkové způsoby obživy jako perleťářství
a včelařství. Pozornosti návštěvníka neunikne ani živnost miškářů (zvěrokleštičů), kteří z Bojkovska odcházeli pravidelně dvakrát ročně za prací kastrovat dobytek do daleké ciziny.
Další výstavní prostor je věnován soudnictví. Bojkovice měly soudní pravomoc
již od konce 15. století. V této expozici je
připomenutá také osobnost Bohumíra
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Bunži, který působil jako přednosta
Okresního soudu v Bojkovicích.
V prostoru lidového bydlení a hospodářství je působivá instalace městského
domku z konce 19. stol. Před letošní sezonou získalo stavení novou střechu z použitých šindelů z jižní věže kostela sv.
Vavřince v Bojkovicích.
V oddělení sakrálního umění upoutávají pozornost zejména staré dřevěné sochy světců. Velmi působivé jsou také malby na skle umístěné v oknech, které pocházejí ze světlovské zámecké kaple.
V expozici historického bytu z 50. let si
můžete zavzpomínat, jak vypadal typický byt v socialistické éře. Muzejní retro
bydlení se skládá z kuchyně, obývacího
pokoje, ložnice a koupelny se záchodem.
Je vybaven dobovým nábytkem a historickými i funkčními elektrospotřebiči. Pamatováno bylo také na detaily – válečková výmalba a otočné vypínače evokují
vzpomínky na dubu, která je dávno pryč.
Nejen děti, ale i dospělí se rádi posadí
do lavic v muzejní školní třídě z 50. let.
V expozici Moravských Kopanic je insta-

lována replika typického kopaničářského
domku s doškovou střechou, s předsíní
a světnicí, jíž dominuje pec. Druhá část
této stálé výstavy zobrazuje každodenní
život na Kopanicích prostřednictvím dobových fotografií, pestrobarevných krojů
a krojových výšivek, opomenut není ani
fenomén žítkovských bohyní.
Od letní sezony si mohou návštěvníci
prohlédnout také malý domek lidového
stavitelství čp. 302 v části Potok, který
obývali nejchudší obyvatelé v Bojkovicích již od 18. století. Od roku 2016, kdy
jej odkoupilo město Bojkovice, prošel celkovou obnovou. V domku je původní hliněná podlaha a trámový strop.
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Poznejte Uherský Brod

V

srdci Moravského Slovácka,
v krajině obklopené Bílými Karpaty, se nachází Uherský Brod.
Přijměte pozvání a poznejte
místo, kde prožil své dětství
J. A. Komenský.
Město Uherský Brod bylo roku 1272 povýšeno českým králem Přemyslem Otakarem II. na město královské. U příležitosti
750. výročí této významné události zde
budou v říjnu velkolepé oslavy.
Živým svědectvím bohaté historie města je řada pamětihodností, které můžete
poznat prostřednictvím Stezky městskou
památkovou zónou. Mezi ty nejzajímavější patří chrám Mistra Jana Husa, kde lze
zhlédnout fresky ze 14. a 15. století. Dominikánský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie s ojedinělým barokním interiérem a legendami opředeným obrazem čer-

né madony. Panský dům, farní kostel, který je ukázkou vynikající barokní architektury od Domenica Martinelliho, kašna se
sochou sv. Floriana, městská radnice či
bronzový obelisk Via Lucis. V části dochovaného městského opevnění sídlí Muzeum J. A. Komenského, kde byla letos otevřena nová expozice Na jevišti světa, věnující se odkazu této osobnosti.
Milovníky astronomie potěší dva kilometry dlouhá Planetární stezka, která začíná u modelu Slunce nad dopravním terminálem. Naleznete na ní infopanely a modely zmenšených planet rozmístěných
tak, že znázorňují vzdálenosti od Slunce.
Trasa vede centrem, v Domě kultury je Digitální planetárium se zajímavými programy. Odtud pokračuje až k severnímu okraji města, kde se u hvězdárny nachází model planety Neptun. Na Planetární stezku

