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Monika
Absolonová
Většina mých
vztahů byla
bizarní. Ale asi
jsem si tím
projít musela
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Těžký život v ghettu
ukazují obrazy vězňů
ROZHOVOR

S restaurátorem soch na
zámku Ploskovice
... str. 2

NOVÉ ZVÍŘECÍ HVĚZDY

Slůňata a další mláďata
českých zoo
... str. 6 až 9

Obraz s názvem Divadelní zkouška namaloval Petr Kien. Nedobrovolní obyvatelé ghetta se pořádáním kulturních
i sportovních akcí snažili i v krutých podmínkách přiblížit život co nejvíce normálu.
FOTO | ARCHIV PAMÁTNÍKU TEREZÍN

Díla jsou součástí sbírky Památníku Terezín.
Některá z nich představuje galerie v Litoměřicích
veřejnosti vůbec poprvé v historii.
ZÁBLESK
HISTORIE
PAVEL KŘIVOHLAVÝ
LITOMĚŘICE | Významné výtvarníky,
kteří tvořili za druhé světové války v nedalekém terezínském ghettu, přibližuje
nová výstava s názvem Terezínské kontemplace v litoměřické Galerii Gotické
dvojče.
Severočeská galerie výtvarného umě-

ní v Litoměřicích ji tu připravila ve spolupráci s Památníkem Terezín k 75. výročí osvobození ghetta Terezín.
„Výstava je věnována památce bývalého dlouholetého ředitele Památníku
Terezín Jana Munka,“ uvedla mluvčí galerie Šárka Pražáková.
Expozice představuje díla, která jsou
součástí sbírky Památníku Terezín. Zastoupeni jsou na ní Karel Fleischmann
(1897–1944),
Fritz
Lederer
(1878–1949), Malvína Schalková
(1882–1944), Otto Ungar (1901–1945),

Petr Kien (1919–1944), Leo Haas
(1901–1983) a Bedřich Fritta
(1906–1944).
„Zčásti se jedná o výběr z přírůstků
z posledních pěti let, přičemž některá
z těchto děl nebyla dosud veřejnosti prezentována,“ podotkla Pražáková.
Umělci tajně vytvářeli kresby zachycující skutečný život a utrpení obyvatel
ghetta s cílem informovat svět za terezínskými valy o otřesných životních
podmínkách v přelidněném městě a zanechat svědectví pro budoucí generace.
Jejich práce na výstavě doplňují díla
z kreslírny technické kanceláře komandantury SS a autentické předměty, které
se bezprostředně vázaly ke každodennímu životu v ghettu.
Výstava potrvá do 23. srpna.

PRÁZDNINY „DOMA“

Cestovatelskou hrou chtějí
oslovit národ
... str. 10

PADDLEBOARDY

Češi podléhají kouzlu
„prken z Havaje“ ... str. 12 a 13
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I oprava soch může překvapit
Sochař Libor Pisklák
restauruje kamenné
prvky zámku Ploskovice.
MILOSLAVA HÁLOVÁ
PLOSKOVICE | Je autorem bronzové
busty Felixe Holzmanna v Litoměřicích
či královny Judity v teplických Císařských lázních i řady dalších plastik
a soch. A když netvoří svoje díla, věnuje se restaurování. Jako třeba právě teď,
kdy se podílí na opravách jednoho z nejkrásnějších zámků u nás. „V současné
době trávím spoustu času v Ploskovicích, kde s týmem pracujeme na restaurování nejen soch,“ říká akademický sochař Libor Pisklák.
Část budovy
ploskovického
zámku je pod lešením. Co přesně se tu děje?
Zámek se dočkal
velkých oprav.
Kromě jiných prací probíhají postupně v jednotlivých etapách restaurátorské práce na veškerých kamenných
prvcích pláště budovy. To znamená, že
se opravují všechny římsy, balustrády,
dekorativní vázy, sochy či schodiště.
Teď se restauruje severní část balustrády osazená dekorativními vázami a čtyřmi alegoriemi soch. Rozdělané máme
i pískovcové prvky pod arkádou, balustrádou a schodištěm.
Jsou sochy a dekorativní vázy origi-

nály, nebo návštěvníci vidí kopie?
Většina jsou kopie, které byly vytvořeny zhruba v padesátých letech. Původní
nejsou ani dekorativní vázy a sochy na
atice pod pískovcovou balustrádou střechy. Originály soch tu ale jsou, uložené
v sala terreně, což je sál v přízemním
podlaží zámku. Nicméně kopie zdobí
zámek už pomalu 60 let, restaurátorský
zásah je opravdu nutný. Na jižní straně
zámku pak stojí přímo originály soch.
Budete sochy restaurovat na místě,
nebo je sundáte a opravy budou probíhat v ateliéru?
Sochy zůstanou na místě, nikam je nepřesouváme, proto to lešení. Přesun
soch je zákrok poměrně složitý, přistupuje se k němu v případě závažného poškození, kdy opravy nelze provést na místě.
Z lešení se udělá detailní průzkum kamene, kde se vyskytují jaké poruchy a v jakém rozsahu je kámen degradován, jaká
jsou na něm nebezpečná místa.
Jak se sochy, římsy nebo schodiště
čistí? Vezmete do ruky kartáč a drhnete a drhnete?
To samozřejmě taky. (směje se) Na povrchu kamene se nejdříve musí zlikvidovat mikrovegetace, mechy a lišejníky.
Pak dojde k samotnému očištění povrchu, což provádíme různými chemickými přípravky a čisticími gely. Pak se
povrch dočistí tlakovou vodou a kartáčem. Po technologické pauze aplikujeme prostředky, které kámen zpevní a vyplňují se v něm různé trhliny, které se
objevily. Jako poslední provádíme tvarovou rekonstrukci obarveným tmelem,
který texturou a vzhledem musí odpovídat kameni.

Jak dlouho trvají práce na jedné
soše?
To se nedá odhadnout, záleží, v jakém
je stavu. U jednotlivých kroků se musí
dodržovat technologické pauzy. Například když se provádí zpevnění a na kámen se aplikuje křemičitan nebo jiný
zpevňující prostředek, trvá nějakou
dobu, než se tzv. zasíťuje. Pauzy mezi
jednotlivými kroky mohou trvat až tři
týdny. Tmely zase potřebují vyzrát, aby
barevné retuše, které následují, byly nanášeny na vyzrálý materiál.
Používáte při „ohledání“ sochy nějaké speciální diagnostické přístroje,
nebo jejich poškození vidíte na první pohled?
I na přístroje někdy dojde. Hlavně v případě, kdy je socha v takovém stavu, že
se musí restaurovat v ateliéru. Pokud například hrozí její rozlomení. Sochy jsou
totiž většinou osazované na kovové
čepy, které korodují. Třeba u barokních
soch jsou největší defekty právě ve
spodní části. Kámen může být roztržený, ale taky se stane, že sochu vytesali
opačně po segmentech a rozpadá se. Při
restaurátorských pracích se často objeví
něco z dávné historie, o čem jsme dosud
neměli ani tušení.
Je to i případ ploskovického zámku?
Jeden velice zajímavý nález tady je. Na
arkádě jsme objevili nové prvky, o kterých nikdo nevěděl. Vypadá to, že na ní
probíhal podobný koncept vodních prvků, jako je v grottě (umělé jeskyni) ve
sklepení zámku. Místa byla zaházena
vrstvou omítek, když jsme je opatrně
sundali a odpreparovali, zjistili jsme, že
na kamenných pilířích byl systém váz,

do kterých shora z chrliče proudila voda
a přes vázy přepadávala ven. Je to zajímavé z toho důvodu, že to ukazuje, jak
byl řešený prostor na jižní straně zámku. Dochovaly se jenom relikty váz
a teď se rozhoduje, co s tím. V následné
etapě budou práce vycházet z těchto nálezů. Vytvořit ucelenou rekonstrukci
těchto prvků by ale bylo velice složité.
Jak dlouho zrestaurované sochy vydrží, než budou potřebovat další
zásah?
Záleží, na jak exponovaném místě stojí.
Za dnešních klimatických podmínek vydrží 15 až 20 let, než je potřeba další oprava. Když se dělá pravidelná údržba, tak
i delší dobu. Podle mého názoru je pravidelná údržba alfou a omegou památkové
péče. U nás to funguje tak, že se památka
nechává dožít a pak se dělá velká akce,
která to nějak zkonsoliduje. Ale chybí
další průběžná údržba. Vím, že je to složité, ale pokud by fungovala pravidelná
údržba, ušetřily by se i velké peníze.
Podepisuje se na zámeckých sochách i průmyslové prostředí?
Určitě. I když dnes je situace mnohem
lepší než třeba v sedmdesátých letech.
Tehdy byl vliv špatného životního prostředí hodně znát. Na kamenech se objevovaly síranové krusty, které destrukci
povrchů zásadně ovlivnily. Dnes je to
znatelně lepší. Ale objevují se nové poruchy, se kterými nikdo nepočítal. Vlivem klimatických změn, kdy i u nás
máme vedra a sucho, vysychá podloží,
vysychají jíly, na kterých objekty stojí.
A ty začínají praskat a hýbat se. Dlouhotrvající sucho tak negativně ovlivňuje
statiku památek.
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Houby rostou, pomohly
jim vydatné deště
Po suchém jaru nastal
houbařům ten správný
čas vyrazit do lesa.
ANDREA ANGERMANNOVÁ
SEVERNÍ ČECHY | Hřiby dubové a kováře, holubinky, klouzky i křemenáče si
nyní lidé nosí z lesů. Houby rostou díky
vydatným dešťům posledních týdnů.
„V jehličnatých lesích nebo ve vyšších
polohách nyní roste hlavně hřib kovář.
Našel jsem i holubinky a muchomůrky
růžovky, tedy oblíbené masáky. Rostou
i helmovky, ale pro houbaře jsou to nezajímavé houby, protože jsou tenké
a v lesích je tak přehlížejí,“ přiblížil Ústečan Martin Kříž, jinak člen České mykologické společnosti.
Po velmi suchém dubnu a začátku
května, kdy v lesích nebyla podle mykologů skoro ani houba, začal ten správný
čas. „Na jaře to byla bída, smrže skoro
nebyly, májovek jen pár. Nyní je konečně teplo i v noci a prší a rostou,“ řekl Jaromír Konderla z mykologického kroužku ve Kryrech. Jedinou chybou je, že
houby jsou hodně červivé a kvůli dešti
je i hodně slimáků.
„Doufáme, že se to ještě zlepší. Snad
neudeří vlna veder a nebude foukat, to

Hřiby dubové a kováře, holubinky, klouzky i křemenáče si v minulých dnech
nosili lidé z lesů.
FOTO | MARTIN STOLAŘ
by zase nic nerostlo,“ obává se Konderla, který už našel žampiony, pečárky, sírovec žlutooranžový i několik křemenáčů. Houby nerostou v celém kraji stejně
a „rovnoměrně“, protože rozdíl mezi
srážkami je obrovský. Nejvíce pršelo na
Děčínsku a nejméně na Litoměřicku
a v části Ústecka, kde deště nezlepšily
ani nízký stav podzemních vod.
„Například předminulý víkend v Měděnci napršelo 85 milimetrů na metr
čtvereční a v Ústí téměř nic. Pro růst

hub jsou vhodné srážky nad 10 milimetrů, protože pak se voda dostane i pod
stromy, což je důležité,“ přiblížil ústecký meteorolog Radek Tomšů.
Není tak divu, že ve Šluknově rostou
houby i na náměstí a lidé si pro ně nemusí chodit do lesa. „Je to tak, na náměstí
v parku rostou hřiby dubové,“ přiblížil
mykolog Miroslav Traxler ze Šluknova. Ve Výběžku najdete i hřiby kováře,
křemenáče, klouzky i masáky. „Za hodinku v lese mám půl koše hub,“ dodal.

