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Rok jako z učebnic,
pochvalují si včelaři
NÁŠ KRAJ

Zajímavosti, pozvánky
a příběhy z regionu ...str. 15–42
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Jak se jih Moravy vyrovnal
s přírodní pohromou ...str. 6 a 7

Stromy a rostliny kvetly postupně takřka učebnicově, radují se včelaři. Medu bude dost.

Medu bude letos dost, ale nezlevní. Jeho cena bude
kvůli vstupním nákladům ještě vyšší.
JOSEF GABZDYL
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Jako
kdyby jim příroda po předchozích špatných letech mazala med kolem úst. Letošní rok totiž včelaři v kraji považují
zatím za takřka ideální a první stáčení
medu jejich radost jen znásobilo.
„Stromy a rostliny kvetly postupně
takřka učebnicově, jak jsme se to kdysi
učili. To už dlouho nebylo,“ potvrdila
včelařka Marie Knedlová z Frýdecko-Místecka. „Letošní rok je zatím tako-

vý, jaký by měl být každý,“ podotkla.
Rozvoj včelaření sleduje i na poptávce
ve svém včelařském obchodě. „Jednoznačně vzrostl zájem o všechny pomůcky včelařů i o sklenice na med,“ popsala, ale hned dodala, že právě s tím souvisí i zatím snad jediná letošní starost včelařů. Zdražování. „Snad všechny ceny
letí nahoru,“ povzdychla si.
A to bude mít vliv i na prodej medu.
Navzdory jeho znatelně většímu množství na trhu jeho cena neklesne, ale v lepším případě zůstane na loňské úrovni,

FOTO | PETR TOPIČ

ve většině případů však vzroste. „Očekávám dvě stě korun za kilogram a více.
Pokud někdo nabídne med za sto osmdesát korun a méně, tak dobrá, ale měla
bych se trošku na pozoru,“ upozornila.
Varuje také před tím, aby zájemci dávali přednost levným medům, zvláště
zahraničním, z velkoprodejen. „To často opravdu nejsou medy a lidem v ničem neprospějí.“
Už přes čtyřicet let včelaří Miroslav
Křenovský z Jeseníku nad Odrou na Novojičínsku. A za své medy sbírá řadu
ocenění. „Musím potvrdit, že letošek zatím vypadá moc dobře, i když já jsem
ani loni na rozdíl od mnoha jiných neměl špatný rok,“ poznamenal.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

HELENA VONDRÁČKOVÁ SLAVÍ 75

Jiné tváře slavné zpěvačky:
film, dabing i fotbal
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Frýdek-Místek a Nový Jičín

Věž nově skrývá i slivovici
Do špičky kostela
sv. Jana a Pavla ve
Frýdku-Místku bylo
vloženo poselství pro
budoucí generace.
JANA BEBČÁKOVÁ
FRÝDEK-MÍSTEK | Poselství pro budoucí generace nyní ukrývá věž kostela
sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku.
Vzkazy a předměty, které jsou uloženy
v zapečetěných schránkách, se na světlo
znovu dostanou pravděpodobně až za
dalších více než sto let.
Čtyři měděné tubusy do makovice
věže za velkého zájmu veřejnosti vyvezl primátor Frýdku-Místku Petr Korč
INZERCE

V jednom z uložených tubusů jsou i fotografie zachycující současnou podobu města.

Provádíme
prohlídky,
sanace
a impregnace
střech a krovů
Tel.: 596 133 692, mobil: 603 46 76 36
Ostrava-Přívoz, Nádražní 138
www.bestostrava.cz

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

800 22 33 88
www.prodejtojinak.cz

a děkan místecké farnosti Daniel Vícha.
V první schránce jsou uloženy předměty a dokumenty předků. „Z věže se dostaly loni v prosinci po 107 letech a odstartovaly rozsáhlou obnovu kostela.
Současný obsah dalších tubusů připravilo město a farnost,“ vysvětlila mluvčí
Frýdku-Místku Jana Musálková Jeckelová. V tubusech tak jsou aktuální zprávy, tiskoviny či zajímavosti. „Jedná se
například o pamětní minci k 750. výročí

založení města a přidali jsme také studii
přístavby nového kulturního centra města s podpisem autorky Evy Jiřičné, která
je světoznámou architektkou,“ uvedla
Musálková Jeckelová.
Obsah další schránky pomáhali tvořit
i místní školáci. Jsou v ní vzkazy dětí,
které vyhrály v soutěži města s názvem
Co vzkážeme budoucím generacím?
„Mnohé ze tříd si akci nenechaly ujít
a sešly se na uložení před chrámem,“ do-

FOTO | MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

dala mluvčí. Poslední tubus připravila
místní farnost, která do něj uložila
vzkaz, časopis, pálenku z roku 2020
a text mapující opravy věže.
„Když si srovnáme fotografie, vidíme kvalitně odvedenou práci klempířů,“ řekl děkan Vícha po návratu z věže.
„Obnova kostela by měla být kompletně hotová v červenci a celkově rekonstrukce vyjde na téměř pět milionů
korun,“ řekla Musálková Jeckelová.

Včelaři: Rok jako z učebnic
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Libuje si, že také zdravotní stav včelstev je letos velmi dobrý a podobné hodnocení slyší i od ostatních chovatelů
z regionu.
Navíc právě začíná jedna z nejdůležitějších částí včelařské sezony, a to kvetoucí lípy.
Ačkoli včelaře těší skvělé jaro, tak
upozorňují, že to ještě neznamená výborný celý rok. Stačí propršené nebo naopak extrémně suché léto a výsledky
včelaření spadnou do průměru.
Mírně odlišně jsou na tom včelaři
z vyšších nadmořských výšek. Například se nemohou tolik spoléhat na snůšky pylu z lipových květů.
„Pro nás je důležitější les, například

nyní začaly kvést maliníky. První med
budu stáčet příští týden a už se moc těším, vypadá to opravdu dobře,“ řekl Jaroslav Krystýnek z Karlovic na Bruntálsku.
Na jinak ideální sezoně našel v jeho
regionu chybu na začátku jara. „To začalo kvést mnoho porostů najednou, ale
nyní už je to tak, jak má být,“ nastínil.
I jeho však mrzí zdražování, což
však není jediná potíž. „Je velký nedostatek sklenic, máme problém je sehnat, i když se razantně zvedla jejich
cena. Podobný obrovský cenový skok
byl i u cukru, kterým včely přikrmujeme,“ vysvětlil včelař z podhůří Jeseníků.
I on proto zůstává přesvědčený, že
ceny medu zamíří nahoru na hranici

dvě stě korun a výše. O odbyt však obavy nemá. „Zájem o prodej takzvaně ze
dvora zůstává velký. Lidé vědí, že
u medu je kvalita a znalost původu důležitá,“ zopakoval.
Všechny pak těší zájem mladých lidí
o včelařství, který je rok od roku větší.
„Opět máme prázdninovou školu včelaříků a už bude plno. Poprvé děláme
něco podobného i pro středoškoláky
a také je zájem,“ nastínila včelařka Knedlová, která se podílí na chodu Včelařského naučného areálu v Chlebovicích,
místní části Frýdku-Místku.
Rozmach včelaření vítá i Miroslav
Křenovský z Jeseníku nad Odrou. „Mladí se zapojují stále více. Teď záleží, aby
se o včely starali hlavně ze záliby, nejen z ekonomického hlediska,“ dodal.
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Festival veze hudbu i kejklíře
Novým dějištěm
festivalu, letos s
podtitulem Art & Life,
bude porubská Hlavní
třída a její blízké okolí.
Účinkovat budou umělci
z jedenácti zemí světa.
JANA BEBČÁKOVÁ
OSTRAVA | Hudebníci, akrobaté i pouliční umělci z celého světa vystoupí
o tomto víkendu na Festivalu v ulicích
Art & Life. Ten se letos poprvé uskuteční v Ostravě-Porubě a pro návštěvníky bude po celou dobu trvání zdarma.
„Lidé se mohou těšit na pouliční
umění ve všech jeho podobách. Od
hudby přes divadlo, artisty až po tanec,“ láká ředitelka festivalu Petra Hradilová. „Přijedou k nám performeři z jedenácti zemí.“
Bohatý kulturní program se bude
odehrávat na deseti scénách umístěných po téměř celé délce Hlavní třídy

a jejích přilehlých dvorech. „Poruba
nám nabízí zcela nové příležitosti a věřím, že letošní ročník bude i díky její atmosféře výjimečný,“ okomentovala
přesun festivalu Hradilová.
Hlavní hudební pódium bude na Alšově náměstí. „Na něm vystoupí hned
pětice španělských kapel z Kanárských ostrovů, dále kanadský instrumentalista Aysanabee nebo australské
kytarové duo Opal Ocean,“ přiblížila
Hradilová.
Během celého víkendu si na své přijdou i milovníci divadla. „Děti i dospělé vezmou do pohádkového světa novocirkusoví Žongléros Ansámbl během
představení Hvězdář a Legenda o světle. Francouzští Entr’Act se předvedou
v úchvatných mytických kostýmech,“
vyjmenovala Hradilová.
Kromě toho si pořadatelé připravili
také velkou nabídku doprovodných aktivit. „Děti se určitě mohou těšit na
obří loutky a nejrůznější workshopy.
Součástí bude také vinný, čajový
a dýmkařský festival a nebudou chybět
ani chill out zóny,“ dodala Hradilová.
Akci pořádá tým Colours of Ostrava
a koná se za podpory radnice i kraje.

Propan Punk Fire Show se postarají závěr sobotního dne s dechberoucí akrobacií na obřích kolech.
FOTO | KRZYSZTOF MAZUR
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REZERVUJTE SI JÍZDU NA
PEUGEOTEMOTIONDAY.CZ

PEUGEOT
EMOTION DAY
1. 6. – 28. 7.
Přijďte vyzkoušet novinky
Peugeot 308, 308 SW a exkluzivně
i nejvýkonnější sériový Peugeot
všech dob 508 PSE s výkonem
360 k! Připraveny jsou pro vás
i další modely Peugeot včetně
100% elektrických a plug-in
hybridních verzí.
TESTOVACÍ JÍZDY – SOUTĚŽE
O ZAJÍMAVÉ CENY – OBČERSTVENÍ

PEUGEOT FINANCE by ESSOX

25. 6. FRÝDEK-MÍSTEK, TESCO

26. 6. OSTRAVA, OC FUTURUM

29. 6. OSTRAVA, AVION

30. 6. OPAVA, GLOBUS
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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

INZERCE

Výjimečné výkony
Termínovaného vkladu

Spořicího účtu
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+ Úroková sazba ve výši od 5,5 %
+ Pojištění vkladu do výše 100 000 euro
+ Nulové poplatky za vedení účtu
www.ney.cz |
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+ Úroková sazba ve výši od 5,0 %
+ Pojištění vkladu do výše 100 000 euro
+ Nulové poplatky za vedení účtu

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

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

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

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

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

Takový obraz zkázy se fotografovi MF DNES naskytl z ptačí perspektivy nad obcí Lužice
25. června loňského roku, na podzim už vypadala situace o poznání jinak. FOTO | P. TOPIČ, MAFRA
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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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OBJEDNEJTE SI
TÝDENÍK 5PLUS2
www.5plus2.cz/schrankovne

www.aloos.cz

TOYEN, VIDÍM, ŽE MÁ BÍLÁ STRÁNKA ZAZELENALA, 1951
VYDRAŽENO NA AUKCI 8. 5. 2022 ZA 28.435.000 Kč

12 24. června 2022

Česká republika

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

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

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

FOTO | SHUTTERSTOCK

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

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

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

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

90 %
masa

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

36,90

18,90

26%

49,90

12 ks

BRAMBŮRKY
SOLTY
různé druhy
150 g

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

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

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

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

ZMRZLINA
GIGANT
RIOS
různé
druhy
12x 50 ml

100 g 9,93 Kč

44,90
69,90

100 ml 7,48 Kč

MERUŇKY
volné
cena za
1 kg

39,90
89,90

14,90

35%

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

36%

29,90

19,90

RAJČATA
CHERRY
cena
za 100 g

55%

25%

6,40
12,90

50%

ilustrační foto

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

klasická hudba,
cimbálová muzika, jazz

18. ročník

Andělé strážní
a návraty domů

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

8.–24. 7.

| J. Haydn: Návrat Tobiáše,

www.hudbaznojmo.cz

unikátní světová premiéra opery

MF

Náš kraj – Moravskoslezský
Colours of Ostrava
● Svatováclavský hudební festival
●

24. 6. 2022 / 24

Život na cyklostezce
● Tajemství genealogie
●

INZERCE

Tradice výroby oceli
v ostravské huti sahá
do roku 1951.
Nyní přichází období
transformace.
Chceme vyrábět zelenou ocel
a do roku 2030 dosáhnout uhlíkové
neutrality. Proto v LIBERTY Ostrava
investujeme do nové ocelárny
a do modernizace válcoven.

Náš kraj
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NÁŠ KRAJ – MORAVSKOSLEZSKÝ
COLOURS OF OSTRAVA

18

Festival Colours of Ostrava je zpět. Po vynucené covidové pauze se uskuteční naplno a přiveze řadu hvězd. Od 13. do 16. července opět ovládnou unikátní industriální
oblast ostravských Dolních Vítkovic.

TŘINEC

24

Pro mnohé možná až překvapivě velice zelené město plné vzrostlých stromů a krásných květin žije bohatým společenským a
kulturním životem.

SVĚT CYKLOSTEZEK
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Martin Hiltavský se stará o to, aby v kraji
byla kvalitní síť cyklostezek s potřebným
zázemím. Projednává s obcemi jejich plány, které sjednocuje do jednotné koncepce. Zároveň vytváří strategii cyklistické dopravy.
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Jedinečné okamžiky v rámci svého motta

„koncert v kostele je zážitek“ slibuje jeden
z pěti největších festivalů klasické hudby
v Česku, Svatováclavský hudební festival.

VRAŽNÉ A MENDEL
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PIMPRLÉTO
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JAK SI NAJÍT SVÉ PŘEDKY
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KDYŽ DUŠE VOLÁ SOS

37

Oslavy 200 let od narození Johanna Gregora Mendela v jeho rodné obci Vražné.
Ostraváky čeká loutkový divadelní festival
Pimprléto. Odstartuje 17. července a potrvá
až do 14. srpna.
Genealogickou poradnu Petry Nevelöšové
v Muzeu Těšínska sledovali při pandemii
lidé z celé země.
Nejprve pandemie koronaviru a nyní i válka na nedaleké Ukrajině. Dlouhotrvající
míra stresu se tak projevuje i na psychickém stavu lidí.
Foto na obálce: MAFRA
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maso a uzenářské výrobky z Řeznictví Globus
křupavé pečivo od pekařů Globus
• čerstvé ryby, sýry, zelenina
• koření, dresingy, omáčky
• alko a nealko nápoje
• grily a příslušenství
•

•
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HVĚZDY FESTIVALU SE DAŘÍ VOZIT VELKÉ SVĚTOVÉ HVĚZDY. V ROCE 2018 TO BYL NAPŘÍKLAD PHARRELL WILLIAMS. FOTO: MAFRA

Colours!!!
MARTIN JIROUŠEK

N

ejvětší hudební festival v Česku Colours of Ostrava je zpět.
Po vynucené covidové pauze
se uskuteční naplno a přiveze
řadu hvězd. Od 13. do 16. července opět ovládnou unikátní industriální oblast ostravských Dolních Vítkovic.
„Můžeme slíbit nejlepší ročník v historii, dva roky jsme na něho museli čekat.
Z některých interpretů se mezitím staly
skutečné hvězdy, třeba v případě jihogotických Larkin Poe, tato americká bluesová kapela dříve vyprodávala jen kluby,
dnes už velká pódia,“ říká Zlata Holušová, ředitelka festivalu.
Mezi největší jména patří zejména
The Killers, Twenty One Pilots, Martin
Garrix, LP, Franz Ferdinand, Kings of
Convenience, Meduza, Inhaler, Larkin
Poe, Modest Mouse, Phoebe Bridgers,
Princess Nokia, Sleaford Mods, Hiromi,
Wardruna a řada dalších.
Nepůjde však zdaleka jen o hudbu,
protože vedle zahraničních i domácích
kapel nabídne festival tradičně na mnoha pódiích bohatý doprovodný program

– mezinárodní diskusní fórum Meltingpot, divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace.

