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100 Kč kreditu navíc
ke každé SIM MOBIL.CZ

Bonusový kupón 100 Kč platí pouze při zakoupení nové SIM na
jedné z poboček České pošty, a.s. od 1. 6. 2022 do 31. 6. 2022.
Více o předplacené kartě na www.mobil.cz
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Karel
Heřmánek ml.
Facky,
které jsme
v divadle
dostali,
nás obrnily
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Oltáři z kostí hrozí, že zanikne
Je to jediná kostnice
v celém Libereckém kraji.
Márnice v Letařovicích
je ale v havarijním stavu
a budova se tak může
každou chvíli zřítit.
Uvnitř je však ojedinělá
barokní památka
z lidských kostí.

nosti, Libereckého kraje i ministerstva
kultury podařilo obnovit, záchrana kostnice se kvůli nedostatku peněz stále odsouvá.
Na odvodnění, statické zajištění objektu a novou fasádu je zapotřebí 455 000
korun, k dispozici je zatím necelá polovina.
„Už několikrát měla letařovická kostnice namále. V roce 1890 ji tehdejší
okresní lékař nařídil zrušit a ostatky pochovat s odůvodněním, že takto vystavovat lidské kosti je nehygienické. Místní
ovšem proti tomu nařízení začali protestovat a na jejich stranu se postavili i majitelé sychrovského panství Rohanové, kteří si už tehdy uvědomovali její kulturní
hodnotu. Takže unikátní kostnice zůstala, ale další kosti už se v ní nesměly hromadit,“ říká Havelka. O čtyřicet let později ale došlo k události, která se na stavu kostnice dodnes promítá. V roce 1932
dostala márnice novou střechu, pod jejíž
tíží ale začalo praskat zdivo.
„Dochovala se žádost starosty Václava Hlavatého z roku 1941, ve které žádá
památkovou správu o dotaci na opravu.
Nedostal ji a problém se táhne až dodnes. Žádná oprava od té doby na kostnici neproběhla. Její stav už je přitom havarijní, narušená statika vážně ohrožuje
kostěný oltář z lidských lebek. Může se
to celé zřítit,“ upozorňuje Havelka.

X

ZAPOMENUTÁ
MÍSTA

JANA PAVLÍČKOVÁ
BÍLÁ | Rozpadá se doslova před očima.
Jestli nepřijde včasný zásah, může být
s unikátní kostnicí v Letařovicích v Bílé
na Českodubsku konec. Celou budovou
márnice prochází obrovská puklina, která trhá nosnou zeď i podlahu. Uvnitř se
přitom nachází zcela ojedinělý barokní
oltář z lidských kostí ze druhé poloviny
18. století.
Havarijní stav márnice jedinečnou památku vážně ohrožuje. Hrozí, že se kostnice zřítí, jestli nepřijde záchrana včas.
Jde přitom o jedinou kostnici v Libereckém kraji. Vnitřní výzdoba je navíc inspirována slavnou kostnicí v Sedleci u Kutné Hory zapsané na seznamu památek
UNESCO.

Narušená statika

Na začátku byl učitel
„Oltář z lidských kostí v Letařovicích vystavěl kantor tamní nově vzniklé školy,
pan Maruška. Bylo to někdy po roce
1770, kdy přesně k tomu došlo, ale nevíme. Učiteli bylo líto, že kosti v kostnici
se jen tak povalují bez ladu a skladu,
chtěl pro ně důstojnější uspořádání. Inspiroval se právě kostnicí v Sedleci, kterou
na začátku 18. století upravil svým specifickým architektonickým projevem Jan
Blažej Santini Aichl. Práce na úpravě letařovické kostnice trvala učiteli několik

Letařovická márnice ukrývá unikátní oltář vystavěný z lidských kostí. Stav
barokního objektu je však havarijní.
FOTO | JANA PAVLÍČKOVÁ
let,“ přibližuje předseda spolku Dubáci
Jan Havelka.
Oltář je tak vystavěn z lidských lebek,
holenních, stehenních a dalších kostí,
jeho součástí byl i krucifix s Kristem.
Ten ovšem spolu s dalším vybavením
ukradli před lety zloději, kteří poškodili

i vnitřní vybavení sousedního kostela sv.
Jakuba Staršího.
Právě v rohu hřbitova, který se kolem
kostela rozkládá, stojí i zmíněná kostnice. Zatímco kostel s unikátním malovaným dřevěným stropem z roku 1722 už
se Dubákům za přispění obce Bílá, far-

Problém je, že márnice je součástí hřbitovní zdi, která ujíždí ze svahu. Statické
zajištění tak nebude jednoduché. Obvodové stěny se musí sevřít ocelovými táhly. Zároveň je navrženo odvodnění před
vstupním průčelím, kam se teď kvůli svažitému terénu stahuje povrchová voda ze
hřbitova. „Kostnice také dostane novou
vápennou omítku, která bude barevně korespondovat s opraveným kostelem sv.
Jakuba. Současnou pískovou barvu tak
nahradí bílocihlové provedení, které se
používalo v době baroka. Celý areál kostela a márnice tak bude sladěný,“ nastínil
Havelka. Podle něj by se první záchranné práce měly ve spolupráci s obcí a římskokatolickou církví rozjet ještě letos.
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Do parku i za rodinou. Seniory
vozí po České Lípě rikšou
Pro obyvatele domova
pro seniory a dalších
sociálních služeb v České
Lípě začala po městě
jezdit elektrická rikša.
Dobrovolníci zájemce
zdarma vozí na výlety
nebo na návštěvu
za příbuznými.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

LADA VÁLKOVÁ
ČESKÁ LÍPA | Maximálně dva senioři, jeden fyzicky zdatný dobrovolník
a jízda může začít. Až 25kilometrovou
rychlostí se prohání ulicemi České
Lípy nová elektrická rikša.
Tříkolové vozítko pohání elektrická
energie, do pedálů se na střídačku opírá pět dobrovolníků z dobrovolnického
centra Adra v České Lípě. Ti mají za sebou čtrnáct dní ostrého provozu – na
vyjížďky po městě i okolí berou senioINZERCE

Dobrovolníci jezdí po vyzkoušených trasách. Senioři si ale mohou vybrat, kam se chtějí podívat.
ry z Domova Sluneční Dvůr, Alzheimer Home nebo Domova pro seniory.
Klientů by časem mohlo přibývat.

Vozítko přišlo pozdě

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

„Výhledově počítáme i se seniory v domácnostech, protože naši dobrovolníci
chodí k seniorům i zdravotně postiženým domů. Ale pro letošní rok budeme
jezdit jen pro lidi ze sociálních a zdravotnických zařízení. Vše závisí na počtu dobrovolníků,“ informuje Petr Máška, vedoucí dobrovolnického centra
v českolipské Adře.
Sám si jízdu vyzkoušel jak za řídítky, tak z pozice pasažéra. Momentálně
jezdí s rikšou pět dobrovolníků, nově
se přihlásili další tři.
Původně se v ní měli českolipští senioři vydávat na výlety už loni v létě, ale
vozítko, které vyrábí v Dánsku, přišlo
se zpožděním. Navíc mu chyběly některé díly. Před garanční prohlídkou
museli dobrovolníci najezdit ještě
250 kilometrů, takže za řídítka první
elektrorikši v Libereckém kraji usedli
až letos.
„Ze zkušebních jízd máme otestova-

né trasy, i klienti si mohou vybírat,
kam chtějí jet. Jednomu z klientů, kterého jsme vezli koncem května, bylo téměř sto let. Chtěl se podívat na hlavní
náměstí a do parku,“ vzpomíná Máška.
Nejdelší trasa – cyklostezka Varhany –
vede z České Lípy až ke přírodní památce Panská skála.

„

Ze zkušebních
jízd máme
otestované trasy,
i klienti si mohou
vybírat, kam chtějí jet.
Jednomu z klientů bylo
téměř sto let.
Rikša neplní funkci taxíku, jejím primárním posláním jsou výlety. S její pomocí se dostanou senioři do přírody
i do širšího okolí. Dobrovolníci si při
tom zlepšují svou fyzickou kondici.
Adra chce mít alespoň deset dobrovolníků, proto nyní hledá další zájemce,
kteří by vzali seniory ven.

FOTO | OTA BARTOVSKÝ

„Není to nijak časově náročné, doporučujeme dobrovolníkům alespoň hodinu týdně. Ideální jsou aktivní cyklisté,
čas si určují sami,“ popisuje Máška. Podobně jako u dobrovolnické činnosti
v sociální a zdravotní oblasti musí mít
zájemce čistý rejstřík a odpovídající
zdravotní kondici. Absolvuje jednak
základní školení, poté i praktické jízdy.

Vyplnění volného času
Elektrická rikša stála Adru necelých
330 tisíc. Její zakoupení bylo možné
díky sponzorům, kteří se budou podílet
i na provozních nákladech. Adra má na
starost také další tři elektrorikši v Ostravě, Břeclavi a Havířově, kde provozuje svá dobrovolnická centra.
První elektrická tříkolka začala
v Česku jezdit v roce 2018 v Otrokovicích. Od té doby se podle Mášky rozšířila téměř do všech krajů.
„Elektrorikša je doplňkem naší dobrovolnické služby v sociálních a zdravotnických zařízeních a v domácnostech, kde dobrovolníci působí jako společníci na vyplnění volného času klientů,“ uzavírá Máška.
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„Volajícího bychom rádi objali“
Liberecká Linka důvěry
funguje nepřetržitě třicet
let, svátky ani víkendy
nevyjímaje. Její provoz
neomezilo ani stěhování
nebo evakuace budovy
při hasičském zásahu.
Takzvaní linkaři jsou
k dispozici 24 hodin.
LADA VÁLKOVÁ
LIBEREC | Z bezpečnostních důvodů
sídlí liberecká Linka důvěry na utajené
adrese. Snaží se tak chránit své zaměstnance před potenciálními agresory. Kdo
by chtěl lidem, kteří pomáhají druhým,
ublížit? Mohou to být násilníci, jejichž
oběti vyhledávají u Linky důvěry pomoc. Mohou to být lidé, kteří jsou naštvaní na celý svět i všechny instituce. Nebo
ti, kdo se domnívají, že jedno zavolání
stačí na to, aby za ně pracovníci linky vyřešili jejich životní problémy jako mávnutím kouzelného proutku. Někdy se linkařům podaří akutní krizi volajících
zmírnit, ne-li zažehnat.
„Linkař komentuje zvuky okolo. Pracuje s tím, co slyší. Buď se člověk na druhé straně rozmluví, nebo telefon položí.
Neexistuje univerzální návod, protože
každý volající potřebuje individuální přístup. Záleží, s čím kdo volá,“ popisuje
Vendula Marešová. Jako vedoucí Linky
důvěry v Liberci pracuje už dvanáct let.
Práci linkařů dobře zná i z osobní zkušenosti.
Od roku 1992, kdy Linka důvěry v Liberci vznikla, přijali přes 151 tisíc kontaktů. Ať už jednotlivých zavolání, nebo
e-mailových zpráv. Linka původně sloužila ke prevenci sebevražd, které byly podle Marešové v devadesátých letech
tabu. „Od té doby jede nepřetržitě. Jedeme nonstop i přes Vánoce, svátky, víkendy. Jednou se linka stihla přestěhovat,
byl tu i hasičský zásah, kdy se musela vyklidit celá budova – i přesto se linka udržela na telefonech bez přestávky,“ zmiňuje Marešová s tím, že zdejší Linka důvěry je pracovištěm Centra intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého
kraje.

Zavolat může každý
Sebevraždy ale už dávno nejsou jediné
téma, se kterým se volající na linkaře obrací. Postupně se nabalily další problémy. A dnes – po třiceti letech – může člověk zavolat takřka s čímkoliv. I přesto se
mnoho lidí stále mylně domnívá, že jejich problémy jsou marginální v porovnání s problémy druhých. A že pokud nemají sebevražedné myšlenky, nemají právo
se na linku obrátit.