Stezka ve hravém stylu
KRÁSNÁ LÍPA | Opravené lávky, nová
zábradlí v historickém stylu, schodiště
i lavičky jsou připraveny pro návštěvníky na zrekonstruovaném úseku Köglerovy naučné stezky Krásnolipskem přes
Kyjovský hrádek. Stezku ještě nově doplňují dřevěné sochy typických obyvatel národního parku a naučné prvky geologické minulosti kraje.
„Oprava probíhala zhruba dva měsíce a stezka dostala jednotný historický
styl,“ uvedl Tomáš Salov ze Správy Národního parku České Švýcarsko, která
opravy zajišťovala. Rekonstrukce jeden
a půl kilometru dlouhého úseku vyšla
zhruba na tři a půl milionu korun.
„Opraveno je například dřevěné
schodiště, které bylo drženo dřevěnými prahy. Nechali jsme je nahradit pískovcovými kameny a v jednom místě,
kde se chodí přes kořeny, je nově kovová konstrukce s dřevěnými schodišťovými stupni,“ přiblížil novinky Tomáš
Salov.
Opravený úsek přes Kyjovský hrádek
vede přímo skalním městem Kyjovské-

Při opravě parku
se našly kostry ze
starého hřbitova
ČESKÁ KAMENICE | Na několik lidských koster narazili dělníci při výkopových pracích, které jsou součástí rekonstrukce parku v České Kamenici na Děčínsku. Nález nejprve ohlásili policii,
která ale zjistila, že se nejedná o ostatky
z nedávné doby. Oprava proto byla zastavena, aby mohli místo prozkoumat archeologové. Z jejich šetření ovšem vyplývá, že ostatky nemají žádnou historickou hodnotu. „To, co bylo v parku nalezeno, jsou jenom staré ostatky,“ potvrdil starosta Jan Papajanovský (Koalice
pro Kamenici).
Na místě nálezu se totiž kdysi nacházel hřbitov, který byl dávno zrušen
a zhruba před 70 lety exhumován. Podle nalezených kostí ale asi ne příliš pečlivě. Lidské ostatky jsou podle vyjádření archeologů staré maximálně 150 let.
„Zatím se našly ostatky zhruba pěti či
šesti osob,“ doplnil starosta s tím, že po
dohodě s archeology město provede jejich vyjmutí z výkopu. „Následně budou pohřbeny na městském hřbitově.
Tady je důstojně uložíme do hromadné
schránky,“ přiblížil Papajanovský další
postup.
Obavy města, že se bude kvůli nalezeným ostatkům provádět archeologický
průzkum a zdržení prací se protáhne
i na několik let, se tak nepotvrdily a dojde jen ke krátkému zdržení. Radnice
do obnovy parku investuje zhruba 5 milionů korun. „Vytváří se tady zcela
nová část parku, budují se nové cesty,
vysazují nové stromy, mění se mobiliář
nebo instaluje nové osvětlení a kamerový systém,“ poznamenal starosta. Práce
měly být ukončeny na začátku léta, kvůli koronavirové epidemii se však termín
posouvá až na sklonek srpna.
(hal)
INZERCE
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Köglerovu stezku tvoří naučné prvky geologické minulosti regionu, které doplňují dřevěné sochy zvířecích obyvatel parku.
FOTO | ARCHIV NP
ho údolí a je jedním z nejatraktivnějších
míst trasy. Köglerova naučná stezka začíná i končí v Krásné Lípě, měří 23 kilometrů a je nejstarší přírodovědnou naučnou stezkou v Čechách. Rodák z Krás-

né Lípy Rudolf Kögler ji zřídil v roce
1941, po jeho smrti upadla v zapomnění. Znovu přístupná je od roku 2006
díky Klubu českých turistů a městu
Krásná Lípa.
(hal)

Chcete prodat
svou nemovitost dříve
než padnou ceny?
Využijte speciální nabídky
a přijměte bezúročnou
zálohu ve výši 100.000 Kč
nebo měsíční rentu do doby
prodeje Vaší nemovitosti.
EXEKUCE NEJSOU
PŘEKÁŽKOU.
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Česká republika

Zpívání je pro mě ventil emocí,
Když Monika Absolonová vypráví o divadelních
prknech, je z jejích slov cítit nepředstíraný zápal. Však
také když se jí sešel v jeden den konkurz na Draculu
a zároveň přijímačky na vysokou školu, v polovině
testu se zvedla a odešla do divadla. „Myslím, že naše
vysoké školství tím o nic nepřišlo,“ směje se zpěvačka,
která se ale nebála ani moderování za volantem taxíku.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Narození prvního syna Tadeáše sice
posunulo uměleckou kariéru na druhou
kolej, ovšem k tomu, aby se z Moniky Absolonové stala žena v domácnosti
„na plný úvazek“, bylo daleko. „Zpívání
je pro mě fyzická potřeba. Bez něj bych
byla nešťastná,“ vysvětluje. O tom, jak
moc je pro ni důležité stát před publikem,
se přesvědčila dvojnásob v uplynulých
měsících. „Už se nemůžu dočkat, až si
zase zazpívám s kapelou. Strašně mi to
chybělo,“ přiznává zpěvačka, kterou už
30. června čeká koncert na Letní scéně Vyšehrad. Jako herečka navíc aktuálně zdolává svou zatím největší výzvu. V nové hře
Duety divadla Studio DVA totiž po boku
Filipa Blažka prakticky nesleze z jeviště.
Jak jste mi sama řekla, Duety jsou vaší
největší hereckou příležitostí. Když se
ale ohlédnete o něco víc nazpátek,
která zkušenost ve vaší kariéře byla
zlomová?
Určitě to byl muzikál Kleopatra. Byla to
pro mě taková vstupenka někam jinam,
do jiného patra. Ani nevím, jestli jsem si
to tehdy uvědomovala, ale teď zpětně je
mi jasné, že díky téhle roli mě diváci začali vnímat a našli si mě. Do té doby jsem
byla vždycky třetí alternace – třeba i hezkých hlavních rolí, ale až po Kleopatře
jsem najednou mohla být ta první.
Zásadní byl určitě také vyhraný konkurz do muzikálu Dracula. To vás prý
dokonce odradilo od plánu podat odvolání na právnickou fakultu, kde jste
u přijímaček skončila snad jen třetí
pod čarou.

Ano, to je pravda. Dracula mě od studií odradil dokonce dvakrát. Podruhé to bylo
v době, kdy už jsem v tomhle muzikálu
hrála. Pořád jsem mámě slibovala, že půjdu na vysokou školu, a tak jsem zkusila
sociální vědy. Tehdy totiž nikdo z rodiny
nevěřil, že zpívání není jen takový můj záchvěv, který odezní. Na to, že jako zpěvačka uspěju, se také nedalo sázet. Proto jsem
chápala, proč mamka tolik trvá na vysoké.
Jenže v den, kdy se konaly přijímačky,
byl konkurz na roli Lorraine. Myslela
jsem, že stihnu v klidu napsat práci a poté
i konkurz. Jenže ten test byl několikahodinový a mně v průběhu psaní došlo, že Dracula je pro mě důležitější. Nevím, možná
bych to nakonec stihla, ale tehdy jsem se
asi v polovině času sebrala a odešla do divadla. Myslím, že naše vysoké školství
tím o nic nepřišlo. (smích)
Vraťme se ještě ke hře Duety, která je
především o zvláštnosti vztahů.
Máte za sebou vy sama nějaký
zvláštní nebo bizarní vztah?
Myslím, že taková byla většina.
(smích) Když se ohlédnu zpátky, tak skutečně prakticky
všechny mé vztahy byly bizarní. Tedy pokud se bavíme o těch partnerských.
Nějak ale do mého života patřily a nejspíš jsem si jimi
musela projít.
Zkušenost je
věc nepřenosná, a kdybych některé věci nezažila, asi
bych se
v životě neposunula.

Takže jste mohla při zkoušení čerpat
i z vlastních zážitků?
Ze své zkušenosti jsem mohla čerpat pouze v jediném případě. Představení totiž
tvoří čtyři různé povídky a v jedné z nich
jde o rozvádějící se manžele, kteří spolu jedou na dovolenou. Sice jsme spolu v té
době nikam necestovali, ale rozvádějící se
manželkou už jsem v životě jednou byla.
Nejvíc mě asi baví povídka, v níž hraju
mladší sestru, která se vdává. Díky ní
jsem zjistila, že by asi bylo strašně fajn
mít Filipa Blažka za bráchu.
S Filipem Blažkem jste se jako herci
už někdy předtím setkali?
Filipa jsem znala již poměrně dlouho, ale
většinou jsme si jen řekli ahoj a prohodili
pár slov. Nikdy jsme nespolupracovali. Ná-

pad, že bychom spolu mohli hrát Duety,
vznikl v divadle Studio DVA už před dlouhou dobou, akorát já jsem mezitím rodila
děti, takže hra pár let jen tak ležela. Když
přišla myšlenka tenhle plán oprášit, řekla
jsem si, že je ta pravá doba. Víte, jsem šťastná, že své kluky mám, ale do dalšího dítěte
už se pouštět nechci. Bude mi 44 let a myslím, že další porod není to nejlepší, co bych
si pro sebe mohla vymyslet. Abych se ale
vrátila ke spolupráci s Filipem, musím říct,
že je to velký profík. To, jak byl pokaždé
skvěle připravený, mě ohromně táhlo dopředu. Nechtěla jsem vedle něj vypadat
jako blbec, který mu něco kazí. (smích)
Ve vašem profesním životopise je
i řada moderátorských zkušeností
a mezi nimi jedna podle mě naprosto
jedinečná. Mám na mysli televizní soutěž Taxík, kde jste krom moderování
současně šoférovala v pražských ulicích. To musel být křest ohněm.
Kdepak, vůbec ne. Soustředit se na obojí
mi nedělalo problém. Ještě před Kleopatrou bylo období, kdy jsem v Česku nedostávala práci, ale naštěstí jsem ji dostávala
na Slovensku, kde jsem hrála nejdřív
v Bratislavě a pak v Prešově. Musela
jsem tedy dojíždět a vozila jsem v autě
vždycky i své kolegy. Cestu Praha-Prešov jsem zvládla třeba za šest hodin, ale
potřebovala jsem, aby si se mnou u toho
někdo povídal nebo aby mě alespoň poslouchal. Pak to nebyl problém.