STŘEDA 13. ČERVENCE
Američtí Twenty One Pilots z Ohia, jedna z největších hvězd festivalu, přijedou
do industriální výhně Vítkovic hned na
zahájení Colours. Osobité duo zpívá o úzkostech, depresích a nejistotách, však
také jejich styl bývá označován za schizofrenní pop kombinovaný s hip hopem.
„Když skládáte hudbu, která vyjadřuje
pochybnosti, starosti nebo myšlenky
o temnějších věcech, kterými prochází
dospívající člověk, lidé začnou poslouchat, když o tom mluvíte nahlas,“ říkají
samotní hudebníci. Středeční program
jejich koncertem vyvrcholí a pořadatelé
slibují naprostý zážitek s vysoce zábavnou euforickou show oscilující mezi několika žánry.
„Na pódiu si vystačí jen sami dva, podpoření dokonale vizuálně a světelně sladěnou show, do které patří spousta převleků, efektních kostýmů, hořící automobil a strhující energie, s jakou Josh bubnu-

je, dělá přemety a Tylor střídá jeden nástroj za druhým. Vždy až neskutečně sladění s elektronickým podkladem. S publikem přitom občas hrají neobvyklou hru –
vybízejí ho k udržení ticha a vše přes kameru stopují?“ Na pódiu patrně zazní i jejich oblíbený nástroj ukulele.
Italská formace Meduza straší svým
mytologickým názvem jen zdánlivě, na
svém kontě sice mají pohádkový klip
o konci světa, přiveze však extatickou
house music.
„Temnota a zemitost u nich sice stále
visí ve vzduchu, podstata však spočívá
v brilantně namíchaném koktejlu na zlaté pláži. Jakmile ochutnáte, začne jedna
velká popová party,“ dodávají pořadatelé.
Modest Mouse, americká ikona indie
rocku, vystoupí v Česku poprvé. Na Colours patrně zazní jejich ohromující hit
Float On, přivezou ale zejména novinky
ze sedmého alba The Golden Casket. Půjde o spojení neotřelé lyriky protknuté
drsností s černým humorem. Modest
Mouse sedí pevně v sedle své třicetileté
kariéry a Ostravu rozpumpují kytarovými riffy a psychedelickým popem.

Náš kraj

Na tvrdší monotónní notu naladí Sleaford Mods, divoká britská elektro-punková dvojice. Epicentrem jejich ponurých
skladeb se stává brexitem rozdělená britská společnost. Sleaford Mods glosují vzestup krajní pravice, upozorňují na stoupající rasismus, na nejistou budoucnost.
„Obracejí se k lidem, pro které je návštěva supermarketu něco jako výlet na Mars
a nepřestává je to štvát,“ dodává tým Colours. Samotná kapela umí hrát hodně
naštvaně a vztekle, takže k tomu dodává:
„Ten smutek a vztek nikdy nezmizí. Zůstane neustále ve vaší hudbě, protože se
s tím setkáváte na ulici každý den. Vše
míří k horšímu. Ti samí lidé jsou neustále
stále tak odporní. Vztek oslovuje lidi.“
Multikulturní Amsterodam stvořil divokou taneční smršť Bazzookas. Ska, punk
a rock dohromady už přivezli na Colours
v roce 2015 a teď si dají s návštěvníky repete. Parta rozesmátých chlapíků má
v záloze nové album, takže taneční párty
bude ještě živelnější. Působí jako hudební pancéřová pěst. Bazzookas slibují ještě šílenější nápady a za dobu, kdy už deset let brázdí Evropu se žlutým školním
autobusem, udělují festivalům, kde se
cítí nejpříjemněji, vlastní cenu Bazzookas Award. „Naše energie vychází ze srd-
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ce a duše kapely. Všechno jiskří. Nezáleží
na tom, jestli jste muž, žena, mladý, starý, krásný, ošklivý, malý nebo velký, Francouz, Belgičan, Němec nebo Holanďan,
stejně na naše ska ze všech koutů světa a
ze všech dob začnete tančit,“ vzkazuje dopředu zpěvák Bass Barnasconi.
ČTVRTEK 14. ČERVENCE
The Killers, další americký pilíř hudební
show letošních Colours, patřili hned zpočátku k nejzářivějším hvězdám programu. Třpytí se jako jejich domovské Las
Vegas a rockové riffy jim posvětil Bruce
Springsteen. „Chci, abyste na konci koncertu odcházeli s pocitem, že to tihle
hajzlové zvládli!“ křičel zpěvák Brandon
do poblázněného davu v Glastonbury
2019. Festival jim ležel doslova u nohou.
A na Colours to prý nebude jiné.
„Právem patří mezi absolutní festivalové zabijáky, o tom snad není potřeba pochybovat. Ke všemu přivážejí skvělé nové
album Pressure Machine,“ dodávají pořadatelé. The Killers zdobí punc největší
rockové stadionové kapely současnosti.
Nejlepší skotská kapela Franz Ferdinand prošla omlazovací kůrou a na bicí
přijala krásnou Audrey Tait. Na Colours
společně oslaví dvacetileté výročí trvání

LP JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH LETOŠNÍCH
LÁKADEL JE ZPĚVAČKA LP. FOTO: MAFRA

kariéry a budou nové hity. Vedle osvědčeného „globálního“ Take Me Out tak zazní
například novinka v podobě taneční vypalovačky Billy Goodbye, která se objevila na kompilačním albu Hits to the Head.
Na začátku kariéry se přitom řídili pouze
touhou přijít s rockem, na který by mohly tancovat holky, na Colours jim padnou
do náruče snad všichni.
Pokračování na straně 20
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KOTLÍKOVÉ DOTACE STARTUJÍ. ŽÁDEJTE SI
O PŘÍSPĚVEK NA EKOLOGICKÝ ZDROJ TEPLA
Zájemci o výměnu nevyhovujícího kotle
mohou získat finance na nový ekologický
nebo na tepelné čerpadlo. Moravskoslezský kraj startuje 4. kolo kotlíkových dotací, na nové kotle získal 849 milionů korun.
Žádosti opět přijímá elektronicky, a to na
stránkách: LOKALNI-TOPENISTE.MSK.CZ

„Výměna starých kotlů je v našem regionu klíčová pro zlepšení kvality ovzduší. Podle průzkumů
jsou právě lokální topeniště pro čistotu vzduchu
tím největším zlem. Zákaz používání nevyhovujících kotlů měl původně platit od září tohoto roku,
tento termín se ale zřejmě posune o dva roky. To
by ale nemělo být důvod k tomu, aby lidé s výměnami otáleli. Možná mají úplně poslední příležitost, jak na nový zdroj tepla získat významnou
podporu,“ uvedl hejtman Moravskoslezského
kraje Ivo Vondrák a upozornil, že s ohledem
na aktuální mezinárodní dění změnilo Ministerstvo životního prostředí podmínky dotačního
programu. Byla navýšena podpora tepelných
čerpadel a omezena podpora kondenzačních
kotlů na plyn.
Čtvrté kolo kotlíkových dotací je určeno na výměnu starých nevyhovujících kotlů 1. a 2. emisní třídy za ekologické zdroje tepla. „Lidé mohou
dotaci využít na nákup tepelného čerpadla nebo
kotle na biomasu, tedy na peletky nebo kusové

dřevo. Příspěvek také mohou získat zpětně na
plynové kotle, které zakoupili a instalovali od začátku minulého roku do konce letošního dubna,“
vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška. Na tepelné čerpadlo může jeden žadatel
spolu s příspěvkem od kraje získat až 187 a půl
tisíce korun, spolu s dalším příspěvkem od obcí
tak lze teoreticky získat čerpadlo téměř zdarma.
Na kotle na biomasu pak stát přispívá 130 tisíc.
Příjem žádostí na webu:
LOKALNI-TOPENISTE.MSK.CZ
Ministerstvo životního prostředí alokovalo pro
Moravskoslezský kraj na výměnu kotlů 849
milionů korun. „Tato částka vzešla z počtu předběžných přihlášek, které nám lidé v předchozích

měsících nezávazně zasílali. Sešlo se nám jich
5 930, tento počet by měla přislíbená částka dostatečně pokrýt. Můžeme ale předpokládat, že
se do ostré výzvy nakonec přihlásí mnohem více
zájemců. Rád bych v to i doufal, vždyť v našem
regionu se podle odhadů ještě topí ve zhruba 25
tisících nevyhovujících kotlů. Pokud bude zájem
o dotaci vyšší, můžeme pak ještě ministerstvo
požádat o další peníze. Pokud by v programu
prostředky ještě zůstaly, věřím, že by se mohlo
vyhovět všem žadatelům,“ řekl hejtman kraje Ivo
Vondrák s tím, že počet přijatých žádostí není
omezen, lidé se o dotaci mohou hlásit až do
31. srpna 2022.

„Toto kolo kotlíkových dotací je určeno pro nízkopříjmové domácnosti s průměrným měsíčním
příjmem 14 242 korun na jednoho člena rodiny.
Je tam ale řada výjimek, například že domácnosti složené čistě z osob v invalidním důchodu
3. stupně či starobním důchodu své příjmy dokládat nemusí. Kromě peněz od státu získají úspěšní
žadatelé také 7500 korun od kraje, kotlíkové dotace spolufinancuje i 102 obcí v Moravskoslezském kraji. Výše obecních či městských příspěvků
se pohybuje mezi dvěma a dvaceti tisíci,“ sdělil
náměstek hejtmana Jan Krkoška a doplnil, že
domácnosti, které nejsou nízkopříjmové, mají
možnost získat do 31. 8. 2022 příspěvek na výměnu kotle v programu Nová zelená úsporám.
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Pokračování ze strany 19
Italský elektro duet Gioli & Assia jsou
údajně renesance sama o sobě, multimediální a multiinstrumentální. Skladatelky, producentky, zakladatelky labelu Diesis Records. Klubové techno a afro house
dokážou přetavit do jedné velké
electro-popové podívané.
Exotická kráska ze Země vycházejícího
slunce, japonská Hiromi, přenese do vyhaslých pecí jedinečnou atmosféru olympijských her. Do diváckých srdcí se totiž
zapsala díky úvodnímu ceremoniálu nedávné tokijské olympiády. Mimořádně
expresivní klavírní doprovod dokáže spojit s tradičním divadlem kabuki. Na Colours lze očekávat další propojení žánrových škatulek, ovšem s elegancí gejši.
„Svoji hudbu nechci nijak pojmenovávat. Ostatní si ji mohou označit podle svého. Jde o spojení toho, co jsem poslouchala a co jsem se naučila. Obsahuje prvky klasické hudby, trochu rocku, trochu
jazzu, ale nechci jí dávat jméno,“ glosuje
své umění samotná Hiromi.
Americká rocková písničkářka Phoebe
Bridgers návštěvníky zavede do temných
emocí. Pochází z Los Angeles, kde sní
o násilí i romantice. „V jejích působivých
a lyrikou omračujících skladbách se pere

něha s násilím, snění s bdělostí a romantika se strachem, co přijde, ale také jistý
druh ironického odmítání budoucnosti
jako samozřejmosti,“ upřesňuje pořadatelský tým Colours.
A do třetice ještě jedna „Čarodejnice
z ghetta“, sama si tak říká, Princess Nokia. Radikální newyorská raperka, feministka a queer aktivistka, která nemá ke
slovní ani jiné ráně daleko. „Ne že by stranila násilí, to jen zkrátka nesnáší nespravedlnost a je vždy ve střehu, pokud jde o
práva žen, menšin a komunity LGBT. Patří mezi Nuyorican, jak se přezdívá portorikánsko-newyorské komunitě,“ říkají pořadatelé. Princess Nokia, aniž by to její
přezdívka jednoznačně uváděla, je dítě
ponurého Harlemu. V deseti osiřela, matka umřela na AIDS. Drsné dětství se přetavilo do výbušných koncertů, lemovaných skladbami Bitch I'm Posh, Yaya
nebo Dragons.
PÁTEK 15. ČERVENCE
Překračování hranic s ženským elementem potrvá i následující den, kdy se jako
hlavní hvězda představí na Colours již
dobře známá písničkářka LP. Své milostné písně věnuje ženám. Přijede s novinkou Churches.

„Mé názory jsou vším. Nikdy bych je
nevyměnila, i když člověk prochází zklamáními a urážkami, se kterými umělec
bojuje, nebo zkrátka kvůli tomu, že jsem
lesbička. Je toho hodně, ale když tím projdete, aniž by se to dotklo vašeho štěstí
nebo sebehodnocení, je to fakt skvělé,“
říká zpěvačka. Dnes je hvězdou, přitom
začínala jako nájemná skladatelka písní
pro Rihannu nebo Christinu Aguileru.
Bližší je jí ovšem Bob Dylan nebo Pattie
Smith.
Severskou atmosféru přivezou na Colours dvě norské formace Kings of Convenience a mystická Warduna. První pracuje s tklivými akustickými písněmi, druhá
se zvukomalebností neznámých jazyků.
„Nějak cítíme, že nevíme, co děláme. A
tato nevědomost je klíčem k vytvoření něčeho většího, než jsme my. Je to tento pocit, že nevíme, čeho chceme dosáhnout,
který je důležitý, abychom někdy narazili
na něco trochu magického nebo zvláštního,“ tvrdí o sobě Norové z Kings of Convenience.
S elegantně propletenými dvojhlasy
prý připomínají Simona a Garfunkela. Potvrzuje to i jejich loňské album Peace or
Love s hostující kanadskou písničkářkou Feist a s přidanými houslemi.
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•K AR PAT SK É R OU B ENK Y •

V ýsta v a tr a di č ní a r c hi tek tu r y dř e vě ný ch sta ve b
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•SVĚ T Z K OS TE K II •

V ýsta v a vě nov a ná l eg en dá r ní st av eb ni c i LE GO

23. 6 . - 2 . 9. 202 2

•PO ST OPÁ CH MA LÉ
AR CIV ÉVO DK Y NĚ•

Hledáte-li, kam na výlet, nezapomeňte se stavit do Paskova.
Městečko nacházející se na spojnici mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem,
situované na historickém pomezí Moravy a Těšínského Slezska,
dokáže nabídnout víc, než byste čekali.
Lákadlem pro návštěvníky je především postupně rekonstruovaný zámek, jehož vznik sahá až do
14. století, obklopený velkým přírodním parkem v anglickém stylu. V centru města pak najdete
kostel sv. Vavřince, faru z první poloviny 18. století a stejně starou dřevěnou sýpku, rovněž několik soch z druhé poloviny 18. století.
Na zámku si kromě stálých expozic o historii Paskova a zdejším významném obyvateli entomologovi Edmundu Reitterovi můžete prohlédnout také galerii erbů všech rodů, které kdy Paskov
vlastnily přibližně už od roku 1250 až do roku 1945.

D ět sk é p ro h líd ky v o bd o b í le tn íc h p rá z d ni n
K ažd o u s ob o t u a ne d ě li ve 1 4 h o d in

V celém horním patře zámku na Vás čeká nově instalovaná výstava obrazů a fotografií různých
autorů, v přízemí najdete expozici dřevěných modelů kostelů, kaplí a zvoniček severovýchodní
Moravy a Těšínska.

•K OST ÝM OVÉ PR OH LÍ DKY •

Po procházce v zámeckém parku, kterým protékají hned dvě říčky, si pak můžete odpočinout ve
stínu vzrostlých stromů anebo se vydat do města objevovat kouzlo zdejší gastronomie.

