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100 Kč kreditu navíc
ke každé SIM MOBIL.CZ

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

Karel
Heřmánek ml.
Facky,
které jsme
v divadle
dostali,
nás obrnily
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Senioři si užívají třeba
i večeře při svíčkách
Pět hvězd má šanovský
domov pro seniory za
služby, které poskytuje
svým klientům. Nejvyšší
Značku kvality získal
jako jediný na
Znojemsku.

NÁŠ KRAJ

Léto zase plné festivalů.
Bez omezení
...str. 17 až 40

MARKÉTA DUŠKOVÁ
ŠANOV | Gurmánské týdny, večeře při
svíčkách, kosmetika, výlety… To není
popis programu v luxusním hotelu, ale
v centru pro seniory v Šanově. Za všechny důležité aspekty z pohledu klientů –
ubytování, stravu, kulturu a volný čas
nebo péči a partnerství – dostal od Asociace poskytovatelů sociálních služeb
nejvyšší hodnocení. Značku kvality měl
už dřív, teď má ale všech pět hvězd.

ROK OD TORNÁDA

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

Pro šanovský domov je Značka kvality vedle dalších ocenění zvlášť důležitá,
protože jde přímo o odraz názoru jeho klientů. Potvrzuje tak reálnou kvalitu
služeb a ubytování.
FOTO | DOMOV SENIORŮ ŠANOV

Klienti domova si od letoška mohou vyzkoušet třeba i virtuální brýle.
FOTO | FB DOMOVA

Je tak nejlépe hodnoceným domovem
na Znojemsku. „Máme dlouhodobě stabilní personál, který na sobě neustále
pracuje a vzdělává se. Také máme silný
koncept péče o klienta,“ vysvětluje ředitel SeniorCentra Šanov Michal Veleba.
S rodinami a přáteli se senioři mohou
sejít u oblíbené večeře při svíčkách v atmosféře luxusní restaurace s obsluhou,
jedna z nejoblíbenějších aktivit jsou každý měsíc gurmánské týdny. „Při nich
skrze gastronomická i kulturní specifika klienti na dálku ‚poznávají‘ různé státy, zkouší nové chutě, sledují tematické
filmy,“ líčí Veleba.
Standardem je tady i druhá večeře
pro diabetiky a jídlo v lednici k dispozici, kdykoliv je chuť. Dietní jídlo tady
zase dávají do formiček, aby vypadalo

třeba jako opravdové kuřecí stehno.
„Chceme, aby strava v našich jídelnách
byla i příjemná na oko,“ dodává ředitel.
Společně tady taky slaví narozeniny,
pořádají rodinné zahradní slavnosti
i takzvaná roční přání. „Každého klienta překvapíme oblíbeným parfémem,
výletem nebo kosmetickou procedurou,“ vysvětluje Veleba. K tomu nabízejí i muzikoterapii, canisterapii i různé rukodělné aktivity.
Koncept skupiny SeneCura, do níž
domov v Šanově spadá, je založený na
více než dvaceti letech zkušeností a výzkumů. Mají zde celou řadu unikátních
přístupů a metod péče o seniory trpící
Alzheimerovou chorobou či jiným druhem demence.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

HELENA VONDRÁČKOVÁ SLAVÍ 75

Jiné tváře slavné zpěvačky:
film, dabing i fotbal
...str. 10

SEZONA TŘEŠNÍ VRCHOLÍ

Připravte si z nich zákusky
nebo ledovou polévku ...str. 14
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Jevišovický kastelán
napsal knihu – zřejmě
první svého druhu
v republice. Zpracovává
všechny kamenné sochy
světců v regionu.
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ZNOJEMSKO | Sakrální kamennou
plastikou na Znojemsku se Jiří Černý zabývá z osobního zájmu od roku 1984,
kdy se přestěhoval z Pelhřimova do
Znojma. Veškerý volný čas věnoval cestování po jihu Moravy a focení památek. Při tom ho fascinovalo množství kamenných soch světců svítících na návsích či v krajině bělobou mušlového vápence. „To bylo něco, co jsem do té
doby neznal. Uvědomil jsem si, že se setkávám s čímsi mimořádným a vzácným,“ popisuje.
Tehdejší společnost si ale těchto památek nevážila – v komunistické zemi
nevyhovovaly ideologicky. A tak si přál
se s nimi hlouběji seznámit a někdy
v budoucnu s nimi seznamovat i ostatní.
INZERCE

3000 – 5000 Kč
za váš autovrak!

Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

„Množství kamenných
soch mě fascinovalo“
Důležitý moment a zároveň výchozí
pevný bod byl, když se mu do rukou dostal seznam nemovitých kulturních památek. „Začal jsem sakrální exteriérové
sochy sepisovat, fotografovat, třídit, porovnávat a s některými se vysloveně těšit opakovaným pohledem na ně,“ vypráví Černý, který pracuje jako kastelán
zámku v Jevišovicích.
V hranicích okresu Znojmo jde asi
o 550 soch a basreliéfů – reliéfů s iluzí
3D. V samotném Znojmě o 74 objektů.
„Znojemsko patří v tomto směru vůbec
k nejbohatším oblastem naší vlasti a bohatstvím těchto památek ho lze přirovnat k přilehlé straně Dolních Rakous,“
uvádí. Mimořádné množství sakrálních
kamenných soch je například v Dyjákovicích, Hlubokých Mašůvkách, Hrádku, Rešicích nebo Šatově.
Z biblických postav je pochopitelně
nejčastěji zobrazován Ježíš Kristus
a Panna Maria. Ze světců jednoznačně
svatý Jan Nepomucký. Vidíme ho velmi
často na návsích a náměstích obcí někdejší habsburské monarchie. „Kult svatého Jana Nepomuckého byl neobyčejně
silný zvláště v době barokní, přesáhl dokonce hranice střední Evropy a dostal se
až do zámoří,“ popisuje Černý. S velkým odstupem pak následují svatý Florián, Šebestián a Antonín Paduánský.
Asi nejvíce „schovanou“ sochou je
torzo sochy Krista Dobrého pastýře
v katastru obce Tulešice, přitom jde
o ikonograficky výjimečný exemplář.
I jinde našel Černý neregistrované so-

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

Jedna z nejkrásnějších soch je
podle Jiřího Černého Immaculata
v Hrádku.

Jiří Černý je autorem knihy i kastelánem v Jevišovicích.
chy, ale nechce dávat návod zlodějům.
Po otevření hranic bohužel ukradli sochy v minimálně pěti obcích a pouze
v jednom případě se Němčičkám podařilo sochu získat zpět a umístit ji na bezpečnější místo.
Černý přináší soupis v knize Sakrální
kamenná plastika na Znojemsku. Jejím
přínosem jsou i některé důležité poznatky z ikonografie, protože se dodnes
přenášejí omyly, co se určení námětů
soch týče. Jedním z nejčastějších je záměna moravského mučedníka, svatého
Jana Sarkandera, za jinou postavu, a to
i v odborné literatuře. Například v Hrušovanech nad Jevišovkou je zaměněn za
svatého Jana Nepomuckého, v Hevlíně
za svatého Filipa Neri nebo ve Vratěníně
je mylně určen jako svatý František Xaverský. Proč tomu tak je, vysvětluje Černý v knize, která je k dostání v jevišovickém zámku a brzy i v knihkupectvích.
A kdo vlastně byli objednatelé soch?
Většinou jednotlivci, často sedláci,
šlechtici či duchovní správci, ale také
obce a kláštery. „Zprávy o nich máme
jednak z archivních pramenů, a jednak
z nápisů, které bývají součástí podstavce,“ vysvětluje Černý. Příkladem šlechtických zakázek mohou být třeba sochy

2x FOTO | J. ČERNÝ

v katastrech Hrušovany nad Jevišovkou
(Althannové), Plaveč (Widmannové)
a Rešice (Marquisové de Ville). Příkladem klášterních objednatelů byl především premonstrátský klášter v Louce či
jezuitská kolej ve Znojmě. „V obou
těchto případech movitých objednatelů
se obvykle jednalo o umělecky kvalitní
díla. S lidovými tvůrci se setkáváme spíše v případě zakázek od místních obyvatel, sedláků a živnostníků,“ dodává.
Oproti době před revolucí, kdy bylo
několik soch zničeno či ztraceno, se
stav těchto drobných sakrálních památek rapidně zlepšuje. Jsou v naprosté
většině ve vlastnictví obcí, které se o ně
starají. Ne všechna díla – zvláště ta
mladší – jsou památkově chráněna.
Chátrající sochy bychom dodnes nalezli
například v katastru obcí Dyjákovice,
Plaveč či Tulešice. „V některých případech se již začíná uvažovat o jejich restaurování. Je třeba též dodat, že několik nových děl vzniklo až takřka v naší
současnosti, například v Plenkovicích,
Slatině, Tasovicích či části Znojma Louka,“ hodnotí Černý. Závěrem dává také
tip na málo známou, zajímavou a zcela
neobvyklou památku. Je jí série rustikálních reliéfů na hřbitově v Hostimi.
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Tajný kryt v podzemí
ukážou návštěvníkům
Do krytu civilní obrany
pod Masarykovým
náměstím se lidé
podívají v říjnu. Propojka
se stávající trasou
v podzemí už je hotová.
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ZNOJMO | Před třemi lety lidé ze Znojemské Besedy prověřovali, kudy vést
optický kabel internetu v podzemních
chodbách. A narazili při tom pod Daunovým palácem na Masarykově náměstí na kryt civilní obrany.
Kryt v obklopení chodeb v takovém
rozsahu překvapil. Navíc s dochovaným vybavením, elektroinstalací nebo
se sociálním zařízením. „Zkrátka se tam
dalo plnohodnotně přežívat. Je tam dokonce i funkční vodní nádrž s úplně křišťálovou vodou,“ popsal tehdy šéf Besedy František Koudela. A jelikož město
návštěvníky v podzemních chodbách na
několika trasách provází a jde o vůbec
nejnavštěvovanější atrakci ve Znojmě,
začalo se záhy uvažovat o zpřístupnění
krytu.
„Od prvního okamžiku jsme pracovali s myšlenkou, že takto unikátně dochovaný prostor chceme zpřístupnit návštěvníkům. Nejsložitější otázkou bylo,
jak propojit kryt se stávající trasou podzemí, abychom získali přímý vstup vyu-

Průraz chodby mezi krytem civilní obrany a stávající trasou adrenalinového
podzemí. To nejhorší je tímto hotové.
FOTO | ARCHIV Z. BESEDY
žitelný pro prohlídky,“ líčí Koudela.
Z několika variant nakonec odborníci
vybrali mechanické odstranění horniny
mezi chodbami. Teď už mají hotovo.
„Nejsložitější fázi tak máme úspěšně za
sebou,“ komentuje Koudela.
Následovat má přizpůsobení prostor
pro prohlídkový okruh a jeho kompletní
vybavení. Jak uvádí místostarosta Karel
Podzimek, už je pomocí skenování vypracovaný 3D model, díky kterému vyhodnotili nejvhodnější, ale také nejbezpečnější způsob vedení prohlídkových
tras. Původně se mluvilo hned o následujícím roku, což se nepovedlo. Nyní

Podzimek uvádí, že první návštěvníky
do krytu přivítá město v průběhu října.
Dosud se mluvilo o tom, že nová trasa
má mít charakter adrenalinových cest
(více v boxu) a bude otevřená nejspíš
jen pár dnů v týdnu na objednávku.
Návštěvník se v krytu seznámí se všemi podobami podzemních chodeb od
počátku vybudování až po moderní historii. Výklad nabídne také souhrnné informace o první i druhé světové válce,
o studené válce, o budování protiradiačních krytů se závěrem, kdy systém civilní obrany zaniknul. „Prohlídka o délce
téměř 700 metrů bude doplněna o expo-

Trasy podzemí
Klasická: Závan historie
s nejmodernějšími technologiemi,
14 zastavení s utrápenými zločinci,
modlícími se mnichy a skřety.
Vhodné i pro děti.
Adrenalinové: Procházení nízkými
a úzkými chodbami i v předklonu,
brodění ve vodě, lezení po
mokrých žebřících, a to pouze
s čelovkou a v ochranném oděvu.
První trasa s nízkou obtížností je
od 12 let. Trasa dvě a tři se střední
a vysokou obtížností od 15 let.
Zájemci o prohlídku musí nejdřív
projít zkušebním rámem.

náty, jako je protichemický oblek, plynová maska, radiometr, funkční polní telefon a další. Součástí prohlídky budou
také informační panely se snímky dokumentů americké zpravodajské služby
CIA a nejrůznějšími fotografiemi,“ přibližuje za marketing Besedy Karel Semotam.
V archivech CIA Beseda dokonce pátrala po účelech krytu. Podařilo se sice najít pamětníky, o krytu ale věděli jen dva
lidé z ochrany civilního obyvatelstva, co
měli dostávat instrukce z Prahy. Po sametové revoluci se však mapy a další dokumenty měly skartovat. „Rozhodili jsme
sítě na všechny strany, přes státní archiv,
muzeum i armádu. Našli jsme docela
dost všeobecných informací, že pravděpodobně spadá do období kubánské krize. To koresponduje i s archivem CIA,“
nastínil po odhalení objevu Koudela.
Chodby jsou v dobrém stavu, vybetonované a zpevněné, což se nejspíš provedlo v 70. letech. A také výtahové
šachty nebo zábradlí z první republiky,
s jehož pomocí se scházelo přímo z náměstí.