Monika Absolonová

Narodila se 27. září 1976 v Benešově. Absolvovala soukromou
střední hotelovou školu v Praze, na kterou navázala studiem
němčiny na Akademii Jana Amose Komenského.
■ Už jako sedmiletá nastoupila do Kühnova dětského sboru.
■ Muzikálovému herectví se věnuje od roku 1995. První roli získala
v Drakulovi. Od té doby se objevila v mnoha dalších muzikálech,
například Krysař, Kleopatra, Noc na Karlštejně či Tři mušketýři.
■ Objevuje se také ve filmech, poprvé v pokračování Troškovy
pohádky Princezna ze mlejna 2 (1999). Sólově natočila několik alb,
v televizi moderovala soutěž Taxík či předávání sportovních cen.
■ V roce 2012 obdržela Cenu Thálie za mimořádný jevištní výkon
v muzikálu Funny Girl.
■

FOTO | HERMINAPRESS
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bez něho bych byla nešťastná
Těžko si představit lepší průpravu na
tuhle televizní soutěž. Ale přesto, podařilo se nějakému pasažérovi vás během natáčení rozhodit?
Jednou jsem vezla dvojici pánů, kteří byli
totálně opilí. Ani nevím, jak vypadal výsledek v televizi, ale jízda s nimi byla úplně šílená, protože byli zkrátka na kaši.
(smích) Říkala jsem si pak, proč někoho takového někdy neschytá Aleš (herec, moderátor a muzikant Aleš Háma, v moderování Taxíku se střídali, pozn. red.). Jeden
čas jsem pak začala mít obavy, abych v taxíku nechytila nějakou virózu. Když jste
zpěvačka, nesmíte být nemocná. Nemůžete pak pracovat a nedá se s tím nic dělat.
Bylo období chřipek, a tak si vzpomínám,
že jsem si začala lidi víc prohlížet, jestli náhodou nejsou nemocní. Jenže pak mě najednou napadlo: Počkat, ty se bojíš, že na
tebe někdo prskne, ale co když ti někdo
něco udělá? Když jsem se kluků ze štábu,
který jezdil za mnou ve vedlejším autě,
ptala, co by mohli v takové situaci udělat,
řekli mi: Nic, ale budeme to mít natočený!
Můžu vám říct, že poslední natáčecí den
už jsem se na každého člověka dívala jako
na potenciálního útočníka. (smích)
Váš život se od základu změnil s příchodem prvního syna na svět. Kariéra
šla najednou na druhou kolej. Nenapadlo vás někdy odstavit práci úplně?
To ne. Je to něco, co je moje nedílná součást a vím, že bych byla nešťastná, kdybych to nemohla dělat. Pro mě je zpívání
fyzická potřeba. Vlastně i psychická, protože si tím zároveň vyventiluju všechny emoce, co v sobě mám, a je mi líp. Ta druhá kolej je ideální varianta. Nezměnily se mi
hodnoty. Ty jsem měla vždycky stejné, ale
změnily se mi priority. Dospělý člověk –
ať už jde o partnera, rodinu nebo kamarády, vždycky pochopí, když řeknu, že nemám čas nebo nemůžu přijít, protože mám
vystoupení. Děti tohle ale nepochopí. Proto jsou dny v roce, jako například narozeniny kluků, kdy nepracuju a nikdy nebudu.

a babičky snad každý víkend a vždycky
v pátek, když přijela z práce, udělala nějakou ne zrovna opulentní večeři. Většinou
to byly špagety nebo lívance se skořicí. Nikdo je neuměl tak jako ona. Když už jsem
byla dospělá a nevěděla jsem si v kuchyni
rady, vždycky jsem zavolala mamce,
nebo právě babičce. Lívance jsem ale nikdy nedělala. Až teď v karanténě jsem si říkala, že je klukům připravím. Neměla
jsem ale komu zavolat. To jsou ty momenty, kdy si uvědomujete, že některé věci už
se nebudou nikdy opakovat.
Naštěstí vaši synové vás určitě dlouho smutnit nenechají. Překvapilo vás
vlastně něčím mateřství?
Když se měl Tadeáš narodit, bylo mi už
39 let. Ze spousty věcí jsem měla strach.
Třeba i z toho, jestli ho vůbec budu umět
obléknout. Dokonce jsem nakoupila
všechna bodýčka jedině zavinovací. Neuměla jsem si totiž představit, že mu budu
cokoli rvát přes hlavu. Stejně tak jsem si
neuměla představit, že to malé křehké tělíčko budu koupat. To všechno se ale okamžitě změnilo a přišlo to automaticky a naprosto přirozeně. To pro mě bylo obrovské překvapení.

Moniku Absolonovou od konce června čeká její zatím největší herecká výzva. V nové
hře Duety divadla Studio DVA
si totiž s Filipem Blažkem
střihla hlavní roli. To moderování televizní soutěže Taxík
bylo zase zkouškou jiného druhu, zvlášť v pražské dopravě.
FOTO | JERRY HÁŠA, ČSFD.cz

Někteří to chápou, někteří ne. Když má ale
moje dítě narozeniny, nemůžu nikde zpívat, protože moje místo je jinde.
Kromě partnera a synů máte v rodině
ještě dalšího zásadního muže, a to vašeho dědečka. Je pro vás on tím vzorem, podle kterého byste chtěla vést
své děti?
Vlastně ano. Děda je super. Má tuhý kořínek, vždy byl hodně pracovitý a čestný.

Jsem strašně šťastná, že tady tak dlouho je.
I když nevím, jestli jeho to ještě pořád tak
těší. Před dvěma lety odešla babička, to
pro něj bylo hodně těžké. I mně moc chybí. Pořád ji mám uloženou v telefonu,
vzpomenu si na ni při tolika momentech… Třeba nedávno, když jsem chtěla
klukům udělat lívance.
Lívance?
Když jsem byla malá, trávila jsem u dědy

INZERCE

Všichni jsme na společné cestě.
že nás neohrožujete svojí jízdou
www.eurovia.cz

Mnoho lidí se vás po narození mladšího Matouše ptalo, jestli byste nechtěla ještě třetí dítě. Na začátku jste zmiňovala, že ve čtyřiačtyřiceti už porod
nezní jako ideální nápad, ale je věk
ten jediný důvod?
Kdyby mi teď bylo třeba čtyřicet, možná
bych ještě jedno dítě měla. Ale přijde mi,
že ty čtyři roky navíc jsou už zbytečné riziko. Určitě to není náš cíl. Navíc kluci jsou
sice rozkošní, ale fakt zlobí. Jsou krásní na
obrázku, ale realita s nimi je vážně jízda.
(smích) Když je u nás někdo dvě hodiny
na návštěvě a na odchodu mezi dveřmi řekne „Tak já zas přijdu!“, je mi jasné, že hned
druhý den to určitě nebude. Ale je to s nimi
zábava, i když musíme být pořád neustále
ve střehu. Díky nim se pořád něco děje.
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Rodí se jak o závod!
Nové hvězdy zoo

Babyboom v zoologických zahradách je na vrcholu. Zřejmě největšími celebritami jsou
malá slůňata, vzácná zebří slečna či šimpanz hornoguinejský. Senzaci způsobil odchov
orla mořského a první léto čeká i pásovce kulovitého. Týdeník 5plus2 představuje
některé z nových hvězd českých a moravských zoo. Běžte se na ně podívat, do zahrad už
můžete bez omezení.

TEXT: VERONIKA STREJCOVÁ FOTO: DAN MATERNA, ANNA VAVRÍKOVÁ, PETRA MÁŠOVÁ, PETR HORA, HELENA HUBÁČKOVÁ, ONDŘEJ LITTERA, DENISA KLÜGLOVÁ

BRNO: KOSMANI, DVA VRHY SURIKAT I KLOKAN
S pěkně početnou rodinkou vlka arktického se může nově pochlubit
brněnská zoo. Tamní alfasamec Luděk a zkušená samice Velká, která se
před lety narodila přímo v Brně, se stali rodiči hned šesti nezbedných
mláďat. Ta už poprvé opustila noru a podnikají první zvídavé průzkumy
blízkého okolí svého příbytku. „Narodila se i mláďata kosmanů běločelých. Lidé by malá opičátka měli vidět, když vyběhnou do venkovní části,“ podotkl mluvčí Zoo Brno Michal Vaňáč. Zadařilo se také ve výběhu
oblíbených surikat, kde se podařilo odchovat dva vrhy letošních mláďat.
Celkem zde přibylo pět maličkých šelmiček. V polovině května pak opustil matčin vak další nový přírůstek, a sice malý klokan bažinný.

PRAHA: SLONÍ SLEČNY V TROJI ZŮSTANOU
Mluví se o nich jako o „pražském zázraku“ a také jako o budoucnosti
chovu slonů. Dvě samičky slona afrického, které přišly na svět krátce
po sobě – 27. března a 9. května, jsou bez debat aktuálně největšími celebritami pražské zoo. Zde se navíc pravděpodobně zabydlí trvale. „Kdyby
to byli samci, tak by časem museli odejít. V případě, že jsou to samičky,
mohou se stát pokračovatelkami toho chovu a s nimi se díváme do budoucnosti zoo třeba za padesát let,“ popsal Miroslav Bobek, ředitel zoo,
která na jaře každý měsíc přivítala desítky mláďat. Od dubna například už
dvě hříbata koně Převalského.

DVŮR KRÁLOVÉ:
ZEBRA JE ZATÍM
JEDINÁ NA SVĚTĚ
Světovým prvenstvím se letos
pyšní zoo ve Dvoře Králové.
Dosud šestičlenná skupina
vzácných zeber bezhřívých,
které ve volné přírodě patří
mezi kriticky ohrožené druhy,
se v květnu rozrostla o malou
zebří slečnu jménem Priscilla.
Na celém světě jde letos o zatím
jediné mládě tohoto druhu, pokud
jde o zvířata chovaná v zajetí.
„Z mláděte máme o to větší radost,
že v uplynulém roce se zebry bezhřívé v lidské péči na celém světě
rozmnožily pouze u nás,“ upozorňuje dvorský zoolog Luděk Čulík.
Tento druh chová pouze jedenáct
zahrad, celkem v nich žije 34 jedinců a všichni mají původ v Česku.
Ve volné přírodě se prohání už
jen pouhých přibližně 300 kusů.

OSTRAVA: ŠIMPANZÍ MLÁDĚ PO CELÉ DEKÁDĚ
Dosud největší letošní senzací ostravské zoo je jednoznačně březnové narození mláděte šimpanze hornoguinejského. Ostatně naposledy zde malého
šimpanze přivítali před deseti lety. „Přestože je matka prvorodička, o mládě
pečuje skvěle. Měla možnost to odkoukat u jiných samic v Lipsku, odkud přijela před čtyřmi lety,“ říká mluvčí zoo Šárka Nováková. V květnu se ve zdejší zoo
také vyklubala tři mláďata želvy ostruhaté, což je největší suchozemský druh.
V expozici si návštěvníci mohou prohlédnout také malé dikobrazy jihoafrické,
kteří se narodili v březnu. V polovině května pak opustil matčin vak další nový
přírůstek, a sice malý klokan bažinný.

CHOMUTOV: O MALÉHO ORLA
MOŘSKÉHO PEČUJÍ CHOVATELÉ
Důvody k radosti mají také v chomutovském
zooparku. Tam se v květnu po dlouhých třinácti
letech podařilo odchovat mládě orla mořského.
Přitom nic nenasvědčovalo tomu, že se letos zadaří, rodiče malého opeřence se k sobě totiž příliš
neměli. „Není mezi nimi žádná harmonie, devadesát procent jejich vajíček bývá neoplozených.
Stejné to bylo u jejich první letošní snůšky v březnu,“ popisuje Petr Hora, který o dravce pečuje. Hned dvojnásobnou radost chovatelům přinesla v květnu také samice
losa evropského Quanita. Ta přivedla na svět rovnou dva losí chlapečky.