navazuje Galaktická stezka, na které se dozvíte zajímavé informace o vesmíru za hranicemi Sluneční soustavy.
V horkých letních měsících je vyhledávaným místem moderní akvapark Delfín.
Letos poprvé nabídne i nový areál s venkovním koupalištěm, který slibuje zábavu i relaxaci pro všechny věkové skupiny.
Kromě plavecké části bazénu o délce 25
metrů se můžete těšit na masážní trubková lehátka, šplhací síť, perličky, chrliče
nebo skluzavku. Nechybí 70 metrů dlouhý venkovní tobogan.
Městské informační centrum
Mariánské nám. 2187
688 01 Uherský Brod
tel.: +420 572 805 125
mic@ub.cz
www.ub.cz, www.cojevbrode.cz
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Zažijte netradiční plavbu po Baťově kanálu a řece Moravě na výletní lodi Morava s vyhlídkovou i krytou palubou, barem a WC s celkovou kapacitou
60 míst. Využít můžete pravidelných plaveb s možností přepravy jízdních kol. Během sezóny pluje loď Morava několikrát týdně ze Spytihněvi
do Napajedel, Otrokovic. Naopak do Uherského Hradiště, Uherského Ostrohu a zpět pluje loď Hollandia. Jakoukoli plavbu DOPORUČUJEME objednat
PŘEDEM. Mimo pravidelné plavby můžete využít širokou nabídku plaveb na objednávku s doprovodnými programy - výlety za vínem, kulinárními
specialitami, romantikou i poznáním.
www.hamboot.cz
hamboot@email.cz
+420 603 802 691

* = předpokládaný příjezd
* děti = 3 až 10 let včetně

Psy, kočky a jiná zvířata
nepřepravujeme.
Změna jízdního řádu vyhrazena.

38 24. června 2022

Náš kraj

Lázeňský léčebný dům
Praha v Luhačovicích

K

omplex vzájemně propojených
a rekonstruovaných historických budov z počátku minulého století se nachází v pražské
čtvrti lázní Luhačovice. Pod jednou střechou nabízí ubytování, domácí
stravu i léčení.
Zajišťuje komplexní lázeňskou léčbu
klientů zdravotních pojišťoven, onkologických onemocnění, cévního, trávícího
ústrojí, diabetu, onemocnění horních
cest dýchacích, pohybového a kloubního
onemocnění i nemocí nervové soustavy.
K léčbě přijímáme i pacienty, kteří prodělali covid-19.
Léčebná část nabízí 75 druhů léčebných procedur včetně pitné kúry vlastního silně mineralizovaného přírodního léčivého pramene Viola, který je potrubím
doveden až do budovy. Tato voda se rovněž používá na inhalace a přírodní uhličité koupele.
Zdravotnická část je každoročně doplňována o nové přístroje k léčbě pacientů.
Posledním zakoupeným přístrojem je
moderní laser M6 na léčení poúrazových a jiných bolestivých stavů, svalové
a kloubní ztuhlosti, artritických bolestí
a svalových křečí, na podporu lokálních
cévních funkcí a snížení zápalu edému.
Tento biostimulační laser umí léčit i postcovidové syndromy a zápaly plic,
urychluje biochemické reakce buňkového metabolismu procesů uzdravení a obnovy.
Vedle léčby pacientů realizujeme krátkodobé léčebné a relaxační pobyty samoplátců, kteří se rozhodli navštívit krásné
Luhačovice. V naší budově najdou bazén