Senioři si užívají večeře při Věž hradu se zřítila před
svíčkách nebo kosmetiku 130 lety, v obrazech zůstala
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Jde například o reminiscenční terapii,
kdy se využívají retro koutky vybavené
dobovým nábytkem a doplňky. „Lidé
s Alzheimerovou chorobou mají totiž
často potřebu někam ‚cestovat‘, tak jak
byli celý život zvyklí. Zde mají možnost tento pocit prožít zcela bezpečně,“
vysvětluje ředitel. Využívají se i další
vizuální podněty, například fotografie
z mládí, filmy, vysvědčení ze školy
nebo třeba oddací list.
V domově pracují i s biografií v takzvané Knize života, kde klienti společně
s personálem nebo rodinami zaznamenávají životní milníky. Zkrátka proto, aby
se vyvolaly vzpomínky. Hlavním cílem
je aktivovat nervové spoje v mozku a pokusit se zachovat paměťové dráhy. Letos

v Šanově také obhájili ocenění Vážka
od České alzheimerovské společnosti.
Pro ostatní klienty, kteří mají „jen“
sníženou soběstačnost z důvodu stáří,
zase slouží třeba protipádová laboratoř.
Souvisí především s prevencí pádů u klientů. V Šanově se tomu věnují intenzivně od roku 2017. „Od té doby se nám podařilo významně snížit počet pádů u klientů, zhruba o padesát procent. Nabízíme nejen fyzioterapii a rehabilitaci, ale
celý komplexní program, který průběžně vyhodnocujeme,“ uzavírá Veleba.
Šanovský Domov pro seniory má
36 lůžek a Domov se zvláštním režimem 84 lůžek. Aktuálně je obsazený.
Platí se tu za stravu 205 korun a za ubytování 210 korun za den. Pod značkou
SeneCura SeniorCentrum funguje v kraji ještě zařízení v Brně-Modřicích.

ZNOJMO | Loupežnická věž vznikla
pravděpodobně v té samé době jako rotunda sv. Kateřiny. V areálu středověkého znojemského hradu měla funkci hlásnou i obrannou. Poté, co znojemský
hrad pozbyl význam pevnosti, zůstávala věž jen jako připomínka dávných
časů mezi budovami nově založeného
městského pivovaru roku 1720.
Od požáru v 17. století zůstala věž
bez zastřešení. Odkrytá povětrnostním
vlivům odolávala až do července 1892,
kdy se zřítila. Její pevné, dva a čtvrt metru široké a přes třicet metrů vysoké kamenné stěny nakonec neunesly její základy, zřejmě narušené také budováním
pivovarských sklepů.
Pod svými troskami údajně pohřbila
tříčlennou rodinu, ačkoliv nedlouho
před tím uvedla odborná vědecká komi-

se do protokolu, že věž bude stát bez
opravy nejméně dalších sto let.
Komorní výstava v přednáškovém
sále Domu umění přináší jedinečnou
možnost připomenout si na fotografiích, grafikách i obrazech podobu Loupežnické věže a porovnat si její proměny v čase. Vůbec poprvé v novodobé
historii jsou vedle sebe představeny dvě
veduty – jedna ukazuje Znojmo s Loupežnickou věží v roce 1603 a druhá přibližuje její stav k roku 1798.
Vystaveny jsou také předměty dokumentující okolnosti jejího zřícení: gotická přilba objevená během odklízení sutin, listina se záměrem města prodat pivovar i zbývající část hradu a také noviny osudných dnů. K tomu je možné vyslechnout i pověst o věži. Výstava je
k vidění do 7. srpna.
(md)
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Česká republika

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

Karel Heřmánek ml.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOTO | SHUTTERSTOCK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INZERCE

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

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

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

Vondráčková

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

Foto: archiv MAFRA, Bontonfilm, Česká televize

S FOTBALOVÝM MÍČEM KOLEM SVĚTA

ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
NARAZILA S KAMEŇÁKEM

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

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

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

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

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

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

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

FOTO | PROFIMEDIA

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

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

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

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

A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOTO | SHUTTERSTOCK

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

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

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

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

90 %
masa

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

36,90

18,90

26%

49,90

12 ks

BRAMBŮRKY
SOLTY
různé druhy
150 g

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

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

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

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

ZMRZLINA
GIGANT
RIOS
různé
druhy
12x 50 ml

100 g 9,93 Kč

44,90
69,90

100 ml 7,48 Kč

MERUŇKY
volné
cena za
1 kg

39,90
89,90

14,90

35%

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

36%

29,90

19,90

RAJČATA
CHERRY
cena
za 100 g

55%

25%

6,40
12,90

50%

ilustrační foto

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

18. ročník

Andělé strážní
a návraty domů

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

8.–24. 7.

| J. Haydn: Návrat Tobiáše,

www.hudbaznojmo.cz

unikátní světová premiéra opery

MF
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U
UNIKÁTNÍ SVĚTOVÁ VÝSTAVA

VÝSTAVIŠTĚ

BRNO

• Vydejte se po stopách
archeologa Howarda Cartera
a odhalte faraonův poklad
• Zvukový průvodce
a dětská stezka zdarma
• Nová VR playzóna
• Nejlepší tip na rodinný výlet

WWW.TUT-BRNO.CZ
Z

otevřeno

denně
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ROMEO A JULIE NA
BISKUPSKÉM DVOŘE
FOTO: NDB

NÁŠ KRAJ
LETNÍ FESTIVALY

20

RAJČATA Z TUŘAN

24

BRNO OSLAVÍ MENDELA

26

Léto na jižní Moravě bude konečně zase nabité hudebními festivaly. Po dvou covidových sezonách nemusí pořadatelé řešit
omezení kapacit účastníků, jednodušší je
i zajištění zahraničních hvězd, čehož se snaží promotéři maximálně využít.

K létu patří i stůl plný salátů z čerstvé zeleniny. Tu najdete třeba v Tuřanech. Farma
Sklenářových tam ve sklenících pěstuje nejen spoustu druhů salátů, ale i rajčata. Moderně, tedy bez hlíny.

Slavnému otci genetiky Gregoru Johannu
Mendelovi se přes léto v Brně věnuje několik akcí. Dvousetleté výročí jeho narození
připomíná nová kniha, kuchařka i sběratelská bankovka. A Mendelovi je věnován i jeden z ohňostrojů Ignis Brunensis.

TRNKOVA ZAHRADA

27

LETNÍ SCÉNY

30

Interaktivní výstava Trnkova Zahrada je poprvé k vidění na Moravě, a to o polovinu
větší než kde jinde. Umístěna je v louckém
klášteře ve Znojmě. Jen o kousek dál je Slovanská epopej ve formě puzzle obrazů.

Žádné divadelní prázdniny, herci se z kamenných divadel stěhují na scény pod
širým nebem. V Brně už se hraje na Biskupském dvoře nebo Kraví hoře, během července se přidá i Špilberk a zámky ve Slavkově nebo Lednici.

HODONÍN PŘEVLÉKÁ DRESY 36
Po loňském 20. výročí založení klubu překračují hokejisté SHKM Hodonín další mezník letos. Na postup do druhé ligy navazuje
návrat k tradičnímu názvu Baník a převléknutí do nových dresů.
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Léto patří hudebním festivalům.
Hudební festivaly napříč žánry slibují bohatý program na celé léto. Je libo rock na hradě Veveří,
alternativní hudbu za Lužánkami, či pouliční umělce v centru nebo reggae? TEXT: ZUZANA BRANDOVÁ

L

éto na jižní Moravě bude konečně zase nabité hudebními festivaly. Po dvou covidových sezonách
nemusí pořadatelé řešit omezení
kapacit účastníků, jednodušší je
i zajištění zahraničních hvězd, čehož se
snaží promotéři maximálně využít.
POP MESSE S ELEKTRONICKOU
HUDBOU ROZTANČÍ LUŽÁNKY
Současný progresivní pop a elektronickou i alternativní hudbu nabídne program brněnského festivalu Pop Messe, jehož pilotní ročník se loni konal na stadionu za Lužánkami a letos expanduje i do
okolí někdejšího fotbalového stánku.
Festival Pop Messe nabídne téměř šedesát umělců ze zahraničí a Česka. Mezi
hlavní hvězdy patří Skepta, Bicep, Son
Lux, Kae Tempest a Ride. Dvoudenní
akce proběhne od 29. do 30. července v
areálu fotbalového stadionu za Lužánkami a okolo Bobycentra.
„Druhý ročník Pop Messe je oproti premiérovému větší a delší. Do Brna přijede
dvacet šest zahraničních umělců z celého světa a stejný počet českých interpretů, kteří vystoupí na šesti scénách. Čtyři
pódia chystáme pod širým nebem na stadionu a v jeho přilehlém okolí. Dvě taneční stage, které pojedou do ranních hodin,
zase pod střechou přímo v Zoner Bobyhall,“ přibližuje podobu letošního ročníku dramaturg festivalu Tomáš Kelar.
Návštěvníci festivalu obdrží speciální
festivalovou jízdenku za 50 korun na oba
dva dny pro MHD po Brně, ubytovat se
mohou na kolejích Mendelovy univerzity. „Za velmi příznivou cenu tak mohou
návštěvníci festivalu spát v posteli a ráno
si dát sprchu a snídani. Na místo konání
je dovezeme kyvadlovou dopravou,“ doplňuje Kelar.
ALEWYA

MARATON HUDBY
NAJDETE I VE SKLENÍKU

Desítky koncertů v centru moravské metropole, a to na náměstích, v ulicích
i v koncertních sálech. Oblíbený multižánrový hudební festival Maraton hudby
Brno se letos uskuteční od 11. do 14. srpna na více než třiceti místech v historickém středu města. Novinkou je post rezidenčního umělce. První se této role zhostí multiinstrumentalistka Anna Fusek,
jež patří mezi evropskou špičku v klasické hudbě, ale zároveň se věnuje i přesahovým žánrům. „Naším cílem je návštěvníkům poskytovat jedinečné hudební zážitky. Angažování Anny Fusek na post rezidenční umělkyně je dalším příspěvkem
k tomuto našemu snažení,“ říká ředitel
festivalu David Dittrich.
Atmosféru pomáhají vytvářet vystoupení pouličních muzikantů v unikátních pokojících rozestavěných po celém centru.
Tento hudebně-vizuální projekt s názvem Bezuliční busking připravuje známá brněnská výtvarnice Kateřina Šedá.
Letošní novinkou je pokoj věnovaný 200.
výročí narození předního přírodovědce
Gregora Johanna Mendela.
„A protože Mendel prováděl své experimenty s křížením rostlin ve skleníku, tak
právě skleník se letos stane součástí Bezuličního buskingu,“ vysvětluje autorka pokoje Kateřina Šedá. Kromě něj se návštěvníci mohou těšit na dětský pokoj, kuchyni, obývák a koupelnu.
TRUTNOFF BRNOON BUDE O DEN
DELŠÍ A PŘIDÁVÁ ETNO I REGGAE
Řadu zahraničních hostů přiveze srpnový festival TrutnOFF BrnoON, přestěhovaný před třemi lety z podkrkonošského
Trutnova do lesoparku bývalé vojenské
střelnice u Sluneční řeky v Brně. Koná se
v tradičním termínu 18. až 21. srpna, při-

dává další den, ale i etno a reggae. Už dříve ohlášená jména Sisters of Mercy, Reef,
The Subways, Aneta Langerová či Banjo
Band Ivana Mládka doplní britsko-indičtí bubeníci The Dhol Foundation a potomek krále reggae Julian Marley. Tuzemskou nabídku rozšíří Buty, Cocotte Minute, Hrubá Hudba nebo Vilém Čok. Festival přidává čtvrtek a stává se čtyřdenním.
The Dhol Foundation DJ set a Monkey
Business festival ve čtvrtek otevřou a v neděli jej v rytmu reggae uzavře jeden z největší rastamanů Julian Marley. The Dhol
Foundation i Julian budou v Brně vystupovat poprvé.
HRADY CZ NA VEVEŘÍ S KOLLEREM,
POKÁČEM I DIVOKÝM BILLEM
CHINASKI