PŘÍRŮSTKY MLÁĎAT DALŠÍCH ZOO NA STR. 8 A 9

DLUHOPISY PRO OBČANY
JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

5,6%
Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Zámek Račice, přestavba

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

ROČNÍ VÝNOS

Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

Ubytování na zámku
v Račicích 30 km od Brna

eFi Hotel – hotel s bazénem
v centru Brna

+420 515 555 549, info@zamekracice.cz

+420 515 555 500, rezervace@eﬁhotel.cz

Ubytujte se v netradičním zámeckém proﬆředí, v malebném kraji mezi Drahanskou vrchovinou a Moravským
krasem. Turiﬆé, cykliﬆé a sportovně založené rodiny
jsou vítáni.
• 30 km z Brna autem, na motocyklu, 29 km z Brna na kole
• Vhodné i pro skupiny turiﬆů, kapacita 100 osob
• Stravování je možné v reﬆauraci vzdálené 5 minut chůze
• Bydlení v předzámčí – apartmány s vlaﬆními kuchyněmi
• Bydlení v zámku – 2–5lůžkové pokoje, společné kuchyně
• Jednoduché levné ubytování v překrásném proﬆředí
• Možnoﬆ posezení a grilování v zámecké zahradě
• Travnaté hřiště 4 000 m2
• Parkování motocyklů možné v areálu zámku
• Množﬆví turiﬆických a cykliﬆických tras a výletních cílů
• Certiﬁkace Cykliﬆé vítáni

Apartmánový eFi Palace Hotel v Brně je od 25. 5. 2020
opět otevřen. Hotel nabízí ubytování v moderních
proﬆorech nedaleko centra Brna s vlaﬆním parkováním.
Všechny apartmány s rozlohou od 24 do 164 m2 jsou plně
vybavené a mají vlaﬆní kuchyňský kout. V letní sezóně je
otevřen venkovní bar s bazénem, k dispozici je i hotelové
wellness a ﬁtness.
• Komfortní ubytování, kapacita 211 osob
• Jednopokojové a dvoupokojové apartmány, mezonetové
apartmány s terasou, luxusní apartmán se třemi ložnicemi
• 8 minut chůze z centra Brna
• Wi-Fi připojení zdarma
• Hotelová recepce v provozu nonﬆop
• Reﬆaurační zahrádka ve dvoře, polední menu
• V letní sezóně je otevřen venkovní bar s bazénem
• Parkování v areálu hotelu s kontrolovaným vjezdem

Zámek Račice u Vyškova, Račice 1, 683 05 Račice-Pístovice

eFi Hotel, Bratislavská 52, 602 00 Brno-Zábrdovice

www.zamekracice.cz

www.eﬁhotel.cz
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HLUBOKÁ:
PŘEKVAPENÍ OD VYDER

LIBEREC:
PAPOUŠCI MAJÍ
SPOLUBYDLÍCÍHO.
JE TO PÁSOVEC
Nejenom mládě, ale ještě
k tomu zcela nový druh.
Takovou novinku si pro
své návštěvníky připravili
v Zoo Liberec. Do expozice, kterou dosud obýval
pouze párek papoušků
arů hyacintových, totiž
v dubnu přibyl nový obyvatel. Je jím devítiměsíční
sameček pásovce kulovitého. „Pásovci se pohybují
výhradně po zemi, takže
nehrozí, že by ary rušili
při hnízdění. Inteligentním
ptákům, jako jsou velcí papoušci, zase svědčí, když
jsou chováni ve vhodně
sestavených kombinovaných expozicích. Je to pro
ně určitá forma sociálního
obohacení, ‚spolubydlící‘
jim vlastně pomáhají bojovat s nudou,“ vysvětluje
zooložka Dorota Gremlicová.

V Zoo Hluboká na začátku května vůbec poprvé přišlo na svět mládě vydry
říční, což bylo pro místní chovatele
příjemné jarní překvapení. Na konci
března pro změnu ožil výběh korsaků,
a to hned třemi malými liščaty. Tyto
šelmy se nejvíce podobají lišce polární,
s tím rozdílem, že rozhodně nejsou
samotáři. Jedno obydlí, které často zaberou jezevcům, obvykle obývá hned
několik jedinců.

PLZEŇ: VLČÍ TROJČATA
A DIKOBRAZ KUANDU
Veselou podívanou pro své návštěvníky nabízí
také Zoo Plzeň, v jejímž travnatém výběhu
se prohánějí tři mláďata vlka hřivnatého –
dva kluci a jedna fenka. S těmito elegantními
dlouhonohými šelmami s typickým rezavým
zbarvením má zdejší zoo dlouholeté zkušenosti. Celkem se zde narodilo už 26 vlčat.
Letošní mláďata přišla na svět po dvouroční
pauze. Už na začátku roku v Plzni přivítali také
mládě šimpanze učenlivého. V únoru pak mezi
místní odchovance přibylo roztomilé mládě
jihoamerických stromových dikobrazů kuandu
obecných.

FOTO: MAFRA, PETR LUNDÁK, MARTIN POLÍVKA
INZERCE

SLOVINSKO
SLEVA 10 % ZA VČASNÝ NÁKUP
PŘI ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVCE DO 31. 7.
Platí pro všechny typy ubytování v lázních:
MORAVSKE TOPLICE, RADENCI, PTUJ, LENDAVA
(Platí pro pobyty vlastní dopravou.)

Další informace na www.hungariatour.cz
CK Hungariatour – Praha, Dlouhá tř. 38 (vchod z Rybné), Tel.: 736 485 865
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JIHLAVA: KANEC
S VELKÝM POSLÁNÍM

ZLÍN: OBŘÍ
SUDOKOPYTNÍCI
Z INDIE

Letošní nový přírůstek jihlavské zoo není už žádné
mláďátko. Dorazil sem z deštivého Skotska, a právě
plození nových potomků je hlavní cíl jeho zdejší
mise. Se svou nápadnou rozčepýřenou čupřinou
na hlavě přitáhne samec prasete visajánského
jménem Klaus určitě nejen pozornost návštěvníků
zoo, ale především dvou prasečích slečen, které tu
na jeho příjezd čekaly od prosince, kdy se v Jihlavě
nově zabydlely. Prasata visajánská dnes ve volné
přírodě žijí pouze na dvou filipínských ostrovech.
Podle přírodovědců se tato zvířata, kterým se přezdívá pralesní zahradníci, pravděpodobně do třiceti
let dostanou na seznam vyhubených druhů.

Čtveřice rok a půl starých
mláďat gaurů indických
přicestovala do zlínské zoo
už před několika měsíci,
ale návštěvníci je mohli
poprvé spatřit teprve před
pár týdny. Dvě samice a
dva samci nejmohutnějšího tura na světě, který
dorůstá až dvou metrů
v kohoutku, doputovali do
Zlína až z indické zahrady
Mysore. Na zdejší klima
si tedy museli nejdříve
zvykat ve vytápěné ubikaci. „Jejich chov v Evropě
upadal. Nám se podařilo
dostat sem velmi vzácnou
krev na poslední chvíli,“
uvedl ředitel Zoo Lešná
Roman Horský. Dalším
zdejším lákadlem je pak
například čtyřměsíční mládě lenochoda dvouprstého nebo o pár dní mladší
samička velblouda dvouhrbého jménem Lilly.

DVŮR KRÁLOVÉ:
STAROSTLIVÝ TAŤKA SERVAL
Ve Dvoře Králové mohou návštěvníci zoo také pozorovat nevídanou idylku v rodině kočkovitých šelem. Dvouletá samička
servala Roxana zde přivedla na svět dvě mláďata, o která nyní
pečuje společně se samcem Dogem. V přírodě se přitom o
potomstvo stará pouze matka. „Obě zvířata jsou na sebe silně
vázaná, proto se navzájem volala a snažila se dostat k sobě.
Hned druhý den po porodu jsme se proto rozhodli celou skupinu spojit. Vše probíhá mimořádně idylicky,“ popisuje zooložka
Gabriela Linhartová. Dalším novým obyvatelem zdejší zoo je
pak mládě vzácného drila černolícího. Opice podobná paviánovi je nápadná svým až démonickým vzezřením.
FOTO: LUDĚK OVESNÝ, PETR LEMBERK, FACEBOOK ČTK
INZERCE

Mobilní data
zadarmo?
JJ SIM kup
v trafice ,
nebo online

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com

Hledáte rodinný dům,
byt či pozemek?
Přes

Internet zdarma platí 30 dnů od aktivace SIM nebo
dobití. Více o předplacené kartě na www.mobil.cz

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL

BOSKOVŠTEJN
penzion, kemp
sportovní rybaření
lanové dráhy,
dráhy pro horská a dětská kola
dětské a sportovní hřiště
zámek, muzeum kol
bazény, restaurace
a venkovní občerstvení

www.penzionboskovstejn.cz

tel.: 727 842 057

70 000
nemovitostí z celé ČR

www.reality.idnes.cz

Tady jsem doma.
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Nepoznané Česko. Místo sezení
doma zkuste cestovat a vyhrát
O Boubínském pralese
každý slyšel, ale
málokdo v něm byl.
Takových míst je
v republice spousta.
Objevte je také. Zapojte
se do originálního
prázdninového projektu.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Neokoukané výhledy do panenské
přírody, památky, kde se netlačí davy turistů a plnění jednoho originálního úkolu za druhým. Největší cestovatelská
hra v České republice startuje s prvním
prázdninovým dnem. Poznáte s ní nepoznané Česko.
„Spousta lidí vyráží každé léto do zahraničí a některá cizí města znají už
prakticky lépe než svou vlastní zemi. Říkali jsme, že by bylo fajn to trošku změnit a ukázat jim i takové krásy Česka, o
kterých třeba ani nevěděli, že existují,“
říkají Viktor Hošek a Jakub Vaňas, autoři cestovatelské hry Dream Race, kterou
CzechTourism zařadil mezi nejzásadnější projekty tohoto léta.
Startuje prvním a končí posledním
prázdninovým dnem. Zúčastnit se může
každý – rodina, parta přátel, ale

také jednotlivci. Stačí se zaregistrovat,
zaplatit poplatek 220 korun a stáhnout
aplikaci. Pak už na hráče čeká 190 míst
s úkoly po celé republice a dalších deset
úkolů, které mohou splnit nezávisle na
lokalitě. Třeba i doma na zahradě.
Mezi zastávkami hry lidé najdou tradiční turisticky dobře známá místa, ale i
končiny, kam davy návštěvníků běžně
nemíří. Ostatně některá místa překvapila při procesu vytipovávání i samotné autory. „Mě upoutal asi nejvíc okruh Národním parkem Podyjí. Navštívíte v rámci něj asi pět různých míst a pokaždé
jsem byl úplně konsternovaný, kde to
vlastně jsem,“ vzpomíná Jakub Vaňas.
Jeho kolegu pro změnu upoutala jedna opomíjená vyhlídka. „Všichni už
dnes znají vyhlídku Máj, je to nesmírně
fotogenické místo. Kdyby si ale lovci líbivých fotek dali trošku víc práce, o kousek popojeli a podnikli menší výšlap,
tak by mohli dojít až na Solenickou podkovu, kde se nabízí velmi podobný výhled, ale mnohem hezčí. Je to z větší
výšky, pohled je celkově čistší a není to
zdaleka takový mainstream jako vyhlídka Máj,“ láka Viktor Hošek.

V divočině i metropoli
Hra nabádá poznávat na vlastní oči a
kůži i taková místa, o jejichž existenci
sice víme, ale vlastní zážitek dosud chyběl. „Například pojem Boubínský prales
všichni dobře znají už od základní školy,
ale kdo v něm skutečně byl? Dělal jsem
si takový malý soukromý průzkum a
mezi mými známými
není nikdo, kdo by ho
navštívil. Proto jsme například i tady skryli některé úkoly,“ vysvětluje Viktor Hošek. Podle autorů nápadu dokáže hra překvapit i v
hlavním městě, kde
se mimochodem na
samotném konci
prázdnin uskuteční
velké finále o ceny.
„V metropoli vás
hra provede trasou,
které říkám nejkrásnější pražské
Režisér Ondřej Sokol odstartuje 1. července svým
prvním krokem cestovatelskou hru
Dream Race.