K ažd ý p rá zd n in o vý v íke n d vá s frýd e c ký m
zá mke m p ro ve d e p rin c a p ri nc e zn a

muzeumbeskydfm

www.muzeumbeskyd.com

Zámek je nyní v létě přístupný každou sobotu a neděli od 10:00 do 17:00 až do 11. září 2022,
mimo tuto dobu vždy po dohodě s městským úřadem. Do Paskova se pohodlně dostanete nejen
vlakem či autobusem, ale také po frekventované cyklostezce č. 59 vedoucí z Ostravy do Beskyd.
Další informace: tel.: 732 454 636
www.mesto-paskov.cz ● www.slezskabrana.cz
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Warduna naopak sází na mytologickou
ponurost a pohanskou runovou abecedu
futhark. Jedná se o hudební projekt skladatele, zpěváka a muzikanta Einara Selvika aka Kvitrafna. Zaujme i svým bubnováním a přiveze aktuální novinku Kvitravn.
V severském módu bude i vycházející
hvězda finské elektroniky Axel Thesleff.
Libuje si v kontrastech a rád spojuje elektronickou hudbu se světem surových kytar a bicích. „Kromě tanečního hitu Bad
Karma však stojí i za mnohem zádumčivějšími projekty. Své poslední album
stvořil v rámci projektu The Outlaw Ocean,“ dodávají pořadatelé.
SOBOTA 16. ČERVENCE
Elektronická scéna zaujala dramaturgy
Colours natolik, že jí věnují i samotný vrchol programu, sobotní finále. Obstará
jej mladý holandský DJ a producent Martin Garrix se závratnou kariérou. V roce
2018 zavíral zimní olympiádu v Pchjongčchangu: „V roce 2004 jsem jako malý kluk
sledoval, jak Tie¨sto zahajuje olympiádu
v Athénách, a snil jsem o tom, že jednou
budu na jeho místě. Splnilo se mi to
a můžu už jen doufat, že i moje vystoupení teď někoho tak silně inspirovalo.“
Garrix je přitom považován za skromnou

superstar a na Colours of Ostrava zažije
svůj debut.
Irský rock přiveze čtveřice mladíků
z Dublinu říkající si Inhaler. S debutovým albem It Won't Always Be Like This
jako první irská kapela po dlouhé době
opanovali špičku britského žebříčku a nakonec zvítězili v Music Moves Europe Talent Awards 2021.
Fenomén spojený s jižanskou gotikou
na Colours představí Larkin Poe. Elektrickou kytaru mají naladěnou na blues
a údajně zní hodně pekelně. „Blues je velmi mocný žánr, který hodně znamená
pro mnoho lidí, takže se co nejvíce snažíme do něj vnést něco čerstvého,“ tvrdí
Larkin Poe. Jejich nahrávku Venon & Faith nominovali v roce 2020 porotci Grammy na nejlepší současné bluesové album.
Jižanské blues vystřídají jiní melancholici, proslulí Tinderstick. „Ponurost až
k pláči, hlásá reklama a není daleko od
pravdy. Kapela z britského Nottinghamu
těží zejména z melodramatického hlasu
zpěváka a takřka výhradního textaře Stuarta A. Staplese. Jeho tklivý hlas je znám
i z filmového plátna, protože patří ke
dvorním skladatelům francouzské režisérky Claire Denis. V české distribuci

INZERCE

V Třinci běží unikátní
kampaň „180 dní”
V letošním roce Třince investuje do dopravních staveb téměř čtvrt miliardy korun. Jednou z klíčových investic je, mimo výstavby
parkovacího objektu pro více než 80 aut či
rekonstrukce cca 800 metrů dlouhé ulice
Kaštanová, stomilionová rekonstrukce strategického
nadjezdu
v centru města, přes
kterou jezdí denně
tisíce aut do areálu
Třineckých železáren,
do nemocnice, několika příměstských částí či
na místní střední odborné učiliště. Pro častější
využívání alternativního
způsobu dopravy město spustilo kampaň
nazvanou „180 dní”. Tolik dní by měla rekonstrukce trvat. Již nyní je ale zřejmé, že v souvislosti s tím, jako rostou ceny stavebního
materiálu a firmy se potýkají s nedostatkem
dělníků, může být tato doba prodloužena.
„Město již několik měsíců motivuje občany, aby častěji než dříve využívali pro cestu
do a ze zaměstnání, do škol či k lékaři jiný
způsob, než je jízda osobním automobilem,”
uvedla primátorka Třince Věra Palkovská
a dodala: „Máme krásné ekologické autobusy, pro dopravu z místa na místo můžeme vy-

užít kolo nebo se můžeme projít či proběhnout. Až do ukončení rekonstrukce budou
v Třinci probíhat soutěže a aktivity, abychom
na těchto 180 dní trochu změnili své myšlení a nechali auta doma. Přála bych si, aby ta
změna myšlení trvala třeba i déle a občané
využívali alternativní způsoby dopravy
a dělali přitom něco
pro své zdraví,” uvedla
primátorka města.
A reakce se dostavila.
Do tradičních výzev
„Do práce na kole“
nebo „Deset tisíc kroků“ se zapojily stovky
občanů města Třince a okolí, dále pak desítky základních a mateřských škol, organizací
a firem a příkladem šli i zaměstnanci magistrátu města Třince. Narostl i počet těch, kteří
využívají MHD. Své ODISky zaregistrovaly
stovky zákazníků a pravidelně probíhá losování majitelů těchto karet. Ambasadory této
aktivity, kterou nedávno při návštěvě Třince
ocenil i ministr dopravy Martin Kupka, se stali známí třinečtí sportovci – mistryně světa
v orientačním běhu Jana Cieslarová a bývalý
hokejový útočník HC Oceláři Třince Martin
Adamský.

byla začátkem milénia k vidění romance
Trouble Every Day (Miluji tě k sežrání).
Režisérka míní, že hudba Tindersticks je
„podivná kombinace násilí a lyričnosti“.
Balaclava Blues, žhavé eso v rukávu aktuální dramaturgie, přenese publikum
do války na Ukrajině. Kanadsko-ukrajinská formace nabídne ostře protiválečnou
multimediální techno show. Využije
k tomu skrumáže elektrobeatů, folk noir,
ozvěny z ukrajinských lidových písní.
„Vznik představení eskalovalo dění na
Ukrajině, válka na Donbasu, kde zemřelo
mnoho jejich přátel, sestřelení civilního
holandského letadla, ruská anexe Krymu
a pocit nutnosti pokračovat ve vyprávění,“ dodávají pořadatelé z Colours. Balaclava vystoupí ve spolupráci s karvinským
sborem Permoník. „Bude to hold všem,
kteří brání Ukrajinu,“ říká Holušová.
Všechny vstupenky zakoupené i na
podporu neuskutečněných ročníků během covidové pauzy jsou v platnosti. Stále také platí, že Colours jsou vedle velkých jmen na plakátech studnicí nečekaných objevů: „Návštěvníci uvidí mnoho
pečlivě vybraných kapel z celého světa,
které nejsou třeba tak známé, jejich koncerty se však stanou velkým strhujícím zážitkem,“ dodává Zlata Holušová.
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Festivalové doplňky

UKRAJINA CIRK LA PUTYKA SE STUDENTY KYJEVSKÉ DIVADELNÍ A CIRKUSOVÉ AKADEMIE. FOTO: MAFRA

Z

ahájení festivalu Colours of Ostrava, ještě před dlouhou koncertní show, bude ve znamení
války na Ukrajině. Zhostí se jej
známý novocirkusový soubor
Cirk La Putyka, který do své performance
Runners zapojí studenty Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění.
„Bude to příběh o začátku války na Ukrajině. Ukrajinští studenti získali díky okamžité reakci členů souboru Cirk La Putyka útočiště před válkou v Praze.
Divadelní scénu na Colours v areálu
Gongu obohatí dobře známé místní Divadlo Petra Bezruče. Sáhne po jedinečném
ostravském fenoménu v podobě oceňované hudební dokumentární fikce Špinarka, věnované osobnosti zpěvačky Věry
Špinarové.
Pražský soubor Lenka Vagnerová
& Company přiveze taneční inscenaci Panoptikum. Získal Cenu Divadelních novin za rok 2019/2020 a nominaci na Cenu
Thálie 2020.
„Panoptikum je o strachu z cizího a neznámého, o tom, co vše jsme schopni
prodat a za jakou cenu, o hranicích a morálních hodnotách stojících na zisku, o
zábavě bez zábavy, o osamělosti, ale i o
smíchu, odvaze, snech, lidské důstojnos-

ti, kouzelníkovi a reflektorech,“ vysvětlují tvůrci. Nespoutanou improvizaci nabídnou spřátelené soubory VOSTO5
a My kluci, co spolu chodíme. Sílu populárních písní pak v představení This Is
Not a Love Song prozkoumá trojice Uff-

POZVÁNÍ PŘIJAL
AUSTRALSKÝ AUTOR
BESTSELLERU
DALAJLÁMOVA KOČKA
DAVID MICHIE.
tenživot. „Letos se nám povedlo dát dohromady výjimečné inscenace, které získaly řadu ocenění. Navíc, což se na Colours of Ostrava hodí, u řady z nich hraje
významnou roli živá hudba,“ pochvaluje
si výsledek dramaturg divadelního programu Jiří Moravčík.
MELTINGPOT
Vedle hudebního kotle se zpátky vrací
také intelektuální dvojče Colours, mezinárodní diskusní fórum Meltingpot. Odehrává se rovněž v Dolní oblasti Vítkovic

a i na něj automaticky platí vstupenka na
Colours of Ostrava.
Na devíti diskusních scénách se při
jeho pátém ročníku představí více než
200 řečníků z celého světa. Očekává se zejména účast osobností vědy, umění, žurnalistiky, osobního rozvoje a mnoha dalších oborů.
„Jsme přesvědčeni, že dva roky koronavirové pandemie nebo události ve světě
jako válka na Ukrajině ještě podtrhují důležitost našeho fóra v současné době. Věříme, že návštěvníci budou mít o to větší
potřebu o věcech, které se dějí nejen okolo nás, ale i v nás, mluvit a diskutovat,“
říká ředitelka festivalu Zlata Holušová,
která je rovněž kurátorkou fóra Meltingpot.
K hlavním hostům bude patřit takzvaný Ledový muž, sportovec a lektor Wim
Hof. Nositel více jak dvou desítek světových rekordů se nechává podrobovat odvážným kouskům, mrzne v šortkách na
Kilimandžáru, stojí v ledové nádobě
nebo plave pod ledovou vrstvou.
Dalším zajímavým hostem bude bývalý bhútánský premiér Tshering Tobgay,
který za měřítko blahobytu považuje
hrubé národní štěstí. Ekonomickému růstu nadřazuje ochranu přírody, klimatu a
demokracie.
Přijede ale také bezruký a beznohý horolezec Jamie Andrew, který sportuje i po
tak závažném úrazu. Senzaci slibuje
účast francouzského fotografa a takzvaného Tarantina dokumentárního filmu
Vincenta Moona. Zvědavost vzbuzuje
představený buddhistického kláštera
Kagyu Samye Ling Lama Yeshe Rimpoche.
Ostravu navštíví bývalý ministr zahraničních věcí Estonska Toomas Hendrik Ilves, přijede americký výzkumník, futurista, odborník na budoucnost práce a vzdělávání John Moravec. Pozvání přijal australský autor bestselleru Dalajlámova
kočka David Michie, diskusi povede oceňovaný britský básník, prozaik, dramatik, redaktor Lemn Sissay. Debatovat
bude i historik Igor Lukeš a o ochraně
amazonských pralesů pohovoří aktivista
Agustin Allpa Grefa.
Ani domácí scéna nezůstane pozadu,
opakovaným hostem Meltingpotu bude
uznávaná filozofka a představitelka fenomenologie Anna Hogenová, přijede i jaderná fyzička Dana Drábová. Publikum
se může těšit také na sociologa Daniela
Prokopa nebo chirurga Tomáše Šebka.
Slovo dostanou psychoterapeut Jan Vojtek, neurochirurg Vladimír Beneš a překvapí účast propagátora kryptoměn Petra Máry.

Senioři v Havířově

SE NENUDÍ

Aktivní podzim života plný zábavy v dobré společnosti. Tímto
heslem se řídí město Havířov a pro všechny seniory, kteří
mají zájem, pořádá spoustu volnočasových aktivit. Takový
havířovský senior se může rekreovat, vzdělávat, soutěžit,
zpívat, tančit nebo sportovat.
Na území města Havířova se nachází 11 klubů seniorů, kde mohou senioři trávit svůj
volný čas. Pořádají se zde odborné přednášky, besedy, oslavy jubilantů, sportovní a kulturní činnosti s různým zaměřením,
pohybová cvičení v zájmových skupinách,
jednorázové aktivity. Jako první klub seniorů byl na území města zřízen Městský klub
důchodců, dále pak byly do činností a aktivit zapojeny další kluby seniorů. Statutární
město Havířov v rámci zdravého, důstojného a aktivního stárnutí realizuje mnoho akcí
a činností různého charakteru. Velké oblibě
se například těší rekondičně-ozdravné pobyty, kde se navazují nová přátelství a poznávají zajímavá místa naší republiky. Populární mezi seniory jsou též vánoční setkání
s vedením města. Sváteční atmosféra je
vždy plná přátelského povídání a úsměvů,
podává se štědrovečerní menu a zní koledy.
Další velmi oblíbenou a vyhledávanou aktivitou je Pochod seniorů. Ten se pořádá každoročně u příležitosti Mezinárodního dne
seniorů. Trasa pochodu je vždy poznávací, v předem určené části Havířova v délce
asi čtyř kilometrů tak, aby ji zvládli i méně
pohybliví senioři. Na startu dostane každý
účastník mapu trasy s políčky pro označení
splněných úkolů. V cíli čeká účastníky hudba, drobné dárky a občerstvení. Vždy se předává ocenění nejstarším účastníkům pochodu v kategorii žena a muž, kteří obdrží
věcnou cenu. Pokud v ulicích Havířova potkáte najednou takových 200 seniorů, vězte,
že se jedná právě o tuto akci.
Hlavně bystré dámy vyššího věku pak vyhledávají možnost vzdělávání na Akademii
III. věku, která je určena občanům ve starobním, částečně invalidním nebo invalidním
důchodu, bez věkového omezení a bez dalších kvaliﬁkačních nároků. Studium je dvouleté a zahrnuje výuku cizího jazyka, obsluhu
osobního počítače a internetu, vybraných

otázek z oblasti sociologie, péče o zdraví,
práva, ekonomie, historie, geograﬁe a další.
Hojné účasti se těší také turnaje v různých společenských hrách či hraní kuželek.
Úspěchy, a to nejen mezi seniory, slaví ruční práce, které končí prodejními výstavami.
Oblíbené je také mezigenerační zdobení
vánočních a velikonočních perníčků. Když
k tomu přidáme oslavy jubilantů, setkávání
seniorů z okolních měst, snídaně s primátorem, Mikulášskou nebo Bramboriádu, není
divu, že diář havířovského seniora je plný.
„Na všechny jmenované aktivity velkou částí přispívá město, nebo je hradí úplně. Havířovu se kdysi říkalo město mladých, ale

jelikož čas letí jako bláznivý, už to neplatí.
V našem městě je spousta seniorů, kteří
touží smysluplně trávit svůj čas v dobré společnosti, chtějí a umí se bavit. My jim to rádi
dopřejeme. Za skvělou práci a péči o seniory děkuji svým kolegyním z odboru sociálních věcí a věřte, že v Havířově se nebojím
být seniorem,“ svěřila se úsměvem náměstkyně pro sociální oblast Stanislava Gorecká.
www.havirov-city.cz
Foto: zdroj Magistrát města Havířova
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Z BENEFIČNÍHO KONCERTU KAPELY HRADIŠŤAN & JIŘÍ
PAVLICA. FOTO: MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE

A

si nikdo nemůže čekat, že v tradičním ocelovém městě, železném
srdci republiky, Třinci, najde staré
historické památky, paláce nebo chrámy. Z tohoto prvního pohledu město, ve
kterém se od roku 1839 vyrábí jedna z nejkvalitnějších ocelí na starém kontinentu,
nemá až tak co nabídnout.
To ale vůbec neznamená, že nestojí za
návštěvu. Turisté, ať již pěší, nebo vyznavači cyklistiky, třeba určitě využijí návštěvy mnoha vrcholků hor nádherných
Moravskoslezkých Beskyd, které ze tří
stran toto město obklopují. Na nich lze najít ubytování a wellness jak v luxusních hotelích a chatách, tak si užít klidu a pohody
v některé z tradičních gorolských chaloupek – zcela „mimo civilizaci“.
Pro mnohé možná až překvapivě velice zelené město plné vzrostlých stromů
a krásných květin žije bohatým společenským a kulturním životem. Jejich Oceláři
získali letos v boji s pražskou Spartou hokejový zlatý hattrick, narodila se zde aktuálně nejkrásnější Miss České republiky
2022 Krystyna Pyszková nebo skvělá bojovnice v thajském boxu Karolína Klusová.
Za hranice regionu se již dostaly „zvěsti“ o vysoké úrovni místní knihovny
a kina Kosmos. Doporučit můžeme návštěvu Muzea Třineckých železáren
a města Třince, krásný je obrovský sportovní areál StaRS s moderním letním koupalištěm. A co je jinak v Třinci nového?
DĚTI SE RADUJÍ Z NOVÉHO HŘIŠTĚ
V OSŮVKÁCH
Letos 4. dubna začaly práce na realizaci
nového veřejného dětského hřiště u Základní školy Osůvky s pěti hracími prvky
a s dopadovou plochou z lité gumy. Po
zhruba měsíci, v pátek 13. května 2022,
bylo hřiště předáno dětem k užívání. Náklady na vybudování hřiště činí 1,5 milionu korun.
„Město každoročně vynakládá nemalé
peníze na údržbu, rekonstrukce či výstavbu nových sportovišť, tělocvičen, dětských hřišť a herních prvků. Jsme přesvědčeni, že investice do dětí a mládeže
se vždy vrátí,“ uvedla primátorka Třince
Věra Palkovská.
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Třinec
není Praha.
No a co?
V letech 2019 až 2022 investovalo město do výstavby nových hřišť a herních prvků téměř 14 milionů korun. Náklady na
opravy a údržbu všech dětských hřišť, fotbalového a atletického hřiště a herních
prvků v lesoparku dosáhly téměř 27 milionů korun. Město chystá výstavbu dalších
nových veřejných hřišť nejen v centru
města, ale i v příměstských částech Třince.
PĚŠINY V TŘINECKÉM LESOPARKU
MAJÍ OPĚT „USTLÁNO“
„Pavučina“ chodníčků a stezek v 24hektarovém zeleném srdci Třince má po roce
opět nový „kabát“. Celkem 400 metrů
krychlových štěpky tvoří nový povrch na
celkem 4,5 km pěšin, které jsou doplněny o mostky přes vodní toky.
Hojně navštěvovaný lesopark v Třinci
vítá šesti vstupy a nabízí řadu odpočinkových míst s charakterem parkových
úprav. Postupem let zde vznikla nová dětská hřiště, lesní učebna, pobytové loučky, odpočinkové plochy doplněné výtvarnými a dětskými hracími prvky tak, aby
každé místo nabídlo návštěvníkům různé druhy vyžití. Na své si přijdou inline
bruslaři na asfaltových cestách. Letos byl
obnoven Labyrint, který se nachází ve
středu lesoparku.
Součástí lesoparku je i areál minigolfu

a dětského lanového parku, kde je možné se i občerstvit. V rámci tohoto areálu
byla v minulém a letošním roce postavena Lesní pozorovatelna a Naučná stezka.
Přibyly zde hřiště na discgolf a lesní posilovna, je možné si zahrát na novém hřišti
oblíbenou hru pétanque či nasypat dobrotu do originálních krmítek pro ptáčky.
Nedaleko lesoparku je velký sportovní
areál s rekonstruovaným letním koupalištěm.
VÝTĚŽEK Z KONCERTU
PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Dobrá věc se podařila! Nový stropní zvedací a asistenční systém pořídí Centrum
sociální pomoci pro svůj stacionář Radost z výtěžku benefičního koncertu kapely Hradišťan & Jiří Pavlica. Koncert se
konal v květnu v Evangelickém kostele v
Třinci. Transportní systém, který vyjde
cca na milion korun, pomůže při přemísťování imobilních klientů mezi místnostmi a při přesunu na vozík či lůžko. Zvýší
se tím komfort klientů a především se
ulehčí těžká, fyzicky náročná práce zaměstnanců centra. „Činnosti, jež každodenně spolu s klienty vykonávají, považují mnohdy za své poslání a dávají do nich
víc než jen fyzické síly, ale i svá srdce,“
uvedl Radim Kozlovský, náměstek primátorky města Třince.

DĚTI I JEJICH RODIČE URČITĚ POTĚŠÍ NOVÉ
VEŘEJNÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
OSŮVKY (VPRAVO). PŘÍJEMNÉ OBNOVY SE
DOČKAL I TŘINECKÝ LESOPARK (VLEVO).
2X FOTO: MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE

inzerce

SVŮJ UM PŘEDSTAVÍ ŘEZBÁŘI
U HLUČÍNSKÉHO JEZERA
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Společně s vedením města Hlučína a stavební firmou
Gardenline s.r.o. se podařilo opět vyjednat možnost
letní rekreace ve sportovně rekreačním areálu u Hlučínského jezera, a to od 24. června do 4. září 2022. Řezbáři z blízka i daleka tak rozezvučí své pily v termínu od
8. do 10 července, a to na místě s nezaměnitelnou atmosférou v rámci tradiční akce Prajzská řezbářská show.
Svůj um předvedou řezbáři nejen
z Čech, ale také z Polska a Slovenska. Návštěvníci třídenní akce se
mohou těšit na zajímavá díla, kde
pomocí motorových pil, dlátek
a dalších řezbářských nástrojů budou vznikat unikátní a originální

dny, ve kterých jsme cenu za vstup
zachovali stejnou jako v roce 2020.
Pravidelné návštěvníky bychom
chtěli motivovat zakoupením
celoroční permanentky v hodnotě 990 korun, která v případě
každodenní návštěvy vychází na

dřevěná díla dle zadaného tématu, která si budete moci zakoupit
v dražbě. Součástí show bude také
„rychlořezba“, během které budou
autoři tvořit dle vlastní fantazie.
Dřevěné sochy z minulých ročníků
můžete vidět například u Hlučínského jezera (Vodní lyžař) nebo na
chodbě našeho zámku, kde stojí
socha Otakara II. Kromě řezbářské
show čeká na návštěvníky akce
bohatý kulturní program v podobě známých, ale i regionálních kapel, stánky s občerstvením a chybět nebude ani rozmanité vyžití
pro děti.
Samotný sportovně rekreační
areál bude v rámci letošní sezóny
otevřen denně od 8 až do 22 hodin. Výše vstupného se vzhledem
k rostoucím nákladům na údržbu
o víkendech zvedla na 80 korun za
vstup, ale zároveň jsme letos zohlednili do ceny vstupného všední

14 korun za vstup. K dispozici budou také 10 a 20 vstupové permanentky, které se dají uplatnit
jako skupinové vstupné. Vstupné
bude k zakoupení pouze na hlavní
bráně u vstupu do areálu na ulici
Celní a novinkou bude možnost
bezhotovostní platby platební
kartou. V současné době probíhá
reorganizace pokladny a vstupu
do areálu tak, aby majitelé permanentek nemuseli čekat v případné
frontě u pokladny a mohli projít
turniketem bez čekání. V době
od 22 do 8 bude vstup do areálu
uzavřen. Vodní plocha pro plavání
a další vodní aktivity nebude omezena. Omezen bude pouze prostor
vyznačený bójkami, a to u výpustného objektu, přelivu a břehů
v kozmické oblasti za oploceným
areálem. Tyto oblasti budou pořád
staveništěm a budou zde probíhat
stavební práce. Proto apelujeme

na dodržování zákazu vstupu do
těchto oblastí. Porušení tohoto
zákazu bude řešeno bezpečnostní
službou, městskou a státní policií. V rámci areálu se můžete těšit na brouzdaliště pro nejmenší,
nafukovací trampolínu, plážový
volejbal, minigolf, disc golf, tenis
či nohejbal, florbal, street basket,
vodní lyže, horolezeckou stěnu
a další sportovní aktivity. V areálu
nebude letos z důvodu opotřebení mola možnost zapůjčení šlapadel, ale bude posílena možnost
zapůjčení padleboardů či koupě
nafukovacích lehátek. Novinkou
bude také možnost půjčení plážových lehátek či rozšíření kapacity
stojanů na kola. V současné době
probíhá také posouvání nuda pláže blíže k budově vodní záchrany.
Proto zde prosíme návštěvníky
o ohleduplnost k nově vysazeným
porostům, potřebným k zalesnění
tohoto místa. Velkou atrakcí bude
také zajisté vytvoření nové pláže

a vytvoření zálivu v místě bývalého „oka B2“, kde do budoucna
plánujeme umístění nafukovacích
vodních atrakcí. Vstup psům do
areálu je zakázán! Zprovozněn
bude i autokemp. Vjezd do autokempu bude z ulice Jahodová
a bude umožněn pouze pro potřeby ubytování. Vstup na koupaliště
z ulice Jahodova nebude z důvodu stále probíhajících prací v kozmické části umožněn a vstup zde
bude kontrolován bezpečnostní službou. Parkování je možné
pouze na vyznačených plochách,
cena je stanovena na 50 korun za
den. Provoz areálu je plánován do
4. září 2022 včetně. Podrobné
a aktuální informace nejen o provozu areálu a službách, ale hlavně
o kulturních i sportovních akcích,
ale i samotné řezbářské show,
jejíž realizaci finančně podpořil
Moravskoslezský kraj, najdete na
www.sak-hlucin.cz.
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Svět plný
cyklostezek,
moje práce
STANISLAV JAKEŠ

S

tará se o to, aby v kraji byla kvalitní síť cyklostezek s potřebným
zázemím. Projednává s obcemi
jejich záměry a plány, které sjednocuje do jednotné koncepce.
Zároveň vytváří strategii cyklistické dopravy, podle níž se budou jednotlivé kroky řídit do roku 2030. To vše je prací krajského cyklokoordinátora, kterým je už
zhruba půl roku Martin Hiltavský.
„Zatím hlavně mapuji aktuální stav cyklostezek a plánuji,“ říká Hiltavský o svém
působení v krajské centrále cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism.
Co je potřeba k tomu, aby vznikla
cyklostezka?
Základem je najít možnosti, kudy trasu
vést, aby byla bezpečná. Potom je potřeba vytvořit projekt a zkonzultovat ho
s dalšími orgány, třeba správou silnic
a Klubem českých turistů, který hlídá, že
na sebe trasy navazují. Propojujeme města, do kterých lidé často dojíždí za prací,
a zaměřujeme se na vylepšování podmínek cyklistické dopravy v intravilánech
měst, tedy zastavěných částech obcí.
Máte zjištěno, na jakou vzdálenost jsou
lidé ochotni dojíždět na kole za prací?
Je to zhruba třicet kilometrů. Lidé chtějí
bez problémů dojet do hodiny, maximálně hodiny a půl. To už máme vysledované. Samozřejmě to platí v hlavní sezoně.
Já sám jsem jezdil dva roky do práce co
druhý den třicet kilometrů. Lidé dojíždějí
do práce na kole ve velkém a vedení měst
v regionu o tom ví. Aglomerace se tak přizpůsobují tomu, aby měli lidé optimální
přístup do práce na kole.
Které město v kraji je podle vás pro
dojíždění nejlepší?
Dobře zpracovanou síť má samozřejmě
Ostrava, která využívá městský ateliér
MAPPA pro plánování pohybu cyklistů
i pěších. Sledují například údaje od mobilních operátorů, aby věděli, kde se lidé
nejvíce pohybují. Ale kvalitní podmínky
pro cyklisty jsou i ve Frýdku-Místku, Ha-

vířově, Opavě, Karviné. Některá větší
města mají i své cyklokoordinátory nebo
koordinátory městské mobility.
Kde už mají své cyklokoordinátory?
Celkem tuto pozici zatím zřídilo zhruba
deset měst v kraji. Jedná se například
o Karvinou, Opavu, Frýdek-Místek. Většina měst má cyklokoordinátora pouze na
částečný úvazek, ale s růstem počtu cyklistů roste i náročnost řízení jejich pohybu. Pravděpodobně to velká města přehodnotí a můžeme se tak dočkat toho, že
v našem kraji bude přes dvacet specialistů, kteří se budou podílet na koordinaci
cyklistické dopravy. Třeba Ostrava má na
to už zmíněný městský ateliér.
Je zdejší cyklistická infrastruktura dobrá?
Určitě není zanedbaná. Krajský odbor
cestovního ruchu a regionálního rozvoje
společně s obcemi je vzorný při údržbě
tras a cyklodoprava se u nás dynamicky
rozvíjí. Stezky jsou kvalitní, bez nějakých
velkých děr. Města si dělají vlastní plány,
jak se o cesty pro cyklisty starat. Využívají
různé dotace, ať už krajské, národní, evropské, nebo v rámci přeshraničních projektů. Oficiálně máme v kraji 2 200 kilometrů cyklostezek. Jsou to cesty se známými žlutými značkami, o které se stará
Klub českých turistů. Kraj pak výrazně
podporuje i elektromobilitu, města mají
půjčovny elektrokol a funguje zde už
zhruba stovka dobíjecích stanic.
Jak je kraj atraktivní z pohledu své
členitosti?
Určitě nemůžeme konkurovat velkým horám, máme ale co nabídnout. V podhůří
Beskyd a Jeseníků jsou skvělé podmínky,
krásná příroda a čistý vzduch. Vyhledávaná je třeba Horní a Dolní Lomná, kde
není velké převýšení a místní cyklostezka
je tudíž vhodná i pro méně fyzicky zdatné sportovce. Krásná trasa vede podél Ostravice, z města se bezpečně dostanete
až do Beskyd. Lákadlem jsou i centra
měst, třeba Štramberk, Ostrava, Opava.
Tam mohou lidé navštívit na kole architektonické a technické památky. Turisté
k nám mohou přijet i vlakem a půjčit si

MARTIN HILTAVSKÝ. FOTO: MAFRA

kolo pro svůj výlet. Lákadlem jsou také
trailové trasy v Kopřivné, na Bílé a v Kletném.
Které místo v cizině je pro vás největší
inspirací?
Například Rakousko nebo Itálie. Ale cyklodoprava se obecně velmi rozvíjí, platí
to o klasických kolech i elektrokolech.
Vzniká třeba spousta dobíjecích stanic
v Alpách, Dolomitech. Každých třicet kilometrů je nabíječka a k dispozici je
v těchto místech i aplikace s mapou.
Může nás inspirovat i to, že v Rakousku
nebo Itálii se kvůli cyklostezkám kope,
dělají se tunely. V tomto ohledu ještě
máme co dohánět. Zaujalo mě, že kolem
Tater vzniká trasa dlouhá dvě stě kilometrů s noclehárnami. Ty bych chtěl i u nás.
Takže se můžou sportovci těšit na
noclehárny?
Ano, plánujeme je v podhůří Beskyd a Jeseníků, podél řek Moravice, Opavy, Odry
a Ostravice. Zatím vytipováváme místa,
kde by byly noclehárny vhodné a nejvíce
využívané. Do tří let jich chceme mít v
kraji zhruba patnáct.
Které cyklostezky letos v kraji vzniknou?
Novinkou je stezka v Horní a Dolní Lomné na Jablunkovsku. Trasu chceme dále
rozšířit a zajistit lepší napojení na Jablunkov, Mosty u Jablunkova a okolí. Jednáme také o vzniku několika cyklotras propojujících českou stranu s polskou Wislou a Ustroněm. Letos by také mohl být
cyklistům k dispozici okruh kolem Hlučínského jezera.

Obec Osoblaha stále buduje….
Obec Osoblaha je malou
obcí Moravskoslezského
kraje, ležící v nejsevernějším cípu okresu Bruntál,
takřka na hranici s Polskem. Čítá okolo 1100
obyvatel a pyšní se řadou
kulturních a historických zajímavostí.
Ale jak je z nadpisu patrné, snaží se také budovat neboli obnovovat či rekonstruovat. Mezi
nejnákladnější projekty, které obec Osoblaha
v roce 2022 realizuje, patří projekt pod názvem Energetické úspory bytového domu
Na Náměstí, Osoblaha CZ.06.2.11/0.0/0.0/
17_097/0015066.

Tento projekt je realizován z Integrovaného
regionálního operačního programu a je zaměřen na zateplení bytového domu č.p. 100105, včetně zavedení centrálního vytápění
a výměny výloh u obchodů, které jsou součástí tohoto bytového komplexu. Projekt je stále
v realizaci a jeho ukončení je plánováno koncem měsíce srpna. Náklady tohoto projektu
sahají k 20 mil. Kč.