Letní kulturní festival Hrady CZ se na hradě Veveří u Brněnské přehrady koná v termínu od 12. do 13. srpna. Nebudou na
něm chybět Tomáš Klus, David Koller,
Mirai, Pokáč, Chinaski nebo Divokej Bill.
V ceně sobotní vstupenky jsou navíc zahrnuté i prohlídky stálých expozic hradů.
VE SLAVKOVĚ SE SNAD
KONEČNĚ DOČKAJÍ STINGA
O koncertu Stinga ve Slavkově se mluví
skoro čtyři roky. První termín padl kvůli
hudebníkově zdravotní indispozici, další
pak kvůli pandemickým omezením.
O prolomení smůly se pořadatelé znovu
pokusí 31. července. Na venkovní akci
v zámeckém parku vystoupí před Stingem Vojtěch Dyk s B-Side Bandem a Lenka Nová. Původní vstupenky zůstávají nadále v platnosti. Pořadatelé slibují dynamickou show se zaměřením na nejoblíbenější Stingovy skladby mapující kariéru
tohoto sedmnáctinásobného držitele
ceny Grammy. Zazní písně jeho sólové
kariéry, jakož i skladby skupiny The Police.
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Bez omezení
TATA BOJS

BOSKOVICKÝ FESTIVAL PRO
ŽIDOVSKOU ČTVRŤ UŽ POTŘICÁTÉ
V Boskovicích na Blanensku se v červenci uskuteční 30. ročník festivalu pro židovskou čtvrť. Prostřednictvím některých boskovických stálic, třeba kapel
Tata Bojs a Už jsme doma, zavzpomínají
pořadatelé na minulost, slibují však také
řadu nových jmen a témat. „Uplynulých
29 ročníků si samozřejmě připomeneme,
ponořili jsme se do archivů a o nějaké po-

VYBRANÉ LETNÍ HUDEBNÍ
FESTIVALY NA JIHU MORAVY

klady se s našimi příznivci určitě podělíme před festivalem i na něm. Pevně věříme, že se nám tak i letos podaří připravit
čtyři dny plné žánrově pestré nabídky.
A i když se ani tentokrát nebudeme vyhýbat vážnějším tématům, doufáme, že
znovu převáží pohodová letní atmosféra,“ shrnuje hudební dramaturg Antonín
Kocábek.
STRÁŽNICI ROZTANČÍ SLOVÁCKÝ
VERBUŇK A ZAHRANIČNÍ SOUBORY
K nejnavštěvovanějším festivalům na
Moravě se po desítky let řadí folklorní
Strážnice. Po dvou letech, kdy se konal
spíše online, se vrací do Strážnice. Poslední červnový víkend se naplno vrátí
k někdejší programové skladbě a obvyklé atmosféře přehlídky s návštěvností kolem 30 tisíc lidí. Na programu jsou vystoupení zahraničních souborů i oblíbená soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. „Snažili jsme se Strážnici udělat tak, aby obsahovala vše, na co
jsou lidé zvyklí,“ řekl prezident festivalu
Martin Šimša.

Brněnský varhanní festival 1. 6. – 7. 7.,
Brno
Festival Ibérica 16.–26. 6., Brno
Mezinárodní folklorní festival Strážnice
23.–26. 6., Strážnice
Festival Uprostřed 31. 6. – 31. 8., Brno
Festival pro židovskou čtvrť Boskovice
7.–10. 7., Boskovice
Mendel Festival 17.–24. 7., Brno
Pop Messe 29.–30. 7., Brno
Mklv Fest 29.–30. 7., Mikulov
Slavkov Open 31. 7., Slavkov
Beseda 5.–6. 8., Tasov
Brasil Fest Brno 5.–7. 8., Brno
Maraton hudby 11.–14. 8., Brno
Na prknech, dlažbě i trávě 11.–14. 8., Brno
Hrady.cz 12.–13. 8., státní hrad Veveří
Mezinárodní hudební festival Špilberk
15.–25. 8., Brno
TrutnOFF BrnoON 18.–28. 8., Brno
Festival nepopulární hudby MikuLove
26.–27. 8., Mikulov
Hudba na vinicích 24. 6. – 23. 9., Vinařství Sonberk u Popic, Zámecké vinařství
Bzenec, Château Valtice, Vinařství Lahofer u Dobšic, Vinařství Vican u Mikulova,
Vinařství Johann W v Třebívlicích
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Ocenění Mladé
muziky Šardice
V sobotu 21. 5. 2022 se konala ve Vysokém Mýtě soutěž
dětských dechových orchestrů XXVIII. Ročník Národní soutěžní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo
Vysoké Mýto. Soutěžní přehlídka je vyhlašována pro dětské dechové orchestry do 40 členů s průměrným věkem
do 19 let.
Soutěže se zúčastnilo 6 orchestrů:
Taneční a dechový orchestr ZUŠ Chrudim, Dechový orchestr ZUŠ Humpolec, Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh, Taškaříci, dechový orchestr Základní umělecké školy Ořechov,
Dechový orchestr mladých ZUŠ Hronov. Naše Mladá muzika Šardice, ZUŠ Kyjov získala v silné konkurenci 1. místo
a mladí muzikanti v čele s Romanem Kohoutkem přivezli
i odměnu ve výši 10 tis. Kč za celkové vítězství přehlídky.
Všem muzikantům a Romanu Kohoutkovu srdečně
gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší
obce Šardice a ZUŠ Kyjov!

200. výročí narození G. J. Mendela a zahájení výstavy v Augustiniánské rezidenci
Zahájení turistické sezony se neslo v duchu připomenutí 200. výročí narození G. J. Mendela. Při této příležitosti je v rezidenci nainstalován komiksový příběh na panelech ve tvaru písmen jeho jména,
který přibližuje nejen život ale i úspěchy přírodovědce a zakladatele genetiky. Současně je k vidění i část herbáře Masarykovy uni-

verzity. Od 9. – 23.5. jste mohli před obecním úřadem spatřit obří
hrášek, který se kutálí po různých místech České republiky a byl
velkou atrakcí nejen pro děti, ale i pro dospělé. Dále jsou v Augustiniánské rezidenci stálé expozice měřidla a váhy a krojová jizba. Expozice je otevřena do konce měsíce září.
www.sardice.cz
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Krasobruslařka Eliška Březinová má
léto spojené s aktivním
odpočinkem. Kolo, kolečkové
brusle, pádlo na vodu nebo lezecké
náčiní k ní patří nerozlučně. Trénink
nešidí, ale ráda si dopřeje všeho, na
co během sezony mezi závody
nemá čas.

M

edaile dokáže brněnská krasobruslařka Eliška Březinová
sbírat nejen v zimě na ledě,
ale i v létě na vodě. Z minulého roku je dvojnásobnou
bronzovou medailistkou z akademického mistrovství republiky na paddleboardu. Přesto je pro ni léto především relaxem a časem, kdy si dobíjí baterky před
dlouhou sezonou.
„Vždycky se těším na teplo a na sluníčko. Můžu vyjít ven a zaběhat si, zajít si se
psem na větší túru nebo si jen tak sednout. To je hrozně fajn,“ říká šestadvacetiletá reprezentantka z olympiády
v Pekingu.
Paddleboard má leckdo spojený
s pohodovým pádlováním po klidné
hladině. Jak se na něm závodí?
Jsou dvě disciplíny, obtížnost a sprint.
V obou se startuje z břehu, odkud vybíháte a co nejrychleji se stavíte na prkno. Ve
sprintu je jedna bójka v určité vzdálenosti od břehu, tu je potřeba objet a co nejrychleji se vrátit. V obtížnosti je udělaná
z bójek cesta, se kterou se člověk vyrovnává. Taky se ale musí jet rychle.
Startujete s prknem v ruce, nebo na vás
paddleboard čeká na vodě jako kdysi
motorky před startem závodu na jezdce?
To je na každém, možné jsou obě varianty. Já raději startuji s prknem v ruce, pak
se rychleji rozjedu.
Může kličkování mezi bójkami při
obtížnosti připomínat krasobruslení na
vodě?
Dá se říct, že trošičku jo. (úsměv) Balanc
člověk musí udržet jak na vodě, tak na
ledě. Kdyby ho neměl, tak spadne, nic by
neudělal.

Jsou
závody
na
paddleboar
du tvrdé?
Žducháte se
pádly?
Sprint vypadá jako
malá bitva, protože
je nás hodně, každý
si potřebuje najít
co nejlepší stopu a

TEXT: JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
FOTO: INSTAGRAM E. BŘEZINOVÉ A ČOV

Krasobruslařku
baví i adrenalin

být u bójky co nejdřív, ideálně první, aby
se mohl pohodlně otočit. Když tam dojedu pátá a uprostřed davu, moc toho nevymyslím. Stane se, že se někdo ťukne a
spadne.

Jak jste se k téhle kratochvíli dostala?
Přes windsurfing?
Ke všem doplňkovým sportům jsem se
dostala díky škole. Jezdíme na Vltavu na
vodácký kurz, na windsurfing, na cyklistické kurzy... hodně cest mi otevřela škola a já věřím tomu, že je potřeba umět vypnout hlavu, vypustit z ní svůj sport a věnovat se něčemu jinému.
Klasická výprava na vodu s partou vás už
neláká?
Shodou okolností jsem ji v minulých
dnech taky absolvovala. (směje se) Je to
zábava. Sice od sezení v lodi od rána do
večera člověka bolí záda, ale na hlavu je
to super. Zapomenete na zprávy, telefon
nemůžete mít v ruce, když v ní máte pádlo. Odpočinete si.
Dopřáváte si i adrenalinová
dobrodružství?
Občas si zajdu na skálu a lezu, někdy zajdu i v zimě na stěnu do haly. Před letošní olympiádou nebylo moc času, ale tak

dva tři roky nazpět jsem se lezení věnovala.

Máte v regionu oblíbený kout nebo místo,
kde je vám spolehlivě dobře?
Bylo by to v okolí Kuřimi, kde na zimním
stadionu trénuji. Můžeme tam se psem vyběhnout do pole, pustím ho na volno a on
se vyběhá. Je to Jack Russell teriér, tedy velmi temperamentní psík. Jednou jsme spolu i chodili krajem po skalách a já jsem
byla překvapená, jak to na kamenech zvládl. Tuto oblast až k Pernštejnu mám ráda.
Když na sever od Brna vyrazím na kole,
můžu se vracet přes přehradu, kde je nová
dřevěná stezka, což je taky paráda. Raději
jezdím na horském kole, na silnici bych se
asi necítila bezpečně.
Užijete si kompletní cyklovýlet
s klobásou a pivem nebo kofolou?
Když to nejím každý den, tak to k tomu
taky patří. (úsměv) Za celý den na kole to
zase rychle vyjezdím.
Závodíte i na kole?
Baví mě odjet si svoji trasu ve slušném
čase. Není to vyloženě turistika, taky si
máknu. Tak, aby to bylo v pohodě. Kontrolní tempo si stanovuji při běhání, kdy
si hlídám, abych pro sebe i něco udělala.

Léto v BRuNO family parku
Letní prázdniny využívá mnoho rodin k výletům. Pokud při cestování zavítáte s dětmi
do Brna, neměli byste si nechat ujít návštěvu BRuNO family parku. Jedná se o největší zábavní park svého druhu u nás. Celodenní zábava zde čeká na děti i dospělé.
BRuNO má vnitřní i venkovní část, návštěvu si
tedy užijete za každého počasí. Ve vnitřní klimatizované části najdete přes 40 atrakcí a také
oddělení „Mláďata“. Mláďata jsou určená pro
maminky a nejmenší děti do čtyř let. Ty ocení
zejména velký kuličkový bazén, malou skluzavku, prolézačky, dřevěný obchod či kuchyňku
a mnoho dalších hraček, maminky zase malou
kavárnu se zákusky. Mezi atrakce pro větší děti
patří ohromný 14patrový labyrint, 38 metrů
dlouhý tobogan, autodrom, lodičky, bludiště,
podzemní nory, trampolíny nebo třeba 25 metrů dlouhá zip-line lanovka.
Venkovní část nabízí 15 jedinečných atrakcí.
Dominuje zde rozsáhlý vodní svět, kde najdete
různé typy čerpadel, vodní kola, stavidla, jezírko
a spoustu dalších vodních atrakcí. Mezi další
zážitky ve venkovní části patří autodráha pro
šlapací autíčka, kde se unaví i živější děti, bag
jump, kde mohou odvážnější skočit z výšky až
4 metrů do měkkého vzduchového polštáře,
nebo gigantický kolotoč „Kejval“, na kterém se
může točit najednou až 30 dětí. Dále zde najdete klasické houpačky, gejzíry, nory, prolézačky,
skluzavky i tobogan.
Při řádění na více než 55 atrakcích vám i dětem brzy vyhládne. V BRuNU je kromě zmíněné
kavárny také jídelna „Zobka“, kde dostanete
výborné jídlo bufetovou formou, ale také restaurace Hnízdo, která uspokojí i nejnáročnější
strávníky.