Viktor Hošek, Jakub Maňas a další z party nadšenců přišli krátce po vypuknutí koronavirové pandemie s myšlenkou na cestovatelskou hru po Česku.
výhledy. Během ní se hráčům naskytne
asi dvacet nádherných možností pohledu
na město, o kterých třeba ani nevěděli,“
líčí Hošek.
Autoři se snažili, aby plnění úkolů nebylo podmíněné placením vstupného v
dané lokalitě či památce. „V některých
místech se bez toho neobejdeme, ale většinou se podařilo vytvořit úkol tak, aby
nebylo nutné jít přímo dovnitř, pokud
jde například o památky. Pokud ale přeci jen musí hráč zamířit někam, kde se
platí vstupné, získá na něj díky registraci v Dream Race většinou třicetiprocentní slevu,“ vysvětluje Jakub Vaňas.
Slevu lze uplatnit třeba na výstavě Alfonse Muchy v pražském Museu Kampa
nebo na zámku ve Žďáru nad Sázavou.

spolknou třeba i několik hodin, ale zato
jsou lépe bodované. Popřípadě třetí variantou je odhodit snahy o strategie stranou
a z čistého nadšení pro hru plnit, co se
zrovna naskytne. Objet všechny zastávky
a splnit všechny úkoly by podle tvůrců
hry zabralo přibližně rok. „Jsou tam úkoly ze všech koutů republiky. Městečka,
přírodní zajímavosti, dokonce některé
úkoly tvoří cyklistické okruhy, mnohdy
jde o kombinaci různých aktivit… Ani
náš šestičlenný tým nedokázal za dva měsíce všechna ta místa objet. Jestli to někdo dokáže, tak je v pozitivním slova
smyslu blázen,“ směje se Hošek.
Celá akce má i charitativní rozměr.
Deset procent z ceny každé registrace
poputuje na pomoc dětem.

Obejmi brněnský orloj
a vylepšíš si skóre
Celým cestovatelským dobrodružstvím
provede hráče aplikace, v níž mohou navíc sledovat své průběžné bodové skóre.
Klíčové je nejen navštívit jednu ze 190
zastávek, ale i splnit zde úkol. A tady se
otevírá další pomyslný prostor pro dobrodružství a hlavně zábavu. Secvičit minutovou choreografii tance zvaný verbuňk nebo přebrodit řeku… Tvůrci se
při vymýšlení úkolů mnohdy vyloženě
vyřádili. Hráči se v rámci jejich plnění
budou muset v některých případech dokonce obrátit s prosbou o spolupráci na
kolemjdoucí. „Kupříkladu obejmout
strom člověk někdy sám nezvládne, a co
teprve když má za úkol obejmout brněnský orloj?“ směje se Jakub Vaňas.
Úkoly jsou bodované podle obtížnosti,
a tak je na každém hráči, jakou strategii
zvolí. Zda se vydá cestou těch snadnějších, či se zaměří na ty náročnější, které

FOTO 3 x | DREAM RACE

V PL N É M PR O U D U

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Příprava na léto
Chraňte svůj zrak
silou borůvek

Podrážděné, unavené a citlivé oči umí člověka
pěkně potrápit. Nenechte si proto pokazit váš běžný
den a pořiďte si kvalitní oční kapky s extraktem
z borůvek, které budou váš zrak doslova hýčkat.

P

roti svědění, slzení, řezání nebo pálení očí jsou
nyní v lékárnách k dostání jedinečné oční kapky
OCUTEIN® SENSITIVE PLUS. Ty mírní podráždění
způsobené vnějšími vlivy a zklidňují suché a unavené
oči. V jejich složení naleznete hyaluronát sodný zajišťující lubrikační a hydratační účinek a extrakt z borůvek.
Právě borůvky pomáhají ulevit od pocitu unavených
očí a přispívá k udržení
u
dobrého
zraku. Díky šetrnému složení
dobré
je tento
ten zdravotnický prostředek určen
i pro velmi citlivé oči. Oční kapky
je možné aplikovat přímo na kontaktní čočky.
ta
OCUTEIN® SENSITIVE PLUS
mají prodlouženou trvanlivost
– 90 dní po prvním otevření.

Husté
složení,
hustý
výsledek
Nejste spokojena se stavem svých
vlasů? Znepokojuje vás jejich nadměrné
vypadávání nebo řídnutí? Neklesejte
na mysli, máme řešení.

V

saďte na Vlasové hnojivo. Přípravek z lékárny obsahující unikátní kombinaci látek potřebných pro správný
růst a kvalitu vlasových buněk. Díky vysokému obsahu biotinu, křemíku a síry (známé také jako minerál krásy)
Vlasové hnojivo rychle a účinně redukuje nadměrné vypadávání vlasů, podporuje jejich růst a kvalitu. Ve složení tohoto
doplňku stravy najdete vysoké dávky aminokyselin, vitaminů
a minerálů, které jsou klíčové
pro stav vlasů a vlasové pokožky. Kompletní portfolio značky
je k dostání v lékárnách a zdravých výživách.
Vlasové hnojivo je dostupné
také jako šampon a nově
i bezoplachové sérum.

Tajemství
dokonalých
ňader
odhaleno!
Pevná a plná ňadra jsou tajným přáním každé ženy. Odteď však dokonalá prsa nemusí
být jen snem, ale skutečností!

T

oužíte po krásném a zdravém poprsí? Pak je potřeba se o svůj dekolt dobře
starat. Vyzkoušejte přípravek z lékárny Decolen FORTE. Doplněk stravy
na přírodní bázi pro všechny ženy, které chtějí svá ňadra chránit a zároveň je
mít krásná a pevná. Unikátní složení zajišťují rostlinné extrakty ze semen vinné révy,
chmelu otáčivého, sóji a extrakt ze lnu setého. Právě ten chrání a podporuje zdraví
prsní tkáně a má pozitivní vliv na plnost, pevnost prsou.

Skoncujte s otoky,
vsaďte na konopí!
Máte nohy nateklé jak balóny? Lámete si hlavu, jak na nohy bez otoků,
křečových žil a pocitů těžkosti? Vsaďte na osvědčeného konopného
spojence a ulevte svým nohám!

K

onopné mazání Venosil s chladivým efektem poskytuje okamžitou úlevu a osvěžení pro nohy bez otoků, křečových žil, metliček nebo pocitů
těžkosti.Venosil obsahuje účinnou kombinaci konopného oleje a extraktů z jehličí jedle sibiřské doplněnou o rutin, kostival, arniku,
niku, fenykl, řepík, mátu
a měsíček. Pravidelná jemná masáž nohou Venosilem
silem
přispívá ke zmírnění obtíží a celkově lepšímu staPŘED
ŘED
vu dolních konPO
četin. Konopná
úleva pro vaše
nohy je dostupná v lékárnách
a zdravých výživách.
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Plováky dobývají
Česko. Na prkně
s pádlem lze ujet
desítky kilometrů
a navštívit
liduprázdná
místa přehrad
i klidnějších řek.
Paddleboard jsme
vyzkoušeli i my.

věka, a začnu zabírat. Pádluje se na obě
strany. S každým záběrem a ujetým metrem získávám větší jistotu a tím pádem
větší radost z jízdy. Strach či obava u
těch nejširších paddleboardů rozhodně
není namístě, jsou stabilnější než leckteré kánoe. Během pár minut dorazím na
protilehlý břeh. Zkusím přidat. Zaberu
víc, rychleji, rovnováha pořád drží. Je
to opravdu skvělá „procházka“ po vodní hladině.

Prkno pro začátečníky:
široké, nafukovací, půjčené

5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Převeze člověka přes řeku, vezme
vás na „špacír“ po rybníku či přehradě,
umožní objevovat skrytá zákoutí řek.
Jezdí na něm stále více lidí, najdete ho
v mnoha půjčovnách a prodávají ho už
i supermarketové řetězce. V Česku se
objevil teprve před deseti lety a výhodou je, že se vejde do batohu.
Řeč je o paddleboardu čili plováku,
který jsem si na vlastní kůži, nohy, ruce
a vlastně celé tělo vyzkoušel na pražské
přehradě Džbán. Abych zjistil, co vyznavači tohoto pohybu musí umět a na
co by se měli ti, kteří jej vyzkouší poprvé, připravit.
Nejdůležitější ze všeho je naučit se držet rovnováhu. Kdo to zvládne, dokáže
suchou nohou cestovat po vodní hladině i desítky kilometrů. „Obsluha je jednoduchá – vlezete do vody po kolena,
prkno položíte na hladinu, odstrčíte se,
naskočíte do kleku, postavíte se a jedete. Pádluje se vstoje,“ popisuje start David Raab, předseda české federace paddleboardistů, která má oficiální název
Česká Federace Stand Up Paddle.
Držím se instrukcí a odrazím od břehu. Když se po pár metrech postavím,
mile mě překvapí velká stabilita paddleboardu. „Rozkročte se asi na šíři pánve
či ramen. Důležité je stát na plném chodidle tak, aby poutko paddleboardu, za
které se prkno vlastně nosí, bylo mezi
chodidly. Poutko je totiž v těžišti prkna,“ instruuje mě profesionál.
Beru do ruky pádlo, které má být asi
o 15 centimetrů delší, než je výška čloINZERCE

Procházka
po hladině.
Češi objevují
paddleboard

Nikde nikdo Výlet na paddleboardu po Labi.

FOTO | MARTIN VESELÝ, MAFRA

Kdo se v létě rozhodne vodní hračku vyzkoušet, má k výběru několik kategorií.
„Prkna jsou buď nafukovací, nebo pevná, která jsou spíš závodní,“ vysvětluje
David Raab. Pokud zvolíte nafukovací,
budete mít v prodejně či půjčovně větší
výběr. Takové prkno je i skladnější, lehčí a hlavně mobilnější - v batohu je
vždy po ruce, dobře ho sbalíte do auta,
ale i autobusu nebo letadla. „Naopak
pevná prkna využívají spíš výkonnostně naladění jezdci se zázemím u vody.
Pevná prkna jsou rychlejší a mají krásný skluz,“ doplňuje.
Dalším kritériem jsou rozměry. Délka je pro dospěláka přes tři metry a důležitá je šířka – čím širší paddleboard je,
tím větší je jeho stabilita. Pro nováčky
je tak nejlepší prkno širší, pokročilí už
mohou zkusit užší a rychlejší modely.
Existují i úzké závodní typy, ty ale bývají dražší a užijí si je hlavně profíci. Stabilita je totiž velmi vratká a námaha na
její udržení obrovská, tedy přesný opak
širokého prkna pro začátečníky.
„Základní paddleboard pro dospělého stojí kolem 10 tisíc korun. Napoprvé
je nejlepší zajít do půjčovny a vyzkoušet si, jaký typ vyhovuje člověku nejvíc.
Koupit nebo půjčit doporučuji tam, kde
tomu rozumí. Pokud vám to někdo nevysvětlí, můžete si pořídit prkno, které
vlastně nechcete,“ nabádá Raab.