Na snímku dlouholetá vedoucí liberecké Linky důvěry Vendula Marešová.
„Pořád přetrvává povědomí, že jejich
problém není tak vážný, aby si dovolili
kvůli němu zavolat. Stává se, že se nás
člověk nejdříve zeptá, jestli může mluvit. Že neví, jestli ten problém patří na
linku. Zavolat přitom může každý, kdo
cítí, že má problém, který nedokáže vyřešit sám. Může to být třeba nevěra u partnera, nebo když se dozví, že má nějakou
nemoc. Nikomu kolem sebe o tom nemůže říct a tady je anonymní. Tady ho
vždycky někdo vyslechne,“ říká Marešová. Připomínání toho, jak linka funguje,
i že je tu pro všechny v tíživé situaci, považuje za nekonečný úkol.
Nejčastěji řešené problémy jsou osobní a existenciální, respektive se sebou samým, kdy je člověk nemá sílu vyřešit.
Jsou to třeba sebevražedné úvahy, úmrtí
blízkých nebo traumatizující události
jako přepadení nebo autonehoda. Často
se řeší také osamělost a mezilidské vztahy, lidé potřebují probrat své partnerské
či manželské problémy, nevěru, hádky
nebo vztahy v rodině. „Někdy nás napadne, že bychom toho člověka nejradši objali nebo ho někam doprovodili, aby tam
nebyl sám. Ale to bohužel nejde. S osobním kontaktem by pomohlo třeba krizové centrum, které v našem kraji ale
není,“ svěřuje Marešová.
Naopak na Lince důvěry žádný rozhovor nesmí skončit osobním setkáním.
Bylo by to hrubé porušení etického kodexu linkaře, v sázce by bylo jeho bezpečí
i bezpečí linky. „Je otázkou, jestli v takové situaci pokračovat v práci na lince,“
uvažuje Marešová. Linkaři jsou nezávislí, a i když se snaží pomáhat, musí si od
volajícího vždycky zachovat odstup.
„Máme skvělý tým a pravidla nastavená
tak, že je všichni pracovníci dobře re-

spektují. A kdyby se zrodila byť sebemenší myšlenka na to, že by si nechali
posunout své vnitřní hranice, tak raději
hovor ukončí,“ dodává.
Běžný hovor mívá třicet minut, ale některé trvají i hodinu a půl. Linkař se během této doby snaží zeslabit krizi volajícího. Přijít na to, proč volá. Zaměřit se
na jeho aktuální potřebu. Zjistit, na co
myslel před tím, než kontaktoval linku.
A co potřebuje. Někdy je volající schopný svůj problém a potřebu formulovat
sám. Jindy se k tomu dopracuje s pomocí
linkaře až po půl hodině. I linkař může

„

Někdy nás
napadne, že
bychom toho člověka
nejradši objali nebo ho
někam doprovodili, aby
tam nebyl sám. Ale to
bohužel nejde.
ale hovor odmítnout či ukončit. A to
v případě, že někdo zavolá pod vlivem
drog nebo alkoholu, když mu není rozumět, nebo když je vulgární a linkaře slovně napadá.
„Existuje také varianta, kdy je člověk
na lince závislý a volá několikrát denně
každý den. Snažíme se zmírnit jeho závislost tím, že ho upozorníme na limit,
třeba že může volat jen jednou denně.
Může se obrátit i na další linky po celé republice. Ale když vyzvání v noci desetkrát za sebou, tak je to v podstatě blokování linky,“ krčí rameny Marešová.
Pracovníci linky rozdělují kontakty po-

FOTO | JAN PEŠEK

dle toho, jestli prochází akutní, nebo
dlouhodobou krizí. Lidé v akutní krizi
volají většinou jednou, maximálně dvakrát. Linka je nasměruje na další záchytný bod a krizi většinou vyřeší. Kdežto
opakovaní volající si postupem času
zvykli na linku jako na svého pomocníka
na telefonu. Někteří volají i dvacet let.

Jsou berličkou
„Můžeme u nich vidět vývoj jejich života i problému, kvůli kterému začali volat.
Často volají lidé se závislostmi a psychiatričtí pacienti, jsme pro ně taková berlička. Řešíme s nimi nejaktuálnější situace,
které se jim dějí, a když je téma připravené na terapii, tak je doporučíme do psychologické péče nebo na psychoterapii,“
uvádí Marešová.
Nejobtížnější hovory jsou podle Marešové ty, kdy se snaží linkař pomoci člověku s problémem, který se ho osobně dotýká. Někdo se necítí dobře, když má mluvit s dětmi o jejich problémech, někdo se
seniory, jiným linkařům se těžko mluví
o úmrtí blízkého člověka. „Děti volají
málo, a když už, tak se to týká většinou
násilí v rodině nebo problémů ve škole.
U starších lidí je to problematika zdravotní nebo rodinná. Třeba násilí v rodině
nebo finanční zneužití,“ vyjmenovává
Marešová
Ročně řeší pracovníci Linky důvěry
v Liberci v průměru na pět tisíc kontaktů. Nejvíce jich bylo v roce 2016. Denně
se na ně obrací kolem 20 lidí, zpravidla
volají. SMS či chatovací služby linka neposkytuje. Když nejde o akutní krizi
a člověk se z jakýchkoliv důvodů brání telefonování, tak může napsat i e-mail, na
který většinou obdrží odpověď do tří dnů.
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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
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Češi chtějí v zahraničí platit kartou či mobilem
Chuť cestovat a nakupovat
v cizině se po pandemii
vrací, ukazuje průzkum
Visa. Bezhotovostní platby
jsou pro mnohé snadnější.

A

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

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

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

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

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

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

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

Ovšem pozor, zatímco v tuzemsku je
známý tento „náš český“ Jäger , v sousedním Německu mají „svého“ Gustava Jägera. Jde o jmenovce, který je podle Němců
tím pravým objevitelem „jégrovek“. Tento lékař tvrdil, že prádlo musí být z vlny,
která má na lidský organismus lepší vliv
než rostlinný materiál. První model ale
údajně vyrobil až dva roky po Jägerovi
z Krásného Buku, kdy na severu Čech nosil jégrovky už každý hospodář.
(jos)
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Třešně chutnají a podpoří zdraví
Na přelomu června
a července vrcholí
třešňová sezona.
Nejde jen o dostupné
a chutné ovoce, ale také
o prověřenou zásobárnu
zdravých látek.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Liší se barvou i chutí, ale jedno mají
třešně společné – jsou plné antioxidantů.
Obsahují vitamin C, jenž posiluje imunitu
a také draslík podporující vylučování
vody z těla. Jsou i zdrojem jódu a vápníku,
pomáhají regulovat trávení, odstraňují nahromaděné toxiny a čistí ledviny. Zkrátka
tak trochu reklama na zdraví.
Navíc jsou třešně chutné a při dávce
více než 250 g na den snižují hladinu kyseliny močové v krvi, čímž preventivně chrání před vznikem dny. Ale pozor, třešně
mají mírně projímavý účinek, rozhodně
INZERCE

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

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

FOTO | SHUTTERSTOCK

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

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

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

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

90 %
masa

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

36,90

18,90

26%

49,90

12 ks

BRAMBŮRKY
SOLTY
různé druhy
150 g

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

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

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

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

ZMRZLINA
GIGANT
RIOS
různé
druhy
12x 50 ml

100 g 9,93 Kč

44,90
69,90

100 ml 7,48 Kč

MERUŇKY
volné
cena za
1 kg

39,90
89,90

14,90

35%

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

36%

29,90

19,90

RAJČATA
CHERRY
cena
za 100 g

55%

25%

6,40
12,90

50%

ilustrační foto

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

18. ročník

Andělé strážní
a návraty domů

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

8.–24. 7.

| J. Haydn: Návrat Tobiáše,

www.hudbaznojmo.cz

unikátní světová premiéra opery

MF
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Léto

v Duchcově

INZERCE

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

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

Více informací obdržíte v Městském informačním
centru Duchcov v Masarykově ul. 71/7,
tel. +420 417 835 456, www.infoduchcov.cz.
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NÁŠ KRAJ
MAJESTÁTNÍ TROSKY

20 – 21

Hrad Trosky je symbolem Českého ráje a
jen málokdo jej na první pohled nepozná.
Ročně jeho dvě věže, Panna a Baba, přilákají desítky tisíc turistů. Od letošního dubna jej spravuje nová kastelánka.

FRÝDLANT? NEJEN HRAD

22

HUDBOU NABITÉ LÉTO

26 – 27

VZHŮRU NA JEZERO

28 – 29

Kulturou nabité léto čeká po dvouleté pauze Liberecký kraj. Návštěvníci se mohou těšit na Benátskou!, Keltskou noc, Bohemia
JazzFest, Mácháč či Hrady CZ.

Davy turistů míří na frýdlantský hrad a
zámek. Radnice chce ale návštěvníky přilákat i v pondělí, kdy má hrad zavřeno.

Romantické plavby při západu slunce,
úchvatné výhledy ze zřícenin hradů i nekonečné možnosti sportovního vyžití.
Máchův kraj odkrývá své poklady.

KŘIŠŤÁLOVÝ RÁJ

MOKŘADY SE PROBUDILY

24 – 25

Výrobky zlatých českých ručiček jsou nyní
daleko dostupnější. V centru Jablonce nad
Nisou nedaleko Eurocentra se otevřel Křišťálový ráj (na snímku vpravo). Lidé tu uvidí
to nejlepší z bižuterie.

34

Tři roky trvala úspěšná snaha o záchranu
Sedmihorských mokřadů nacházejících se
nedaleko Turnova. Nyní je hotovo.
Foto na obálce: Ota Bartovský, MAFRA

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

Inzerce:

Regionální obchod

Oddělení pro klíčové zákazníky

MAFRA, a.s., Karla

Věra Novotná

Václav Faměra

Koordinátorka projektu:
Jana Blažková

Engliše 519 /11, Praha 5

vera.novotna@mafra.cz

vaclav.famera@mafra.cz

150 00

Mobil: 725 397 267

Mobil: 602 658 922
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Nově velí Troskám a
Hrad Trosky je symbolem Českého ráje a jen málokdo jej na první pohled
nepozná. Ročně jeho dvě věže, Panna a Baba, přilákají desítky tisíc
turistů. Od letošního dubna jej spravuje nová kastelánka.

KASTELÁNKA OD LETOŠNÍHO DUBNA NASTOUPILA JAKO NOVÁ KASTELÁNKA NA ZŘÍCENINU HRADU TROSKY PAVLÍNA SUCHOMELOVÁ.