s venkovní terasou a lehátky, před cukrárnou krytou terasu s posezením, u rybníčku odpočinkové kouty a ruské kuželky,
venkovní rehabilitační chodník s oblázky. Dále volně přístupné posilovací stroje, knihovnu s množstvím knih různého
žánru.
Nejen Luhačovice s útulnými kavárničkami, ale i okolí nabízí krásné procházky
k léčebným pramenům i na nedalekou
přehradu a do okolních lesů.
Pokud se chcete vydat za krásami Moravy, Luhačovice jsou ideálním středem
k vašim výletům. Na jih známé poutní
místo Velehrad, Jízda králů ve Vlčnově,
nedaleké vinné sklepy s posezením u cimbálu, na západ Baťův kanál, Zlín s muzeem T. Bati, na sever pak známé muzeum
Jelínek s ochutnávkou výrobků ve Vizovicích, zámek ve Vizovicích a zámek v Zoo
Lešná. Ve Valašském Meziříčí, což je
vstupní brána Beskyd, se nachází mimo
jiné hvězdárna, zámek Kinských a zámek
Žerotínů, živé muzeum gobelínů i muzeum řeznictví, historické náměstí s 27 památkově chráněnými měšťanskými
domy z 15. a 16. století.
Můžete navštívit i naši druhou provozovnu, mléčnou jídelnu U Mamulky, která se nachází na rohu náměstí s tradičními výrobky studené i teplé kuchyně, vlastních zákusků i mléčných ovocných
koktejlů. První písemná zmínka tohoto
měšťanského domu je v roce 1550. Dům
měl právo vařit a šenkovat pivo a víno.
O 14 km dál se nachází rožnovský skanzen s výhledem na horu Radhošť. Půldenní i celodenní výlety do okolí zpestří
a obohatí váš pobyt v Luhačovicích.
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Stavte se pro dávku Pohody.
Na obří hřiště i do wellness

T

entokrát to vyjde. Po dlouhých covidových omezeních si můžeme
letošní léto konečně užít naplno,
bez překážek. V Pohodě.
Čtyřhvězdičkový wellness hotel
Pohoda dává šanci poznat Luhačovice
zase trochu jinak. Ať už se člověk chystá
na delší pobyt, nebo si chce třeba jen chvíli oddechnout u kávy při cestě od Luhačovické přehrady.
Od přehrady k hotelu se dá dostat pěšky po přírodní pěšině přes les už za sedm
minut. Rodiny s dětmi pak pravděpodobně rády zakotví u velkého dětského hřiště
nazvaného trefně Dětský ráj. Nejmenší návštěvníci se zabaví na velkém pískovišti
s mechanickým výtahem, které je v bezprostřední blízkosti relaxační terasy, aby
děti měly nepřetržitý kontakt s rodiči.
O něco starší děti se vyřádí v další části
hřiště na rozsáhlé herní sestavě skluzavek,
průlezek a houpaček. Vyzkoušet mohou i
šikmý lanový most nebo kolotoč. Když vyšplhají po některé z lezeckých stěn na svahu, dostanou se do další části Dětského
ráje – k lanovému stromu s ptačími
hnízdy. Oblíbená je i trojúhelníková houpačka a podzemní potrubí na prolézání.
Protáhnout se mohou i teenageři a klidně i rodiče, pro které je určený miniworkout park se stroji pro cvičení s vlastní vahou. Kdo bude potřebovat osvěžení,
může projít vodní mlhou.
„Rodiče mají své děti celou dobu na
očích, protože ze všech míst relaxační terasy je vidět na všechny prolézačky. Mohou si tak na terase v klidu dát cokoli
z naší Pohodové osvěžovny, ve které se zároveň schovají v případě nepříznivého počasí. Uvnitř je útulný dětský koutek s malou kuchyňkou i s pohádkami. Hřiště
i osvěžovna není určena jen pro hosty hotelu, ale i pro širokou veřejnost,“ zve návštěvníky ředitel hotelu Pohoda Josef Michálek.
Na terase si lze vychutnat výtečnou
kávu, domácí limonádu, plzeňské pivo
i kvalitní moravské víno. Osvěžovna nabí-

zí i rychlou svačinu, třeba párek v rohlíku
nebo oblíbené hranolky a samozřejmě nechybí ani zmrzlina.
Větší hlad se dá zahnat kulinářským zážitkem v hotelové restauraci Atmosféra.
„Ta se svým charakterem a nabízeným
standardem služeb v oblasti moderní
gastronomie řadí mezi prémiové podniky
v Luhačovicích a okolí,“ podotýká Josef Michálek. Do restaurace rozdělné na tři části
se pohodlně vejde téměř 150 lidí. Nabízí i
týdenní menu, a to ve všední dny i o víkendech. Vyberou si jak milovníci klasiky, tak
i ti, co rádi zkouší něco nového.
Z hotelu se dá vyrazit na kolo i pěší
túru, v okolí je řada tras od lehkých až po
ty náročnější. Zasloužený relax si pak hosté můžou dopřát v luxusně vybaveném
wellness a relaxačním centru. Najdou
tam patnáctimetrový plavecký bazén
s chrliči, velký vířivý bazén i whirlpool
s teplotou vody 35 °C, finskou, parní solnou i bylinkovou sauna. Zdravotní účinky
tepla je možné na vlastní kůži okusit v tepidáriu. Mezi procedurami je možné si oddechnout na lehátkách u prosklené stěny