Obdobným projektem zaměřeným také na
bydlení a který je v současné době v realizaci,
je Rekonstrukce bytového domu Osoblaha.
Jedná se o kompletní rekonstrukci a dostavbu
řadového bytového
domu, který
byl v minulosti rozestavěn.
Obec získala
na tuto kompletní dostavbu
finance
z Moravskoslezského kraje, a to v rámci
programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020. Ukončení tohoto projektu
je plánováno koncem měsíce září. Náklady
sahají k 5 mil. Kč.
Moravskoslezský kraj obci Osoblaha také pomohl v dalších nákladných projektech, a to například u projektu pod názvem Připojení ČOV
Domova pro seniory, dostavba ul. Slunečná

a připojení na centrální kanalizaci ul. Hlavní, Osoblaha. Zde, jak z názvu vyplývá, došlo
k připojení Domova pro seniory na čističku odpadních vod a k dostavbě kanalizace
na celé ulici Slunečná a Celní, která čítá 14
domů. Tato kanalizace pak byla napojena
na centrální kanalizaci. Projekt je realizován
v rámci programu Drobné vodohospodářské
akce a v současné době je v konečné fázi. Náklady tohoto projektu sahají k 8 mil. Kč.
Dalším stavebním projektem je Rekonstrukce části komunikace a přilehlého chodníku
Osoblaha na ulici Hrnčířská, z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2022, jehož realizace je v počátcích. Je
třeba se také zmínit o projektu zaměřeném
na přípravu projektové dokumentace, který
nese název Snížení energetické náročnosti
budov č.p. 107-110 Osoblaha z Programu
na podporu přípravy projektové dokumentace 2022. Tato dokumentace bude sloužit
jako podklad k dalším opravám bytových
domů v centru obce Osoblaha.
Moravskoslezský kraj byl také vstřícný k místnímhasičůmafinančněpodpořiljejichprojekt
SDH-Osoblaha-výročí 75 let, sport, činnost,
a to v rámci Programu na podporu sboru
dobrovolných hasičů v roce 2022.

Z dotací to ale stále není všechno.
V roce 2022 se obci Osoblaha také podařilo
provést kompletní rekonstrukci 5 koupelen
Domova pro seniory Osoblaha, se zaměřením na bezbariérovost, praktičnost a zlepšení pobytových podmínek. Tento projekt pod
názvem Rekonstrukce koupelen DpS Osoblaha 013D312008401, byl spolufinancován

vrámciprogramuRozvojaobnovamateriálně
technické základny sociálních služeb 013 310
a poskytovatelem bylo Ministerstvo práce
a sociálních věcí.

V neposlední řadě je nutno se také zmínit
o programu prevence kriminality, ze kterého
čerpáme finance na zajištění asistentů prevence kriminality a to z Ministerstva vnitra
prostřednictvím Moravskoslezského kraje

…

tančí a zpívá….
Tradiční kulturní akcí, kterou se
může obec Osoblaha pyšnit, je
tzv. OSOBLAŽSKÉ HUDEBNÍ
LÉTO.
Jedná se o pravidelnou letní hudební slavnost,
kterou pořádá obec Osoblaha ve spolupráci
s neziskovými organizacemi v místním areálu
parku. Pro diváky bývá připraven bohatý hudební program, pro děti pak dětské atrakce,
prodejní stánky a večer slavnostní ohňostroj.
Letošní termín Osoblažského hudebního léta
je 23. 7. 2022 a v hlavním programu Vám od
14 hodin do 22 hodin zahrají tyto kapely: Poutníci, KABÁT revival, TURBO, Rock & Roll Band
Marcela Woodmana. Ve 22 hodin pak noční
oblohu rozzáří slavnostní ohňostroj, doprovázený komponovanou hudbou. Poté následuje
večerní zábava. Bližší informace pak naleznete
na stránkách www.osoblaha.cz případně na
facebooku.
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Svatováclavský
Letos se světovou operní divou El-lnou Garančou.

-

ELINA GARANČA
FOTO: SARAH KATHARINA

J

edinečné okamžiky v rámci svého
motta „koncert v kostele je zážitek“ slibuje jeden z pěti největších
festivalů klasické hudby v Česku,
Svatováclavský hudební festival.
Jeho 19. ročník se uskuteční od 2. do
28. září a nabídne 33 koncertů po celém
Moravskoslezském kraji. Uvede nejen špičkově interpretovanou duchovní
a tzv. starou hudbu, ale i jazz.
SHF bude 2. září tradičně zahájen v ostravské katedrále Božského Spasitele, letos Mozartovou Velkou mší c moll a „Lineckou symfonií“ v podání PKF – Prague
Philharmonia v nastudování dirigenta
Václava Lukse společně s Českým filharmonickým sborem Brno a prvotřídními
sólisty v čele se Simonou Šaturovou. Během zářijového hudebního maratonu se
představí prestižní festivalová rezidenční
tělesa Collegium 1704, Collegium Marianum a Český filharmonický sbor Brno,
ale i Musica Florea, performerka a varhanice Katta či mezzosopranistka Markéta
Cukrová. Závěrečný „svatováclavský“
koncert bude patřit kantátě Svatební košile Antonína Dvořáka (katedrála Božského Spasitele). Pod taktovkou Tomáše
Braunera vystoupí Filharmonie Hradec
Králové, Český filharmonický sbor Brno
a sólisté Pavla Vykopalová, Richard Samek a Svatopluk Sem.

Z programu přinášíme desítku festivalových tipů.

LOTZ TRIO

Mozartův kouzelný (basetový) roh
Česko-slovenské Lotz Trio sklízí úspěch
v Berlíně, New Yorku i Stockholmu precizní interpretací Mozartovy tvorby na
naprosto unikátní repliky basetových
rohů (bizarně zahnuté klasicistní klarinety ukončené kovovým ozvučníkem –
pozn. aut.). Jedná se o jeden z pěti souborů hráčů v celé střední a východní Evropě, na SHF nyní přiveze exkluzivní dobové úpravy Kouzelné flétny nebo Mozartových 25 kusů psaných přesně pro tyto
„muzeální nástroje“.
Sobota 3. září (18.00), Paskov –
kostel sv. Vavřince
Neděle 4. září (15.00), Velká Polom –
kostel sv. Václava

IN MEDIAS BRASS

Maďarský hudební temperament
„Když se podaří propojit povinnost s nadšením, vytrvalostí a v neposlední řadě
i s talentem, může se tato kombinace rovnat mimořádnému úspěchu,“ uvádí se
o jednom z nejuznávanějších žesťových
souborů světa, mladém maďarském In
Medias Brass (absolventi Hudební akademie Ference Liszta).

Díky jejich flexibilitě i špičkové interpretaci a zajímavým aranžmá můžeme
příjemně cestovat fascinujícími dějinami
hudby od barokních koncertů mistrů
Marcella a Vivaldiho přes Borodinovy Polovecké tance až po Kovácsovo Canticum.
Úterý 6. září (19.00), Ostrava –
Slezská Ostrava – Husův sbor
Čtvrtek 8. září (18.00), Sudice –
kostel sv. Jana Křtitele

COLLEGIUM MARIANUM
A ROBERTA MAMELI

Barokní Itálie
Krásy barokní Itálie představí v nejstarším ostravském kostele vynikající italská
sopranistka Roberta Mameli v doprovodu ansámblu starých nástrojů Collegium
Marianum s jejich uměleckou vedoucí Janou Semerádovou.
V současnosti je tato italská pěvkyně
považována za jednu ze světových špiček
v oblasti barokního repertoáru pro její
„sametový a nesmírně hbitý hlas, který
dokáže vystihnout nekonečně širokou
škálu emocí“. Do Ostravy přiváží strhující árie z oper Vivaldiho, Caldary a Händela, s nimiž zazářila ve Vídni, Paříži, Amsterodamu, Lyonu či Barceloně.
Středa 7. září (19.00), Ostrava-centrum –
kostel sv. Václavaxx
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hudební festival
LOCATELLI / TARTINI / CORELLI

Virtuózní houslové koncerty
Nesmírně obtížné italské koncerty Locatelliho, Tartiniho (Ďáblův trylek) či Corelliho provede houslový virtuos Jiří Vodička společně s ansámblem Barocco
sempre giovane. Charismatický houslista
byl již ve svých 14 letech mimořádně přijat ke studiu na Ostravské univerzitě
a díky svému talentu je nejen mladým
koncertním mistrem České filharmonie,
ale hlavně jedním z nejuznávanějších českých sólistů vůbec. Jeho „ďábelská hra“
je zkrátka dechberoucí.
Pátek 9. září (18.00), Bolatice –
kostel sv. Stanislava
Sobota 10. září (18.00), OstravaPustkovec – kostel sv. Cyrila a Metoděje

ADAM PLACHETKA

Mozart / Dvořák / Suk
Festival poctí návštěvou i věhlasný francouzský dirigent Emmanuel Villaume,
pod jehož taktovkou se uskuteční koncert nejlepšího českého basbarytonisty
Adama Plachetky (Vídeňská státní opera,
Metropolitní opera New York) s PKF –
Prague Philharmonia. Zazní jedny z nejnádhernějších skladeb Antonína Dvořáka – Biblické písně, ale i díla Mozartova.
Pátek 9. září (19.00), Ostrava-centrum –
Evangelický Kristův kostel

ADAM BAŁDYCH

Hvězdy polského jazzu
Houslový mág spojující vrcholy klasické
hudby se současnými trendy, jazzem
a improvizačními technikami, to je někdejší „zázračné dítě“ počínající svou kariéru ve 14 letech, nynější ikona nové
vlny polského jazzu – Adam Bałdych. Se
svým kvintetem představí něžný pro-

ADAM
BAŁDYCH

má u nás tato lotyšská diva velkou základnu obdivovatelů, ostatně stejně jako fanoušků, kteří za ní jezdí do Vídeňské státní opery. Nyní přiváží nový program, na
němž jsou jména jako Verdi, Mascagni,
Massenet, Berlioz, Glinka či Čajkovskij.
Jde o její jediný koncert v ČR.
Pondělí 19. září (19.00), Ostrava-centrum
– Evangelický Kristův kostel

LA QUINTA PARS
gram ze svého nového alba Poetry.
Úterý 13. 9. (19:00), Ostrava – Stará Bělá –
Husův sbor

HIPOCONDRIA ENSEMBLE

Brixi: Hudba Prahy 18. století
Hvězdná sopranistka Hana Blažíková, jejíž andělsky křišťálový hlas se objevuje
na více než 30 albech včetně vydání Bachových kantát se souborem Bach Collegium Japan, se nyní představí s basistou
Jaromírem Noskem v novém programu
Hipocondria Ensemble oživujícím díla
pražského barokního skladatele Šimona
Brixiho. Těšit se můžete na krásná a reprezentativní díla podobná svým mistrovstvím dílům Zelenkovým, která si rozhodně zaslouží, aby znovu zněla!
Středa 14. září (19.00), Ostrava-centrum
– kostel sv. Václava
Čtvrtek 15. září (18.00), Frýdek-Místek –
kostel sv. Jana a Pavla

ELI NA GARANČA

Operní gala
Klenotem bude letos Operní gala jedné
z nejlepších mezzosopranistek světa, charismatické divy Ell-ny Garanči. Díky přenosům z newyorské Metropolitní opery

Renesanční chansony a instrumentální
skladby
Vícehlasé renesanční skvosty přiveze komorní ansámbl La Quinta Pars, který
vznikl při studiích jeho členů na prestižním Conservatoire National Supérieur
v Lyonu. Mladí instrumentalisté z Francie, Chile, Japonska a Česka se zaměřují
na historickou a dynamickou restituci renesanční hudby – fascinujícího dědictví
hudebníků Francie XVI. století.
Úterý 20. září (18.00), Orlová –
Evangelický kostel
Čtvrtek 22. září (18.00), Jablunkov –
kostel Božího Těla

BENNEWITZOVO
A ZEMLINSKÉHO KVARTETO

Festivalové smyčcové okteto
Na SHF se exkluzivně setkají dvě top česká smyčcová kvarteta, aby společně
vdechla život Mendelssohnovu Oktetu
Es dur. Romantická hudba zvukových barev komorního souboru se bude střídat
s intimitou děl Haydna a Mozarta (22. 9.)
či Suka a Dvořáka (23. 9.). Tyto projekty
jsou ryze festivalové – nenechte si je ujít!
Čtvrtek 22. září (18.00), Kopřivnice –
kostel sv. Bartoloměje
Pátek 23. září (18.00), Albrechtice –
Evangelický kostel
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koncertů
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Vražné oslaví
věhlasného
rodáka
OSOBNOST JOHANN GREGOR MENDEL
(1822–1884) OBJEVIL ZÁKONY DĚDIČNOSTI,
ZA SVÉHO ŽIVOTA VŠAK NEBYL PATŘIČNĚ
DOCENĚNÝ. FOTO: ARCHIV

JOSEF GABZDYL

V

elmi pestré budou oslavy dvě stě
let od narození Johanna Gregora
Mendela v jeho rodné obci Vražné
na Novojičínsku. „Svého slavného rodáka si velmi vážíme a od roku 2002, kdy

INZERCE

Objevitele zákonů dědičnosti Johanna Gregora
Mendela připomenou koncerty, mše, hrušně,
recept i obnovená historická křtitelnice.
jeho rodný dům v části obce Hynčice odkoupil nadační fond a o třináct let později někdejší statek získala obec, se snažíme o zvelebování expozice,“ uvedla Gabriela Grzegorzová, starostka obce s téměř
devíti stovkami obyvatel.
Hlavní vzpomínkové akce na zakladate-

le genetiky se uskuteční od 20. do 24. července. Úvod bude naplněn duchovnem
s odkazem na Mendela coby kněze, a to
v podobě koncertu vraženských mladých
umělců a mužského vokálního souboru
v místním kostele sv. Petra a Pavla.
„Pro veřejnost bude zřejmě nejatraktivnější sobotní program, hlavní část oslav
v rodném domě a na místním hřišti,“ poznamenala starostka.
Například bude odhalena renovovaná
unikátní křtitelnice, jejíž původ odborníci datují do začátku 19. století, takže v ní
22. července 1822 nejspíše křtili i novorozeného Johanna Gregora, syna německy
mluvících drobných zemědělců. Matka
byla Němka, otec napůl Čech, Mendel
však uměl plynně hovořit oběma jazyky,
k tomu později i latinsky a řecky.
V rodném domě a jeho okolí bude pro
návštěvníky přístupný řemeslný jarmark
s gastronomickou částí. A i tam se podařilo včlenit naprostou unikátnost.
„Zájemce seznámíme s jedinečným
a originálním receptem husy na hruškách, jak ji dělala Mendelova maminka.
Lidé mohou i ochutnat,“ vábí starostka
Vražného na návštěvu oslav. Ostatně ještě v listopadu bude vysázeno dvě stě starých odrůd ovocných stromů, třeba i takzvaných husích hrušní, ze kterých se krajový pokrm připravoval.
Oslavy zakončí v sobotu koncerty skupin HC3 a Tata Bojs, dále ohňostroj
a v neděli vše završí mše svatá.
Mendelův rodný dům už je kulturní památkou, obec navrhuje jeho povýšení
mezi národní kulturní památky. A generální ředitel Národního zemědělského
muzea Zdeněk Novák pak vzhledem k celosvětovému věhlasu vraženského rodáka míří jetě výše. „Mendelův rodný dům
a jeho pracoviště v brněnském Augustiniánském klášteře rozhodně patří na seznam světového kulturního dědictví
UNESCO,“ konstatoval.
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Ostraváky čeká loutkový
divadelní festival Pimprléto
A

mfiteátr Divadla loutek Ostrava letos opět nebude zahálet ani
o prázdninách. Na malé i velké příznivce pohádkového divadelního světa
čeká víkendový program i tvůrčí dílny.
Pimprléto 2022 odstartuje 17. července
a potrvá až do 14. srpna. V letošním roce
bude program obohacený dokonce o výtvarný art camp s japonským loutkářem
pro zájemce ve věku od 10 do 15 let.
Pimprléto začne 17. července Jarmarkem loutkářských dílen. Program u divadla a v jeho okolí začne v 16 hodin. Předcházet mu bude loutková pohádka Nedopečený koláček o jednom koláčku, který
byl netrpělivý a utekl svému cukráři do
světa dřív, než byl dozlatova upečený. Co
se mu v tom světě přihodilo, koho potkal
a proč usedavě plakal sám samotinký na
pařezu i jak to s ním nakonec dopadlo, se
děti dozvědí v 15 hodin a v repríze pak
znovu v 17 hodin. Roztomilou pohádku
vonící vanilkou pro děti od 3 do 100 let sehraje loutkářka Dora Bouzková, která
byla za svůj výkon nominována na Cenu
Thálie v oboru loutkového divadla.
Letošní Pimprléto je doslova nabito
i dalším programem. Divadlo podobně
jako v minulých ročnících pozvalo profesionální a poloprofesionální divadelní
soubory a spolky. O sobotách a nedělích
se tak divákům představí Studio
DAMÚZA, brněnské Divadlo Líšeň, Divadlo Já to jsem, loutková scéna Těšínského divadla Bajka nebo loutkář Ruda Hancvencl. Na diváky čeká stínové divadlo,
tradiční příběh mudrce a hříšníka Fausta, také Červená Karkulka nebo klasické
pohádky trošku jinak, které rozesmějí publikum napříč generacemi, a třeba i poetické loutkové vyprávění o tom, co je to
Řeka, během kterého se diváci možná i
trochu namočí. Samotné Divadlo loutek
odehraje v rámci Pimprléta 13. srpna
svou rockově laděnou inscenaci pro děti,

které nerady špenát, Malá Mína zmlsaná.
Kromě oblíbených sobotních a nedělních pohádek v amfiteátru budou letos
opět připraveny také páteční koncerty,
a nově dokonce loutková představení
pro dospělé. Představení Putin lyžuje brněnského Divadla Líšeň je určeno pro diváky od 12 let. Jeho téma je nadmíru aktuální. Velkým lákadlem koncertů v rámci
Pimprléta bude určitě Jiří Schmitzer se
svými acoustic punkovými písničkami.
Páteční koncerty a divadlo pro dospělé
doplní dětmi milovaná a dospělé bavící
kapela Bombarďák a písničkář Michal
Horák, který získal cenu objev roku v anketě Zlatý slavík a byl také nominován
jako objev roku v anketě Anděl.
Letošní program Pimprléta je navíc doplněn o velmi bohatou kreativní část. Od
18. do 22. července nabídne rodinám s

dětmi možnost navštívit na alternativní
scéně Divadla loutek dřevěné dílny Báry
Hubené. Dospělí s dětmi si během nich
budou moci vytvořit vlastní dřevěnou
marionetu nebo maňáska s dřevěnou hlavou. Od 25.–29. července bude alternativní scéna Divadla loutek patřit pro změnu
příměstským táborům, během kterých
lektoři Pimprléta seznámí děti s loutkovým divadlem zase jinak. Novinkou letošního ročníku je loutkářský výtvarný art
camp s japonským loutkářem Noriyukim
Savou. Celý týden v jeho společnosti
a v prostorách Divadla loutek s názvem
Východ, západ a les je určený zájemcům
ve věku od 10 do 15 let. Projekt je realizován za finanční podpory statutárního
města Ostrava, obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Moravskoslezského kraje
a Ministerstva kultury ČR.
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• jarmark loutkářských dílen • sobotní a nedělní pohádky ve venkovním amfiteátru •
• páteční koncerty pro malé i velké • divadelní představení pro dospělé • venkovní atrakce •
• divadelní dílny • příměstský tábor •
Vstupenky v prodeji od 1. června.