Tisíce kilometrů po vodě
Paddleboardy pronikly do českého prostředí teprve před deseti lety a za tu
dobu je vyzkoušelo už nepočítaně vodomilců. „V Česku se jich dodnes prodaly
tisíce, závodníků je kolem čtyř stovek,“
vypočítává Raab.
Kam všude je možné na prkně plout?
„Pokud si člověk zajistí a dodrží pravidla, může jezdit v Česku prakticky kdekoliv,“ ujišťuje Raab. Paddleboard je
plavidlo vázané plavebním řádem, který říká, že například není dovoleno se
přibližovat k určitým hydrotechnickým
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Kde si to v létě vyzkoušet

I

Hlavně rovnováhu!
Předseda české federace
paddleboardistů David Raab
(vlevo) a redaktor týdeníku
5plus2 Josef Hora.
zařízením, plavebním znakům, bójím,
nebo plout tam, kde probíhají závody. Jinak jsou ale v celé republice k dispozici
tisíce kilometrů „vodních túr“ po rybnících, řekách či přehradách.
Trochu jiná může být situace u moře,
které už je pro zkušenější paddleboardisty. „I tam je důležité vědět, kam se smí
plout, kromě toho by si měl každý zjistit, jak je to s mořskými proudy, aby vás
neodplavily daleko od břehu. U moře,
ale i na velkých vodních plochách v Česku, bychom měli používat takzvaný
leash, tedy bezpečnostní lanko, se kterým
jsme s prknem svázaní, aby ho po pádu do
vody neodnesl vítr,“ uzavírá Raab.

„Prkna z Havaje“.
Náčelník měl
plovák nejdelší

P

ůvod paddleboardu je třeba
hledat na Havaji, stejně jako
kořeny surfování. „Tamní domorodci vnímali v dávných dobách
moře jako obrovskou sílu, se kterou
je nutné naučit se komunikovat, aby
přežili. Výroba prken a jízda na moři
byla jakýsi rituál, kulturně sociální
disciplína, kdy délka plováků a
schopnosti na nich jezdit odrážely význam osob v komunitě. Třeba náčelník měl desku nejdelší a zároveň pak
právo jezdit na největších vlnách, jednou za rok svým umem na moři obhajoval svou pozici,“ vypráví závodní
jezdec David Raab.
Kultura domorodých Havajců se
začala rozpadat koncem 18. století
s příjezdem objevitele ostrovů, Brita
Jamese Cooka. Ovšem surfování
a jízda na prknech přetrvala.
Moderní podobu dostal paddleboard až kolem roku 2000, kdy světové firmy začaly s výrobou plováků
z umělých materiálů. První mistrovství světa se pořádalo v roce 2007.
V Česku se sport poprvé objevil
v roce 2009.

deální příležitostí, kde si paddleboardy okouknout i vyzkoušet, jsou závody, které se v létě uskuteční na mnoha místech Česka. Jsou to vlastně festivaly, kdy závod je pouze doplňkem akce.
Největší bude mistrovství republiky
17. až 19. července ve Veselských pískovnách u Veselí nad Lužnicí. Během
tří dnů si návštěvníci mohou zkusit paddelboard jógu a fitness, navštívit
workshopy pro začátečníky, čeká je testování a půjčování paddelboardů různých značek nebo závody pro dospělé i

děti. Další takové akce se konají například 11. července v Jablonci nad Nisou,
25. a 26. července v Neratovicích,
1. a 2. srpna v Brně na přehradě, paddleboardy se představí také v Berouně,
Nymburce či na Vranovské přehradě.
Velká půjčovna a testovací centrum,
kde profesionálové dají zájemcům kompletní instruktáž, funguje přes celé léto
v Praze na přehradě Džbán, půjčovny
jsou i v Týnci nad Vltavou, Třeboni, na
Brněnské přehradě a mnoha dalších místech. Více informací na webu cfsup.cz.

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 37 %
SELVO 41000

79 900 Kč

49 990 Kč
Dojezd 50 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
ARMA
Testovací jízda ZDA
čové
Hydraulické kotouč
brzdy
Výkon 1000 W
Nový výrobek
10x delší životnostt
k
baterie za příplatek
Louny - Husova

Autodíly HP, Husova 2513,
tel.: 777 753 536

Louny - Zeměšská

HSQ centrum, Zeměšská 2787,
tel.: 732 500 962, 607 268 934

Litoměřice

SVOBA, s.r.o., Žernosecká 2226,
tel.: 721 648 110, 416 733 051

Teplice (u nádraží)

AUTOBEST - Tomáš Hájek,
Na hrázi 3334,
tel.: 777 746 457

Liberec

BG Technik cs, a.s.,
Dr. M. Horákové 1093/116a,
tel.: 485 113 070
Další nejbližší prodejny:

Chomutov, Praha,
Turnov a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz
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Cholerický elegán Jiří Kodet
Je to 15 let, co zemřel
herecký bonviván a lev
salónů Jiří Kodet.
Ocenění Český lev
převzal za kultovní film
Pelíšky i za vedlejší roli
v Knoflíkářích.

JOSEF HORA
ČR | Když do slavného hereckého rodu
Steimarů a výtvarnického rodu Kodetů
přibyla v prosinci 1937 nová osobnost,
malý Jiří, zdědil s talentem i poměrně divokou povahu.
Jiří Kodet, který zemřel před 15 lety,
25. června 2005, býval vzteklým bohémem. Asi nejvěrněji ilustruje jeho povahu historka, kdy coby divadelní herec

pozval své kolegy k sobě domů na
oběd. „Bude srnčí na smetaně,“ sliboval
cestou domů hercům a těšil se, jak si
všichni na téměř aristokratickém pokrmu pochutnají.
Když se ansámbl blížil, pekáč se srnčím voněl celou ulicí a sliboval nádherný zážitek. Herci pozdravili hospodyni
a začali si posedávat ke stolu, v tom se
ale z kuchyně ozval vzrušený hovor,
přecházející v křik. To se totiž Jiří Ko-

INZERCE

PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

/

MALOTRAKTORY

Jiří Kodet dostal Českého lva za
roli ve filmu Pelíšky. FOTO | MAFRA

/

KARTÁČE

/

ŠTÍPAČ
ČE

/

A DALŠÍ

det dozvěděl, že manželka nezvládla
udělat knedlíky, ovšem jako alternativu
navrhla halušky nebo rýži.
Scéna připomínala jednu z životních
Kodetových rolí ve filmu Pelíšky z roku
1999, kde se Jiří Kodet u filmového oběda rozčiluje, zda byl uvařen vídeňský
knedlík, nebo „prachobyčejný“ nok.
„Halušky k srnčímu? To nebude jíst
nikdo!“ rozčílil se i v reálném životě a
jak viděl pekáč s masem, mrsknul s ním
z okna. Zaražené kolegy pak pozval
přes ulici do hospody na buřty s cibulí.

Ani Carter, ani Joe
Motorové
é sekačky
č od

Bubnové sekačky od

4 890 Kč

19 990
90 Kč

Travní traktory od

Malotraktory s vozíkem od

V nabídce také elektrické
travní sekačky od 1 490 Kč s DPH

47 490 Kč

Mulčovače / vyžínače křovin od

27 990 Kč

51 910 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Karlovy Vary, Jaroslav Čech, Chebská 100, T 353 566 473 / Klatovy, FRANČÍK, 5. Května 329, T 376 323 787 / Litvínov-Loučná, RAWA,
s.r.o., Podkrušnohorská 153, T 603 110 976, 476 731 297 / Louny, HSQ centrum , Zeměšská 2787, T 732 500 962 / Marianské Lázně,
GARFO, Chebská 602/20a, T 725 301 044 / Plzeň, AGROWEST a.s., Hřbitovní 29, T 377 462 108 / Plzeň, AT SERVIS, Husova 73, T 377 221
789 / Roudnice nad Labem, ROSS UNIVERSUM, Žižkova 2491, T 608 124 767 / Rumburk, Jiří Šuma, Nová 168/15, T 606 850 100 /
Sušice, PRŮCHA-MOTOROVÉ NÁŘADÍ s.r.o., Volšovská 1224, T 376 528 940, 602 546 022

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

Herci Jiřímu Kodetovi se velké role několikrát vyhnuly. Vždyť i ta z nejslavnějších z Pelíšků začala rozpačitě. Herec totiž při natáčení trpěl zdravotními obtížemi a kvůli novým zubům zpočátku
šišlal, vše se doladilo s velkou trpělivostí režiséra Hřebejka.
Nechybělo mnoho a Jiří Kodet se prý
mohl stát hlavní hvězdou legendárního
českého filmu z roku 1977 Adéla ještě
nevečeřela. Říká se, že tehdy čtyřicetiletý herec dokonce prošel castingem i kamerovými zkouškami, nakonec se ale
nevešel do již ušitých drahých kostýmů.
Protože hlavní postava detektiva Nicka Cartera měla kostýmů hodně a nebylo možné je přešívat, získal nakonec
hlavní roli herec Michal Dočolomanský. Podobně to bylo i s filmem Limonádový Joe, kde si Jiří Kodet měl zahrát
hlavního hrdinu. Roli nakonec získal
Karel Fiala, kterého si režisér Lipský vyhlédl v karlínském divadle. Na Fialu ale
prý upozornila Kodetova matka, herečka Jiřina Steimarová.

č.

1

pro vaše
projekty

www.hornbach.cz

ZDRAVÍ
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Uškodí mokré plavky i chlor
Spoustu žen trápí
vaginální mykózy. Jak se
takovým potížím bránit?

Prevence kvasinkových
infekcí

v parných dnech nenoste neprodyšné těsné
džíny, preferujte bavlněné spodní prádlo
■ po koupání se pečlivě osušte
■ sprchujte se po každém sexuálním styku,
zamezte rizikovému sexuálnímu chování
■ preventivně užívejte doplňky stravy
s probiotickou kulturou
■ používejte mýdla s neutrálním pH
■ omezte nadměrnou konzumaci sladkostí
■ při vzniklých potížích se včas začněte léčit
■

N

epříjemné svědění, pálení a
hrudkovitý výtok ukazují téměř
jistě na vaginální mykózu neboli kvasinkovou infekci. Je to jedno z nejčastějších onemocnění, které gynekologové v ambulancích léčí. V průběhu života ji alespoň jednou prodělají tři ženy
ze čtyř.
Ve většině případů stojí za těmito potížemi narušení rovnováhy poševní mikroflóry, tedy změna vaginálního pH.
Kvasinková infekce se může objevit po
bazénu, vířivce, sauně, stejně jako po
pohlavním styku, nebo při léčbě některými antibiotiky. Příčinou může být i nesprávná hygiena, a to především nadměrné mytí intimních partií a používání
parfémovaných mýdel a vložek.
K jejímu vzniku přispívá i nošení
mokrých plavek, což vede k podchlaze-

FOTO | ARCHIV

ní pánve a narušení rovnováhy normální bakteriální flóry. Vadí také chlorovaná voda, protože dezinfekční prostředky mohou vyhubit některé bakterie, které ženu chrání před nákazou.
Pro předejití vaginální mykózy je dobré nezůstávat v mokrých plavkách a pravidelně si je převlékat. Pro ochranu
před vniknutím dezinfekčních prostředků z vody do intimních míst můžete použít speciální tampony s probiotiky. Kla-

sické tampony se nedoporučují, ty mohou naopak rozvoji mykózy pomoci.
Vaginální mykóza se léčí antimykotiky a dezinfekčními látkami ve formě
čípků, mastí, krémů nebo výplachů.
Čím dříve po propuknutí prvních příznaků ženy nasadí léčbu, tím dříve se nemoci zbaví a zabrání riziku přechodu do
chronického stadia nebo vzniku dalších
zánětlivých komplikací. Většina žen reaguje na léčbu rychle a obtíže vymizí ob-

vykle do několika dnů. Problém ale je,
že samotné vyléčení mykózy nedokáže
zabránit jejímu opakování. Někdy se stane, že se nepříjemné pocity objeví i u
partnera. Pak je nutné, aby se léčil i on.
Partneři na sebe mohou vzájemně přenášet mykózu při pohlavním styku. Proto
se v době léčby sex nedoporučuje. Muži
mohou být i nosiči tohoto onemocnění,
ale přitom se u nich nemusí rozvinout a
projevit.
KAMILA HUDEČKOVÁ