Uvidíte, že v BRuNU se nudit opravdu nebudete. Přímo u parku je k dispozici velké neplacené parkoviště, proto nemusíte řešit problémy s parkováním. Zpestřete si vaši návštěvu
do Brna.

Přijeďte na výlet do BRuNA!
www.brunofamilypark.cz
Kigginsova 2, Brno-Slatina
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Tuřanská farma
je plná rajčat,
hlídá je software

Až po dlouhých tahanicích jim v Tuřanech vrátili komunisty
zabraný majetek. A manželé Sklenářovi začali od nuly. Dnes
mají farmu, kde pěstují hlavně saláty a rajčata. Vše podle
nejnovějších vědeckých poznatků.
TEXT: VERONIKA HORÁKOVÁ

R

VE SKLENÍCÍCH SKLENÁŘOVI PĚSTUJÍ RAJČATA
HYDROPONICKY, COŽ ZNAMENÁ BEZ PŮDY V ŽIVNÉM
ROZTOKU. POMOCÍ RŮZNÝCH SENZORŮ, ČIDEL
A SOFISTIKOVANÉHO SOFTWARU VYTVOŘÍ PRO
ROSTLINY IDEÁLNÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY.
FOTO: A. GROSSMANNOVÁ

ůzné druhy čerstvých rajčat, salátů a další zeleniny. Ale také
další farmářské produkty jako
oleje, jogurty, limonády a mošty. To všechno se ideálně hodí
do letního jídelníčku. A farma na Ráječku
v brněnských Tuřanech proto určitě stojí
za návštěvu. Navíc se u místní prodejny
často konají i různé gastronomické akce.
Takže si můžete nákup spojit s ochutnávkou různých dobrot.
Nosnou a hlavní plodinou farmy je listová zelenina – saláty. Na tu se specializují přes dvacet let a postupně zdokonalují
technologii pěstování. Ročně tu vysadí
pět milionů sazenic asi 12 druhů salátů.
První v polovině března a poslední výsadba probíhá začátkem září.
Momentálně asi nejviditelnějším zdejším produktem jsou rajčata, která pěstují
v souladu s moderními postupy. „Máme
je v hektarovém fóliovníku, který jsme
zprovoznili v roce 2017 v areálu bývalého
vysílače. Rajčata pěstujeme hydroponickou technologií, ta je považována za nejmodernější způsob současnosti. Popis
by vydal na samostatný článek, možná
spíš knihu. Ve zkratce jde o velice intenzivní, přitom maximálně šetrný způsob
produkce v krytém prostoru, kde se nám
pomocí různých senzorů, čidel a sofistikovaného pěstebního softwaru daří vytvořit pro rostliny ideální klimatické podmínky, pro jejich růst a produkci rajčat.
Účelem je ochránit rostliny před houbovými chorobami přirozeným způsobem
a v maximální míře vyloučit použití fungicidů. Proti hmyzím škůdcům rostliny bráníme introdukcí biologické ochrany. Jde
zjednodušeně o řízené vypouštění užitečného hmyzu, který přirozeným způsobem likviduje živočišné škůdce, kteří škodí rajčatům,“ přiblížil majitel farmy Josef
Sklenář. Dodal, že hydroponická technologie pracuje se závlahovou vodou v tzv.
uzavřeném systému a spotřebuje tak
oproti běžnému polnímu pěstování 20 až
25 procent vody.
Přes farmářskou prodejnu prodají jen

malou část produkce, i když se toto
množství každý rok zvyšuje. „Naši zeleninu můžete koupit v několika obchodních
řetězcích po celé zemi, nepřímo ji můžete ochutnat v mnoha restauracích a dalších gastronomických provozech, kam ji
dodávají naši velkoobchodní zákazníci,“
vzkázal Sklenář.
TEĎ JSOU V PLÁNU JAHODY
Svoji farmu se snaží neustále rozšiřovat
a nabízet zákazníkům nové produkty. Aktuálně například staví nový fóliovník pro
pěstování jahod. „První jahody bychom
tak měli sklízet už na jaře 2023. Jahody budou také pěstovány hydroponicky a díky
krytému prostoru budeme mít mnohem
delší sezonu, než je v tuzemsku běžné, jahody tedy budeme sklízet od dubna do října. Plánujeme se zaměřit na co nejchutnější odrůdy, které lidé v okolí Brna určitě
ocení,“ prozradil Sklenář.
Historie farmy je dlouhá a bohatá. „Rodina manželky Ivety na Ráječku, jak se
této lokalitě říká, žila a hospodařila mezi
světovými válkami. Po nástupu komunistů byl rodinný majetek zkolektivizován
a Ivetin tatínek musel vstoupit do JZD. Po
pádu komunistické lůzy jsme jako rodina
v rámci restitucí zažádali o navrácení majetku. Zemědělskému družstvu se do vydávání příliš nechtělo, ale po dlouhých peripetiích a za nevýhodných podmínek jsme
část majetku převzali a začali hospodařit
doslova od nuly. Vše ještě zkomplikoval
blokační paragraf zákona o církevních restitucích,“ připomněl Sklenář.
Většina nemovitostí, které využívají,
před válkou vlastnila církev, a tak čekali
dalších více jak dvacet let na majetkové vypořádání státu s církvemi. „Po celou tuto
dobu jsme za užívání těchto nemovitostí a
polí museli platit nájemné. Do zchátralých
budov jsme museli investovat i přes nejistotu, jak dopadnou církevní restituce.
S manželkou jsme oba vystudovaní agronomové, v roce 1997 jsme navázali na rodinnou tradici a začali se zemědělství věnovat
na plný úvazek,“ dodal Sklenář.
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Divadelní léto s Městským
divadlem Brno v plném proudu

S

větová premiéra inscenace Eliška/Rejčka na konci května zahájila už 13. léto na Biskupském
dvoře, na kterou navázaly oblíbené inscenace z produkce Městského divadla Brno. V první části open air
programu MdB vás pobavili legendární
Světáci, muzikál O statečném kováři a originální inscenace Napoleon aneb Alchymie štěstí. A na co se můžete těšit v druhé
části letní divadelní nabídky?
V inscenacích uváděných v unikátním
prostoru Biskupského dvora MdB pravidelně zpracovává látku, v níž vzdává
hold výrazným osobnostem brněnských
dějin. Letošní novinkou je autorské dílo
Eliška/Rejčka, které poodhaluje obrazy
ze života dvou královen – Elišky Přemyslovny a její nevlastní matky a velké rivalky Elišky Rejčky, jež závěr života strávila
v Brně a výrazně zasáhla do jeho dějin.
Obě panovnice chtěly to samé, každá se

svého ale snažila dosáhnout zcela jiným
způsobem, i proto bývá jejich příběh někdy označován jako „válka královen“.
Nové původní drama Igora Ondříčka
a Kláry Latzkové tedy vypráví především
o tom, že když dvě ženy dělají totéž, není
to totéž. Současně ale hra nestraní ani
jedné z nich a nechává zcela na vás, ke
které Elišce se přikloníte. Jejich poutavý
příběh se rozehraje od 24. do 27. 6.
Neodmyslitelnou součástí programové
nabídky MdB je komedie Lakomec v titulní roli s Boleslavem Polívkou, kterou už
několik sezon obdivují vyprodaná hlediště. Každá další repríza slavné Moliérovy
komedie je totiž garancí mimořádné divadelní události. Ať vám tato jedinečná inscenace od 29. 6. do 1. 7. neunikne!
Také nesmrtelné heroické komedii
Cyrano z Bergeracu o rytíři s velkým nosem a ještě větším srdcem a jeho velké
lásce k milované sestřence Roxaně ro-

mantické kulisy Biskupského dvora svědčí. Přesvědčte se sami – od 3. do 5. 7. udatný šermíř opět „svůj širák odhodí v dál“ a
bude „hájit štít svůj čistý“.
Brněnská Noc na Karlštejně pod věžemi Petrova je už synonymem pro open
air repertoár MdB. Příběh Otce vlasti je
zkrátka zárukou příjemného letního večera. Přijďte se od 7. do 9. 7. pobavit a zanotovat si známé písně!
A nakonec, u příležitosti oslav 200. výročí narození zakladatele genetiky Gregora
Johanna Mendela, se ve třech exkluzivních reprízách od 20. do 22. 7. vrátí rozmarná komedie se zpěvy Mendel aneb
Vzpoura hrášků, jež s nadsázkou a humorem vypráví o životě tohoto génia. V rozpustilé operetce se ke slovu dostane
i onen slovutný starobrněnský hrášek.
Vstupenky jsou v prodeji v pokladnách
na Lidické ulici 16 nebo online na
www.mdb.cz.

INZERCE

VINIČNÉ ŠUMICE:
Šumický pivovar
Vildenberg
Hradská restaurace

Viničné Šumice 389, 664 06 Viničné Šumice
okr. Brno-Venkov, Jihomoravský kraj
tel. +420 603 507 086, +420 603 114 193,
+420 732 212 841
e-mail: ales.smerda@centrum.cz,
pivovarsumice@gmail.com
www.vildenberg.cz, www.pivovarsumice.cz
FB: hradskÁ restaurace, ŠumickÝ piVoVar
iNstaGram: ŠumickÝ piVoVar
iČ 49413279, r. z. 2013 (v provozu od 12/2014)
maj. Ing. Aleš Šmerda
sládek Martin Mikulášek (mikudla).

Změna otevírací doby
od dubna – letní provoz:
pondělí až čtvrtek (včetně úterý)................................16:00 - 22:00
pátek ..............................................................................................16:00 - 23:00
sobota...........................................................................................12:00 - 23:00
Neděle............................................................................................12:00 - 22:00
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Mendela Brno oslaví
ohňostrojem i pokusy
Slavnému otci genetiky Gregoru
Johannu Mendelovi se přes léto
v Brně věnuje řada akcí.
Dvousetleté výročí připomíná nová
kniha, kuchařka i sběratelská
bankovka.

N

a 20. července připadá 200. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších světových vědců, otce genetiky Gregora Johanna Mendela, opata augustiniánského kláštera na Starém Brně. Oslavě jeho výročí je proto věnován nespočet
červencových akcí nejen v Brně.