s výhledem do lesů a na Luhačovickou
přehradu.
„Nabízíme také širokou škálu procedur,
nejrůznější koupele či zábaly, také profesionální masáže. K dispozici jsou i hydromasážní vany a fitcentrum. S výběrem
vhodných procedur našim hostům pomůže lékař při konzultacích,“ přiblížil ředitel.
Ubytovat se dá v moderně vybavených
a prostorných pokojích či apartmánech
s LCD televizí se satelitním příjmem, klimatizací, internetem, luxusní koupelnou
i balkonem. Hotel nabízí i pobytové balíčky třeba na víkend, pět dní provoněných
levandulí a mnoho dalšího. Dá se tam pohodlně zaparkovat a v celém komplexu
taky bez problémů připojit na wi-fi. Na lázeňské kolonádě jsou hosté z Pohody pěšky za dvacet minut, můžou se také zdarma svézt hotelovou dodávkou.
Komplexní kvalitní služby by nešlo zajišťovat bez spolehlivého personálu. „Na
náš tým jsem pyšný, jsou to velcí profesionálové a právě oni dělají hotelu dobré jméno,“ poděkoval zaměstnancům Josef Michálek.

Novinka

Pro 3 vylosované výherce
Vincentka 250 ml.

Pro zařazení do soutěže zasílejte tajenku na e-mail:
soutez@vincentka.cz nejpozději do 10. 7. 2022.

Nasalis

Kosmetika

Nosní spreje

Pastilky

Sirup

Koncentrát
k proplachu
nosních dutin

Postavená na základu
Vincentky - zbytkové
mořské vody.

Pro dospělé,
novorozence
i malé děti

s osahem soli
Vincentka
a vitamínem B

z rostlinných
extraktů jitrocele
a mateřídoušky

VÍCE INFORMACÍ NA

www.vincentka.cz

DOPŘEJTE SOBĚ A SVÝM
BLÍZKÝM POHODU

V LUHAČOVICÍCH

Wellness hotel Pohoda ✩✩✩✩✩
Antonína Václavíka 203
723 26 Luhačovice - Pozlovice
tel.: +420 577 100 811

www.pohoda-luhacovice.cz
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CNN PRIMA NEWS
ZE ŽIVOTA TELEVIZE

Šance pro budoucí reportéry
Š

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

FOTO | FTV PRIMA

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

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

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

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 25. června 2022
Nova

Prima

Prima cool

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

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

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

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

Joj Family
SOBOTA 6.15 Noviny 6.45 Policisté v akci 7.45

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

NEDĚLE 5.55 Krimi 6.20 Noviny 6.50 Policisté

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

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

sérum pravdy

THRILLER

INZERCE

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

Jennifer Lopez ve šťavnatém příběhu o partičce
šikovných striptérek podle skutečnosti

ČTVRTEK | 20:15

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

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

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

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

PÁTEK 9.00 Soudní síň 10.00 Soudní síň 11.00

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

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

Relax
SOBOTA 6.20 Zvěřinec 7.00 Teleshopping

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

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

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

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

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

ÚTERÝ 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store

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

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

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

PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové

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

číslo 412

neděle 26. června 2022
ČT1
6.00

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

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pondělí 27. června 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

úterý 28. června 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

středa 29. června 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

čtvrtek 30. června 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pátek 1. července 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INZERCE

INZERCE

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

ÚČINNĚ A BEZPEČNĚ S AKTIVNÍM KYSLÍKEM

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

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

MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST
NA POTÍŽE S PROSTATOU

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

INZERCE

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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Česká republika

Trpící Ahmed

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

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

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

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

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

INZERCE

CHCETE UŠETŘIT?
Porovnejte si během minuty nabídku
ﬁnančních produktů z celého trhu.