TEXT: GABRIELA VOLNÁ GARBOVÁ
FOTO: OTA BARTOVSKÝ, MAFRA

T

a rozeklaná silueta je pro turisty
prvním znamením, že Český ráj
už se blíží. Zřícenina hradu
Trosky patří k největším atrakcím nejen regionu, ale celého
kraje. Každoročně ji navštíví kolem stovky tisíc lidí a je v prestižní desítce nejnavštěvovanějších památek v republice.
Od letošního dubna nastoupila na zříceninu nová kastelánka Pavlína Suchomelová, která si pro návštěvníky připravila několik vylepšení. „Jedno se týká placení kartou, to už se podařilo rozběhnout a
platební terminál funguje. Druhou novinkou je možnost nákupu vstupenek online, aby návštěvník nemusel stát frontu
u pokladny, ale mohl projít vstupem pro
online vstupenky. To vidím vzhledem k
vysoké návštěvnosti během prázdnin a
svátků jako velké plus,“ uvedla po svém
nástupu kastelánka. Samostatný vstup
pro návštěvníky s online vstupenkou

chtějí zprovoznit v nejbližší době. Další
úpravy budou podle ní už jen kosmetické. „Hrad jsem přebrala v dobré kondici.
Je tady nově opravené pódium, nový kiosek, schodiště na Babu, vrata jsou také
stará jen pár let. Ráda bych ještě upravila
pokladnu a okolí. Myslím, že si návštěvníci zaslouží modernější prostory,“ dodala
kastelánka.
Hrad Trosky láká návštěvníky především svým atypickým a nepřehlédnutelným vzezřením. Z malebné krajiny ostře
vystupují dvě věže slibující fantastickou
vyhlídku. Té nižší a rozložitější se říká
Baba, o deset metrů vyšší a štíhlejší je
Panna. Převýšení Panny oproti prvnímu
nádvoří je zhruba 57 metrů, Baby o deset
metrů méně.
Zajímavý je ale už samotný základ hradu, který tvoří ojedinělý skalnatý útvar sopečného původu. Tehdejší stavitelé využili dva lávové sopouchy, které vyvřely z
nitra země už v době třetihor. Samotné
založení původně gotického hradu spadá ale až do pozdního středověku, a to

přibližně mezi roky 1380 až 1390, kdy se
majitel panství Čeněk z Vartemberka rozhodl využít přirozené obranné vlastnosti
čedičových skal. Na hřebenu mezi oběma vrcholy založil vnitřní hrad s obytnými paláci, obranné věže pak nechal postavit na vrcholcích skal. Asi jen těžko si
dnes návštěvníci představí, že na Babě
stávala šestiboká dvoupatrová stavba, přístupná z paláce ze severní strany. Na Panně byl původně palác, v jehož prostorách
se měla ukrývat i hradební kaple. Spodní
části hradu zase skýtaly prostory pro skladování zásob. Vodu poskytovala vlastní
studna na prvním nádvoří, asi 30 metrů
hluboká, i cisterny na dešťovou vodu vybudované na Panně.
Hrad chránil systém tří obranných
pásů, které tvořily hradby 1,5 až 2 metry
široké a až 15 metrů vysoké. Na hrad se
vstupovalo dvěma branami. Za první
vstupní branou jsou zbytky bývalého purkrabství a strážnice. Tento prostor sloužil
i jako menší hospodářské zázemí.
Pokračování na straně 21
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připravila vylepšení
Pokračování ze strany 20
Druhou, takzvanou kulisovou branou se
vstupuje do prostoru vnitřního hradu,
kde u jižní zdi stávaly konírny a po stranách menší obytné budovy.
Zakladatel hradu Čeněk z Vartemberka, přestože pocházel z mocného rodu
severočeských Markvarticů, se ale ke
konci života zadlužil a hrad musel prodat. Postoupil jej svému největšímu věřiteli, králi Václavu IV. Ten hrad po
čtyřech letech také prodal a až do roku
1455 jej vlastnil rod Bergovců. V tomto
období hrad fungoval jako mocná pevnost, kterou se nepodařilo dobýt ani
roku 1424, kdy ho krátce obléhal Jan Žižka. To se bohužel v průběhu staletí změnilo a hrad byl několikrát dobyt a vypálen.
Na svém významu začaly Trosky ztrácet už s dalším majitelem, kterým byl
Jan Zajíc z Hazmburka. Ten totiž vlastnil nedalekou Kost, jíž dávalo panstvo
společně s Hrubou Skálou přednost.

SILUETA ZŘÍCENINY HRADU TROSKY PATŘÍ K SYMBOLŮM LIBERECKÉHO KRAJE.

Dalšími majiteli Trosek byly rody Šelmberků, Bibrštejnů, Lobkoviců a Smiřických. Za třicetileté války byl majitelem
panství Albrecht z Valdštejna a hrad se podařilo dobýt jak Švédům, tak posléze císařským vojskům. Po Valdštejnech jej spravo-

val Jan Lexa z Aehrenthalu, který se podle
dobových zvyklostí vrhl na přestavbu zříceniny v romantickém stylu. V jeho snahách pokračoval i syn Alois. Z této doby
pochází vyhlídková věž. Velkolepé plány
na přestavbu ale zůstaly nedokončeny.
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TANVALDSKÝ ŠPIČÁK
BIKEPARK
LANOVÁ DRÁHA
STEZKY PRO PĚŠÍ

PŮJČOVNA KOL
ROZHLEDNA A RESTAURACE
PENZION A RESTAURACE KRMELEC
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Frýdlant láká na pondělní
prohlídky i nové letní kino
Od června do konce září si mohou zájemci každé pondělí prohlédnout centrum Frýdlantu
v rámci komentovaných prohlídek. Přes prázdniny město nabízí letní kino.

NEJEN HRAD DAVY LIDÍ MÍŘÍ NA FRÝDLANTSKÝ HRAD A ZÁMEK, RADNICE CHCE ALE TURISTY PŘILÁKAT I NA DALŠÍ MÍSTA VE MĚSTĚ.

TEXT: JANA PAVLÍČKOVÁ
FOTO: OTA BARTOVSKÝ, MAFRA

V

pondělí zavřeno. Oznámení,
na které natrefí turisté během
prázdnin téměř v každém muzeu, zámku a v dalších památkových objektech.
Nabídnout něco návštěvníkům i v pondělní zavírací den se proto rozhodlo město Frýdlant.
Davy lidí sice míří na frýdlantský hrad
a zámek, radnice chce ale turisty přilákat
právě i v pondělí, kdy má hrad zavřeno.
Od června do konce září si tak mohou zájemci každé pondělí prohlédnout centrum města v rámci komentovaných prohlídek.
„Při prohlídce se lidé seznámí s řadou
zajímavostí a historických faktů spojených s Frýdlantem i informacemi k jednotlivým památkám. Chceme, aby turisté poznali kus historie Frýdlantu i v den,
kdy se v okolí jiné prohlídky nekonají a
většina památek je zavřená. Je škoda, aby
tu v pondělí v době hlavní turistické sezony nebyla žádná nabídka, protože návštěvníci jezdí do Frýdlantu i v tento

den,“ řekla vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Iva Beranová.
Prohlídkový okruh povede návštěvníky na náměstí T. G. Masaryka, do prostor
radnice a na její věž, ke kostelu Nalezení
sv. Kříže s mauzoleem rodu Redernů a
ukáže jim i městské hradby. „Každý, kdo
se komentované prohlídky zúčastní, se
může těšit na několik nevšedních zážitků. Projde například pravou katovskou
brankou,“ doplňuje Jana Mrňávková z
Turistického informačního centra
Frýdlant. Kapacita prohlídky je omezena, v jeden čas se na ni může vydat maximálně 15 lidí. Pondělní výpravy do historie jsou dvakrát denně v 10 a ve 14 hodin.
„Prohlídky jsou plánovány zhruba na hodinu a půl a vstupenky je možno rezervovat mailem na mic@mesto-frydlant.cz
nebo prostřednictvím telefonního čísla
488 886 603. Základní vstupné je 90 korun, zvýhodněné pro děti, seniory a invalidy potom 60 korun,“ uzavírá Mrňávková.
Kromě pondělních prohlídek nabízí
Frýdlant přes prázdniny i letní kino, které bude promítat vždy v pátek a v sobotu
večer po setmění. V červnu tedy ve 22 ho-

din, koncem srpna už ale ve 20.30 hodin,
protože se dřív stmívá. „Promítat se bude
na plátno, které vzniklo namalováním a
úpravou zdi za klasickým kamenným kinem. Mohu ujistit diváky, že to bude v super formátu, lepším než má letní kino v
Lidových sadech v Liberci. Návštěvníci
budou mít k dispozici lavičky na sezení,
podsedáky, přinést si mohou ale i vlastní
židličky. Místa k sezení nebudou číslována a každý si tak může sednout, kam
bude chtít. V nabídce je i občerstvení za
velmi příznivé ceny,“ sdělil vedoucí městského kina Frýdlant Jan Plíšek.
Letní kino i pokladna budou otevřeny
vždy hodinu před promítáním. V případě
nepříznivého počasí pak bude film puštěn v kině kamenném a diváci tak o něj
nepřijdou.
„V letním kině budeme nejčastěji hrát
komedie či kasovní trháky, hodně sázíme
na české snímky. V nabídce ale budou i
úplné novinky, jako třeba dokument o Jizerských horách, či dramata. Někteří distributoři povolili i uvádění premiér, takže si vybere každý, kdo si nebude chtít nechat zážitek promítání pod širým nebem
ujít,“ dodal Plíšek.
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Krkonošský unikát. Němé
značky už jsou v terénu
Na sedm desítek nových Muttichových značek doplňuje současnou síť těchto unikátních
krkonošských ukazatelů. Jinde v Evropě nic podobného nepoužívají.

D

esítky Muttichových značek
rozmisťují v Krkonoších členové horské služby a strážci Krkonošského národního parku.
Nové „Muttichovky“ (podle
příjmení jejich tvůrce – Kamila Vladislava Mutticha) doplňují současnou síť těchto červených symbolů navádějících turisty do bezpečí horských bud, osad či obcí
a měst. Němé značky jsou krkonošským
unikátem, nikde jinde v Evropě se nyní
nic podobného nepoužívá.
„Takzvané Muttichovky jsou tradiční
krkonošská záležitost, která má v terénu
své opodstatnění,“ říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. „Pravdou je, že
dnes už málokdo zná přesný význam jednotlivých symbolů. Mnozí na ně dokonce pohlížejí jen jako na nějaké ornamenty. Faktem ale zůstává, že jak v minulosti,
tak i nyní to jsou orientační značky, které
mohou turistům v nesnázích pomoci.“
Němé značky znázorňují nejvýznamnější vrcholy, horské boudy, osady či
obce. Díky velikosti 30 až 50 centimetrů a
červené barvě jsou vidět i za snížené viditelnosti, ve sněhové bouři či při námraze.
Neudávají kilometrové ani časové údaje,
ukazují pouze směr k danému místu natočením a šipkou v dolním okraji značky.
Přehled Muttichovek se dá najít na téměř každé lyžařské mapě Krkonoš, objevují se i na letních turistických mapách
včetně té poslední, vydané správou parku v prosinci 2021, a v různých průvodcích či prospektech. Jednotlivých typů
němých značek bylo nejprve 28, po úpravách ve 30. letech 20. století se množství
zvýšilo na 35 a v dnešní době jich je 31,
všechny se ale už nevyužívají. Péči o
němé značky se věnuje Horská služba Krkonoše ve spolupráci se Správou KRNAP,
a to ve vyšších a hřebenových partiích,
kde jsou nejpotřebnější.
Dosud bylo po Krkonoších rozmístěno celkem 96 Muttichovek. V letošním
roce se jejich počet rozšíří o 69. Nové
Muttichovky jsou stejně jako ty původní
vyrobené z dvoumilimetrového ocelového plechu s odolnou povrchovou úpravou a natřené červenou vypalovací barvou.
Myšlenky na zavedení němých značek
pocházejí z počátku první republiky, od
Svazu lyžařů Republiky československé.
Prvním důvodem k jejich vytvoření byla