Festival Mendel s hvězdným koncertem
Tradiční Festival Mendel se uskuteční v mimořádném rozsahu 17. – 24. července. Na
Mendlově náměstí bude řada aktivit pro širokou veřejnost s cílem přiblížit zábavným
způsobem význam vědecké osobnosti G. J.
Mendela a populárně-naučným způsobem vysvětlit jeho objevy. Jedním z vrcholů oslav bude hudební program, na němž
zahraje řada známých domácích interpretů i světová superstar, americká kapela
Kool & the Gang.
Brno očima G. J. Mendela
Muzeum města Brna se rozhodlo uspořádat exteriérovou výstavu na dělovém bastionu s názvem Brno očima G. J. Mendela. Jaké Brno obklopovalo G. J. Mendela,
jak vypadaly budovy, v nichž žil a působil,
jakou tvář měly ulice a náměstí, kudy chodíval – to je téma originálně uchopené výstavy, kterou si budou moci návštěvníci
zdarma prohlédnout od 15. června do 30.
září. „Exteriérová výstava si klade za cíl seznámit návštěvníka s původní podobou
lokalit spjatých s osobností Mendela, tak
jak je vnímal on sám při svých pravidelných pracovních či volnočasových pochůzkách po městě Brně,“ přibližuje ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.
Mendelovy inspirace v ohňostroji
Už po 25. zazáří nebe nad Brnem mezinárodní soutěží ohňostrojů IGNIS BRU-

FOTO: MMB

NENSIS. Po čtyřech představeních na
přelomu června a července na hladině Brněnské přehrady vyvrcholí festival ohňostrojným finále v sobotu 23. července
ve 22.30 hodin nad hradem Špilberk. Pyromuzikál „Mendelovy inspirace“ bude
věnován G. J. Mendelovi. Hudební motiv
a konstrukce ohňostrojného designu
jsou inspirovány dílem významného přírodovědce, matematika, vášnivého včelaře, ale též řeholníka a opata. Na nebi se
tak objeví i ohňostrojový hrách.
Místa v Brně spojená s Mendelem
Trasa v aplikaci Loxper doplněná o zábavní herní prvky nově zachycuje místa spojená s Mendelem. Turistické informační
centrum Brno dále připravuje sérii
designových suvenýrů s motivem hrachu
a včel od ilustrátorky Kamily Rokytové. Na
výběr bude několik kousků z porcelánové
kolekce, poznámkové bloky nebo eko
ubrousek, více na www.darkyzbrna.cz
VIDA! Mendelovy pokusy na doma
Víte, že brněnský zábavní park VIDA! má
na svých stránkách více než 300 pokusů,
které si můžete užít úplně kdekoli? Obvykle budete potřebovat jen to, co máte
doma. Experimentování je totiž zábava
pro celou rodinu. VIDA! připravila i Mendelovy pokusy na doma. Návody na výroTOP akce Mendel i aktivity
pro širokou veřejnost v Brně najdete
na mendel.brno.cz.

bu tornáda v lahvi, mikroskopu z mobilu
nebo svíčky z včelího vosku najdete na
www.vida.cz/vida-na-doma.
Mezinárodní genetická konference
Ve dnech 20. až 23. července se v Brně
uskuteční konference, která je poctou životu a dílu G. J. Mendela. Zúčastní se
přední odborníci z celého světa, včetně
tří držitelů Nobelovy ceny, diskutovat budou například o genetice vzácných onemocnění a rakoviny u lidí, genetice zvířat
a rostlin či o nové technologii výzkumu.
Podivuhodná cesta do jádra buňky
Nová expozice Genetika aneb Podivuhodná cesta do jádra buňky je k vidění v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity. Cílem je provést návštěvníky od buňky přes
Mendelovy poznatky po základní principy v molekulární biologii.
Kniha, kuchařka i bankovka
Otce genetiky připomíná i nová kniha
Mendel, Kuchařka pro Mendela s půvabnými ilustracemi brněnské výtvarnice
Venduly Chalánkové nebo sběratelská eurobankovka. Díky speciálnímu sériovému
číslu je každý kus unikátem. Za 200 korun
je bankovka k dostání na pokladně Moravského zemského muzea v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu.
(zab)
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JAN A MATYÁŠ TRNKOVI
SYN (VPRAVO) A VNUK JIŘÍHO
TRNKY VE ZNOJMĚ PŘEDSTAVUJÍ
MULTIMEDIÁLNÍ PROJEKT NA
POMEZÍ VÝSTAVY, DIVADELNÍHO
PŘEDSTAVENÍ A ANIMOVANÉHO
FILMU.

TEXT: MARKÉTA DUŠKOVÁ
FOTO: ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

Trnkova zahrada
ožila v louckém
klášteře

Interaktivní výstava Trnkova Zahrada je poprvé k vidění na Moravě, a to o polovinu větší než kde
jinde. Jen o kousek dál je k vidění Slovanská epopej ve formě velkoformátových puzzle obrazů.

Z

ahrada je jediná kniha, kterou
světoznámý Jiří Trnka sám ilustroval i napsal. Inspirací mu
byla skutečná zahrada, magické místo s mnoha zákoutími,
sluncem zalitým trávníkem a bujnou vegetací. Stvořil ji pro svého syna Jana, který ji označuje za rodinnou bibli, již umí
nazpaměť. Se svým synem Matyášem Zahradu předává zase dál tím, že stránky z
knihy oživili do multimediálního projektu na pomezí výstavy, divadelního představení a animovaného filmu.
„Jsme výtvarníci, syn studoval i na
FAMU, kde přišel k technologiím. Postupně se vyvíjela myšlenka, že tu rodinnou
bibli zhmotníme. Jelikož máme oba silné
tvůrčí ambice, nechtěli jsme pouze interpretovat text, ale každou postavu, protagonistu knihy i některé příběhy,“ vypráví
Jan Trnka.
Jejich Zahrada byla k vidění poprvé
před sedmi lety v Plzni. „Tam vzniklo jádro výstavy, které jsme od té doby realizovali ještě několikrát, ale pokaždé ji obměňujeme. Je to živý organismus,“ líčí. A další město – tedy Znojmo – bylo pro autory
výzvou. Výstava je totiž otevřená v omše-

lých prostorách louckého kláštera. „Zpočátku jsme byli trochu vyděšení kvůli stavu kláštera, ale velmi jsme si to tu oblíbili. Je to famózní stavba s nádhernými prostory,“ míní.
Přípravy byly náročné i pro spolupořádající Znojemskou Besedu. „Výstavu
jsme umístili do prostor, které se běžně
nevyužívaly a patří k těm zpustlejším, které klášter nabízí. O to více je však lákavá,“
míní ředitel František Koudela.
Podle Matyáše Trnky jde o dosud největší reprízu putovní Zahrady. „Naposledy byla výstava v Kladně na zámku a tam
byly prostory poloviční,“ vysvětluje. Pro
autory jde také o premiéru na Moravě.
Pro Znojmo tak rozšířili repertoár
atrakcí. Honička se zlomyslným kocourem na kočkodromu. Trpaskop odhalující, o čem sní sádrový trpaslík. Slonograf
s cirkusovými čísly nemotorných slonů.
A taky mluvící velryba nebo štěkafón. To
jsou hlavní exponáty Trnkovy zahrady.
Prostřednictvím animací, filmových triků a projekcí ožívají převážně zvířecí obyvatelé magické zahrady. Běhání, skákání
a prolézání je tu nejen dovoleno, ale přímo doporučováno.

Spolupracující galerie GaP v místě připravila výtvarný ateliér, scénická čtení,
komentované prohlídky, speciální program pro školy a školky i kavárnu.
Výstavu je možné navštívit do září,
každý den od 10 do 18 hodin. Vstupní
bránu tvoří zrekonstruovaná, takzvaná
Stará škola, označovaná nyní jako Centrum Louka. To stojí za návštěvu samo
o sobě, protože je nejlépe opravenou
památkou kraje v kategorii velkých staveb.
REKORDNÍ PUZZLE
V další části louckého kláštera, té, kterou
má pronajatou vinařský Znovín Znojmo,
je k vidění další lahůdka. A to Slovanská
epopej ve formě velkoformátových puzzle obrazů. „Dvacet obrazů o velikosti
v průměru tři metry si můžete v rámci
prohlídky kláštera prohlédnout v takzvaném Dřevěném salonku. Věrná kopie
slavného díla Alfonse Muchy čítá 163 tisíc kousků puzzle,“ informuje Znovín. Autorkou díla z puzzle, jež je dokonce zapsáno v České knize rekordů a kuriozit, je
Anna Počarovská z Miroslavi. K vidění je
denně od 9 do 18 hodin.

ZOO se nachází v příhraniční

obci Sedlec
A

INZERCE

Mikulova
u Mik

reál zoo je rozdělen na dvě části A a B.
První venkovní expozice v areálu A je
soustředěna kolem vybudované přírodní
nádrže, osázené lekníny a vodním rostlinstvem, ve kterém volně každý rok hnízdí
slípka zelenonohá a přilétají ledňáčci.

V této části se nachází voliéry s exotickým ptactvem, různými savci, primáty, budova terária a
zimoviště zvířat. Najdeme zde i expozici zaměřenou na chov domácích zvířat. Slepice, kačeny, kozy a holuby zde žijí jako na venkovském
dvorku.
Druhá část zoo, areál B, je koncipován spíše volněji s venkovními výběhy – ohradami a chovnými zařízeními, rozmístěnými kolem vybudovaného systému tůněk a mokřadů, osázených
na březích dřevinami imitujícími lužní porost.
Uvidíte zde klokany, pštrosy, lamy, kozy girgentánské, poníky, osly, velbloudy, zebru, rysy, sovy
a spoustu dalších zvířat.

www.zoosedlec.cz
ZOO Faunapark Sedlec

ZOO je otevřena v měsíci dubnu o víkendech,
od května denně od 9.00 - 17.00 hodin
Vstupné
• děti do 2 let zdarma, děti 70 Kč, dospělí 120 Kč
• osoby ZTP/P a doprovod zajištující mobilitu návštěvníka
upoutaného na invalidní vozík zdarma
• doprovod školy: za každých 10 dětí 1 dospělý zdarma

INZERCE

NOVÝ PEUGEOT
308 SW
Jedinečný

Nový infotainment PEUGEOT i-CONNECT – inovativní technologie nejnovější generace –
benzinový, dieselový i plug-in hybridní pohon

Spotřeba a emise CO2 modelu 308 SW v kombinovaném provozu 4,4–5,8 l/100 km, 115–131 g/km. Foto je pouze ilustrativní. *Pětiletá značková záruka se
skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km.

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno, www.rmservis.cz

Divadlo pod hvězdami

TEXT: ZUZANA BRANDOVÁ
FOTO: NDB, MDB A MAFRA

Herci se z kamenných divadel stěhují na letní scény pod širým
nebem. Už se hraje na Biskupském dvoře nebo Kraví hoře,
během července se přidá i Špilberk a zámky ve Slavkově nebo
Lednici.

O

bleky, šaty a lodičky nechte
tentokrát doma a v pohodlném oblečení vyrazte za kulturou na letní divadelní scény. V Brně i dalších městech
je rozhodně z čeho vybírat. Oblíbené letní scény rozezpívají muzikály i opery a
nebude chybět ani pořádná porce komedií.
Hraní ve zrekonstruovaném amfiteátru poblíž koupaliště na Kraví hoře v Brně
se loni Divadlu Bolka Polívky osvědčilo.
A tak se tam letos vrátilo. „Na programu
máme dvě brněnské premiéry: komedii
pro dva herce, Janu Paulovou a Václava
Vydru, v šesti rolích Nikdy není pozdě
a komedii Už je tady zas! o tom, co by se
mohlo stát, kdyby se dnes v parku probudil Adolf Hitler,“ přiblížil mluvčí divadla
Michal Adamík.
Diváci se mohou těšit jak na produkci
z Divadla Bolka Polívky – hry DNA, Proslov nebo S láskou Mary, tak z několika

KRAVÍ HORA DIVADLO BOLKA POLÍVKY SE
DO AMFITEÁTRU VRACÍ I S VERONIKOU ŽILKOVOU
V KOMEDII S LÁSKOU MARY.

mimobrněnských souborů se Zlatou Adamovskou, Simonou Stašovou, Ivou Janžurovou, Karlem Rodenem, Jiřím Lábusem
či Oldřichem Kaiserem. Kromě Brna se
představení v červenci budou hrát také
na zámku ve Slavkově a v amfiteátru v Mikulově.
Biskupský dvůr u Moravského zemského muzea si už třináctým rokem berou
v létě do parády herci Městského divadla
Brno. Vedle letošní novinky Eliška/Rejčka je na programu na konci června Lakomec, v červenci Cyrano z Bergeracu, oblíbená Noc na Karlštejně a návrat představení Mendel aneb Vzpoura hrášků.
Program na Biskupském dvoře s vyhlídkou na katedrálu Petrov potrvá až do půlky srpna, kdy divadlo doplní i hudební vystoupení festivalu Maraton hudby.
A od 14. do 17. července nebudou chybět ani čtyři představení Romea a Julie
v podání tanečníků baletu Národního divadla Brno. Historický vzhled Biskupského dvora pod brněnským Petrovem doslova vyzývá k uvedení titulů, jako je nejslavnější shakespearovský příběh lásky.
„Biskupský dvůr letos zapadá i do
200letého výročí narození G. J. Mendela,
takže Městské divadlo vrací na repertoár
hru Mendel aneb Vzpoura hrášků.
V Brně bude v červenci k tomuto výročí
mezinárodní konference, takže představení bude opatřeno i anglickými titulky,“
upozornil Ondřej Morávek, ředitel společnosti SNIP & CO, která Léto na Biskupském dvoře pořádá.
Ani letos diváci nepřijdou o pořádnou
porci Shakespeara. Jak už je zvykem, Letní shakespearovské slavnosti na Špilberku v červenci zahájí komedie Veselé paničky windsorské. „Publiku nabídneme
hned tři novinky, a to premiéru Macbetha, nové nastudování Snu noci svatojánské a originální scénicko-koncertní