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

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

Národní
bez peč nostní
úřad

Tvůrčí práce, kultura, umění

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

PS P Mac hinery
s.r.o.

Telekomunikace

UX Designer

Senior technik

Layout Mask Designer

Telekomunikančí technik (25-35.000 Kč)

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde…

19 700 Kč / měsíc

Servisní a instalační technik

37 000 - 48 000 Kč / měsíc

Tutti hráč do skupiny bicích nástrojů - s povinností…

24 100 Kč / měsíc

Expediční technici

21 000 - 35 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

www.5plus2.cz
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Římský autor Gaius Titus Petronius: Nedělá dobře...

Tajenka: … ten, kdo rychle uvěří.

Čtěte nové Téma:
Psychika jako
klíč k nemocem

I

profesoři západní medicíny, která
bazíruje na číslech, nálezech, důkazech a snaží se vše změřit a zrentgenovat, uznávají, že psychika má na
zdraví velkou moc. Umí v organismu
probudit netušené síly (s tím souvisí i
efekt placeba). Ale významně ovlivňuje i propuknutí a průběh nemocí.
I fůra navenek tělesných chorob,
jako je bolest zad, žaludeční vředy, ale
ještě vážnější zdravotní trable, může
mít skrytou příčinu v emocích či ve
stresu. A právě tím se zabývá psychosomatika, staronový obor medicíny.
„Psychosomatika je medicína příběhů. A každý z nich je jedinečný,“ tvrdí
psychosomatická lékařka MUDr. Barbora Branná.
Co je emoční bolest? Jak hlava
ovlivňuje imunitu? Jaké varovné signály tělo vysílá? A jaké jsou potíže,
pro něž nemá
klasická medicína vysvětlení?
Čtěte v novém vydání týdeníku Téma,
které vychází
jako
letní
dvojčíslo. (lč)

Hanychová má teď Soukupa
ČR | Bývalá modelka a moderátorka
Agáta Hanychová (37) má po nedávném rozchodu se slovenským lékařem
Andrejem Nikovem nový vztah. Podle
bulváru chodí se šéfem TV Barrandov
Jaromírem Soukupem (53).
Agáta Hanychová svůj nový vztah potvrdila několika médiím s tím, že to nebude víc komentovat. Dohromady se
dali před necelým měsícem, když byla
hostem v Soukupově pořadu.
Dcera herečky Veroniky Žilkové má
z předchozího vztahu s hráčem amerického fotbalu Miroslavem Dopitou syna
Kryšpína a ze sedm let trvajícího manželství s hercem Jakubem Prachařem
dceru Miu. „Nejdůležitější je pro mě
teď u muže moudrost. Důležitější než
to, jak vypadá nebo jestli je vtipnej.
Vtipných chlapů je tolik… a k čemu
jsou?“ řekla Hanychová v jednom rozhovoru letos v květnu. „Největším osobním životním zklamáním pro mě je, že
jsem neudržela vztahy s tatínky svých
dětí. To je moje největší životní prohra.
A výhra jsou jednoznačně děti.“
Mediální magnát Jaromír Soukup má
z předchozího manželství dospělé děti
Lukáše a Natálii. Od roku 2013 byla
jeho partnerkou herečka Kateřina Brožová, která byla tváří jeho televize a má
v ní vlastní talkshow Exkluziv Kateřiny
Brožové. Také hrála hlavní roli v barran-

dovském TV seriálu Doktorka
Kellerová. V roce 2018 se rozešli. Poté v roce 2020 Jaromír
Soukup chodil s bývalou partnerkou producenta Františka Janečka, operní zpěvačkou Terezou Mátlovou. Rozešli se po
čtyřech měsících.
(zar)

Dámy rodiny Žilkových. Zleva Veronika Žilková, její dcery Agáta Hanychová a Kordula Stropnická a hereččina maminka Olga. Nahoře v rámečku Agáta Hanychová a Jaromír Soukup.
FOTO | ARCHIV MAFRA
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Kroměřížsko a Vsetínsko