NĚMÉ ZNAČKY ZNÁZORŇUJÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VRCHOLY, HORSKÉ BOUDY, OSADY ČI OBCE. DÍKY
VELIKOSTI 30–50 CM A ČERVENÉ BARVĚ JSOU VIDĚT I ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI, VE SNĚHOVÉ
BOUŘI ČI PŘI NÁMRAZE. FOTO: RADEK DRAHNÝ

nečitelnost letního turistického značení
v zimě, neboť symboly namalované na
ukazatelích často zapadaly sněhem či je
pokryla námraza.
Druhým důvodem byla jazyková problematika. Počátek Československa je
spjatý s pokračováním národnostních
sporů mezi českým a německým obyvatelstvem, žijícím v nově vzniklé republice. Podobné to bylo i s jazykovou podobou nápisů na turistických ukazatelích,
které kvůli tomu jedna či druhá národnostní skupina ničila. Němé značky bez
jakýchkoliv textů měly tento problém vyřešit.
Vypracování symbolů pro jednotlivé

znaky, představující důležité krkonošské
cíle, se ujal člen výboru Svazu lyžařů RČS
a nadšený lyžař Kamil Vladislav Muttich.
V zimě 1921/22 měly být značky vyzkoušené na několika nejnavštěvovanějších
místech v západních Krkonoších. Osvědčily se, a tak bylo celkem odesláno téměř
200 značek krkonošským boudařům, kteří měli zajistit jejich umístění podle zaslaných plánků. V létě 1924 bylo němé značení Krkonoš dokončené. Muttichovky
našly místo v celém pohoří od Nového
Světa (Harrachov) až po Janské Lázně.
Celkově se jednalo o 350 červených cedulí ze silného plechu.
Ve 20. a 30. letech se o značky na obou
stranách Krkonoš staral Svaz lyžařů RČS.
Ten po druhé světové válce zanikl a péči
o značky v 50. letech převzala horská služba. Právě v tomto období došlo na české
straně hor k několika obnovám němých
značek, kdežto na polské straně zanikly.
Naposled prošly Muttichovky obnovou v roce 2003, kdy dílny Správy Krkonošského národního parku ve Svobodě
nad Úpou vyrobily 48 nových značek z
dvoumilimetrového ocelového plechu s
odolnou povrchovou úpravou – červenou vypalovací barvou. Tomáš Plecháč
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To nejlepší z bižuterie
Výrobky zlatých českých ručiček jsou nyní daleko dostupnější. V centru
Jablonce nad Nisou nedaleko Eurocentra se otevřel Křišťálový ráj.
TEXT: MARTIN TRDLA
FOTO: JAN PEŠEK, MAFRA

T

uristé hledající stopy toho, proč se
Jablonci nad Nisou říká město skla a
bižuterie, doteď mohli tápat, kde by
něco z těchto produktů mohli okouknout nebo zakoupit. Palace Plus,
kde reprezentativní prodejna produktů zdejší dlouholeté řemeslné tradice doposud stála, byla trochu stranou, u přehrady Mšeno.
Nyní jsou výrobky zlatých českých ručiček
daleko dostupnější. V samotném centru města nedaleko Eurocentra či kostela Dr. Farského se otevřel Křišťálový ráj.
Reprezentativní prodejnu zřídil Svaz vý-

robců skla a bižuterie, který v současnosti
sdružuje čtyřicítku sklářských a bižuterních
výrobců, čtyři odborné střední školy, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci a také libereckou Technickou univerzitu. Návštěvníky vítá
v bývalém Domě nábytku.
Svaz do nových prostor tak trochu musel.
Vysoké ceny energií vyhnali pronájem v Palace Plus v budově bývalého Jablonexu do závratných výšin. „Na konci loňského prosince
jsme stáli před rozhodnutím, zda úplně nezavřít. Nakonec jsme začali hledat nové prostory a objevili tyto. Majitel budovy byl velmi
vstřícný a ve všem nám pomohl,“ prozradil
předseda představenstva Svazu výrobců skla
a bižuterie Pavel Kopáček.

INZERCE

Tel.: 737 517 269

v Růžové u Děčína

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

www.rosehill.cz

červenec-srpen denně 10:00-17:00

Bižuterie se ovšem do těchto prostor vrací,
jelikož dům vznikl v roce 1878 jako exportní
pro firmu Gebrüder Mahla. Ta se věnovala
výrobě skleněných perlí a knoflíků. Zajímavostí také je, že v roce 1906 budovu navštívil
sám rakousko-uherský císař František Josef
I.
A co nyní návštěvníci uvnitř najdou? Zastoupena je zde produkce dvaceti pěti firem.
„Máme tu zatím dvanáct tisíc položek. Těší
nás, že jsme uzavřeli dohody s velkými hráči
a můžeme tady mít výrobky firem jako je Preciosa, Crystalex nebo největšího výrobce
skla v Česku, poděbradské firmy Crystal Bohemia,“ vyjmenoval Kopáček.
Nová reprezentativní prodejna české bižuterie a skla chce těžit ze své výhodné polohy.
„Chceme být bižuterním středobodem a lepší polohu pro to si nemůžeme přát,“ upozornil předseda svazu.
To však nejsou jediné plány s tímto místem. David Pastva, manažer projektu Křišťálové údolí, uvedl, že Jablonec by měl být jedním z takzvaných Crystal Valley pointů. V
nich by si zájemci nejen zakoupili některé
tradiční místní výrobky, ale zabrousili také
do historie českého sklářství a bižuterie. „Připravujeme je na čtyřech místech, kromě Jablonce ještě v Kamenickém Šenově, Novém
Boru a Turnově. V prvním patře Křišťálového ráje bychom rádi viděli interaktivní expozici s uměleckým přesahem, která by moderní formou představovala fenomén jablonecké bižuterie. To jsou plány na příští rok,“ odhalil Pastva.
Náměstek jabloneckého primátora David
Mánek doplnil, že radnice chce na projektu
spolupracovat ještě společně se zdejším Muzeem skla a bižuterie. „Rádi bychom tu měli
také nějaký komfort pro návštěvníky v podobě kavárny a sociálního zařízení,“ dodal Mánek.
Výroba skla a bižuterie má na Jablonecku
dvousetletou tradici. Její pozicí ve světě výrazně otřásl rozpad skupiny Jablonex Group,
která ještě v polovině roku 2009 patřila k největším výrobcům bižuterie na světě. K záchraně oboru v regionu tehdy výrazně pomohl právě Svaz výrobců skla a bižuterie.
Projekt Křišťálového údolí má ukázat světový unikát v podobě vysoké koncentrace
mačkářů či sklářů na jednom místě a přilákat turisty z celé planety. Vybudovala ho Preciosa a v roce 2019 symbolicky předala Libereckému kraji.
Pokračování na straně 25
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je na jednom místě
Pokračování ze strany 24

Turisté mohou navštívit vybrané sklárny
nebo hutě, muzea či školy po celém regionu. „Historie výroby skla na severu Čech
se skládá z mnoha fascinujících příběhů,
které se dnes zrcadlí ve stovkách živých dílen a v různorodosti sklářské a šperkařské
výroby. Návštěvníci Křišťálového údolí
tak mohou nahlédnout pod ruce sklářů v
hutích v Lindavě nebo Harrachově, na Jablonecku navštívit mačkárny perlí a obdivovat centrum bižuterního průmyslu. Novoborské linky denně vyrobí desetitisíce
kusů užitkového skla a nedaleko vznikají
gigantické světelné objekty pro nejslavnější hotely, paláce i lodě světa. Jemné a křehké vánoční ozdoby se rodí v Poniklé, šperkařské a kamenářské dílny se ukrývají v
Českém ráji. Železný Brod proslavily skleněné figurky. Většina produkce z kraje odchází za zákazníky daleko za hranice republiky i Evropy, umění našich mistrů můžeme obdivovat ale jen zde,“ popisuje
web projektu.

INZERCE

KŘIŠŤÁLOVÝ RÁJ REPREZENTATIVNÍ PRODEJNU V JABLONCI NAD NISOU ZŘÍDIL SVAZ VÝROBCŮ
SKLA A BIŽUTERIE V BÝVALÉM DOMĚ NÁBYTKU.
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Po dvouleté pauze se
V kraji se po covidové pauze v létě uskuteční řada hudebních festivalů.
Lidé si mohou vybírat rockovou, taneční, ale třeba i jazzovou muziku.

DIVOKEJ BILL NEJVĚTŠÍ AKCÍ NADCHÁZEJÍCÍHO LÉTA V KRAJI BUDE FESTIVAL BENÁTSKÁ! S IMPULSEM, ZAHRAJE TAKÉ KAPELA DIVOKEJ BILL.

TEXT A FOTO: JAN PEŠEK

K

ulturou nabité léto čeká po
dvouleté pauze Liberecký kraj.
Návštěvníci se mohou těšit na
Benátskou!, Keltskou noc, Bohemia JazzFest, Mácháč či Hrady
CZ. Bezesporu největší akcí nadcházejícího léta je festival Benátská! s Impulsem,
který pořadatelé naplánovali na 28. až 30.
července.
„Těšíme se, ale příprava je složitější. Dá
se říci, že letos proběhnou snad všechny
akce za poslední tři roky, takže je toho
strašně moc a je nedostatek techniků, dalších lidí, prakticky všeho. Ale bojujeme s
tím a doufáme, že dorazí i návštěvníci a
užijou si to,“ věří ředitel libereckého festivalu Benátská! Pavel Mikez.
S tím, jaký je zájem o vstupenky v předprodeji, je zatím spokojený. „Zatím to
běží dobře. Doufejme, že to takto vydrží a

BENÁTSKÁ! SE BUDE OPĚT
ROZPROSTÍRAT
V AREÁLU V LIBERECKÉM
VESCI. NA DVOU SCÉNÁCH
VYSTOUPÍ PŘEDNÍ DOMÁCÍ
INTERPRETI I HOSTÉ ZE
SLOVENSKA.
sejdeme se v hojné účasti,“ dodává. Benátská! se bude opět rozprostírat ve sportovním areálu v libereckém Vesci. Na dvou
scénách vystoupí přední domácí interpreti jako Michal Hrůza nebo Ivan Mládek či
kapely Divokej Bill, Chinaski nebo Mirai.
Zároveň zde oslaví významná jubilea legendy české a slovenské rockové muziky.

Kulatiny má Olympic, jeho frontman Petr
Janda, Arakain i Paľo Habera se skupinou
Team. Kromě Slováků se ale jiné zahraniční hvězdy letos nepředvedou. „Zahraniční kapely se musí objednávat daleko dopředu, takže jsme letos radši zůstali při
těch česko - slovenských, kdy nás nemůžou zaskočit nějaké problémy. K zahraničním kapelám se vrátíme, pokud půjde vše
tak, jak má, v příštím roce,“ dodává Mikez.
Dvacátý ročník letos čeká taneční open
air festival Mácháč, který se bude tradičně
konat na písečné pláži Klůček u Máchova
jezera. Tentokrát to bude 19. a 20. srpna.
Organizátoři na webu festivalu uvedli, že
po devíti letech se do České republiky vrátí nizozemský DJ a producent Afrojack,
který patří mezi nejúspěšnějších hitmakery poslední dekády a bude zároveň pátečním headlinerem.
Pokračování na straně 27
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vrací hudební léto
Pokračování ze strany 26
Vrcholem sobotního programu by mělo
být vystoupení berlínského producenta
Paula Kalkbrennera.
Do Liberce se vrátí oblíbený Bohemia
JazzFest pod vedením Rudyho Linky, pod
skokanské můstky v Harrachově zase Keltská noc.
Závěr sezony obstará putovní festival
Hrady CZ. První zářijový víkend se v podhradí Bezdězu představí kapely Mig 21, Rybičky 48 nebo Vypsaná fixa. Partnerem festivalu je Národní památkový ústav, v ceně
sobotní vstupenky je tak na každé ze zastávek i vstup na prohlídkové okruhy hradu.
„Jsme rádi, že můžeme letos návštěvníky
opět přivítat jak v areálech festivalu, tak i v
ojedinělém prostředí osmi hradů po celé
České republice. Právě možnost spojení
hudebního zážitku s návštěvou památek
je to, co už sedmnáct let dělá festival Hrady CZ jedinečným,“ říká jeden z organizátorů festivalu Michal Šesták.

RYBIČKY 48 ZÁVĚR SEZONY OBSTARÁ PUTOVNÍ FESTIVAL HRADY CZ. V PODHRADÍ BEZDĚZU SE
PRVNÍ ZÁŘIJOVÝ VÍKEND PŘEDSTAVÍ NAPŘÍKLAD I KAPELA RYBIČKY 48.

INZERCE

Prázdninové okénko ze Semil

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

Romantické plavby při západu slunce, úchvatné výhledy ze zřícenin
hradů i nekonečné možnosti sportovního vyžití. Máchův kraj odkrývá své
poklady, které nadchnou aktivní výletníky, gurmány i rodiny s dětmi.

PLAVBY LODÍ JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH ATRAKCÍ NA MÁCHOVĚ JEZEŘE JSOU PLAVBY NA VÝLETNÍCH LODÍCH.