17. července – 14. srpna 2022 • www.dlo-ostrava.cz
Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury ČR.
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Jak se vyznat ve
svých předcích
MARTIN PJENTAK

C

o dostala vaše babička na vysvědčení, jak se jmenovala porodní bába vašeho pradědečka
a koho měl za kmotry? I to se
dá zjistit při pátrání v archivech po rodinných předcích. Jak na to, lidem radí Petra Nevelöšová, která už druhým rokem vede v Muzeu Těšínska genealogickou poradnu. Když se loni kvůli
protipandemickým opatřením muzea zavřela, přesunula se poradna online a tehdy ji začali sledovat lidé z celé republiky i
ze zahraničí. „Měla jsem tehdy sledující i
ze Slovenska, Polska nebo Holandska,“
uvedla Petra Nevelöšová.
Jak se vlastně zrodila myšlenka založit
při muzeu genealogickou poradnu?

INZERCE

Tím, že jsem vystudovaný historik – archeolog, tak se genealogii věnuji od vysoké školy. A když jsem nastoupila do archeoparku v Chotěbuzi, začala jsem dělat na
toto téma různé přednášky a kurzy, až
jsem si řekla, že by bylo fajn to lidem
zpřístupnit pravidelně. Když chtějí začít,
tak jim poradit, co dělat, nebo jim pomoci přečíst nějaký text, se kterým si nevědí
rady.

Co vás osobně ke genealogii přitáhlo?
Studium na vysoké škole. Když jsme
v prváku dostali za úkol přečíst text z matriky, tak jsem myslela, že z té školy vyletím rychlostí blesku, protože jsem nebyla
schopna přečíst vůbec nic. Tak jsme si našly s kamarádkou kurz čtení starých písem, který dělala Blanka Lednická
v Havlíčkově Brodě, a nakonec jsme

tomu obě propadly. Začala jsem rodokmenem vlastní rodiny, ale ten ještě
nemám celý hotový.
Jak to?
Tam je problém, že část rodiny je z Polska, kde matriky leží stále na farách a záleží na jednotlivém faráři, zda vám ji poskytne, nebo ne. U nás je to úplně jiné,
všechno je zdigitalizované, uložené v archivech, takže člověku si stačí sednout k
počítači a všechno dohledat. A navíc ještě jedna rodinná větev pochází z Maďarska, tam jsem se k tomu neodhodlala kvůli jazykové bariéře.
Česká republika je na tom v tomto ohledu
tedy velmi dobře?
Ano, v tomto ohledu jsme na velmi vysoké úrovni.
Pokračování na straně 34
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TAJEMSTVÍ GENEALOGIE PORADNU PETRY NEVELÖŠOVÉ SLEDOVALI PŘI PANDEMII LIDÉ Z CELÉ ZEMĚ. FOTO: ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA
INZERCE

VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ SE NUDIT ROZHODNĚ NEBUDETE

– VYROSTLO TAM NOVÉ MULTIFUNČNÍ HŘIŠTĚ A LESNÍ STEZKA VYHLÍDKA
Město Frýdlant nad Ostravicí si většina spojí s Beskydami a turistikou.
Ne nadarmo se mu říká Brána Beskyd. Ale jen o horách to není. Nově mají
občané i turisté k dispozici multifunkční hřiště s názvem Brána Beskyd
a příjemnou Lesní stezku Vyhlídku, kterou najdete cestou na Ondřejník.

vodním lesíku na ulici Ondřejnická. Plocha, která
neměla jiný význam, než zarostlý prostor mezi dvěma ulicemi, se najednou stala centrem dění nejen
dětí. Vznikl zde zajímavý procházkový okruh cca

Pojďme si oba nedávno dokončené projekty představit.
Brána Beskyd vyrostla na volné ploše v centru
města, která vznikla po původní budově továrny.
Prostor byl mnoho let prázdný, neboť původní
plán vybudovat zde bytové domy se nepodařilo
zrealizovat. Nyní, po dvou letech stavebních pra-

cí má prostor smysluplné využití. Vznikl zde zcela
nový polyfunkční objekt s příjemnou kavárnou,
potřebným zázemím a s nebytovými prostory
v prvním patře. Zbytek tvoří venkovní areál s širokým spektrem využití, např. amfiteátr k pořádání
kulturních akcí, vodní plocha, parkourové hřiště,

fitness a herní prvky, jako je skluzavka (z akátového dřeva), sítě, lezecká stěna, šplhací polokoule,
tunely, trampolíny, balanční most. Nechybí travnatá plocha na piknik a odpočinek a samozřejmě

lavičky. Areál je celoročně volně přístupný, protože součástí venkovní plochy je také kopec nazvaný
Lysá hora, který se bude moci v zimních měsících
využívat na sáňkování. Půjdete-li kolem, zajděte si
na kávičku, dobrý domácí zákusek a nechejte své
děti hrát na hřišti nebo si jen tak odpočiňte u příjemné vodní fontány.
Lesní stezku Vyhlídku najdete na cestě po modré turistické značce směrem na horu Ondřejník.
Jedná se o venkovní areál, který je umístěn v pů-

1 km dlouhý s mnoha zábavnými stanovišti, který
je možné projet pohodlně také kočárkem. Protože je umístěn v původním lesíku, jeho význam je
především hravou a zábavnou formou informovat
o přírodě kolem. Všechny herní i edukativní prvky
jsou z akátového dřeva a najdete zde například
úžasná vyvýšená vyhlídková hnízda na stromech,
houpací sítě s informační cedulí o typech mraků,
které můžete pohledem na nebe sledovat, kruhový amfiteátr s pařezy, naučné chodníky, zábavné
pexeso a ani zde nechybí workoutové hřiště, krytá
posezení a lavičky kolem trasy.
Že Lesní stezka Vyhlídka není jen tak obyčejná se
už ví, protože vyhrála 2. místo v kategorii nejlepší
dřevěné malé stavby roku 2022.
Navštívit Frýdlant nad Ostravicí určitě stojí za to.
www.frydlantno.cz
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Pokračování ze strany 32
Jednak archivy velké množství věci digitalizují samy, jednak u nás digitalizují mormoni, což je Církev Ježíše Krista posledních dní, která sem vyslala dobrovolníky,
kteří se tím zabývají, protože jedním
z hlavních poslání této církve je shromažďovat rodinné informace. Třeba Zemský
archiv v Opavě, pod který spadá i náš region, toho zdigitalizoval opravdu hodně.
Různé kroniky, pozemkové knihy, teď
dělá i vysvědčení.
Takže vy někomu najdete babičku
a k tomu ještě získáte její vysvědčení, z čehož jsou lidé úplně paf. Je to něco úplně
jiného než ten suchý záznam v matrice,
který vám toho o tom člověku moc neřekne. Tam zjistíte třeba, že to byl domkář,
nebo byl sedlák a měl grunt, ale moc navíc už ne. U nás už díky digitalizaci člověk do archivu prakticky vůbec nemusí,
stačí sednout k počítači. Nevýhodou je,
že občas vás to vtáhne tak, že najednou
zjistíte, že jsou už tři ráno, a vy musíte
druhý den vstávat do práce.
Jak daleko jste se třeba dostala při
bádání o vaší rodině?
Nejdále jsem u rodiny z Čech v roce
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1710, což je asi strop, kam se dá při pátrání po předcích dostat. Matriky jsou sice
vedeny už od bitvy na Bílé hoře, ale ty stabilní základy jsou od roku 1710.
Takže od té doby se dají všechny údaje
dobře dohledat bez větších mezer?
Nějaké výpadky se sem tam najdou, ale
opravdu ojediněle. Protože matriky se

„TAKŽE VY NĚKOMU
NAJDETE BABIČKU
A K TOMU JEŠTĚ ZÍSKÁTE
JEJÍ VYSVĚDČENÍ, Z ČEHOŽ
JSOU LIDI ÚPLNĚ PAF.“
vedly ve dvou provedeních, jedno bylo
na faře, druhé bylo uložené někde jinde,
takže když se stalo, že třeba fara vyhořela, tak se to dalo nahradit opisem. Výpadky se týkají jen pár procent toho, co se dá
dohledat.
Našla jste třeba u pátrání po vašich
předcích nějaké zajímavosti?
Naše rodina z Čech byla, dá se říct, nud-

ná, seděli si na svém gruntě a nic moc extra se s nimi nedělo. Ze slezské strany
tady mám jednoho popraveného během
životické tragédie, byl to bratr pradědečka. Ale co jsem dělala pro jiné, tak tam
byli třeba lidé popravení gestapem nebo
komunisty. Takové věci se občas najdou
a pak je složité to těm lidem říct. Třeba u
rodiny, u nichž jednoho z předků popravili po válce, věděli, že přišli o dům, ale
netušili proč.
Potom se odstěhovali do Holandska
a tam už zůstali. Když se pak začali pídit,
proč přišli o majetek, zjistila jsem, že jejich rodina kolaborovala s nacisty, takže
za to byl jejich předek po válce popraven
a byl mu zabaven majetek. A je těžké to
těm lidem sdělit, protože to není hezká
historie.
Co lidi do poradny přivádí?
První polovina jsou lidé, kteří začínají, vůbec nevědí, jak na to. Přijdou, nemají s sebou ani ty základní materiály, takže jim
řeknu, co mají v šuplících najít, a ať si nejprve zajdou na matriku, aby se překonala
lhůta živých matrik, aby se pak dostali i k
těm archivům. Další část je potom, když
se dostanou hlouběji do historie, tak nejsou schopni přečíst to písmo.
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Protože starší matriky nejsou psány latinkou, ale kurentem, což je německá novogotická kurzíva, která se postupem doby
pro běžného člověka stává něčím, co
není schopen vyluštit, zvláště když třeba
pan farář navíc škrábal nebo něco podobného.
A největší problém?
Tady na Těšínsku je to Polsko, to je zakletá část, přes kterou se nelze dostat. Přitom jsme oblast, kde devadesát procent
rodin při pátrání po rodokmenu jednou
do toho Polska dojde. Matriky tam ale
jsou stále na farách a člověk neustále naráží na nepřístupnost farářů, kterým se
moc nelíbí, že by nám je měli ukazovat.
A druhým velkým problémem je písmo, přes to se spousta lidí nedostane. Navíc od druhé poloviny 19. století se začíná písmo zhoršovat, už není psané tak
úhledně jako dříve, kromě toho to bývá
psané často německy a to lidé nevědí, co
s tím. Nedejbože, když se dostanou třeba
k roku 1720 a objeví se latina. Lidé musí
mít aspoň základ toho jazyka, i já třeba
musím občas používat slovník.
Vy jste zmiňovala, že je nejprve třeba
překonat „živé období“ matrik. Co to
znamená?
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MINULOST PÁTRÁNÍ VE STARÝCH DOKUMENTECH JE VELMI POPULÁRNÍ. FOTO: PETR TOPIČ

Rozlišují se dva druhy matrik. Jedny jsou
mrtvé, které leží v archivech, a pak jsou
živé, které leží na matrikách, ta lhůta je
sto let. Takže kdybych si teď řekla, že si
začnu dělat rodokmen, tak pro zápisy své
babičky musím ještě na matriku. A aby
vám matrikářka ten zápis vydala, musíte

dokázat, že je to váš přímý předek. Protože je to pořád živý materiál, ten člověk
může stále žít, takže to nedá jen tak někomu. Člověk si proto musí přinést svůj rodný list, případně rodný list některého z rodičů, aby dokázal, že je to jeho babička.
Pokračování na straně 22
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Zmínila jste vysvědčení, co dalšího se dá
při hledání rodokmenu zjistit?
Z matriky zjistíte jméno, příjmení, povolání, bydliště, jméno rodičů, bývají tam
napsaní kmotři, u svatby svědci, u narození to bývá jméno porodní báby. Objevují se zápisy, že třeba dítě zemřelo při
porodu, nebo jsou tam vpisky o tom, že
měl někdo svatbu nebo že mu zemřel
otec. U svatby se dozvíte i to, že ji třeba
schválil otec. Když jste byli nezletilí, tak
jste se mohli také vzít, ale musel to schválit někdo z rodiny. Nejsložitější jsou zápisy úmrtí, tam se mnoho informací nedozvíme, kromě toho, v kolika letech ten
člověk umřel a na co. Přitom věk zemřelého často není číslo, kterému se dá věřit.
Protože věk zesnulého určovaly děti a ty
často s jistotou nevěděly, kolik měli rodiče nebo prarodiče let. Klidně se tak najdou chyby o deset let. Dokonce se stalo,
že jsem v matrice našla případ dítěte, které zemřelo ve čtyřech měsících, matka
ale uvedla půl roku. I v tak krátkém časovém úseku se byli schopni seknout o dva
měsíce.
Říkáte, že u narození bývalo i jméno
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porodní báby. Ty začaly z matrik mizet
kdy?
To úplně přesně nesleduji, ale na vesnicích to určitě bylo ještě v první půlce 20.
století. Ze začátku to bývaly například bylinkářky, později už ale musely mít odborné zkoušky a osvědčení. Zároveň měly i
právo pokřtít dítě ještě v lůně matky, kdyby náhodou umřelo během porodu, aby

„MUSEL SE POSTARAT O
TĚCH OSM PŘEDCHOZÍCH
DĚTÍ, TAKŽE NAJDEME
ÚDAJE O SVATBĚ, KTERÁ
BYLA I MĚSÍC PO POHŘBU.“
nebylo nepokřtěné. To by pak pro rodinu
byl velký problém, protože by ho nesměli
nepokřtěné pohřbít na hřbitově, ale až za
hřbitovní zdí. Takže když bába viděla, že
to může být komplikovaný porod, tak
dítě předem pokřtila.
Hodně se zmiňuje, že lidský věk se
prodlužuje. Je to údaj, který můžete
čtením matrik potvrdit?