Kanonýr stál Spartu majlant

Josef Silný byl fotbalovou hvězdou a vicemistrem světa. V rodné Kroměříži po něm pojmenovali stadion
PETR SKÁCEL

jít a vstřelit gól,“ líčí Houška. „Jeho
živlem byla tlačenice a zmatek před
brankou. Tam byl pánem, tam byl dravcem. Tam si jeho kopačky přišly na
své.“
Je nutné připomenout, že tehdejší zápasy se od dnešních v mnohém lišily.
Hrálo se na náročných a hrbolatých terénech s těžkým míčem, který bylo kolikrát obtížné zvednout a zamířit s ním
pod břevno. Pořádně do něj kopnout, to
vyžadovalo sílu. Když se to ale podařilo, míč kolikrát ohnul brankářům prsty.
A právě v tom byl Silný mistr.

KROMĚŘÍŽ | Jednou na dopolední
utkání zaspal a vyděšení funkcionáři
Sparty Praha ho museli přijet vzbudit.
Josef Silný si doma nazul kopačky, nasedl do auta a pádil na zápas proti Viktorii Žižkov, úřadujícímu mistrovi nejvyšší soutěže. Když přijel na stadion a vběhl na hřiště, už se chvíli hrálo. V 5. minutě na „rozehřátí“ vyslal na bránu
svou typickou pumelici a poslal Spartu
do vedení, do poločasu pak zkompletoval hattrick. A ve druhé části přidal další čtyři góly.
Sparta, vlastně Silný – Žižkov 7:1!
Nebyl to jediný zápas, v němž rodák
z Hané exceloval. S bilancí 50 utkání
a 28 branek je dodnes sedmým nejlepším střelcem v historii národního týmu.
Ještě unikátnější byla jeho statistika ve
Spartě: 379 zápasů a 375 gólů! Jako první v historii také nastřílel během své kariéry více než sto ligových gólů a stal se
tak prvním členem Klubu ligových kanonýrů.
„Byl jednou z nejvýraznějších postav
naší fotbalové historie. Rozvážný, technický a přitom důrazný centrforvard.
Vynikající střelec,“ napsal legendární
sportovní novinář Zdeněk Šálek v knize
Slavné nohy.

Hrál za Slavii i Spartu
Josef Silný se narodil v roce 1902 v Kroměříži, kde také s fotbalem začínal. Statný a urostlý útočník, který už jako dorostenec sázel mezi dospělými gól za
gólem, brzy zaujal zástupce dvou největších klubů v zemi. „Tak co, bude to
Sparta, nebo Slavia?“ vyptávali se ho
známí. „Tož co, mně je doma docela
dobře, co bech robil v Praze,“ smál se
Silný, který mluvil typickým hanáckým
dialektem.
Na vojnu šel do nedaleké Olomouce,
ale pražská S se nedala. „Podnikavý
sparťanský špion pronikl v přestrojení
v důstojnické uniformě až do kasáren
a zarecitoval dohola ostříhanému nováčkovi několik veršů o půvabech Prahy,“
INZERCE

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení IHNED PLATNÉHO
dokladu o ekologické likvidaci
autovraku NA MÍSTĚ