INZERCE

Musí být vaginální
mykóza součástí léta?
Koupete se rády v bazénech, chodíte do posiloven a místo zlepšení fyzického stavu se dostavilo
ý oky
k ? Většina žen už se seúmorné svědění a výt
tkala s akutní vaginální mykózou, některé trápí
i chronické a opakující se mykózy, zejména pak
v těhotenství.
Co je vulvovaginální kandidóza? U 75% žen se objeví alespoň jednou během jejich života, u 40 – 45%
žen se mohou příznaky vyskytnout opakovaně a 5%
žen přechází onemocnění do chronické formy. Vaginální kvasinkové infekce se projevují bílým výtokem
tvarohovité konzistence doprovázeným urputným
svěděním, pálením a bolestí při močení a pohlavním
styku. Ascendentním šířením může dojít k zánětu dělohy nebo močových cest. Většina případů je způsobena kvasinkou Candida albicans, která je běžnou

součástí mikroflóry uvnitř pochvy. Při nerovnováze
této mikroflóry může dojít k přemnožení kvasinek
a rozvoji nepříjemných obtíží, které nejčastěji končí
návštěvou gynekologa.
Co může pomoci?
Čeští vědci, kteří patentovali využití
mikroorganismu Pythium oligandrum
známého pod názvem Chyt
y rá houba,
vyvinuli přípravek FEEL FRESH – COSMETIC FEMININE BATH. Ten je určený
pro kůži náchylnou k zapaření a pro péči
o místa náchylná k výskytu kvasinek.
Aplikuje se formou sedacích koupelí tři
dny po sobě jdoucích a dále podle potřeby nebo až za měsíc.
Chytrá houba Pythium oligandrum je
mikroorganismus říše Chromalveolata,

Na Vaše otázky rádi odpovíme na telefonu:
728 814 202, e-mail: pythium@pythium.cz, informace na: www.chytrahouba.cz, www.pythium
m
m.eu.
Výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

který se vyvinul na křižovatce hub, řas a prvoků. Tento
mikroorganismus, proniká svými vlákny do buněk parazita (kvasinky nebo plísně) a čerpá z něho potřebné
látky pro svoji výživu. Po vyčerpání parazita mizí z této
lokality, protože pro něho lidské tělo není přirozené
prostředí a není schopen se v tomto prostředí adaptovat. Tím uvolňuje prostor pro znovuosídlení tzv.
normální mikroflórou.
Chytrá houba nachází uplatnění nejen pro intimní hygienu žen a mužů, ale i pro nohy a nehty, které mají
sklony k plísním. Právě pro nohy a nehty je určena řada
přípravků Biodeur: koupele nohou Biodeur3x1g, spey rá houba Pyt
y hie Biodeur Nail,
cialista na nehty Chyt
nebo pro prevenci Chyt
y rá houba Pyt
y hie Biodeur
Prevent, či zásyp do bot a na meziprstí Chyt
y rá houba Pyt
y hie Biodeur Prevent foot powder.
Přípravky s chyt
y rou houbou mohou používat i lidé
s oslabenou imunitou, lidé s cévní nedostatečností,
těhotné nebo kojící ženy, diabetici atd.
Přípravky
p ky s Chyt
y rou houbou dostanete v každé
dobré lékárně.

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas
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Užijte si krásné
léto na severu

Náš kraj
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Krásná
místa
severu

Užijme si památky, na nichž bude
podle všeho méně turistů.

HAZMBURK CO TAKHLE VYRAZIT NA JEDEN Z NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH HRADŮ
NA OKRAJI ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ? FOTO: IVETA LHOTSKÁ, MAFRA

V

době, kdy píšu tento text, vše nasvědčuje tomu, že vláda
uvolní opatření přijatá v březnu v souvislosti s nákazou covid-19. Při návštěvách památek se už nebudeme muset řadit
do malých skupin, pro něž platila podmínka, že na jednoho účastníka musí být alespoň deset metrů čtverečních a povinné odstupy.
I koupaliště a třeba zoologické zahrady se mohou vrátit k běžnému
režimu. Děti mohou na tábory a všichni můžeme vyrazit na dovolené bez větších omezení. Je však zřejmé, že cestovat se nebude stejně jako loni touto dobou, a je zřejmé, že našinci budou spíše trávit
dovolenou v tuzemsku. Lze také čekat, že na zmíněných památkách a třeba v malebných městech, kam míří turisté, ubude lidí,
prostě nedorazí tolik cizinců. A to je docela dobrý čas navštívit místa, kam se jednomu nechce v době, kdy tu lze čekat nával.
Jako malý průvodce pro možné výlety po severu Čech vám může
posloužit i tato příloha.
Vážení čtenáři, užijte si příjemné léto.
Jan Veselý, vedoucí redakcí MAFRA v Ústí nad Labem a Liberci
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Velká zřícenina u Oseka:

ZŘÍCENINA HRADU RÝZMBURK NEBOLI OSEK DNEŠNÍ PODOBA JÁDRA HRADU S NĚKDEJŠÍ OBYTNOU VĚŽÍ A ZBYTKEM KAPLE. VĚŽ JE POSTUPNĚ
ZAJIŠŤOVÁNA. HRAD PATŘÍ MĚSTU OSEK.

Osek, chcete-li Rýzmburk,
je krásný hrad či spíše
krásná zřícenina hradu. Je
také velmi navštěvovaná,
stačí se o tom přesvědčit,
zadáte-li do internetového
vyhledávače jméno. Zobrazí
se vám stovky a stovky
snímků, které si tu lidé
udělali. Ostatně zřícenina
nad městečkem Osek je
dobře přístupná pěšky, na
kole i vozem.
TEXT: JAN VESELÝ
FOTO: ARCHIV MAFRA

Z

řícenina Rýzmburku, hradu nad
Osekem a na úpatí Krušných
hor, patří k našim největším. Pokud máte strach z návštěv zámků s průvodcem v téhle „koronavirové době“ nebo pokud volíte mezi výletem pěším a na kole, je to ideální cíl. Ke
zřícenině vede, byť do solidního kopce,
velmi pohodlná trasa z Oseka, kterou lze
zdolat obojím způsobem.

A ona bezpečnostní opatření? Na hrad
se vejde dost návštěvníků, kteří se na
něm nemusí ani potkat. Rýzmburk také
nepatří k těm památkám, které se najednou vyprázdní, když cizinci cestují omezeně, je dost známý i mezi našinci, ale na
davy tu s velkou pravděpodobností nenarazíte.
HISTORIE V TERÉNU – LITVÍNOVSKO
Chcete-li, zhlédněte ještě před výletem
na YouTube tři krátké filmy z cyklu Hrady a zříceniny v Krušných horách, díly
8, 9 a 11. Stojí za nimi parta odborníků,
která si říká Historie v terénu – Litvínovsko. Ne, nebojte, hrad je opravdu na
Teplicku, ale prostě takhle se skupina
kdysi působící právě na Litvínovsku
jmenuje. Filmy jsou skvělé a průvodci
po Rýzmburku a následně i 3D modeláři a grafici odvedli na snímcích skvělou
práci. Snadno si uděláte představu o
vzniku, stavebních fázích a hlavně o
způsobu života na malém hradě a posléze i rozsáhlé pevnosti. V ruinách mezi
věžemi a na různých návrších či v koutech hradeb nebudete tápat, kde právě
jste a co kdy na tom kterém místě bylo.
Ostatně v době vcelku levných dat můžete na hradě, kde je celkem dobrý signál, kráčet přímo s mobilem a filmem v
ruce.

První písemná zmínka o hradu je již z
roku 1250. Zakladatelem pevnosti byl
pravděpodobně král Václav I., který stavbou pověřil kastelána Boreše z rodu Hrabišiců. Královské založení je naznačeno
velkým rozsahem hradního areálu s malým množstvím vnitřní zástavby.
Majitelé hradu, Hrabišicové, později
páni z Rýzmburka, patřili ve své době
mezi nejvýznamnější šlechtické rody v
království. Několik příslušníků rodu bylo
v královských službách na významných
postech, ovšem také byli schopní ve své
době s vládnoucími Přemyslovci o moc
velmi tvrdě soupeřit. Vím, je to trochu absurdní představa, ale zkuste se zamyslet
nad tím, co by bylo, kdyby… Kdyby se
centrem království, byť i na krátký čas,
stal právě Rýzmburk v severní části království.
V roce 1398 prodali páni z Rýzmburka
hrad míšeňskému markraběti bez královského souhlasu a tím začal spor o jeho
vlastnictví. Jednání trvala až do roku
1459 a hrad se vrátil pod královskou správu. V době panování krále Ferdinanda I.
byl v roce 1530 hrad prodán dalšímu významnému severočeskému rodu – pánům ze Sulevic. Ti ale zde pobývali jen
do roku 1538, poté byl hrad již natrvalo
opuštěn a postupně se měnil ve zříceninu.

Náš kraj
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malá perla Krušných hor
Zříceninu lze pro orientaci rozdělit na
dvě části. Ta první, někdejší jádro hradu,
je na nejvyšším místě ostrohu nad krušnohorským údolím. Kromě obytných
věží tu byla i kaple, jejíž zbytky jsou stále
patrné. Druhé části dominuje masivní
válcovitá věž. Snadno si lze ze zbytků udělat představu o síle zdiva, z tvaru hradeb
(a podle zmíněných filmů) i o způsobu
obrany.
Něčím se ale hrad přece jen liší. Pokud
sem přijdete či přijedete za mimořádnými výhledy, můžete být zklamáni. Porost
na kopci už není prosekán jako v době,
kdy posádka potřebovala mít přehled o
pohybu v okolí. Na druhou stranu listnaté lesy, kterými se pomalu posouváte k
hradu, jsou nádherné.
Ovšem přece jen dodáme jedno varování. Hrad patří městu Osek a to se ve spolupráci s dobrovolníky o místo stará. Na zřícenině se stále pracuje, postupně tu probíhají sanační a zajišťovací práce, mizí
náletové dřeviny a byl tu i archeologický
výzkum.

MŮŽE SE HODIT
Zřícenina gotického hradu nad
Osekem. Trasa
Osek–Rýzmburk měří
2,7 kilometru a pěšky ji
zdoláte zhruba za půl hodiny.
Vozem nebo na kole je to samozřejmě výrazně kratší.
K hradu z Oseka vede silnice.
Nejprve přes předměstí Oseka,
posléze krušnohorskými lesy.
Zakladateli gotického hradu
byli Hrabišicové zřejmě před
rokem 1250.

VRCHOLNÁ FÁZE PODOBA HRADU
Z DOKUMENTU HISTORIE V TERÉNU.
ZDROJ: YOUTUBE

Web: www.hradosek.cz
Zajímavý film o vývoji hradu najdete na YouTube – Hrady a zříceniny v Krušných horách. Díl
8, 9 a 11 – Hrad Rýzmburk 1.
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město Česká Lípa
a město Nový Bor

VYHLAŠUJÍ
SOUTĚŽ
REGIONÁLN Í

ceskolip sky

2020
Přihlaste se a buďte hrdí na svou práci
Soutěžte v těchto kategoriích:výrobky potravinářské, řemesla
a umělecké výrobky, oděvní a textilní tvorba.