Nedá se říct, že lidský život byl kratší. Třeba v matrikách z devatenáctého století
běžně člověk narazí na osmdesátileté či
devadesátileté. Na průměrné délce života se ale výrazně podepisovala velká
úmrtnost dětí nebo epidemie. Matce se
třeba běžně narodilo třináct dětí, ale dospělosti se jich dožilo třeba jen pět. Tím
ten průměrný věk hodně klesá. Často
také umíraly matky při porodech. Žena
měla za sebou třeba osm porodů a při devátém zemřela i s nově narozeným dítětem. Tam je zajímavé, že otec si většinou
rychle našel novou ženu. Nedržel smutek, ale musel se postarat o těch osm
předchozích dětí, takže klidně najdeme
údaje o svatbě, která byla i měsíc po pohřbu. Ten muž prostě nemohl zůstat na
statek a osm dětí sám. Tohle bylo docela
časté.
Máte s genealogickou poradnou další
plány?
Zatím asi bude fungovat tak jako doteď.
Scházíme se každou poslední středu
v měsíci v historické budově Muzea Těšínska, doufám, že už se nebudeme muset opět dostávat do online prostředí, i
když lidé z větší vzdálenosti by to určitě
uvítali.
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ÚČINNÉ A BEZPEČNÉ
PŘÍRODNÍ REPELENTY
A OPALOVACÍ
KRÉMY
JSTE

PŘIPRAVENI
NA LETNÍ
SEZÓNU?

Nakupujte on-line

www.alpik.cz

Zavolejte nám

774 775 777

Kamenná prodejna otevřena

30. dubna 3128/2b, Ostrava
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Když duše volá SOS
MARTIN PJENTAK

U

ž dva roky žije česká společnost ve zvýšeném stavu nejistoty a ohrožení. Nejprve pandemie koronaviru a nyní i válka na nedaleké Ukrajině. Dlouhotrvající míra stresu se tak projevuje i
na psychickém stavu lidí.
„Nám se zvýšil počet klientů, adiktologům se začaly ve větší míře plnit ordinace a u dětí narostly případy úzkostných
stavů, sebepoškozování či sebevražd,“
přiblížil David Tichý, vedoucí ostravského krizového centra, které nabízí „první“
pomoc lidem v psychické tísni.
Jak se na práci krizového centra projevila
pandemie či válka?
Narostly počty klientů. V první části roku
2020, kdy byla první vlna koronaviru, nejprve mírně ubyli, protože zhruba dva měsíce bylo všechno omezené a zavřené,
my sami jsme měli jen ambulantní služby a pomoc jsme tehdy nabízeli přede-

vším po telefonu. Často jsme ale s lidmi
trávili na telefonu i desítky minut, hodinu a více. Některé byly přímo o ohrožení
koronavirem, některé ne, ale často to
bylo o tom, že něco, co lidé v životě zažili, se jim v té krizi zase obnovilo. Tím, že
to ohrožení nebylo viditelné, bylo to složitější. Navíc se časem ukázalo, že i když
uděláte všechna bezpečnostní opatření,
tak nemáte jistotu, že se vám potíže vyhnou.
Pokračovalo to i s druhou vlnou
pandemie?
S další vlnou se lidé ještě více zúzkostňovali. Když je totiž krize časově ohraničená, tak se dá zvládnout, když se ale najednou ukáže nekonečná, tak lidé, kteří ten
začátek zvládli, k nám chodili s tím, že
nejí, nespí, cítí bezmoc, jsou bez nálady.
A teď, když přišla válka na Ukrajině a ten
covid překryla, tak čekáme, že takových
lidí ještě přibude.
Takže vaše krizové centrum pociťuje

podobné situace až s nějakou časovou
prodlevou?
Krizová pomoc je vždy s nějakým zpožděním. Když byla v roce 2008 hospodářská
krize, tak jsme ji pocítili třeba s půlročním odstupem. Lidé nějakou dobu jedou
ze svých rezerv, které se pak ale vyčerpají, a lidé začnou žádat o pomoc. I po začátku války na Ukrajině jsme měli mírný
nárůst, ale hlavní vlna přijde později.
Zpočátku jsou lidé aktivizováni, pak ale
postupně přijde deziluze a lidé začnou
vnímat, i jak to ohrožení dopadá na ně,
třeba ekonomicky. A to se projeví i psychicky, protože lidé mají nějakou
frustrační toleranci, která když se dlouhodobě překračuje, tak se to může projevit
zhoršením duševního stavu.
Může tlak skončit i duševní nemocí?
I v covidové době jsme měli případy, kdy
se z toho lidé „zbláznili“ a museli být
umístěni v nějakém zdravotnickém zařízení. Jejich organismus šel únikově do nemoci.
Pokračování na straně 38
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PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ STUDÉNKA
VÝBORNÁ KUCHYNĚ, POŘÁDÁNÍ SVATEB, OSLAV, VEČÍRKŮ,
CATERING, TERASA K PŘÍJEMNÉMU POSEZENÍ

Už čtvrtou sezónu po rozsáhlé rekonstrukci si mohou
návštěvníci našeho koupaliště užívat nejen precizně
udržovaný areál, ale hlavně přírodní vodu bez chemie.
Celé prázdniny máme za dobrého počasí otevřeno
od 10:00 do 19:00 hodin.
Vstupné je 80,- Kč dospělí, 40,- Kč děti do 15-ti let,
studenti, ZTP a důchodci.
Více informaci naleznete na:
www.sak-studenka.cz/prirodni-koupaliste
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!
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O PSYCHICE DAVID TICHÝ VEDE OSTRAVSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM. FOTO: ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA
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vání a pokusů i dokonaných sebevražd.

Když jsme u koronavirové pandemie, tak
která skupina obyvatel ji nesla nejhůře?
Obecně pomoc hledají častěji ženy, u nás
jich je mírně nadpoloviční většina. Často
jsou první na řadě lidé ze sociálně slabšího prostředí, protože tam na ně dopadá
i ekonomický tlak. V době řekněme blahobytu před covidem se mnoha lidem podařilo dostávat se z dluhů, měli práci
přes agentury, dařilo se jim řešit exekuce
i bydlení. Na ně koronavirová pandemie
dopadla jako první, protože agenturní zaměstnanci byli bez práce a prostředků
jako první, najednou zase nebyli schopni
platit bydlení či dluhy. U této skupiny je
větší náchylnost, že jako vyrovnávací systém sáhnou k alkoholu. Bohužel covidová krize přinesla velký nárůst problémů
s alkoholem, psychiatři tím byli zahlceni.
U dětí se zase násobně zvýšilo množství
případů úzkostných stavů, sebepoškozo-

Proč třeba děti byly takto zasaženou
skupinou? Čím to bylo? Tím, že byly
v izolaci? Nebo i tím, že na ně dopadala
během krize duševní nepohoda jejich
rodičů?
Určitě obojí. Samozřejmě tam, kde nebylo dobré rodinné a sociální zázemí a některé problémy mírnilo to, že rodiče trávili hodně času v práci, tak se to tím, že najednou byli všichni zavření doma, mohlo
zhoršit, a to zejména v případech, kdy
lidé neumějí dobře pracovat s frustrací
nebo agresí. Mnoho dětí pak zúzkostňovalo to, že nemohou jít ven a musí celý
den sedět u počítačů, následně přišly i poruchy spánku, pak i poruchy chování.
Pro děti je totiž běžné, že se socializují,
sice už jich neběhá po venku tolik jako
kdysi, ale pro mnoho dětí je to stále velmi důležité. A kontakt přes počítač to nenahradil.

To je zajímavý postřeh, protože se
o mladé generaci často říká, že často
komunikuje více přes mobily a počítače
než osobně fyzicky…
Než přišel covid, tak rodiče často dávali
pozor, ať děti netráví u těchto zařízení
příliš mnoho času, ale s covidem, aby se
mohly vzdělávat, tak musely u počítače
strávit skoro celý den.
Jak na tom byli senioři?
Myslím, že byli dobře zabezpečeni, že se
na ně od začátku myslelo. Začaly fungovat různé krizové linky pro seniory, organizovala se pro ně pomoc s nákupy a dalším zabezpečením. Ale třeba kolega
z menšího města mne upozornil, že tam
kvůli tomu, že úmrtnost ve vyšších ročnících byla velká, tak staří lidé následkem
pandemie zůstávali hodně osamoceni.
To byla jedna z věcí, na které jsme se
nyní chtěli zaměřit, ale do toho bohužel
přišla válka na Ukrajině.
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KRNOVSKÝ ZÁMEK

MÍSTO PRO VÁŠ BYZNYS

Pronájem nebytových
prostor v centru města,
pro jednotlivce i společnosti
WiFi připojení k internetu
V areálu se nachází bankovní,
telekomunikační a reklamní služby,
bistro, kavárny, bary atd.
Navíc možnost pronájmu zařízené
konferenční místnosti pro pořádání
porad a mítinků.
ZLT a.s. - Zámecké náměstí 1/13, 794 01 Krnov,
tel.: +420 724 087 248, e-mail: mikala@zlt.cz, www.zamekkrnov.cz

~ tobogán
~ divoká řeka
~ plavecký, výukový
a rekreační bazén
~ vířivky
~ parní sauna
~ VŠECHNY BAZÉNY
SE SLANOU VODOU !
~ opalování na letní terase
~ mokrý bar
~ restaurace
Prázdninová akce:
~ 5 hodin za cenu 3 hodin
užijte si 5 hodin zábavy, relaxace
a opalování nyní pouze za cenu
3 hodinového vstupného
Letní akce:
~ 30. 6. 2022 za vyznamenání vstup
do wellness centra na 90 min.
ZDArmA.

Otevírací doba:
7 – 21 hod., pondělí 10 – 21 hod.
Dukelská 1424/3, 792 01 Bruntál

www.wellnessbruntal.cz
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A chodí si k vám senioři pro pomoc?
Přece jen je to generace, která nutnost jít
k psychologovi nebo psychiatrovi bere
jako stigma. Nejsou přece blázni…
Ano, i když od revoluce uplynulo už přes
třicet let, tak ty názory se stále drží. Přitom chodit k psychiatrovi nebo psychologovi je stejně normální, jako když si na
zlomenou nohu necháte dát sádru. Mladší ročníky jsou tomu více přístupné
a není to pro ně takový strašák. U seniorů
se často stává, že někdo za ně volá třeba:
Máme sousedku, která je na tom špatně.
My máme klienty od 15 až do 100 let, nejvíce je statisticky zastoupena skupina
okolo 40 a 50 let. Ale když mluvíme o starší generaci, napadá mne zmínit jednu
věc, která se během pandemie projevila.
Po koronaviru přišla válka na Ukrajině. Už
vnímáte dopady této krize i u vás?
Zcela určitě. Osobně jsem do toho zapojený už od třetího dne vpádu Ruska na
Ukrajinu, kdy se začalo řešit, co s tím budeme dělat, protože jsme napojeni na integrovaný záchranný systém a podílíme
se na řešení krizových situací v kraji, jako
byly povodně, havárie ve Studénce, střelba ve fakultní nemocnici, žhářský útok v
Bohumíně a podobné události. Logicky
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jsme se tak účastnili nastavování fungování krajského asistenčního centra pro
pomoc uprchlíkům (KACPU), jsem jeden
z pověřených koordinátorů, který pomáhá se zvládáním KACPU nebo psychosociální pomoci jak Ukrajincům, tak těm,
kteří jim pomáhají. A do toho přicházejí
do našeho krizového centra lidé, kteří se
třeba bojí, že může začít třetí světová válka.
Jak vypadá vaše pomoc Ukrajincům?
Pomáháme traumatizovaným lidem, kteří přicházejí z válečné zóny nebo se už u
nás dozvídají, že přišli o své bratry, otce
či syny, kteří padli na Ukrajině. Teď je to
ale teprve na začátku. Lidé k nám teď přišli, musí řešit bydlení, práci, školu pro
děti ,a ve chvíli, kdy se tady stabilizují,
tak se projeví ten psychický stav. Takže
i když jsou už v bezpečí, je o ně postaráno, tak to na ně dopadne a začnou vyhledávat odbornou pomoc. Tahle fáze nás
teprve čeká.
A je systém na takovou zátěž připraven?
Už dlouho se mluví o nedostatku
psychologů a psychiatrů.
Je to tak. Už před covidem byly u psychiatrů a psychologů dlouhé čekací doby.

Lidé třeba řešili nějaký akutní problém,
volali třeba k psychiatrovi, tam se dozvěděli, že musí čekat třeba čtyři měsíce a že
jestli je to nutné, ať se obrátí na krizové
centrum. S covidem takových lidí přibývalo, zejména co se týká adiktologie
a také dětí, kdy pedopsychiatrů je ještě
méně. A když přišla uprchlická krize, tak
se to ještě zhoršilo. Akutní situace ještě
zvládáme, ale když to bude dlouhodobější, tak na to systém není připraven. Na
druhou stranu z Ukrajiny přicházejí zdravotní sestry, lékaři, psychologové a další
odborníci, což je příležitost je zapojit, ale
to nějakou dobu potrvá. V současné
době je ten nápor obrovský, ale zatím
jsme schopni to zvládat, najít různé rezervy, aby to nějak fungovalo.
Přinesly nám zmíněné krize i nějaká
pozitiva?
Bavíte se s člověkem, který s krizemi pracuje a kterého ta práce baví. Já krizi vždy
vidím jako příležitost ke změně, jako přechodovou věc, kterou následně můžeme
využít k dalšímu růstu. Buď se poučíme
a příště krizi lépe zvládneme, nebo na
tom budeme ještě lépe. Nikdo tu krizi zažít nechce, ale vždy z toho můžeme vyjít
posíleni.
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Prožijte léto
ve Valašském
muzeu v přírodě!

Vydejte se na putování za tradicemi,
folklorem a historií Valašska.

5.-6.7. Zvonečkový jarmark
9.7. Hejův nožík
10. 7. Sklářský den
16. 7. Pekařská sobota
23. 7. Romská píseň
24. 7. Anenská pouť
30.-31. 7. Dny řemesel a setkání kovářů
5.-7.8. Jánošíkov dukát
13.-14.8. Starodávný jarmark
27. 8. Myslivosti zdar!

www.nmvp.cz

Centrum jednodenní chirurgie Orlová
– moderní ortopedie bez nutnosti hospitalizace
Centrum jednodenní chirurgie
v Orlové je moderním ortopedickým
pracovištěm, kde je koncentrována
péče o pacienty, u kterých není
nutná hospitalizace přes noc
a tomu odpovídají i nejmodernější
operační výkony.
V centru pracuje zkušený tým lékařů a sester pod vedením primáře, MUDr. Jiřího
Stoška. Společně poskytují špičkovou péči
a zavádějí nejmodernější diagnostické, léčebné a operační postupy při léčbě pohybového aparátu. Součástí této péče je
moderní pracoviště s nadstandartními službami pro pacienty.
Jedním z nejmodernějších operačních výkonů, který na tomto pracovišti lékaři již dva
roky provádějí je nanoskopie.
Nanoskopie je novinkou v diagnostice
a léčbě onemocnění pohybového aparátu.
Nanoskopie je jedna z nejšetrnějších operační technik, která se používá nejčastěji při
operacích kolene. Jedná se o diagnosticko-léčebnou metodu, která se provádí pouze
v lokální anestezii a za pomocí velmi tenké
kamery (nanoskopu), což je pro pacienta
velmi komfortní.