BISKUPSKÝ DVŮR JEDNU Z KRÁLOVEN
V PŘEDSTAVENÍ MDB ELIŠKA/REJČKA HRAJE
BARBORA GOLDMANNOVÁ.

program Daniela Fikejze a Filipa Nuckollse nazvaný Koncert pro Mr. Shakespeara,“ pozvala za pořadatele Jana Vallová.
Na programu slavností jsou i inscenace
z minulých let jako Mnoho povyku pro
nic, Hamlet, Zimní pohádka a loňská novinka Bouře.
Známými operami rozezpívají nádvoří
Špilberku i amfiteátr v Mikulově sólisté
Národního divadla Brno. Zazní Nápoj lásky, La bohéme, Tosca, Lazebník sevillský
či Carmen. „Špilberk a amfiteátr jsou pro
náš soubor prostředím, ve kterém jsme
k divákům o něco blíž už sedmým rokem.
Letošní program přináší díla světové operní klasiky s výjimečnými interprety,“ podotkl umělecký šéf opery Jiří Heřman.
V rámci projektu Kultura pod hvězdami se v divadelní jeviště na konci června
promění brněnské koupaliště Biotop. Na
programu jsou v koncertní verzi muzikály Dracula a Rebelové nebo Procházka
slavnými muzikály. Na zámku v Lednici
si pořadatelé na červenec připravili Lásku nebeskou s hity Valdemara Matušky
nebo Dvořákovu Rusalku.
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PROGRAM LETNÍCH SCÉN
BISKUPSKÝ DVŮR
Městské divadlo Brno
24.–27. 6. Eliška/Rejčka (letošní novinka)
29. 6. – 1. 7. Lakomec
3.–5. 7. Cyrano z Bergeracu
7.–9. 7. Noc na Karlštejně
20.–22. 7. Mendel aneb Vzpoura hrášků
Balet Národního divadla Brno
14.–17. 7. Romeo a Julie
ŠPILBERK
Opera Národního divadla Brno
30. 6. Nápoj lásky
2. 7. La bohéme
27. 8. Tosca
28. 8. Lazebník sevillský
Letní shakespearovské slavnosti
16. a 17. 7. Veselé paničky windsorské
19.–21. 7. Macbeth (letošní novinka)
26. a 27. 7. Mnoho povyku pro nic
29. a 30. 7. Hamlet
31. 7. a 1. 8. Sen noci svatojánské (letošní
novinka)
2.–4. 8. Bouře

5. a 6. 8. Koncert pro Mr. Shakespeara (letošní novinka)
8. a 9. 8. Zimní pohádka
KRAVÍ HORA
Divadlo Bolka Polívky – výběr z programu
24. 6. Rebelky
28. 6. Proslov
2. 7. Sex pro pokročilé
15. 7. Oscar pro Emily
17. 7. 4 sestry
18. 7. Bez předsudků
23. 7. Pavol Seriš: Pozemšťan
24. 7. Shirley Valentine
29. 7. Caveman
31. 7. S láskou Mary
1. 8. Tři grácie z umakartu
7. 8. Pánský klub
8. 8. Herečky
10. 8. Otevřené manželství
14. 8. Golden Delicious
AMFITEÁTR V MIKULOVĚ
Opera Národního divadla Brno
30. 8. La traviata
31. 8. Carmen

Divadlo Bolka Polívky
5. 7. DNA
6. 7. Příbuzné si nevybíráme
7. 7. Sex pro pokročilé
8. 7. Brouk v hlavě
9. 7. Duety
KOUPALIŠTĚ BIOTOP BRNO-JIH
Kultura pod hvězdami
24. 6. Děti ráje
25. 6. Rebelové
26. 6. Procházka slavnými muzikály
26. 6. Dracula
ZÁMEK SLAVKOV
Divadlo Bolka Polívky
12. 7. Pánská šatna aneb Mušketýři v Mexiku
13. 7. Sex pro pokročilé
ZÁMEK LEDNICE
Kultura pod hvězdami
29. 7. Láska nebeská
30. 7. činoherní komedie ART z dílny Divadla Bez zábradlí
31. 7. Rusalka

INZERCE

www.boskovice800.cz
Boskovice v letošním roce slaví 800 let od první zmínky o městě.
Přijďte si k nám tyto oslavy také užít.
21. 7. 2022 – zahájení výstavy místních umělců v Zámeckém skleníku
19. 8. 2022 – zahájení výstavy „Boskovické expo“ - prezentace místním firem a podnikatelů
21. 8. 2022 – baletní vystoupení v Letním kině
25. 8. 2022 – koncert skupiny Pražský výběr
26. 8. 2022 – představení rukopisu z roku 1222 s podpisem Jimrama z Boskovic
27. 8. 2022 – koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava spojený se křtem knihy o historii Boskovic
v Letním kině
28. 8. 2022 – promítání v Letním kině pro malé i velké
22. 9. 2022 - 25. 9. 2022 – tradiční Husí slavnosti
Změna progamu vyhrazena, sledujte prosím náš web a sociální sítě.

Tipy na výlet
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NOVÉ PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
VE VILE TUGENDHAT

Na novinku se mohou těšit také návštěvníci
brněnské vily Tugendhat. V létě čekají na
hosty nové prohlídkové okruhy. Muzeum
města Brna chce vyhovět co nejvíce lidem,
kteří se chtějí na tuto památku zapsanou na
seznamu UNESCO podívat. Kapacita prohlídek je totiž permanentně vyprodána.
„Máme povinnost vilu chránit pro další generace a prohlídky interiérů mají tudíž stanoveny kapacitní limity. Na druhou stranu
nás ale s kolegy, kteří ve vile pracují, dlouhodobě trápí, že řadě hostů nemůžeme vyhovět tak, jak bychom si přáli. Proto jsme
hledali cesty, jak skloubit limity stávajícího
čilého provozu objektu s poptávkou našich
návštěvníků,“ uvedl ředitel Muzea města
Brna Zbyněk Šolc. Výsledkem je dvojice
prohlídkových okruhů. Prvním jsou Večerní
prohlídky vily umožňující absolvovat hodinovou prohlídku interiéru v unikátní atmosféře pátečního večera. Absolutní novinkou
je pak okruh Vila zvenku. Návštěvníci se na
tomto okruhu vedoucím především po terasách vily podívají i do částí domu, které nejsou běžnou součástí již zavedených prohlídek.

DEN BRNA OPĚT PŘIPOMENE
OBRANU PŘED ŠVÉDY

Tradiční historická slavnost Den Brna se letos odehraje druhý srpnový víkend. Na své
si přijdou děti i dospělí. Kvůli střelbě organizátoři doporučí nechat doma čtyřnohé mazlíčky. Den Brna se každoročně koná na památku úspěšné obrany Brna před švédskými vojsky v roce 1645. Nechybí na něm připomínka dvou hlavních postav bitvy – Raduita de Souches a generála Torstensona.
Podrobný program organizátoři teprve zveřejní na sociálních sítích a webu https://denbrna.cz/. Akce je zdarma.

NOC VE STANU
VE VYŠKOVSKÉM DINOPARKU

Zajímavou akci připravil hned na začátek
prázdnin DinoPark Vyškov. A sice noc pro
rodiče s dětmi s možností přespání ve vlastním stanu v areálu. Na návštěvníky čeká
osvětlený noční DinoPark, DinoBike, stánky
s občerstvením, nachystané ohniště, dřevo
a bodla k opékání. Je možnost přijet a parkovat vlastním autem přímo u DinoParku.
Už tradiční akci letos organizátoři naplánovali na 1. července. Odjezd vláčku ze zoo do
DinoParku je v tento den v 18 hodin. Doprava zpět je zajištěna ve 20 nebo 21 hodin.
V případě přespání je odjezd v 8 hodin ráno
v sobotu 2. července. Vstupné je 150 korun
pro děti i dospělé. Vstupenky lze koupit online, na pokladně zoo v den konání od 17.30
do 18 hodin nebo v tentýž den v DinoParku
od 18 do 20 hodin.

AQUALAND MÁ NA LÉTO NOVÉ ATRAKCE

Letní sezona v Aqualandu Moravia startuje s prvním dnem prázdnin, tedy 1. července.
Těšit se můžete na celý venkovní areál, kde je i nový tobogan High Five, na kterém pojedete i do kopce. Tématem, které spojí celé letošní prázdniny, bude hudba mezi tobogany. Vystoupí například oblíbený Kapitán Demo či účastníci první řady pěvecké soutěže SuperStar. A odehraje se také soutěž kapel. Aqualand letos v srpnu oslaví 9. narozeniny. Do léta vstoupí s novinkou – Nafouknutým světem, který představí další atrakce
pro děti.

PROMÍTÁNÍ FILMŮ
POD ŠIRÝM NEBEM

Filmoví fanoušci si o prázdninách přijdou
v Brně na své. Hned na několika místech
se připravuje tradiční letní kino. A je z
čeho vybírat. Hraje se na hradě Špilberk,
na nádvoří Místodržitelského paláce i na
nádvoří radnice Brna-střed. Také v zahradě vily Löw-Beer nebo ve dvoře Městského divadla Brno. Novinkou je Letní kino na
Vlněně nebo na Hvězdárně a planetáriu
Brno. Na Kraví hoře se bude sedět na
zemi, proto organizátoři doporučují vzít si
a sebou stoličku nebo deku. Menší letní
kina budou promítat i v městských částech – Židenicích nebo v Chrlicích. Veškeré informace o programu jednotlivých kin
najdou zájemci na webových stránkách
www.gotobrno.cz.

VIDA! MÁ KÁVOVAR
ZA 20 TISÍC DOLARŮ

Viděli jste někdy kávovou třešeň? Tušíte, jak
se mění barva zrnek při pražení? Nebo jaká
dávka kofeinu je pro člověka smrtelná? A co
takhle přičichnout k hlavním chemickým
sloučeninám, ze kterých se skládá kávové
aroma? To vše najdete na unikátní výstavě
Coffee, která do VIDA! science centra
v Brně připutovala až z Mnichova. K vidění
jsou i různé druhy kávovarů, jako například
nejmenší kávovar na světě nebo skleněný
originál ve tvaru gotické katedrály. Jeho
cena se vyšplhala až na 20 tisíc dolarů. Díky
speciální mobilní aplikaci se mohou návštěvníci „projít“ kávovníkovou plantáží a vypěstovat si vlastní rostlinu. Součástí výstavy je
také pražička, kde si kávová zrna sami upražíte. Výstava potrvá do konce června.
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Start fotbalového
léta zpestří jubilea

K

Rovnou stoleté výročí slaví v týž den
v Lanžhotě. I k nim přijede zvučný soupeř, ovšem nepůjde o veterány, ale o současného ligistu ze Zlína. S ním by se měl
divákům v civilu či v kopačkách ukázat
bývalý reprezentant Zdeněk Grygera.
Výběr bývalých hvězd pod hlavičkou
Sigi Teamu (hlavní tváří je bývalý sparťanský útočník Horst Siegl) přivítají v sobotu
k oslavě 90. výročí fungování ve Velkých
Bílovicích.
A do třetice devadesátiny, tentokrát
v Drnovicích, přilákají už v pátek 24. června zvučnými jmény nabité týmy, které
spolu v 90. letech minulého století sváděly boje v nejvyšší soutěži. Drnovice budou mít k dispozici svoje kanonýry Radka Druláka a Jaroslava Timka, účast přislíbil také bývalý hráč domácích a současný
reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý. Pěknou podívanou slibuje i předzápas tohoto ligového retra, na který by měli přijet

Kam za sportem

onec školního roku a začátek
prázdnin si užijí především ti fanoušci fotbalu, jejichž srdce
plesají nad exhibicemi hvězd
nedávné či vzdálenější minulosti. Na mnoha místech jižní Moravy využijí kluby ideálního termínu k oslavám
svých kulatých výročí založení právě různými zápasy osobností.
Rovnou s reprízou finále Poháru ČMFS
proti Liberci, které se hrálo v roce 2000,
spojí svoje jubileum Ratíškovice. Devadesátiny tamní Baník slaví v sobotu 25. června, což je příležitost pozvat si původní sestavy pohárových finalistů a zavzpomínat.
„Já na to utkání vzpomínám často a rád.
Na opakovaný zápas se těším a o vítězi nepochybuji. Za pomoci fanoušků to bude
Baník Ratíškovice,“ vzkázal ve videonahrávce fanouškům Miroslav Oršula, který
bitvu o pohárovou trofej v dresu jihomoravské vísky před 22 lety absolvoval.