TEXT: LADA VÁLKOVÁ
FOTO: OTA BARTOVSKÝ, MAFRA

Č

istší pláže bez odpadků, nový
písek, zázemí pro stany a karavany i lahodné jídlo. Máchovo
jezero je na letošní sezonu připravené. Za pěkného počasí se
na hlavní pláži lemované restauracemi a
stánky vystřídá podle starostky Doks i
sedm tisíc lidí. Je tu beachvolejbalové
hřiště, půjčovny lodiček, šlapadel a vodní atrakce i s tobogánem. Oproti tomu
pláž Klůček je menší a intimnější – nedá
se sem dostat autem, ale jen pěšky nebo
na kole. Na písečné pláži poblíž borového lesa navíc v horkých dnech nepanuje
takové teplo, lidí tam proto zavítá méně.
Máchovo jezero odemkla už 21. května starostka Doks při slavnostním rituá-

lu a zahájila tak koupací sezonu. Obě pláže letos budou čistší, protože město zajistilo strojové čištění písku jednou až dvakrát týdně. Kam se stroj nedostane, třeba pod stromy, tam se budou sbírat odpadky, kameny či větvičky i nadále ručně.
„Doksy mají největší zájem na tom,
aby pláže byly čisté. A pevně věříme, že
všichni návštěvníci nám v tomto úsilí pomohou svou ukázněností a dodržováním základních pravidel,“ uvedl správce
městských pláží Aleš Zumr. Na hlavní
pláž zjara přivezli 200 tun nového písku
z provodínské pískovny, Klůček se ho dočká až příští rok. Doksy pro návštěvníky
přichystaly i další novinky.
„V zadní zátoce jsme udělali novou
promenádu až na konec pláže. Navezli
jsme tam nový písek, osázeli to tam trá-

vou. Je to tam krásné. Na podzim zde vysadíme pár stromů, které poskytnou lidem na dekách stín. Bude to taková kulturní louka,“ popsala starostka Doks Eva
Burešová. Děti mohou v zátoce řádit na
vzduchové trampolíně nebo vyzkoušet
obří hopsakoule.
Novou půjčovnu sportovního vybavení na břehu jezera představil hotel Port.
„Stávající vybavení půjčovny jsme přesunuli do nové budovy, která vyrostla pod
hotelem přímo u vody. Veškeré sportovní náčiní – od míče na plážový volejbal
přes kolo, koloběžku či elektrokolo až po
paddleboard, lodičku či katamarán – najdou hosté na jednom místě. Je to půjčovna s nejkrásnějším výhledem na Máchovo jezero,“ konstatovala ředitelka hotelu
Port Zuzana Burešová.
Pokračování na straně 29
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na tisíce výletníků

Pokračování ze strany 28

Hotel se pyšní vysokou obsazeností v letních měsících. „Hosté přijíždí i několik
let za sebou, vrací se k nám nové generace dětí a jejich dětí. Některá apartmá objednávají dokonce na několik let dopředu,“ informovala Zuzana Burešová.
Lidé navíc mohou poznávat zdejší krajinu také z paluby lodi. Od července do
srpna vyplují z Doks vyhlídkové lodě čtyřikrát denně – v 11.00, 13.00, 14.30 a
16.30. Ze Starých Splavů pak jednou denně v 15.00. Délka plavby je asi 35 minut.
O něco delší jsou podvečerní romantické plavby při západu slunce, při kterých
se mohou výletníci zaposlouchat do živé
hudby. Největší loď Máj, která pojme až
sedmdesát lidí, se vydá na jezero každé
prázdninové úterý, čtvrtek a sobotu. Palubní lístek bude k prodeji přímo u kapitána za 220 korun pro dospělé, pro děti
od 4 do 15 let a seniory za 90 korun.
Kvalitu vody monitoruje hned na ně-

NEJVĚTŠÍ LOĎ MÁJ,
KTERÁ POJME AŽ
SEDMDESÁT LIDÍ, SE VYDÁ
NA JEZERO KAŽDÉ
PRÁZDNINOVÉ ÚTERÝ,
ČTVRTEK A SOBOTU.
kolika místech krajská hygienická stanice. Stejně jako během loňských prázdnin je nyní hodnocení vody na stupni 3,
což značí její zhoršenou jakost. „Těhotné ženy a alergici by se měli po koupání
vysprchovat,“ připomněl Vladimír Reichert, ředitel Regaty Máchovo jezero. Za
posledních pět let se podle něj nestalo,
že by naměřený počet sledovaných mikroorganismů překročil hranici 50 000
jednotek na litr, přičemž limit a zákaz
koupání platí od 100 000 jednotek.

Ale Máchův kraj není jen Máchovo jezero. Za výhledy mohou výletníci vystoupat na zříceninu středověkého hradu
Starý Berštejn u Vrchovan, na pozůstatky královského hradu Bezděz, nebo na
nejvyšší horu Ralské pahorkatiny, odkud se otevře 360stupňový výhled do
okolí – na Ještěd, blízká města a za dobrého počasí i na Lužické hory. Cesta na
celoročně přístupné Ralsko vede po stezce z Novin pod Ralskem, z Vranova či
Mimoně.
Mnoho turistů mířících do Máchova
kraje prahne po gastronomických zážitcích. Rozhodně budou mít z čeho vybírat. Kromě klasického i nevšedního
menu si mohou volit z restaurací a bister podle jejich umístění - na březích jezera, cestou k Bezdězu, s výhledy na Ralsko, nebo v zákoutí historického centra.
Otázku, kde se mohou nejlépe najíst, pokládají turisté v Doksech každoročně
nejčastěji. Právě pro ně je připravena
Gastromapa Karla Hynka.
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Pozvánka do Dubí: Brána Krušných hor chystá léto nabité kulturou
Dubí je malebné horské městečko na Teplicku, které se může pochlubit nejen krásnou přírodou v okolí s nesčetnou variací
turistických a běžkařských stezek, ale také lázněmi a bohatou kulturní tradicí. Ne nadarmo se mu přezdívá Brána Krušných hor.

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

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

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

Až budete v létě přemýšlet kam za kulturou, hledat program pro nejmenší nebo plánovat výlet,
vzpomeňte si na Dubí. Brána Krušných hor je otevřená pro všechny.
Bližší informace najdete na www.mesto-dubi.cz, mkzdubi.cz, facebook Město Dubí-úřad

30 24. června 2022

Náš kraj

Lidé se na svijanské pivní
slavnosti vrací každý rok
Už v sobotu 16. července se budou v areálu koupaliště ve Svijanském Újezdu konat
oblíbené Slavnosti svijanského piva. Přinesou bohatý program i dobré pivo.

PIVO I ZÁBAVA SVIJANSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI MAJÍ DLOUHOU TRADICI. NA SNÍMKU DOLE VRATISLAV ŽITKA. FOTO: ARCHIV PIVOVARU SVIJANY

V

nabídce piv je oproti poslednímu ročníku největší změna.
To říká o letošních pivních
slavnostech obchodní ředitel
pivovaru Svijany Vratislav Žitka s tím, že na festivalu vládne přátelská
atmosféra a to je hlavní důvod, mimo široký sortiment piv, proč se lidi vrací každý rok.
Pivní slavnosti mají ve Svijanech již
tradici. Kdy se konaly poprvé?
Před třiatřiceti lety, jejími zakladateli
byla obec s nyní již zesnulým bývalým
ředitelem pivovaru Františkem Horákem. Pro mne jsou ty letošní dvacáté z
pivovarské, organizační strany. Ještě
předtím jsem ale jako Jablonečák, který
Svijany pije od studentského věku, navštívil soukromě čtyři předešlé akce.
Díky dobrému pivu, organizaci i poloze
v Českém ráji mívají stabilně vysokou
návštěvnost. Kvůli koronaviru dva roky
nebyly. Myslíte, že si to letos návštěvníci
vynahradí a přijedou v hojném počtu?
Upřímně v to věřím. Ty dva roky byly
skutečně dlouhé. Nejedná se v našem
případě o klasický festival, ale o pivní

ší změna v rozsahu. Návštěvníci budou
moci ochutnat nové prémiové pivo Šlik,
ochucené nealko pivo se šťávou z yuzu
a bergamotu, nebo zcela novou řadu limonád s názvem Svijanela. Celkem
jsme připravili šestnáct piv a čtyři limonády. Každý si tak najde svůj druh piva a
nikdo se rozhodně nudit nebude. Cena
je nastavena na 30 Kč za půllitr piva,
pouze prémiová čtyřistapadesátka bude
za 35 Kč. Bude i pivní zmrzlina vyrobená z piva Šlik a Vozka černý rybíz a limetka.
festival, kde se potkávají kamarádi, známí a bývalí kolegové. Pro ně připravujeme velký výběr svijanského piva, kulinářské dobroty a dokonce i kolotoče.
Vládne přátelská atmosféra a to je hlavní důvod, mimo široký sortiment piv,
proč se lidi vrací každý rok.
Co na ně bude čekat? Nějaké novinky?
Každé slavnosti jsou jiné. Měli jsme tu
dvě pódia, nyní zkoušíme jedno velké
centrální. Ale k pivu, jež poteče z více
než stovky píp. Právě v nabídce je oproti
poslednímu ročníku v roce 2019 největ-

Dá se odhadnout, kolik piv se na takové
akci vypije?
Rád bych viděl předcovidová čísla, kdy
se vypilo až 40 000 půllitrových kelímků
piva. Počasí ale může s plány samozřejmě zamávat.
Důležitou součástí je kulturní program.
Na koho se mohou návštěvníci těšit?
Na centrálním pódiu vystoupí kapely
jako Dymytry, Pokáč, Barbora Poláková,
nebo Jiří Schellinger Memory Band. Na
tom menším, kamenném, zahrají lokální kapely, které budou bavit až do téměř
ranních hodin.
Bohumil Brejžek
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Jako za starých časů
Kousek za hranicemi
láká turisty unikátní
atrakce: historická
úzkokolejka v německé
Žitavě.

P

okud lidé žijící v Libereckém kraji
chtějí poznat zahraničí, nemusí se
do něj hodiny trmácet. Už za pár desítek minut se ocitnou v Německu
nebo Polsku. Ideálním tipem na výlet je například saská Žitava.
Tady zájemci mohou mimo jiné uzřít jeden z divů světa. Stačí se vypravit místní historickou úzkokolejkou směrem na Oybin. Na
šesté zastávce úzkokolejné trati je stejně sladěný rozjezd dvou parou tažených lokomotiv. Jeden stroj řady 99.73-76 odbočuje na
Jonsdorf, druhý pokračuje dále do lázeňské
obce s hradem. Vyhlášený okamžik pro foto-

PARNÍ VLAK NA ÚZKOKOLEJCE V SASKÉ ŽITAVĚ.
FOTO: OTA BARTOVSKÝ, MAFRA

grafy se tady odehrává čtyřikrát denně. Možná další raritou na úzkokolejce jsou telegrafní sloupy. Jak prozrazuje německý průvodce
na trati Alfred Simm, jsou nefunkční a slouží
jen pro potěchu fotografů a železničních nadšenců. Jelikož ale jejich dráty a součásti vypadají, že jsou měděné, stávají se někdy terčem
zlodějů.
„Proto na nich visí tabulky, které hlásají, že
nejsou z mědi. Tyto tabulky jsou napsány v

sedmi jazycích. Upozornění je i v čínštině,“
prozradil Simm.
Před covidem přepravila žitavská úzkokolejka téměř čtvrt milionu lidí. Za jeden den
provozu parní lokomotiva spálí necelé tři
tuny uhlí. Do kotle ho tady přikládá český topič - Ladislav Crha z Bílého Potoka pod Smrkem. „V Čechách jsem jako strojvedoucí jezdil s nákladními i osobními vlaky. Pak přišla
ze Žitavy nabídka, která se neodmítá. Je to jediná trať, navíc úzkokolejná, kde jsou v pravidelném denním provozu parní lokomotivy.
To je unikát, nešlo odmítnout. Je to splněný
sen,“ uvedl Crha.
V hlavní sezoně jezdí parní vlaky ze žitavského nádraží od přibližně devíti hodin skoro až do osmi večer. Vlaky na šestnáct kilometrů dlouhé dráze o rozchodu 750 milimetrů
loni přepravily před pandemií covidu 229
320 cestujících. Památkově chráněná trať
však asi nikdy nepřekoná rekordní čísla z třicátých let uplynulého století. Tehdy o jednom prodlouženém víkendu vlaky přepravily kolem 33 tisíc cestujících. Martin Trdla
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Celoroční ubytování
v Jizerských horách
Dvou- a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
a televizí. Snídaně formou bufetu v ceně pobytu.
Bar, posilovna, sauna, krytý bazén s vířivkou. Wi-fi připojení
v celém objektu, parkování v uzavřeném areálu.