Operační přístup je šetrnější, méně zasahuje do měkkých tkání v oblasti kloubu. Pacient po operaci má menší pooperační bolesti a rychleji regeneruje.
Tato metoda nabízí ještě přesnější diagnostiku poraněných menisků, nebo vazů ve
srovnání s magnetickou rezonancí. Během
celého operačního výkonu je pacient plně
při vědomí.
Nanoskopie jsou vhodné pro pacienty
u kterých je potřeba přesně zhodnotit rozsah poškození kloubu pro lepší plánování

rekonstrukční operace. V rámci léčebných
zákroků je nanoskopie vhodná při menším
poškození menisku např. úrazem. Nanoskopie jsou také vhodné u starších pacientů,
u kterých je celková anestezie riziková, díky
této operační metodě mají starší pacienti
šanci vůbec takovou operaci podstoupit.
Velkou výhodou u nanoskopických operacích je krátká rekonvalescence a přesnější
diagnostika. U diagnostických operací, odchází pacient do 2 hodin po operaci domů,
do 1-2 týdnů je schopen například koleno
plně zatěžovat.
Nanoskopické výkony provádí MUDr. Jiří
Stošek a MUDr. Juraj Straka, oba lékaři ortopedického oddělení Nemocnice Karviná
- Ráj, p.o.
„Rád vidím naše pacienty zpátky na nohou
a bez bolesti, proto se věnuji zavádění nejmodernějších operačních metod v léčbě pohybového aparátu na naše pracoviště Centra jednodenní péče v Orlové“. říká primář
Centra jednodenní péče v Orlové, MUDr.
Jiří Stošek.
www.nspka.cz

Objednejte se!
Ortopedická ambulance
Centra jednodenní péče Orlová:
Tel.: 596 583 474
E-mail: ortamb@nspka.cz

Bestway Lay-Z-spa
VířiVka MiaMi airJet

Bestway Lay-Z-spa
VířiVka BahaMas

180 x 66 cM

180 x 66 cM

Bestway
Lay-Z-spa VířiVka
paLM springs airJet
196 x 71 cM

původní cena

původní cena

původní cena

11 990,-

12 990,-

16 990,-

Nová cena

Nová cena

Nová cena

9 990,-

11 990,-

14 990,-

Bestway BaZén
power steeL Vista
dekor kaMene

Bestway Fast
set pooL

pískoVá FiLtrace
3028 L/h 800 gaL

305 cM x 76 cM

488 x 122 cM

původní cena

původní cena

původní cena

19 990,-

1 990,-

3 199,-

Nová cena

Nová cena

Nová cena

17 990,-

1 490,-

2 499,-

OBI OPAVA, HLUČÍNSKÁ 51, 747 05 OPAVA, TELEFON: 296 601 011
OBI HAVÍŘOV, PŘED TRATÍ 4/1433, 736 64 HAVÍŘOV, TELEFON: 703 822 279
OBI OSTRAVA, VÝŠKOVICKÁ 46/3123, 700 30 OSTRAVA, TELEFON: 296 601 501/561
OBI FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍBORSKÁ ul., 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK, TELEFON: 296 60 41 11

www.obi.cz
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CNN PRIMA NEWS
ZE ŽIVOTA TELEVIZE

Šance pro budoucí reportéry
Š

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

FOTO | FTV PRIMA

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

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

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

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

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

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

Malátný zahraje i Beatles
JOSEF VLČEK

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

U

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

FOTO | M. TUREK, MAFRA

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

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

INZERCE

Velký výběr ročních vozů

SKLADEM

Ušetřete

až 40 %

Tovární záruka

až 5 let

Satelitní zabezpečení

zdarma

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 25. června 2022
Nova

Prima

Prima cool

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

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

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

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

Joj Family
SOBOTA 6.15 Noviny 6.45 Policisté v akci 7.45

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

NEDĚLE 5.55 Krimi 6.20 Noviny 6.50 Policisté

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

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

sérum pravdy

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

Jennifer Lopez ve šťavnatém příběhu o partičce
šikovných striptérek podle skutečnosti

ČTVRTEK | 20:15

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

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

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

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

PÁTEK 9.00 Soudní síň 10.00 Soudní síň 11.00

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

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

Relax
SOBOTA 6.20 Zvěřinec 7.00 Teleshopping

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

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

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

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

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

ÚTERÝ 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store

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

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

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

PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové

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

číslo 412

neděle 26. června 2022
ČT1
6.00

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

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pondělí 27. června 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

úterý 28. června 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

středa 29. června 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

čtvrtek 30. června 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pátek 1. července 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INZERCE

INZERCE

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

ÚČINNĚ A BEZPEČNĚ S AKTIVNÍM KYSLÍKEM

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

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

MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST
NA POTÍŽE S PROSTATOU

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

INZERCE

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

%
8

DLUHOPISY
E-FINANCE

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

Objednávky

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

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

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

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

LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ S WELLNESS V BRNĚ

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

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

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

EFI SPA Hotel
člen e-Finance Group

54 24. června 2022

Česká republika

Trpící Ahmed

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

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

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

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

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

INZERCE

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

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

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

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

Tajenka: … ten, kdo rychle uvěří.

INZERCE

Věrnostní
Beskydkarta

Nakupujte výhodně
s věrnostní BESKYDKARTOU
Pořízení karty

ź

ź

Výhody:
Sleva z nákupu

ź

ź

ź
ź

Pokud na prodejně družstva uhradíte svůj nákup věrnostní Beskydkartou,
bude Vám z každého nákupu poskytnuta sleva od 2,2% do 11% podle
výše Vašich měsíčních nákupů celkem.
Sleva se během kalendářního roku načítá a po jeho ukončení Vám bude
připsána její výše v korunách na Vaši kartu (nejpozději do 15. ledna
následujícího roku).
O výši slevy Vás budeme pravidelně informovat ve výpisu z Vaší karty.
Pokud u nás nakoupíte výrobky označené zelenou cenovkou a
zaplatíte věrnostní Beskydkartou, bude Vám na pokladně odečtena
sleva.

Soutěže

ź

Na našich prodejnch pravidelně pořádáme soutěže o hodnotné ceny,
kterých se můžete zúčastnit pouze s věrnostní Beskydkartou.

Finanční bonus
ź

ź

Ze zůstatku Vašich ﬁnančních prostředků na kartě Vám poskytneme
ﬁnanční bonus ve výši 0,75% p.a. ročně (zůstatek se zhodnocuje do
výše 300.000 Kč). O výši bonusu budete pravidelně informováni.
Finanční bonus bude, na základě propočtu k 31. prosinci daného roku,
připsán v korunách na Vaší kartu nejpozději do 15. ledna následujícího
roku.

Bezhotovostní převod

ź
ź
ź

Z karty máte možnost provádět bezhotovostní převody na jiné účty.
Kartou můžete úhradit také složenky, které nyní hradíte např. na poště.
Převodem z Vaší karty zaplatíte pouze 1,- Kč bez ohledu na výši
bezhotovostního převodu.

ź
ź

Na kterékoliv prodejně družstva COOP Beskydy nebo na
www.coopbeskydy.cz naleznete jednoduchou smluvu pro vypsání Vašich
osobních dat potřebných k výrobě Vaší karty.
Po vyplnění smlouvu donesete na kteroukoliv prodejnu a uhradíte zálohu
200 Kč za poskytnutí karty.
Do 14-ti dnů Vám kartu zašleme zpět na prodejnu (popř. adresu domů).
Po obdržení karty si na prodejně navolíte svůj čtyřmístný PIN a můžete
začít kartu a její výhody užívat.

Funkce:
ź

ź

ź
ź

ź

Každá karta je zajištěna tzv. PINEM, který si určíte sami a Vaše ﬁnanční
prostředky jsou bezpečně chráněny před zneužitím cizí osobou.
Z Vaší karty můžete provádět vklady a výběry hotovosti přímo na
prodejnách družstva (viz. Podmínky provozu věrnostní Beskydkarty), a to
bez jakéhokoliv omezení nákupem.
V intervalech, který si sami určíte (tj. měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo
ročně) Vám budeme zasílat detailní výpis všech operací na kartě.
Současně si můžete vybrat formu zasílání výpisu, buď zdarma
elektronickou poštou nebo prostřednictvím poštovních služeb za
poštovné přímo k Vám domů.
Veškeré údaje z karet včetně osobních údajů jsou důvěrné.

Poplatky:
ź

ź

ź
ź
ź

Věrnostní Beskydkarta je vystavována pro členy a pro zaměstnance
družstva ZDARMA.
V případě, že se nejedná o zaměstnance nebo člena družstva se za
pořízení Beskydkarty platí záloha ve výši 200 Kč, která bude vrácena v
případě zrušení a vrácení karty.
Za každou další kartu (např. v případě ztráty nebo poškození)) uživatel
hradí její plnou cenu.
Vedení karty a veškeré operace s kartou
pro Vás družstvo zajišťuje ZDARMA.
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„Pod menším tlakem nebudu“
Fotbalový kouč Pavel Vrba se po 18 letech vrátil do ostravského Baníku, kde začínal s trénováním
JIŘÍ SEIDL
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Trenér
Pavel Vrba se po 18 letech vrátil do Baníku Ostrava. A přeje si, aby ostravští
fotbalisté navázali na úspěšný rok 2004,
kdy slavili titul a za vítězstvími je hnaly
zaplněné Bazaly.
„Za těch osmnáct let se toho hodně
změnilo. Ale Ostrava je Ostrava, vždy
byla svá. Doufám, že tady zažiju to, co
při svém předchozím angažmá,“ řekl
Vrba, který v Baníku začínal jako dorostenec a odstartoval v něm i trenérskou
kariéru, byť u mužů byl v mistrovské sezoně 2003 až 2004 „jen“ asistentem
Františka Komňackého.
Myslíte na titul?
Takhle na začátku sezony bychom si
měli dávat postupné cíle. Baník v minulé
sezoně nezklamal, byl v první šestce, což
je celkem úspěch. Na to chci navázat, to
by měl být první krok. Chci postoupit do
šestky. Po základní části, když dopadne
dobře, si třeba můžeme říct více.
Potom, co jste na jaře skončil ve
Spartě, jste se velmi rychle dohodl
s Baníkem. Bylo to tak?
Rozhodování bylo jednoduché. Hodně
rychle jsme byli s majitelem domluveni.
Co vám řekli v rodině, že budete blíže domovskému Přerovu?
Manželka mi do fotbalu moc nekecá.
(směje se) Rozhodnutí bylo víceméně
na mně. Beru to spíše pro sebe, že se vracím někam, kde jsem zažil úžasnou atmosféru, krásné roky a možná Baníku

Určitě nejsem poslední díl. Těch dílů
musí být moc, aby si vše sedlo a fungovalo. Prvním byl majitel, který klub po
předchozím období stabilizoval. Baník
už je brán jako silné mužstvo, i kádr se
obměňuje do kvality. Hráči zde chtějí
jít, protože vědí, že klub má nějaký
směr. A pokud se mi tým jako trenérovi
podaří posunout na hřišti ještě dál,
i když Tomáš Galásek odvedl dobrou
práci, bude to jen dobře. Správných kroků zde bylo uděláno v poslední době
hodně. Věřím, že se dostávám do klubu,
který funguje. Pro úspěch udělám maximum.
Trenér Pavel Vrba se vrací do kraje.
něco dlužím. Proto byla domluva s majitelem lehká. Žádné smlouvání, vše bylo
hned a asi to tak mělo být.
Minulé roky jste Baník sledoval jako
soupeř. Co mu chybí, aby se vrátil
do absolutní špičky?
Baník si hlavně prošel hodně složitým
obdobím. Po titulu v roce 2004 byla euforie a vypadalo to, že se nemůže nic
stát. Ale přišel strašně rychlý pád, přišly
roky, které nebyly podle představ majitelů ani fanoušků. Naštěstí se vše obrátilo a Baník zase pomalu, ale jistě šplhá
do pozic, na nichž by se měl pohybovat.
Doufám, že klub je stabilizovaný a udrží se nahoře delší dobu.
Baníku se nedaří porážet nejsilnější
soupeře Plzeň, Slavii a Spartu. Analyzoval jste si proč?

FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA

Na druhou stranu ale někomu hodně
zkomplikoval minulý ročník ligy...
(V předposledním kole doma remizoval
se Slavií Praha 1:1 a definitivně ji připravil o šanci na titul – pozn. red.) Přál
bych si, aby byl plný stadion, aby fandové chodili jako v roce 2004. Chtěl bych
je poprosit, aby vytvořili atmosféru jako
před těmi roky. Aby byli spokojení, jak
hrajeme doma. To by byl začátek. Samozřejmě budu rád, když budeme trápit favority, protože takové zápasy mužstvo
posilují, posouvají. A když budeme mít
dobré výsledky s dalšími soupeři, bude
to cesta, po níž by Baník měl jít.
Očekávání fandů jsou velká. Mnozí
si přáli váš návrat. Berou vás jako
poslední díl k tomu, aby byl Baník
znovu úspěšný a probojoval se do
evropských poháru.

Mladé Češky čeká šampionát
FRÝDEK-MÍSTEK | Loučením s Českem bude pro Báru Beránkovou mistrovství Evropy fotbalistek do 19 let,
které se uskuteční od 27. června do
9. července v Moravskoslezském kraji.
„Jdu studovat do zahraničí, k čemuž
mi fotbal pomohl. Na univerzitě v Bostonu budu hrát za tamní tým,“ řekla
brankářka Beránková, která letos maturovala na gymnáziu v Hradci Králové.
V první lize ale nastupovala za Pardubice. „To je trochu paradox,“ usmála se
vědoma si řevnivosti, která mezi krajskými městy panuje.
Nyní už má v hlavě nadcházející šampionát, který Češky začnou 27. června
v 11.00 na Městském stadionu v Ostravě s Francií. Dále se od 17.30 utkají
30. června v Opavě se Španělkami
a 3. července ve Frýdku-Místku s Itálií.
Dějištěm mistrovství je ještě Karviná.
Tamější rodák a brankář ostravského
Baníku Jan Laštůvka je ambasadorem

mistrovství Evropy. „Hlasy, že by holky neměly hrát fotbal, jsou nesmyslné.
Doufám, že je fanoušci přijdou podpořit,“ prohlásil Jan Laštůvka.
„Z mého pohledu brankářky je super,
že se potkám s takto úspěšným brankářem. Je to velká pocta,“ řekla Bára Beránková.
Přiznala, že původně chtěla hrát
v poli. „Ale jelikož jsem se jediná nebála balonu, tak jsem musela zůstat v bráně. Byla jsem z toho nešťastná, ale evidentně se to vyplatilo,“ usmála se.
Čím to, že se míče nebála?
„Když jsem začínala, tak nás trénoval
můj taťka a kopal na mě. Takže možná
i díky tomu jsem se nebála. Ale kluci
byli poserové,“ usmála se a připomněla,
že zpočátku hrávala s chlapci.
Na brankářku je Bára Beránková docela drobná. „A branka docela velká...“
uvědomuje si. „Pro mě ještě o něco větší, protože nejsem vysoká jako páni gól-

mani. Ženský fotbal je přece jen specifičtější, co se týče zmenšování úhlů, vybíhání, o čemž by nejlépe poreferoval
třeba náš trenér. Každopádně to je pro
mě trochu těžší.“
Beránková doufá, že národní tým
předvede lepší výkony než v kvalifikaci, v níž s Francií, Irskem a Řeckem nezískal ani bod. Šampionát Češky hrají
díky tomu, že ho pořádají. „Pokusíme
se dokázat, že umíme hrát na úrovni
nejlepších celků,“ řekla Bára Beránková.
„Věděli jsme, že ať budeme mít jakýkoliv los, tak nás čeká složitá skupina.
Francie obhajuje titul, Španělsko a Itálie mají výborné týmy. Skupina je velmi atraktivní, soupeři velice silní, ale těšíme se a uděláme maximum pro to, abychom je potrápili,“ uvedl po losu český
reprezentační trenér Jan Navrátil.
Vstupné na jednotlivé zápasy stojí 60
korun, na všechny duely 250.
(jsl)

Baník hrál poháry naposledy v roce
2010. Je čas ho do Evropy vrátit?
Dost smutně vzpomínám už na sezonu
po titulu v roce 2004, kdy mi tehdejší vedení neprodloužilo smlouvu a nepustilo
mě k evropským pohárům. Takže doufám, že to třeba zažiju s novým vedením.
V Plzni, reprezentaci, ve Spartě,
v bulharském Razgradu jste byl pod
velkým tlakem. Budete si moci v Baníku trochu vydechnout?
Ne. Čtyři zápasy jsem v Baníku už odkoučoval i jako hlavní trenér... (usmívá
se) Vím, jací jsou tady fandové, zažil
jsem to, když jsem spolupracoval s Erichem Cviertnou a Frantou Komňackým. Nároky fanoušků jsou mimořádné. Když se daří, vracejí vám to ve
spoustě věcí, takže věřím, že nám pomohou. Když vzpomenu rok 2004, tak
jsme díky nim hráli ne ve dvanácti, ale
ve třinácti lidech. Přijet na Bazaly bylo
pro každého soupeře hodně složité.

INFOBOX
Mistrovství Evropy
fotbalistek U 19
Skupina A: Česko, Itálie,
Španělsko, Francie.
Skupina B: Švédsko, Norsko,
Anglie, Německo
Zápasy se hrají ve Frýdku-Místku,
Karviné, Opavě a Ostravě.
Na frýdecko-místeckém stadionu
Stovky se utkají 27. června od
15.00 Švédsko – Německo,
30. června od 17.30 Anglie –
Švédsko a 3. července od 17.30
Itálie – Česko.
Češky předtím budou hrát
27. června od 11.00 na Městském
stadionu v Ostravě s Francií
a 30. června od 17.30 v Opavě se
Španělskem.
Semifinále bude 6. července
v Opavě (15.00) a v Karviné
(17.30). Finále 9. července
v Ostravě (15.00).