OSLAVY UŽ SI UŽILI FOTBALISTÉ BYSTRCE (V BÍLÉM), SI K
90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ POZVALI NOVÁČKA PRVNÍ LIGY
ZBROJOVKU.

takoví borci jako Jan Berger nebo Petr
Rada.
Sto let existence si připomenou také
v Pohořelicích. Tam si svůj velký den nachystali na 2. července, hlavním bodem
programu bude střetnutí současného mužstva domácích proti druholigové Líšni.
V Pohořelicích nezůstane jen u výročí.
Zpestřením pro tamní diváky budou také
během července zápasy žen Sparty Praha, které si tam zahrají dvakrát se zahraničními soupeři v rámci přípravy. Ve středu 29. června pak na pohořelické trávě Líšeň vyzve Slovan Bratislava.
(jip)

ATLETI UCTÍ VÝROČÍ TORNÁDA
NA OPRAVENÉM STADIONU

Přesně rok poté, co se jižní Moravou prohnalo tornádo, se
v Hodoníně sejdou nejlepší domácí atleti. Mistrovství republiky bude nejen bojem o medaile, ale i ukázkou obnovy regionu, na který přírodní živel loni těžce dopadl. Závodit se bude
dnes a zítra na stadionu, který musel projít rozsáhlými opravami. Nový (a k tomu rozšířený na osm drah) je tartanový
ovál, hlavní tribuna má novou střechu, protilehlá tribuna je
po demolici pryč. Také vybavení stadionu museli obětaví organizátoři z Hodonína nakoupit znovu. S opravami pomohla
i atletická komunita vybráním 950 tisíc korun na transparentním účtu. Program začíná v pátek 24. 6. čtvrt hodiny před polednem kladivem mužů, po 17. hodině běží stovku muži
i ženy. V sobotu ve 14 hodin jdou do svého sektoru oštěpaři
včetně hodonínského borce Vítězslava Veselého, míle s dalším rodákem Filipem Sasínkem začíná v 16.15 hodin.

NA PANSKÉ LÍŠE BUDOU KONĚ TANČIT
V RYTMU MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ

Světový pohár v drezuře koní svede od pátku 24. 6. do neděle 26. 6. do
areálu Panská lícha v brněnských Soběšicích na třináct dvojic z jedenácti
zemí světa. Jedná se o soutěž v olympijské disciplíně a nejatraktivnějším
dnem programu bude ten nedělní. V rámci volných sestav budou koně
„tančit“ na melodie, jejichž volba je libovolná. „Záleží na stavbě těla
a charakteru koně. Každému vyhovuje něco jiného. Děti jezdí na muzikálové nebo pohádkové melodie, možná je ale i rocková hudba. Moje dcery jezdi na Mercuryho a hudbu z 60. let. Rozhodčí říkají, že nejlepší hudba je ta, u které si mohou podupávat,“ vysvětluje za organizátory akce
její manažerka Lenka Sekaninová. Nejdelší cestu budou mít závodníci,
kteří do Brna přiletí z Austrálie a z Kanady. Vstup je zdarma.

NOHEJBALISTÉ MODŘIC ZVOU
SVĚTOVOU ŠPIČKU DO HALY

Ačkoliv je nohejbal sport na venkovní kurty a letní počasí
k jeho hraní na horkém vzduchu přímo vybízí, pořádají nohejbalisté Modřic vrcholný světový turnaj družstev podle
platných regulí pod střechou. Týmy z České republiky, Slovenska, Rumunska, Francie, Polska, Maďarska, Itálie, Španělska a Kypru se v sobotu a v neděli 24. a 25. 6. sejdou v modřické Městské hale. Složení dvou skupin, z nichž po sobotních bojích dva nejlepší postoupí do nedělních semifinále,
se losuje těsně před akcí. Ve skupině budou hrát týmy proti
sobě tři zápasy v tomto pořadí: jednotlivci, dvojice, trojice.
Ve finálové části se každé kolo skládá z max. pěti dílčích zápasů pro každý tým v tomto pořadí: 1. singl, 1. dvojice, trojice, 2. dvojice, 2. singl.

www.rebuystars.cz
Ministerstvo ﬁnancí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána.
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Hodonín se převléká, dresy
mu šije jeho bývalý gólman
Po loňském 20. výročí založení
překračují hokejisté SHKM
Hodonín další mezník letos. Na
postup do druhé ligy navazuje
návrat k tradičnímu názvu Baník
a převléknutí do nových dresů.

TEXT: JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
FOTO: JAKUB FORMÁNEK, SHKM BANÍK HODONÍN

Z

achová si SHKM Hodonín punc
oddílu, který kupředu pohání
sepjetí hráčů s fanoušky a zapojení patriotů, i po postupu do
druhé ligy? Odpověď na tuto
otázku nastínil minulý týden, kdy vedení
klubu představilo návrat k tradičnímu názvu Baník, s nímž se pojí i nové logo, odkazující na historické kořeny, a kompletní „převlečení“ oddílu do tradičních černo-zelených barev.
I prvními posilami nováčka třetí nejvyšší soutěže jsou odchovanci – brankář
Martin Holík a obránce Ondřej Šmach.
A chcete navíc perličku? Nové dresy,
jež bude Baník nově nosit, šije společnost, v níž je spolumajitelem bývalý hodonínský brankář Jiří Koluch.
Jeho společnost pracovala s novým logem z dílny slovenského grafika Slavomíra Kišše a vytvořila nejen dresy, ale i zbytek oblečení hodonínského Baníku.
„Byla to práce na několik měsíců a byla
velmi zajímavá. Odehrávala se v trojúhelníku Kišš – my – Baník. Slavo měl představu o logu, kterou přenesl do grafické podoby, a my jsme k tomu doladili design
dresů a všeho okolo, aby to do sebe zapadalo,“ vyložil Koluch, jehož hráčská kariéra se v Hodoníně uzavřela v roce 1990.
Následně působil v Dukle Vyškov a v rakouském Salcburku.
Přestože sídlí v jihočeském Písku, s Hodonínem ho nadále pojí srdeční vazby.
Promítl je do práce pro Baník. Inspiraci
pobral z dresů klubů NHL, rukávy prý
bude mít Baník podobné jako
Pittsburgh. „Zároveň jsme na dresech potřebovali ponechat prostor pro prezentování místních partnerů, s nimiž Baník
spolupracuje,“ řekl.
Soudě podle reakcí z Hodonína se dílo,
na němž se podílel, povedlo. Nové logo
je prostší než to minulé, jehož autorem
byl také Kišš, mimo jiné spoluautor loga
Tampy Bay v NHL, loga dostihového Kentucky Derby a desítek dalších.

NOVÝ DRES MEZI PRVNÍMI SI NOVÝ DRES BANÍKU OBLÉKL BRANKÁŘ MARTIN HOLÍK (UPROSTŘED).
PO JEHO PRAVICI JE PŘEDSEDA ODDÍLU KAREL LIDÁK, PO LEVICI MANAŽER MARTIN VYRŮBALÍK.

Jeho varianta písmene H, v němž je zabudována zkratka SHKM, se představitelům oddílu líbí, stejně jako druhé logo se
zkříženými hornickými kladívky.
„Když jsem přivezl předváděcí věci, tak
moji synové, což jsou velcí kritici, pravili:
taťko, to se povedlo, to je bomba,“ usmívá se předseda druholigového nováčka
Karel Lidák. „Teď ještě podobně zvládnout sportovní stránku, abychom se
dobře nastartovali, abychom
měli úspěchy, přilákali k hokeji co nejvíc dětí od přípravek
a lidi aby chodili na tribuny,“ přeje si.
Návrat k názvu Ba-

MASKOTA POJMENUJÍ
FANOUŠCI

Zatím provizorní jméno Permoník má
maskot, který bude na hodonínský hokej od nové sezony dohlížet. Vedení klubu chystá anketu mezi fanoušky, kteří
maskota pojmenují natrvalo. Jeho grafická podoba se objeví na dresech mládežnických kategorií Hodonína a ve výhledu je jeho představení i na zápasech. Zbývá najít člověka, který by na
sebe podobu maskota vzal a divákům
svým fanděním zápasy zpestřil.

ník, stejně jako k tradičním barvám černé a zelené pro všechny věkové kategorie
považuje za důležitý. Muži je oblékají již
čtvrtým rokem a vybojovali v nich postup do druhé ligy, ale mládež ještě nedávno nosila oranžovou a modrou.
„Byly to barvy SHK, pod jehož křídla
naši odchovanci přecházeli v dobách, kdy
jsme neměli mužský tým. Nyní jsme však
už jediným klubem v Hodoníně, SHK
ukončil činnost. Aniž bychom tušili, jak
dopadne SHK po konci sezony, chystali jsme převlečení celého klubu
do černo-zelených barev od listopadu loňského roku. Všechno se sešlo přirozeně,“ uvedl Lidák.
Kiššovi při tvorbě nové oddílové
identity zadal pracovat s třemi pilíři: tradicí hodonínského hokeje,
odkazem na hornictví a fanouškovskou historií. „Vytvořil fantastické věci,“
pochvaluje si.
Spokojení jsou i fanoušci. „Za návrat ke
kořenům jsme rádi. Zelenou a černou a název Baník zažili naši předkové, my mladí
jsme po nich vášeň pro Baník zdělili,“ ocenil změny Martin Hančík, vůdce fanoušků.
Na druhou ligu se těší už teď. „Bude to nářez. Chci, aby lidé jezdili na výjezdy, abychom chodili nejen doma. Pro hráče je důležité, aby nás bylo slyšet a sváděli jsme
boje i na tribunách,“ chystá se.

Všichni společně – pro záchranu života
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Daruj
také!

Proč byste i Vy měli darovat plazmu?

• Protože krevní plazma je nezbytná surovina pro řadu léků,
které zachraňují životy a nelze ji vyrobit synteticky.
• Protože můžete pomoci tisícům lidí, kteří jsou na tyto léky
celoživotně odkázáni.
• Protože plazma je denně využívána v urgentní medicíně a při
operacích a také Vy, Vaši blízcí nebo přátelé ji mohou jednoho
dne potřebovat.
• U nás můžete darovat plazmu 6x v měsíci a 50x za jeden rok,
výše ﬁnanční náhrady činí až 38.000 korun (€ 1.500,-) ročně.

Jako poděkování obdržíte ﬁnanční náhradu
ve výši € 30,- za darování + dárek!
EUROPLASMA Odběrové centrum Retz
2070 Retz, Kremser Straße 5, Tel.: +43 (0) 2942 / 20 333

Provozní doba: Po, Čt 09:00 - 19:30 hod., Út, Pá 08:00 - 18:30 hod.,
St 15:00 - 19:30 hod., So 08:00 - 13:00 hod.

www.europlasma.at/cs
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Firma Poctivá Moravská sociální podnik a.s.
Hledá do svého týmu v Hodoníně

vhodné kandidáty a kandidátky na pozici:

Operátora a operátorka
potravinářské výrobě
Pracovník – pracovnice expedice
Uklízečka
Údržbář
Administrativní pracovník
– pracovnice – účetní
Vrátný
Pozice jsou vhodné i pro osoby se sníženou pracovní schopností.
• Zázemí prosperující ﬁrmy
• Dotované stravování
• Zkrácený i plný úvazek

• Pracovní poměr na dobu
neurčitou
• Přestávky během dne

Kontakt: mobil: +420 607 778 708
e-mail: zivotopis@poctivamoravska.cz
www.poctivamoravska.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 Brno Sokolova 622/1, Brno

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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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.

nejv

í obsah*
yšš

NG

S AW

mg

T TA

STRO

PA L M

E

KONEC BOLESTI ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

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

MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST
NA POTÍŽE S PROSTATOU

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

HUDEBNÍ IMPULSY

Malátný zahraje i Beatles
JOSEF VLČEK

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

U

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

FOTO | M. TUREK, MAFRA

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

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

SKLADEM

Ušetřete

až 40 %

Tovární záruka

až 5 let

Satelitní zabezpečení

zdarma

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

Trpící Ahmed

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

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

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

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

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

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

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

Národní
bez peč nostní
úřad

Tvůrčí práce, kultura, umění

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

PS P Mac hinery
s.r.o.