Více informací na www.vodarnabedrichov.cz
adresa: Bedřichov 290, 468 12 Bedřichov u Jablonce nad Nisou
telefon: 702 174 401
e-mail: recepce@vodarnabedrichov.cz
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Neon září v Liberci
Ojedinělou sochu
Jiřího Davida tvořenou
svítícími trubicemi vidí
lidé v libereckých
Kateřinkách.

N

eotřelé umělecké dílo věhlasného výtvarníka zdobí liberecké Kateřinky. Nese název Post
Coitum a jeho autorem je Jiří
David.
Socha tvořená svítícími trubicemi protíná trafostanici u liberecké Kunst Haly.
„Jde o jakýsi světelný objekt, který připomíná UFO, ale nemá tradiční podobu létajícího talíře. Spíš jde o pravidelnější tvar.
Může to připomínat až téměř vulgární symbol, ale není tomu tak. Je to něco mezi
vnitřním a vnějším vesmírem. V člověku to
má vyvolat pocit, že může uniknout, odcestovat,“ přiblížil Jiří David, který ovládá
řadu výtvarných technik, ale do povědomí
se zapsal právě prací s neonem.
Mezi jeho nejznámější díla patří červené
Srdce na Pražském hradě nebo trnová ko-

POST COITUM NEOTŘELÉ DÍLO ZÁŘÍ V LIBERECKÝCH KATEŘINKÁCH. FOTO: JIŘÍ JIROUTEK

runa nad Rudolfinem. Tentokrát ovšem nejde o neon v pravém slova smyslu - barevné plastové trubky září díky diodám. „Klasický neon je dnes problematické sehnat.
Samozřejmě bych byl radši, kdyby to bylo
sklo, už pro ten pocit křehkosti, ale už jsem
si na to zvykl,“ zmínil výtvarník a popsal
svůj vztah k neonu. „Je to něco, co prostoru dává zvláštní noblesnost, ale zároveň
jsou s ním spojené reklamy. Proto jsem
vždy chtěl, aby neon fungoval i jinak než
jako reklamní logo.“

Jeho aktuální dílo působí na první pohled prostě, jednoduché prý ale nebylo.
„A to především z konstrukčního a stavebního hlediska,“ upozornil umělec, který
věří, že skulptura vydrží na svém místě co
nejdéle. „Doufám, že nespadne. Jednou
jsem dělal obrovský projekt v Pekingu. Jednu budovu jsem nechal protknout žebříkem. Potom ale přišla obrovská vichřice,
která se objevuje jednou za sto let, a strhla
to. Takže doufám, že takové vichřice tady
Jan Pešek
v Liberci nejsou.“

Cenu Karla Hubáčka
získali ve Vratislavicích
IGI Vratislavice, knihovna a spolkové centrum, uspělo
propojením historické budovy a moderní přístavby.

A

bsolutního vítěze zná další
ročník architektonické Soutěže Karla Hubáčka. Je jím spolkové centrum a knihovna IGI
Vratislavice. U poroty bodovalo originálním propojením historické budovy a moderní přístavby s nápaditým a
přitom účelným uspořádáním vnitřních
prostor.
„Jsem rád, že porota měla letos opět nelehkou práci, a to nejen při posuzování realizovaných staveb, ale i velmi inspirativních studentských projektů. Ukazuje to,
že kvalitní architektura v Libereckém kraji vzniká i navzdory současné nelehké
době a že k velkým architektům, jakým
byl Karel Hubáček, přibývají noví nadějní
tvůrci. Velkou radost mám také ze stále

kvalitnějších veřejných staveb a zodpovědného přístupu investorů k ekologickým otázkám,“ uvedl radní kraje Jiří Ulvr.
Zvláštní pozornost letos porota věnovala projektům s ekologickým přesahem. V
kategorii Veřejný prostor se tak do úzké
nominace na vítěze dostala například revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech. Vítězem se pak staly originální vyhlídky architektonického studia Mjölk v Rokytnici nad Jizerou.
Vedle dalších dvou kategorií v hlavní
soutěži udělila porota také dvě čestná
uznání. V případě soukromé stavby rodinného domu šlo o ocenění využití ekologicky udržitelných stavebních materiálů; u českolipské školy vyzdvihli porotci
přístup k řešení fasády při zateplování bu-

SPOLKOVÉ CENTRUM VE VRATISLAVICÍCH
ZISKALO CENU KARLA HUBÁČKA.

dovy. Vítězové obdrželi autorskou cenu,
skleněnou vodováhu, kterou pro soutěž
vytvořil student umělecké sklářské školy
v Železném Brodě Roman Mareš. Jedna z
vodováh také putuje do Hodkovic nad
Mohelkou, do domu se sociální službou
Jana. Ten obdržel Cenu hejtmana. (lib)
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Sedmihorské mokřady se
znovu probudily k životu
Mokřady v Sedmihorkách jsou zachráněné. Podařilo se tu vybudovat 14 tůní, přerušit až
sedm kilometrů melioračních trubek a zahradit 770 metrů odvodňovacích kanálů.

MOKŘAD ÚZEMÍ V SEDMIHORKÁCH U TURNOVA SE VRÁTILA JEHO PŘIROZENÁ FUNKCE ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ. FOTO: PETRA STRÁNÍKOVÁ

T

ři roky trvala úspěšná snaha o záchranu Sedmihorských mokřadů nacházejících se nedaleko
Turnova v CHKO Český ráj. Nyní
je konečně hotovo. Díky úsilí Pozemkového spolku Sedmihorské mokřady ve spolupráci se Společností pro Jizerské hory se zde podařilo vybudovat 14
tůní, přerušit až 7 kilometrů melioračních trubek a zahradit 770 metrů odvodňovacích kanálů na ploše asi 6 hektarů.
Území se vrátila jeho přirozená funkce
zadržování vody v krajině. Místo obývá i
řada vzácných živočichů, zejména jsou
zde unikátní hnízdiště ptáků. Celkové náklady projektu byly 3,2 milionu korun.
Záchrana území byla v hlavách ekologů
již dlouho a první kroky učinil před řadou
let předseda správní rady nadace František Pelc. „Podařilo se mi zajistit, aby území nebylo znovu zcela odvodněno a intenzivně zemědělsky obhospodařováno. Jen
díky tomu nedošlo k nevratnému poškození lokality. Význam a hodnotu tohoto místa jsem si uvědomil již v průběhu mých
prvních návštěv především prostřednictvím rozmanitého a hojného společenstva ptačích obyvatel, z nichž řada je ohro-

žená,“ vysvětluje Pelc. „Jsem opravdu
rád, že vizi, která vznikla ještě v minulém
století, se podařilo naplnit a území má
zpátky svůj přírodě blízký charakter.“
Že má revitalizace území smysl i pro
místní živočichy se ukazuje již nyní - například jeřábi popelaví se zde pokoušejí
zahnízdit již řadu let, ale až v letošním
roce se jim konečně povedlo vyvést mládě, které se po mokřadech v doprovodu
rodičů hrdě prochází. Dalšími druhy, které zde letos zahnízdily, jsou čejka chocholatá nebo kulík říční, v mokřadu žijí ale i
vzácní chřástali kropenatí, bekasina otavní, moták pochop nebo třeba slavík modráček.
Vojtěch Šťastný, nadšenec do Sedmihorských mokřadů, který se zasadil o
uskutečnění projektu, říká, že cesta k
dnešnímu stavu nebyla jednoduchá.
„Území navštěvuji od svých 14 let, návrh
projektu na revitalizaci jsem zpracoval ve
své bakalářské práci, ale do opravdové obnovy území jsme se mohli pustit až v roce
2019,“ tvrdí Šťastný.
První komplikace nastaly při pohledu
na katastrální mapy, neboť z nich vyplynulo, že projekt se nachází na 33 pozem-

cích 31 různých vlastníků. „Byla to rok trvající série jednání, kdy jsme část pozemků odkoupili do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody a pro zbytek pozemků se nám podařilo dojednat souhlasy
vlastníků s projektem. Museli jsme se potýkat s nedořešenými dědickými řízeními, pozemkem v exekuci i počáteční nedůvěrou některých majitelů. Nakonec se
ale vše podařilo překonat a díky tomu celou obnovu zahájit,“ popisuje Šťastný počátky projektu.
K místu bylo potřeba přistupovat s citem, protože je ve 2. zóně CHKO Český ráj
a nachází se zde vzácné rašeliniště i ohrožené druhy živočichů a rostlin. Nejstarší
vrstvy rašeliny se tu začaly ukládat před
zhruba 10 tisíci lety.
Dokončenou revitalizací péče o cenné
území nekončí. „Nyní se připravuje pečlivý management celého území a jeho nezbytná následná údržba. Bez citlivé práce
člověka by tyto mokřady totiž zarostly lesem. V budoucnu bude doplněna i drobná návštěvnická infrastruktura včetně ptačí pozorovatelny. Budeme tak moci ukázat veřejnosti, proč je dobré takováto místa chránit,“ popisuje Šťastný. (lib)

Náš kraj

24. června 2022 35

Geopark s audioprůvodcem
Po geologických zajímavostech Geoparku Český ráj teď provede
návštěvníky nový audioprůvodce. Stáhnou si ho do mobilu.
TEXT: JANA PAVLÍČKOVÁ

D

olerit, augit, andezit, nefelinit,
thomsonit. Pro řadu lidí nic neříkající názvy. Pro odborníky názvy hornin a minerálů, které se vyskytují v
oblasti Českého ráje. Právě po geologických zajímavostech Geoparku Český ráj
teď provede návštěvníky nový audioprůvodce. Stáhnout se dá přes QR kód do mobilního
telefonu přes aplikaci SmartGuide.
S jeho pomocí se dají naplánovat po Českém ráji výlety, aniž by člověk potřeboval v
ruce mapu nebo papírového průvodce s texty.
Procházet a objevovat zajímavá místa v geoparku lze nově pohodlně jen s mobilem, který
má každý většinou při sobě.
Audioprůvodce zavede návštěvníky jak k
nejznámějším památkám Českého ráje, tak ke
skrytým zákoutím, která znají jen místní. U
všeho se dozvědí řadu zajímavostí a důležitých faktů. „Trasy, či spíše výletní okruhy,
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měří od 11 do 23 kilometrů. Vedou jak po hlavních cestách geoparku, tak méně známými
místy Českého ráje, kde nepotkáte davy turistů a kde budete překvapeni, jaká bohatství
tato místa nabízejí,“ líčí ředitelka Geoparku
Český ráj Blanka Nedvědická.
PRŮVODCE SEZNÁMÍ TAKÉ S HISTORIÍ
MÍSTA ČI POVĚSTMI
Audioprůvodce přitom seznámí turisty jak s
historií daného místa, tak různými pověstmi a
geologickými pozoruhodnostmi. Jedna z tras
zavede návštěvníky například na vrch Káčov,
který se do geoparku dostal teprve nedávno.
Dříve byl Káčov známý kvůli těžbě lehce porézní horniny zvané káčovák, která se používala na vodní stavby. Dnes už jsou lomy poblíž
Mnichova Hradiště opuštěné. Lidé se mu ale
obdivují pro zachovalý sopečný komín, který
je dominantou celého kopce.
„Další trasy v audioprůvodci vedou podél
řeky Jizery, za drahými kameny okolo Lomni-

ce nad Popelkou, údolím Plakánku poblíž hradu Kost, po stopách těžby mědi u Škodějova a
chybět nemůže ani Zlatý okruh Hruboskalskem, což je nejrozsáhlejší skalní město v oblasti Českého ráje. Připraveny jsou i další trasy, které budou do průvodce postupně doplňovány,“ přibližuje Nedvědická.
Autorem vyprávění, které audioprůvodce
nabízí, je legenda české geologie, velký znalec
Českého ráje a jeden ze zakladatelů Geoparku
Český ráj Václav Ziegler. „Ačkoliv sám ve
svém požehnaném věku nepoužívá chytrý telefon, osvojil si práci s redakčním systémem
SmartGuide, své znalosti a know-how zdigitalizoval a předává tak dalším generacím. Jeho
vyprávění je velmi zajímavé a poutavé. Ostatně každý měsíc se na webových stránkách geoparku objevuje jeho Povídání o zajímavých geologických lokalitách Českého ráje, které má
velkou čtenost,“ dodala Nedvědická.
A že je po geologické stránce Českého ráje
stále o čem vyprávět, dokládá i statut geoparku, který je jako jediný z devíti geoparků v Česku zařazen na prestižní seznam světového dědictví UNESCO.
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Svijanský zámek nabízí
archeologii i pivní lázně
Svijanský pivovar investoval do obnovy zámku přes sto milionů korun. Areál zámku
se stal multifunkčním prostorem, připravený je také na nejmenší návštěvníky.