Tel.: 777 550 621
Autovrakoviště Třebětice

ODVOZ ZDARMA
Za Váš autovrak vyplatíme

1500 až 3000 Kč

Na mistrovství světa v roce
1934 odehrál jeden zápas

Letos uplynulo 120 let od narození Josefa Silného, bývalého hráče Sparty
a Slavie Praha a československé reprezentace. Stadion v rodné Kroměříži
nese nově jeho jméno.
FOTO | ARCHIV RODINY SILNÝCH, LUDĚK OVESNÝ, MAFRA
líčí Vítězslav Houška, autor knih Věčná
Slavia a Železná Sparta.
Silný se nakonec nechal přesvědčit,
aby ho přeložili k pěšímu pluku v Praze. Psal se rok 1923 a jeho pražská anabáze začala dost nečekaně. Když za ním
po týdnu dorazil do kasáren bafuňář
Sparty a vyčítavě se ptal, proč ještě nepřišel na trénink na Letnou, dostalo se
mu lakonické odpovědi: „Už jsem tam
přece trénoval.“
Záhada? Kdepak. To se jen Slavia
ukázala jako daleko mazanější klub.
Její zástupce se oblékl rovněž do důstojnické uniformy a jel se Silným vlakem
už z Olomouce, aby ho pak přivedl na
Letenskou pláň. Tehdy ještě oba kluby
měly hřiště nedaleko sebe. Bohorovný
Hanák podepsal přestupní lístky a další
tři roky oblékal sešívaný dres. Začínal
v rezervním týmu, brzy se ale prosadil
do A týmu a vytvořil silné útočné vnitřní trio s Jindřichem Šoltysem a legendárním kanonýrem Antonínem Pučem.
Sparta se ale nedala, a protože v roce
1926 potřebovala posílit kádr před odjezdem na turné do USA, Silného koupila. Stálo ji to „maličkost“, 60 tisíc korun, díky čemuž se stal nejdražším hráčem v zemi. A byly to náramné peníze,
vždyť průměrný měsíční dělnický plat

tehdy byl 500 korun, horníci brali 1 000
a úředníci 1 300 korun měsíčně.
Vedení Sparty ovšem vynaložených
peněz litovat nemuselo. Ramenatý centrforvard či spojka se brzy stal postrachem obran po celé Evropě. Úsloví „nomen omen“ u něj platilo perfektně, jeho
síla na hřišti byla znát.
„Uměl se prosadit na jakémkoliv terénu a proti jakémukoliv mužstvu. Uměl
jít hlavou proti zdi, sám proti čtyřem
pěti soupeřům. Ale nejen jít, nýbrž pro-

Při utkání ale nepostával jen vpředu.
Jak sám říkal, nechtěl se spoléhat jen na
spoluhráče. „Bystřit se holt muselo celý
zápas. Hlavně tehdy, když člověk neměl zrovna míč. Když k tobě přilítne
meruna, pak už je pozdě se rozhlížet,“
vykládal.
„Jen si nemyslete, my jsme se taky
dovedli vrátit, ale většinou nás zadáci
hnedka vyplonkovali. Kolikrát mne třeba jen Tonda Hojer (slavný obránce
Sparty – pozn. red.) okřikl: Nepřekážej
tady, dělej si svoje! A měl pravdu. Kdybych totiž nehrál centra, ale nějakého
toho tandéma nebo jak se tomu dnes
říká, tak jsem nikdy nemohl nastřílet tolik gólů!“
Ve Spartě získal dva mistrovské tituly a vítězství ve Středoevropském poháru v roce 1927. V něm Sparta porazila
doma Rapid Vídeň 6:2 (Silný dal dva
góly) a venku prohrála 1:2, což jí na vítězství stačilo. Byl to zápas s ošklivou
dohrou, když rozvášnění a fanatičtí příznivci Rapidu napadli české hráče i fanoušky kameny či pěstmi.
V roce 1934 jel Silný na mistrovství
světa do Itálie už jako hráč francouzského Nimes a v prvním zápase proti Rumunsku nastoupil v základní sestavě.
Jenže pak ho nahradil jeho věčný rival
ze Slavie Praha a podobný herní typ,
tedy urostlý tank do vápna, František
Svoboda a „Jožka“ už si na šampionátu
nekopl. Zbytek turnaje, v němž národní
tým získal slavné stříbrné medaile, strávil na střídačce.
Tenkrát už asi pomalu tušil, že jeho
kariéra se chýlí ke konci. Jednu sezonu
si ještě zahrál za vršovické Bohemians,
ale v roce 1935 už se vrátil tam, kde mu
bylo nejlépe: domů do Kroměříže. Pracoval jako úředník na podatelně místního národního výboru a pořád hrál fotbal. Za Hanáckou Slavii nastupoval
jako hrající trenér až do padesáti let.
Josef Silný zemřel v roce 1981 a pochovaný je na kroměřížském hřbitově.
Ve městě je po něm pojmenovaná ulice
a od 18. června 2022 nese jeho jméno
i místní fotbalový stadion.