Telekomunikace

UX Designer

Senior technik

Layout Mask Designer

Telekomunikančí technik (25-35.000 Kč)

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde…

19 700 Kč / měsíc

Servisní a instalační technik

37 000 - 48 000 Kč / měsíc

Tutti hráč do skupiny bicích nástrojů - s povinností…

24 100 Kč / měsíc

Expediční technici

21 000 - 35 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

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

DLUHOPISY
E-FINANCE

%
8

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.
Od

960 Kč

pokoj/noc

SEZÓNA ZAHÁJENA!

Dopřejte si cenově výhodnou dovolenou
v malebné přírodě na hranici Moravského Krasu a Drahanské vrchoviny, pouhých
30 km od Brna a 10 km od Vyškova.

NABÍZÍME UBYTOVÁNÍ turistického
typu přímo na zámku nebo luxusní
apartmány a pokoje v předzámčí.

Račice 1. Račice - Pístovice
+420 515 555 549, info@zamekracice.cz
www.zamekracice.cz

Zveme Vás na

ZámekRacice
na Vyškovsku
30 km od Brna
DOVOLENÁ V NETRADIČNÍM
ZÁMECKÉM PROSTŘEDÍ

EFI Zámek Račice
člen e-Finance Group
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TV program týdeníku 5plus2

sobota 25. června 2022
Nova

Prima

Prima cool

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

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

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

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

Joj Family
SOBOTA 6.15 Noviny 6.45 Policisté v akci 7.45

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

NEDĚLE 5.55 Krimi 6.20 Noviny 6.50 Policisté

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

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

sérum pravdy

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

Jennifer Lopez ve šťavnatém příběhu o partičce
šikovných striptérek podle skutečnosti

ČTVRTEK | 20:15

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

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

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

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

PÁTEK 9.00 Soudní síň 10.00 Soudní síň 11.00

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

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

Relax
SOBOTA 6.20 Zvěřinec 7.00 Teleshopping

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

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

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

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

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

ÚTERÝ 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store

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

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

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

PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové

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

číslo 412

neděle 26. června 2022
ČT1
6.00

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

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pondělí 27. června 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

úterý 28. června 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

středa 29. června 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

čtvrtek 30. června 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pátek 1. července 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INZERCE

Jihomoravský kraj

24. června 2022 53

Na kávu jako za první republiky
V kuchyni vily Stiassni
otevřeli kavárnu, ožijí
v ní předválečné časy.
ŠÁRKA KROUPOVÁ
BRNO | Ve funkcionalistické vile Stiassni v Hroznové ulici v brněnských Pisárkách, kterou navrhl slavný architekt
Ernst Wiesner, se otevřela kavárna Café
Ernst. Její vnitřní prostor je zároveň výstavou připomínající život a dílo stvořitele vily.
„Myšlenka vytvořit přímo v prostorách vily kavárnu vznikla už před pár
lety, když jsem v ní začínala pracovat na
pokladně a návštěvníci se mě často ptali,
kde si mohou před prohlídkou vily dát
kávu. V Pisárkách však žádná kavárna
v pěší vzdálenosti od vily není. Její otevření tak uvítají jak návštěvníci, tak
i lidé, kteří bydlí v okolí a nemají si kam
zajít na kafe. Díky vlastní kavárně konečně i Pisárky připojíme k městu,“ směje se kastelánka vily Kateřina Konečná.
Kavárna vznikla v prostorách bývalé
kuchyně slavné vily dokončené v roce

Ve známé brněnské vile Stiassni otevřela nová kavárna Café Ernst. Odkazuje na legendární kavárnu Esplanade.
FOTO | NPÚ
1929. Návštěvníci se mohou usadit
vevnitř i na letní terase v lodžii, která se
otevírá do rozlehlé zahrady a poskytuje
krásný výhled na Brno. Kavárna pojme
přes šedesát návštěvníků a její otevírací
doba bude prozatím kopírovat otevírací
dobu samotné vily.
Její zákazníci budou moci během usr-

kávání kávy poznat dílo Ernsta Wiesnera.
„Měla jsem už delší dobu pocit, že
byl zapomenutý, přestože je jedním
z nejvýznamnějších brněnských meziválečných architektů. Spousta Brňanů chodí kolem jeho realizací, aniž by to tušili.
Brno nemělo žádnou vzpomínku na

jeho díla, a tak jsme si řekli, že ho takto
důstojně připomeneme,“ popisuje Konečná s tím, že kavárenský prostor odkazuje na jednu z Wiesnerových nejznámějších realizací, a to legendární kavárnu Esplanade, kam chodila brněnská elita.
Nacházela se na rohu ulic Rooseveltovy a Jezuitské, během druhé světové války byla vybombardována. Autorem rekonstrukce je architektonické studio
RAW.
„Při práci jsme vycházeli z dobových
snímků kavárny Esplanade a zároveň
jsme usilovali o to, aby použité materiály ladily s interiérem vily Stiassni. Myslím, že například u kamene, kterým je
obložený bar, se nám to podařilo,“ komentuje architekt Tomáš Rusín.
Podle brněnské primátorky Markéty
Vaňkové (ODS) se nová kavárna stane
jedním z nejvíce navštěvovaných míst
po celém Brně.
„Většina Brňanů je hrdá právě na architekturu a také na kavárny a tady se to
hezky spojilo do jednoho. Je to naprosto unikátní místo, kde bude návštěvníkům příjemně,“ soudí o novém podniku.

INZERCE

AUTOCENTRUM

HAKR

∙ NOSIČE KOL ∙ NOSIČE LYŽÍ
∙ STŘEŠNÍ NOSIČE ∙ BOXY
∙ SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Nechceš jezdit
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Římský autor Gaius Titus Petronius: Nedělá dobře...

Tajenka: … ten, kdo rychle uvěří.

Čtěte nové Téma:
Psychika jako
klíč k nemocem

I

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

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

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

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

Znojemsko

24. června 2022 55

Sochu v Hostěradicích
Jirkovi ještě nestavíme
Bratranec nejlepšího bojovníka v polotěžké váze nejprestižnější organizace
bojových sportů UFC. Tak se nyní může titulovat Tomáš Procházka, který vyrazil
fandit Jiřímu přímo do haly v Singapuru. Neuvěřitelnou bitvu nikdy nezapomene.

Procházkovy tituly
V organizaci UFC absolvoval
Procházka pouze tři zápasy,
přesto se pyšní pásem šampiona
své váhy. Před UFC byl vládcem
v japonské sérii Rizin, která patří
mezi tři nejlepší organizace světa.
Celková bilance zápasů má nyní
podobu 29 výher, tři porážky
a jedna remíza. Hned 25 duelů
ukončil vítězně před limitem.

JIŘÍ ČERNÝ
HOSTĚRADICE | Speciální zápas si
žádá speciální výlet. Bojovník smíšených bojových umění MMA v nejlepší
organizaci světa UFC Jiří Procházka se
mohl i v Singapuru, tisíce kilometrů daleko od domova, cítit, jako by zápasil
mezi svými. Podpořit jej vyrazila skupina fanoušků v čele s jeho sestrou Veronikou a bratrancem Tomášem. Tváří
v tvář Brazilci Gloveru Teixeirovi sice
stát nemuseli, hlasivky a kaluž potu
však na místě bitvy nechali, podobně
jako jejich titulovaný hrdina.
„Nejlepší zážitek mého života a jízda
od začátku do konce. Byl to náš první
výlet do dějiště Jirkova zápasu, i když
jsem viděl jeho boje v Brně. Takto velká cesta byla ale na programu poprvé
a bylo to naprosto super,“ rozplýval se
Tomáš Procházka. „Už předzápasové
vážení bylo zážitkem – vidět, jak se staví ty hory svalů proti sobě. Glover byl
obrovský. Ač jsem byl vždy fanouškem
bojových sportů, tak tahle show kolem
pro mě byla novinkou,“ líčil nadšeně.
Ještě den před soubojem měli možnost Jirku spatřit. „Viděli jsme se s ním
jen tak na deset minut, abychom jej nezdržovali. Procházeli jsme si město a on
se pak na malou chvíli zjevil. Vznikla
z toho alespoň fotka v Marina Bay. Potom už se musel jít najíst a soustředit se
na utkání,“ vypráví Tomáš. „Zdál se mi
docela klidný, říkal jsem si, že je to až
podivné. Někde to potom i potvrzoval,“
dodává bratranec šampiona.
Samotný zápas líčí, jako by popisoval průběh hollywoodského trháku.
„Jako z amerického filmu s velkým
happy endem. Bylo to nahoru a dolů,
emocionální horská dráha. Kolikrát
jsem si myslel, že Jirka má Brazilce rozehraného a stačí už jen pár ran. Za malou chvíli stačilo málo a Glover naopak
vypnul Jirku,“ popisuje průběh nadšeně. Finální emocionální výbuch pak ze
sebe nikdy nedostane. „Gesto rozhodčího, když zápas ukončil a odmával Jirkovo vítězství, ten moment, kdy se stal Jirka oficiálně šampionem, nic nepřebije,“
vypichuje slastný okamžik Tomáš.
Po příletu do Brna 29letý bojovník
přiznal netradiční rituál. Po zápase si
chce v klidu sednout a vykouřit cigaretu. Bratrance Tomáše k tomu ale nepřesvědčí. „Já nekouřím. Naštěstí nás tam
bylo více, takže měl kuřáckou společnost. Také trenér Jarda Hovězák s ním

Před zápasem si Jiřího Procházku jeho bratranec Tomáš s kamarády užil jen asi na deset minut. Fotografii z dějiště si
však nenechali v singapurském Marina Bay ujít. Nemohla chybět ani fotka s pásem. 2x FOTO | ARCHIV TOMÁŠE PROCHÁZKY
tenhle rituál drží. Mají to tak už roky. Jinak nekouří, ale po vítězství jednu spontánně vytahá,“ zubí se Procházka.
Oslavy odnesly hlasivky všech účastníků. Však i trenéři Hovězák s Martinem
Karaivanovem po příletu nehledali slova,
ale spíše hlas, kterým je předat. „Řvali
jsme pořád, cestou z haly, ve městě. A to
většina nemohla mluvit už v průběhu
utkání,“ směje se Procházkův nejbližší
mužský příbuzný.
Ač samozřejmě došlo na všelijaké oslavy, Jiří už stihl také zmizet a užít si lehký
trénink. „On si nedá pokoj. O víkendu už
byl běhat a plavat v lomu, i když teď je kolem obrovský cirkus a moc času nemá.
V týdnu už také byl i v posilovně, ač mu
neustále všichni říkají, ať si dá na chviličku volno. To je ale Jirka, neumí se od
toho na chvíli odtrhnout, MMA žije pořád,“ potvrzuje Tomáš.
Jiří se těšil především na palačinky
svojí babičky v Hostěradicích. Jestli na

ně došlo, se však zřejmě nikdo nedozví.
„Nevím, jestli si vůbec ty palačinky dal,
protože já žádné neviděl,“ baví se
skromným přáním bratrance Tomáš.
Hostěradice zápasem žily prostřednictvím společného sledování na místním
fotbalovém hřišti. Že je Jiří Procházka
po tomto heroickém úspěchu definitivně nejslavnějším rodákem, je bez pochyby. Zvěčnění se však ještě nedočká.
„V Hostěradicích se o soše zatím nemluví, i když teď bude definitivně nejslavnějším rodákem. Asi na to ale jednoho
dne dojde. Tipuji, že bychom to mohli
u kaple nějak udělat,“ napůl žertuje Tomáš Procházka.
Tomu jeho příjmení a hostěradický
původ prý trable nepřináší. „Příliš si to
neberu, to je Jirkův úspěch. Mně se život tolik nemění. Teď už nás všechny
zase pohltil obyčejný život, i když ty zážitky jen tak nevyprchají,“ přiznává stále živé dojetí nad úspěchem Jiřího.
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VÝKUP ZLATA, STŘÍBRA,
PLATINY A STAROŽITNOSTÍ

e
Vykupujem
talosti
i celé pozůs

Výkup SE kONÁ: DSA RuBÍNEk, uL. pOzNAňSkÁ10
(pŘÍzEMÍ) ŽABOVRESkY

mimořádná výkupní akce ve dnech:

úterý 28. 6. 2022

otevírací doba: od 9 do 17 hod. - k. d. RuBín

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

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

STŘÍBRO A PLATINA

● Československé zlaté mince
● Svatováclavské dukáty

SBěRATeLSKé PŘedměTY

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

● Hodinky (prim, Glasshűtte,
Omega, zenith atd.)

ž
í cena a
výkupn 0,- kč
0
1 000 0

● kvalitní i nesignované obrazy

● Šavle, bodáky
● Mince i papírové
bankovky
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