S

vijanský zámek vznikl z původní
renesanční tvrze, kterou vystavěl stejně jako nedaleký pivovar
v polovině 16. století Jaroslav z
Vartemberka.
Mezi jeho vlastníky byli Valdštejnové,
Rohanové či Jáchym Ondřej Šlik. Po bitvě
na Bílé hoře zámek přestal fungovat jako
šlechtické sídlo a stal se správní budovou. Postupně chátral, nejvíc za minulého režimu, kdy prošel necitlivou přestavbou a sloužil jako ubytovna.
V roce 2013 ho koupil Svijanský pivovar a do jeho obnovy investoval přes sto
milionů korun. V zámku je nyní umístěna stálá expozice zaměřená na archeologii, historii zámku a jeho okolí, historii pivovarnictví a lazebnictví, podzemí a další
zajímavosti.
ROMANTICKÉ SVATBY, FIREMNÍ
AKCE I VYŽITÍ PRO DĚTI
Areál zámku je multifunkčním prostorem, v němž se pořádají romantické svatby v zámecké kapli či zahradě i firemní
akce, teambuildingy, konference a školení. Zámek nabízí stabilní zázemí, prostory Zámeckého šenku pro 85 osob, posezení u venkovního grilu či teambuildingové
programy.
Zámek je připraven i na nejmenší
účastníky, a to jak venkovním dětským
hřištěm a rozsáhlou zámeckou zahradou, tak vybavením pokojů a vstřícností
personálu. V prostorách recepce hotelu
se nachází prostorný Montessori koutek,
na zahradě si mohou děti prostřednictvím mobilní aplikace prohlédnout zajímavé exponáty, se speciálním batohem
si zahrát Putovní hru Arcana, nebo absolvovat netradiční prohlídky zámku.
UBYTOVÁNÍ POBLÍŽ PIVOVARU
A PIVNÍ LÁZNĚ
Ideální je navštívit Svijany ne na pár hodin, ale na pár dní. Zámecké ubytování
má svou jedinečnou atmosféru a slibuje
mimořádný a nezapomenutelný zážitek.
Ubytovat se lze v sedmnácti zámeckých pokojích s kapacitou jednačtyřicet
lůžek ve třetím a čtvrtém podlaží. Hotel a
Zámek Svijany navíc svým hostům nabízí řadu zvýhodněných pobytových balíčků.
Největším lákadlem pro milovníky relaxace a netradičních zážitků jsou Pivní láz-

OBNOVENÝ ZÁMEK SVIJANSKÝ PIVOVAR KOUPIL V ROCE 2013 ZÁMEK A ZVELEBIL HO. JEDNÍM Z
NOVÝCH LÁKADEL JSOU PIVNÍ LÁZNĚ S DUBOVÝMI VANAMI. FOTO: OTA BARTOVSKÝ, MAFRA

ně Svijany vybudované přímo v zámeckém areálu. Ve stylových lázních se koupete ve vířivých dubových vanách s pivní
směsí a konzumujete kroužkovaný ležák
Zámek z výčepu u vany.

Po koupeli zažijete netradiční odpočinek na lůžku, které je vytvořeno z pšeničné slámy. Ke všemu nechybí ani relaxační masáže.
Bohumil Brejžek
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Za mláďaty do zoo
Liberecká zoologická zahrada láká na nová mláďata ohrožených
kopytníků. Návštěvníci už je mohou pozorovat ve výbězích.

P

oslední květnový týden přišla v
liberecké zoo na svět mláďata
hned tří ohrožených druhů kopytníků. Nové přírůstky tak mohou návštěvníci pozorovat ve
výběhu koní Převalského, žiraf Rothschildových a sobů karelských. Všechna zmíněná mláďata obývají své expozice společně se stádem již od prvních dní svého
života, a tak jsou pro návštěvníky zoo při
troše štěstí snadno pozorovatelná.
Malá žirafa Rothschildova přišla na
svět v úterý 24. května a na svém pomyslném tričku by mohla nosit číslo 48, což je
liberecké pořadové číslo mláďat od začátku chovu v roce 1985. Žirafa Rothschildova patří k nejvzácnějším poddruhům žiraf. Ve volné přírodě v Keni a Ugandě se
vyskytuje pouze několik set posledních je-
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dinců a poddruh je tak bezprostředně
ohrožen vyhubením.
Jiný čerstvý přírůstek je od konce května k vidění ve výběhu vzácných chladnomilných sudokopytníků - sobů karelských. Jde o jediný divoký poddruh soba,
který se chová v lidské péči, přičemž
úspěšné odchovy bývají spíše vzácností.
Zoo Liberec chová ohrožené soby karelské od roku 2013 a rozmnožení se podařilo teprve potřetí.
Sob karelský se ve volné přírodě vyskytuje výhradně ve Finsku, a to ve dvou izolovaných subpopulacích, východní a západní. Už na počátku 19. století byl na pokraji vyhynutí. Populaci zachránila a obnovila zvířata dovezená z oblasti zvané
Karélie. Tam přežíval malý zbytek populace. Díky této translokaci a intenzivní

ochraně došlo ve Finsku k jeho obnově a
druh se začal v 70. letech minulého století úspěšně šířit.
A do třetice, o dva nové jedince se rozrostlo i liberecké stádo koní Převalského.
První přišel na svět malý samec, a to téměř ve stejný čas jako sob karelský ve vedlejším výběhu.
Druhé mládě je o několik málo dní
mladší a je to samička. Chovu koní Převalského se v Liberci daří a díky pravidelným odchovům tak může zdejší zoo významnou měrou přispívat k posílení populace tohoto ohroženého druhu, který
byl v 60. letech minulého století v přírodě
dokonce vyhuben.
Budete-li mít v nejbližší době cestu do
Liberce, nezapomeňte se zastavit dřív,
než liberecká mláďata vyrostou.
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CNN PRIMA NEWS
ZE ŽIVOTA TELEVIZE

Šance pro budoucí reportéry
Š

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

FOTO | FTV PRIMA

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

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

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

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

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

www.pracovnicizfilipin.cz | telefon 774 262 761 | info@grapecare.cz
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ZARUČENÉ ŘEŠENÍ Z LÉKÁRNY
AKTIVNĚ A ŠETRNĚ ODSTRAŇUJE UŠNÍ MAZ! Snižuje riziko zánětu ucha
Čištění uší je důležitou součástí každodenní hygieny. Na jejich čištění se většinou využívají vatové
tyčinky. Ty však často zatlačují ušní maz hlouběji do zvukovodu, což může způsobit nepříjemný
zánět. Představujeme vám proto účinnou a bezpečnou revoluci v čištění uší!
Pro pravidelnou ušní hygienu doporučujeme
AurisClean ušní sprej z prémiové řady Da Vinci
Academia, který účinně odstraňuje nadměrný
ušní maz. Tím preventivně zamezuje tvorbě ušní
mazové zátky, čímž snižují riziko zánětu ucha.
AurisClean funguje na revolučním principu
aktivního kyslíku. Díky němu dochází k odloučení
ušního mazu od kůže zevního zvukovodu. Unikátní složení a pohodlná forma aplikace tohoto
zdravotnického prostředku garantuje bezpečné
užívání jak u dospělých, tak i dětí. K dostání ve formě
spreje či kapek.

ÚČINNĚ A BEZPEČNĚ S AKTIVNÍM KYSLÍKEM

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

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

MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST
NA POTÍŽE S PROSTATOU

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

HUDEBNÍ IMPULSY

Malátný zahraje i Beatles
JOSEF VLČEK

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

U

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

FOTO | M. TUREK, MAFRA

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

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

SKLADEM

Ušetřete

až 40 %

Tovární záruka

až 5 let

Satelitní zabezpečení

zdarma

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

Trpící Ahmed

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

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

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

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

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

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

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

Národní
bez peč nostní
úřad

Tvůrčí práce, kultura, umění

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

PS P Mac hinery
s.r.o.

Telekomunikace

UX Designer

Senior technik

Layout Mask Designer

Telekomunikančí technik (25-35.000 Kč)

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde…

19 700 Kč / měsíc

Servisní a instalační technik

37 000 - 48 000 Kč / měsíc

Tutti hráč do skupiny bicích nástrojů - s povinností…

24 100 Kč / měsíc

Expediční technici

21 000 - 35 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

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

%
8

DLUHOPISY
E-FINANCE

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

Objednávky

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

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

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

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

LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ S WELLNESS V BRNĚ

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

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

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

EFI SPA Hotel
člen e-Finance Group
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TV program týdeníku 5plus2

sobota 25. června 2022
Nova

Prima

Prima cool

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

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

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

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

Joj Family
SOBOTA 6.15 Noviny 6.45 Policisté v akci 7.45

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

NEDĚLE 5.55 Krimi 6.20 Noviny 6.50 Policisté

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

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

sérum pravdy

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

Jennifer Lopez ve šťavnatém příběhu o partičce
šikovných striptérek podle skutečnosti

ČTVRTEK | 20:15

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

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

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

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

PÁTEK 9.00 Soudní síň 10.00 Soudní síň 11.00

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

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

Relax
SOBOTA 6.20 Zvěřinec 7.00 Teleshopping

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

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

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

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

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

ÚTERÝ 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store

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

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

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

PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové

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

číslo 412

neděle 26. června 2022
ČT1
6.00

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

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pondělí 27. června 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

úterý 28. června 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

středa 29. června 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

čtvrtek 30. června 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pátek 1. července 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koupaliště Sluníčko v libereckých Vratislavicích očekává tuto letní sezonu příliv návštěvníků.

Do Česka vtrhly letní
teploty a lidé se touží
zchladit. Umožnit jim to
může řada koupališť
v Libereckém kraji. Ta
jsou na sezonu již
připravená a očekávají,
že by mohla být lepší
než ta minulá.
LADA VÁLKOVÁ
LIBERECKÝ KRAJ | Nové slunečníky, někde bezplatné vstupné a čistá
osvěžující voda. Oblíbená koupaliště
v Turnově, Liberci, Vratislavicích
a dalších městech jsou připravená, teď
už čekají jen na první davy.
Turnovská Maškova zahrada má otevřeno už skoro tři týdny. Minulou neděli se přišlo vykoupat osm set lidí,
přesto čekal správce větší zájem. Velké naděje proto vkládá do nadcházejícího víkendu, kdy mají teploty atakovat
30 stupňů. „Myslím, že je návštěvnost
v červnu dost podobná ročníkům před
covidem. Červen jsme neměli nikdy silný, lidé nejsou zvyklí se koupat, dokud
nenastanou prázdniny,“ zamýšlel se
Tomáš Špinka, vedoucí sportovně-rekreačního areálu.
O tom, jestli bude koupaliště otevřené, rozhoduje zpravidla den předem.
Zvažuje hlavně předpověď počasí, přičemž pomyslnou hranici představuje

20 stupňů. „Když je pod 20 stupňů, míváme zavřeno. Od 20 do 22 stupňů se
snažíme přihlédnout k tomu, jestli fouká vítr a jaká je oblačnost,“ prozradil
Špinka. Když je nad 22 stupňů,
a přesto hlásí déšť, tak nechávají většinou otevřeno. Aktuální informace
dává vždy v předstihu na facebook, takže si návštěvníci mohou ověřit, jestli je
koupaliště v provozu před tím, než tam
vyrazí.

Chybí stín
Velké novinky v Turnově nechystají,
snaží se spíše zkulturnit stávající prostředí. Minigolfové hřiště má novou
dlažbu, staví zde i pódium, kde se budou pořádat větší kulturní a společenské akce. V půjčovně budou k dispozici návštěvníkům také kola a venku dvě
nová ohniště na opékání buřtů. Zato
stín, který je Achillovou patou turnovského koupaliště, jednoduše vyřešit nejde.
„Stín nám chybí, je to asi největší neduh našeho koupaliště, které bylo postavené na louce. Každý rok se tu snažíme vysadit nějaké stromy, ty ale budou
dělat pořádný stín až za několik let. Pořizujeme každoročně nové slunečníky.
Ale lidé, co to u nás znají, už vědí, že si
musí přinést přístřešek pro dítě nebo
vlastní slunečník,“ konstatoval vedoucí areálu. Vstupné v Maškově zahradě
zvedli průměrně o 20 korun.
Městské koupaliště v Lomnici nad
Popelkou přivítalo první plavce až minulý pátek. Žádné velké zahájení sezony ale neplánují. „Datum známe sice

dlouho dopředu, ale počasí bývá velmi
nejisté, takže naplánovat nějaké akce
takhle v předstihu nemá moc smysl,“
řekl starosta Lomnice Josef Šimek, který loňskou sezonu považuje za jednu
z nejhorších vůbec.
Spíše než na moderní trendy se zaměřuje město na udržení stávající kvality
areálu. Bazén je natřený, už se napouští, koupaliště uklizené. „Nově jsme vydláždili hlavní vstup. Dříve tu byla perková cesta, která za parného dne pražila, což znepříjemňovalo život obsluze,“ uvedl Šimek. Přestože se náklady
na provoz koupaliště zvýší, ponechala

„

Když je pod
20 stupňů,
míváme zavřeno.
Od 20 do 22 stupňů se
snažíme přihlédnout
k tomu, jestli fouká vítr
a jaká je oblačnost.
rada města stejné vstupné jako v předchozích letech. „Nejčastěji chodím na
koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích.
Líbí se mi, že má velký bazén, kde si
člověk zaplave, děti mají zvlášť oddělené brouzdaliště se skluzavkami,“ svěřil
Filip Kovář z Liberce.
„Máme otevřeno od 28. května, ale
záleží na počasí. Minulé úterý ráno
bylo 13 stupňů a voda docela chladná,
určitě měla pod 20 stupňů,“ zhodnotil
Petr Polda, správce vratislavického are-

FOTO | OTA BARTOVSKÝ

álu. Uplynulou neděli se tady koupalo
280 lidí, jinak chodí spíše jednotlivci.
Vstupné zdražovali jen mírně, zato
nově zavedli pět stupňů rodinného
vstupného i skupinové vstupenky. „Několik let jsme vybírali 90 korun od dospělých, nyní je to 100 korun. Dětské
vstupné činilo 40 korun, letos je o deset korun vyšší,“ zrekapituloval Polda.
Kompletní ceník včetně jednotlivých
kategorií je přehledně popsaný na
webu. „S mírným zdražením nemám
problém, na druhou stranu jsem realista a za trochu dražší vstup neočekávám
nějaké radikální změny,“ reagoval Kovář, kterého neodradila od koupání ani
chladnější 19stupňová voda.

Koupaliště je zadarmo
Lesní koupaliště v libereckých Lidových sadech je otevřené celoročně,
v zimě i pro otužilce. Už třetí sezonu
jej spravuje spolek architektů ze studia
Mjölk. A vstupné je zdarma. „Chtěli
bychom to i nadále zachovat, přijde
nám, že je to tak správné na přírodním
koupališti, které vlastní město,“ sdělil
Jan Vondrák, předseda spolku Lesní
koupaliště.
Absolutní novinkou je podle něj stavba plovárny, která spolku zabírá většinu času. Momentálně připravují základní desku. Areál je dost velký a stavba
oddělená, lidé přicházející primárně
k vodě se tak nemusí bát žádných komplikací. „Je to naprosto bezpečné. Každý návštěvník má tu výhodu, že se dozví i něco o tom, jak probíhá stavba,“
vtipkoval Vondrák.
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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 chodí se Soukupem
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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Slovan začal přípravu na ligu.
Júsuf s Knoblochem jsou pryč
Fotbalový Liberec se též
v příští sezoně bude
moci opřít o dvě klíčové
opory, které před deseti
lety slavily s klubem
poslední mistrovský titul.
V klubu zůstávají
Theodor Gebre Selassie
i Michael Rabušic.
MICHAEL HAVLEN
LIBEREC | Fotbalisté Slovanu Liberec
zahájili minulý týden letní přípravu.
Oproti jaru se na ní sešla pozměněná sestava.
V týmu už chybí záložník Miroslav
Stoch, kterému skončila smlouva, záložník Filip Havelka a útočníci Júsuf Hilál
a Ľubomír Tupta i obránce Lukáš Štetina, jimž skončilo hostování. V Liberci
po vypršení kontraktu nepokračuje ani
brankář Milan Knobloch, který ve Slovanu působil tři a půl roku a v minulé sezoně byl týmovou jedničkou. Další hráči, jejichž hostování trvá do konce června, se zatím budou připravovat s Libercem a jejich budoucnost se ještě řeší,
což je třeba případ záložníka Jana Matouška. Jasno už je naopak v případě stopera Dominika Plechatého, který bude
v Liberci na hostování ze Sparty působit i v příští sezoně.

Theodor Gebre Selassie (vlevo) a Michael Rabušic podepsali smlouvu na další ligový ročník.

Nové posily
Pokud jde o dosavadní příchody, k ligovému týmu Liberce se připojil osmnáctiletý ukrajinský záložník Ivan Varfolomejev, který přišel z Ruchu Lvov, i navrátilci z hostování Dominik Gembický, Lukáš Hasalík a Ondřej Lehoczki.
Úplným nováčkem v kabině je jednadvacetiletý útočník Matyáš Kozák, který přichází na hostování z pražské Sparty, v jejímž B-týmu v loňské sezoně nastřílel ve druhé lize 12 gólů.
Trenér Luboš Kozel považuje za důležité, že v klubu podepsaly nové smlouvy na další rok zkušené opory Theodor
Gebre Selassie a Michael Rabušic. „To
bylo stěžejní. Oba jsou DNA týmu, navíc jsou to Liberečáci, zdraví jim ještě
docela slouží a prokázali, že pořád mají
týmu co dát,“ řekl Kozel.
Bývalý český reprezentant Gebre Selassie se do Slovanu se vrátil vloni po
devíti letech strávených v bundesligových Brémách. Po skončení minulé sezony si vzal čas na rozmyšlenou.
Nejdřív si musel sám ujasnit, jestli chce

První trénink hráčů Slovanu již proběhl (na snímku). Před odjezdem na herní
kemp v Rakousku je čeká domácí příprava.
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dál profesionálně hrát. „Poté jsem konzultoval i s rodinou, jestli mi umožní pokračovat ve hráčské kariéře. I tam jsme
se shodli. Následně už to bylo jen
o tom, zda dojde k dohodě s vedením
a zda mě ještě trenér bude chtít a budu
mít svůj přínos na hřišti i v kabině,“ vysvětlil Gebre Selassie na klubovém
webu.
Liberecký kouč věří, že se devátému
celku uplynulé ligové sezony podaří postavit konkurenceschopný tým. „Věřím, že nějací hráči přijdou. Chceme přivést hlavně levonohého hráče na levou
lajnu a hrotového útočníka,“ dodal.
Změna se odehrála i na postu asistenta trenéra. Miroslava Holeňáka, který

odešel do Varnsdorfu, nahradil Jakub
Harant. V Liberci dosud působil u mládeže a v minulé sezoně byl navíc asistentem u B-mužstva. Po fyzických testech v Praze liberečtí hráči minulý týden vyběhli k prvnímu tréninku U Nisy.
Před odjezdem na herní kemp v Rakousku je čekají čtyři týdny přípravy v domácích podmínkách.

Změna ve vedení
A změny se na severu Čech udály také
ve vedení klubu. Odcházejícího Libora
Kleibla nahradí ve funkci ředitele prvoligového fotbalového FC Slovan Liberec Pavel Marek, dlouholetý člen před-
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stavenstva klubu. Dosavadní ředitel
Kleibl opustí po dlouhých dvaceti letech činnosti svou pozici v září tohoto
roku z rodinných důvodů. „O svém rozhodnutí jsem informoval představenstvo klubu a dohodli jsme se na mém
konci ve funkci ředitele v září. Do té
doby bude dost času, abych veškerou
agendu předal svému nástupci,“ oznámil nedávno Libor Kleibl.
Jeho nástupcem bude jednašedesátiletý Pavel Marek, který působí v představenstvu klubu již od roku 2005 a je tak
s podještědským klubem spjatý již sedmnáct let.
Podle jedné z opor, útočníka Michaela Rabušice, bude důležité chytit začátek ligy. „Abychom to zase nehonili
jako loni. Jsme ve Slovanu, takže nepočítám, že budeme hrát o titul, ale je tu
hodně mladých kluků, kteří by mohli
udělat velký progres,“ uvedl hráč.
INZERCE

nová vana do staré
nová akrylová vana

do staré plechové nebo litinové vany

y bez bourání
y montáž 3 hodiny

y bez nástřiku
y záruka 5 let

tel.: 602 945 204

www.vanabezbourani.cz

INZERCE

PŘIJEDEME MY K VÁM.

Naše 40letá odborná praxe
umožňuje ohodnotit
vaše předměty pro vás
nejvýhodnější cenou.

provádíme ﬁremní odhady
sběratelských předmětů
i celých sbírek.
Firemní ohodnocení sběratelských,
starožitných a uměleckých předmětů.

vykupujeme:
mince, bankovky, odznaky, medaile, tuzexové poukázky, vojenské
věci, vyznamenání, zbraně, uniformy, dokumenty, technické
věci, fotoaparáty, mikrofony, radia a podobné...
šperky, - zlaté, stříbrné, české granáty, staré reklamní předměty,
účtenky, motoristické předměty - staré plechovky od olejů,
plakety, odznaky, auto moto veterány, i náhradní díly, hodiny
stolní a nástěnné, hodinky náramkové i kapesní, staré pivní
lahve, reklamy pivovaru, obrazy, steré hračky do roku 1980,
pohlednice, nábytek, známky, knihy a další věci sběratelského
a starožitného charakteru.

Jsme držitelem certiﬁkátu na nákup a prodej kulturních památek nebo
předmětů kulturní hodnoty, ﬁrma je vedena jako prověřená společnost.

platba hotově ihned.

po telefonické dohodě přijedeme my k vám.
telefonní číslo 602 22 99 90

PŘIJEDEME MY K VÁM.
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Minerva Invest s.r.o.,
Čelakovského 86, 506 01 jičín
Tel.: 602 22 99 90
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