Přihlášky posílejte do 31. 7. 2020.
Přihlášku s pravidly soutěže obdržíte v informačních
centrech Českolipska
a Novoborska a zároveň
bude ke stažení na:
www.mucl.cz
a www.novy-bor.cz.

Regionální turistické
informační centrum

Turistické
informační centrum
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Po stopách slavné
a krvavé bitvy u Chlumce
Vydejte se s námi za památníky postavenými po rozsáhlém střetu spojenců a
napoleonské armády mezi Teplicemi a Ústím v roce 1813.

BITVA OBRAZ ALEXANDRA KOTZEBUA BITVA U CHLUMCE 1813 BYL VYTVOŘENÝ O 30 LET POZDĚJI, DNES JE MAJETKEM PETROHRADSKÉ ERMITÁŽE.
NAPOLEONSKÝM VOJSKŮM SE U CHLUMCE PRŮNIK DO ČECH NEPODAŘIL.

TEXT: JAN VESELÝ
FOTO: WIKIPEDIA A ARCHIV MAFRA

C

hlumec u Ústí nad Labem je poměrně nenápadné městečko
na úpatí Krušných hor, ovšem
také místo uprostřed oblasti,
kde se odehrála řada důležitých vojenských operací, táhla tu řada armád. Oblast kolem Chlumce u Ústí byla
ale hlavně dějištěm dvou významných
vojenských střetů, a to v roce 1126 – šlo
o vítězství knížete Soběslava I. nad králem Lotharem III., a hlavně pak v roce
1813.
Ve dnech 29.–30. srpna 1813 se na
rozsáhlém území u Chlumce, Přestanova, Strádova, Žandova a Telnice odehrála nejvýznamnější bitva spojenců s
napoleonskou armádou na území
Čech a jedna z nejkrvavějších bitev té
doby.
Kolem Chlumce se během dvou dnů

postupně střetlo na 130 tisíc vojáků.
Francouzská a spojenecká vojska zde
nasadila více než 300 děl. Během
oněch dní padlo přes 20 tisíc mužů.
Následné potyčky vyvrcholily i další
větší bitvou u Varvažova ještě ve dnech
16.–17. září 1813, kdy vojska generála
Colloredo-Mansfelda odrazila útok
francouzských vojsk vedených samotným císařem Napoleonem I.
JAK TO BYLO: BOJOVALO SE NA
ROZSÁHLÉM ÚZEMÍ
Po porážce spojeneckých vojsk Rakouska, Pruska a Ruska Napoleonem v bitvě
u Drážďan se francouzskému císaři naskytla zdánlivá možnost průniku do
Čech. Vyslal tedy velitele I. francouzského sboru generála Vandamma, aby pronásledoval část spojenecké armády, někdy nazývanou jako Česká. Přikázal také
obsadit Teplice a tím přerušit hlavní komunikaci mezi Drážďany a Prahou.

V noci z 28. na 29. srpna 1813 se bojovalo v Petrovicích. Další střety nastaly
kolem desáté hodiny u chlumeckého
hřbitova, kdy po prudkých srážkách
Francouzi postupně obsadili celou obec
a zejména vrch Horka, odkud byl rozhled na rozsáhlé území od Teplic po
Ústí.
Druhý útok zahájili Francouzi kolem
jedné hodiny po poledni, směřoval na
Stradov a postupně se jim během dne
podařilo vytlačit spojence až na pomezí
obcí Stradov a Přestanov.
Kolem 16. hodiny se pokusila část
francouzského jezdectva obejít pravé
křídlo spojenců, ale tento útok byl u
Chabařovic odražen dobře mířenou
palbou ruských dělostřeleckých baterií. Zhruba v 17 hodin podnikli Francouzi ve dvou silných kolonách poslední útok na postavení protivníka. Ruské
zálohy se ztenčily na pouhých několik
set mužů.
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K večeru pak dorazily k Chlumci zbytky
francouzského sboru, a tak se generál
Vandamme netajil optimismem a svým
podřízeným důstojníkům sdělil, že ve
čtvrtek 2. září již budou společně
obědvat v Praze. Počítal totiž s příchodem dalších posil v čele s Napoleonem.
Napoleona však najednou začal více
trápit postup spojeneckých vojsk v Braniborsku a Lužici a považoval přesun hlavních sil do Čech za riskantní. Ponechal
tedy Vandammův sbor vlastnímu osudu. A tak během noci začala z Krušných
hor vycházet ne družina Napoleona I.,
ale zmíněná Česká armáda, která tak posílila oslabené spojenecké sbory.
Druhý den, 30. srpna 1813, časně ráno
se rozpoutaly prudké boje. Situace se již
od začátku vyvíjela ve francouzský neprospěch. Kolem poledne Vandamme stále
ještě doufal v příchod Napoleonovy hlavní armády. Namísto ní se však v Nakléřovském průsmyku objevili Prusové. Vandamme se rozhodl ponechat na místě
veškeré vozatajstvo a dělostřelectvo, které mělo pozdržet postup Rusů a Rakušanů, a zbytek pěchoty a jezdectva provedl
v prostoru mezi Chlumcem a Žandovem,
aby se probil liniemi pruských jednotek.
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KONEC ZAJETÍ GENERÁLA VANDAMMA V BITVĚ U CHLUMCE PODLE FRITZE NEUMANNA,
KRESBA Z ROKU 1913. MIMOCHODEM PODLE NĚKTERÝCH DOBOVÝCH ZDROJŮ MĚL
VANDAMME ZA VÍTĚZSTVÍ OD NAPOLEONA SLÍBENOU ČESKOU KORUNU.

Nakonec byl ale společně s dalšími čtyřmi generály zajat ve Ždírnickém údolí
nad Žandovem. Obklíčená francouzská
vojska poté propadla panice a dala se na
neorganizovaný úprk.
Během této bitvy byly zcela zničeny

obce Chlumec, Stradov, Žandov, Přestanov, Roudné a Dolní Varvažov. Zemřelo
na 9 300 spojenců, převážně Rusů, a 11 tisíc Francouzů, další tisíce vojáků pak
byly zraněny.
Pokračování na straně 24
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Zámek
Lemberk
Léto v Jablonci nad Nisou
26. 5. – 8. 11. MÁ VLAST – česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy

kostel sv. Anny a Dům národopisců Scheybalových, www.jablonec.com

2. 6. – 29. 8. …oni fakt chodí ven – Adam Kašpar/Zdeněk Daněk

krajina a příroda v obrazech malířů mladé generace, Městská galerie MY

20. 6. – 1. 11. TRENDY.DESIGN.PRODUKCE

hlavní výstava Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2020
Muzeum skla a bižuterie, www.msb-jablonec.cz

21. 6. – 6. 9. Hrátky (nejen) se sklem

doprovodný program Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2020
Muzeum skla a bižuterie, www.msb-jablonec.cz

6. - 9. 8., Křehká krása

nové kolekce představí čtyři desítky výrobců skla, bižuterie a vánočních ozdob,
módní přehlídka Made in Jablonec 2020, letos s podtitulem Double Fantasy, předvádění vybraných technik zpracování skla a bižuterie, www.krehkakrasa.cz

9. 7. – 28. 8., Jablonecké kulturní léto

koncerty, divadelní představení na letní scéně Eurocentra, www.ejbc.cz

Předchůdcem dnešního raně barokního zámku byl středověký hrad, založený
v polovině 13. století Havlem z rodu Markvarticů. Jeho manželkou byla Zdislava z Křižanova, která se do širšího podvědomí veřejnosti dostala v roce 1995
při svém svatořečení. V 16. století byl hrad přestavěn na renesanční zámek,
který po bitvě na Bílé hoře získal Albrecht z Valdštejna. Dnešní podobu získal
Lemberk v letech 1660–1680, kdy byl v držení nizozemského rodu Bredů, kteří
si ze zámku chtěli vybudovat rezidenční sídlo. Od počátku 18. století vlastnili Lemberk Gallasové a posléze Clam-Gallasové, kteří se na panství zdržovali
pouze příležitostně, čímž se ze zámku stalo hospodářské sídlo. Poslední šlechtickou majitelkou byla princezna Gabriela Auerspergová, rozená Clam-Gallasová, které byl Lemberk v roce 1945 zestátněn.

Pozvánka na akce:

6. – 12. července
Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku
18. – 19. července
Zpřístupnění Bredovského letohrádku se zahradou
11. – 16. srpna
Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku
22. – 23. srpna
Zpřístupnění Bredovského letohrádku se zahradou
29. srpna
Hradozámecký den aneb Jak se oblékalo v dobách minulých
www.zamek-lemberk.cz
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Pokračování ze strany 23
ZÁŘÍ 1813
Napoleon se však nehodlal s porážkou
smířit, a proto se již ve dnech 17. a 18.
září toho roku znovu pokusil o průnik do
Čech, opět přes Chlumec. Ovšem díky
odporu spojeneckých vojsk vedených generálem Karlem Schwarzenbergem a
kvůli rozbláceným horským cestám se
mu nepodařilo sejít do údolí a rozvinout
vojenské šiky. Proto Napoleon vydal 18.
září rozkaz k ústupu.
NĚKTERÉ POMNÍKY A TRASA,
PO NÍŽ SE MŮŽETE VYDAT
Válečné události roku 1813 zde v Chlumci a v okolí připomíná řada pomníků. Památnými místy vede i značená naučná
historická stezka.

PAMÁTNÍKY NAHOŘE JE POMNÍK GENERÁLA COLLOREDO-MANSFELDA VE VARVAŽOVĚ
(RAKOUSKÝ POMNÍK) Z ROKU 1825. DOLE PAK VCHOD NA NEJVĚTŠÍ HROMADNÝ HROB V ČESKU
U PŘESTANOVA.

Pomník generála Colloredo-Mansfelda
ve Varvažově (Rakouský pomník)
Byl odhalen 17. září 1825 a je věnován hrdinským činům rakouského generála
Colloredo-Mansfelda. Na rozložité několikanásobně odstupňované základně
obelisku spočívá pozlacená socha lva,
nad ní je v reliéfu busta generála s válečnými vyznamenáními. Na vrcholu památníku se tyčí rakouský orel s vavřínovým věncem.
Hromadný hrob
Ponurou turistickou kuriozitu po sobě
zanechala bitva u Chlumce na někdejším bitevním poli poblíž Přestanova. Kamenný kříž tu označuje největší hromadný hrob v Česku. V jámě pod ním spočívají ostatky 10 000 obětí válečného střetu. Masový hrob leží symbolicky v místě
nejprudších bojů, kde na sebe 29. srpna
narazila čtyřicetitisícová armáda francouzského generála Vandamma, 15 tisíc
ruských gardistů a několik set rakouských vojáků. Hrob nechal vykopat hrabě
Westphalen, majitel panství, po 20 letech po bitvě. Nechal exhumovat mělké
hroby, kam byly po střetu oběti pohřbeny, aby se nešířila cholera. Mělké hroby
totiž vyhrabávala zvěř a při deštích bývaly vyplavené. Westphalen je nechal shromáždit do jednoho obřího hrobu. Deset
tisíc obětí ovšem nepředstavuje zdaleka
všechny padlé této bitvy. Jejich hroby se
dodnes nalézají na různých hřbitovech,
ale i na krajích polí, v lesích i jinde v okolí bojiště.
Kaple Nejsvětější Trojice na Hůrce
Trojboká barokní kaple zde byla na Hůrce (Horce) nad Chlumcem postavena v
letech 1690–1691 na paměť odvrácení
moru. Při bitvě zde měl velitelské stanoviště francouzský generál Vandamme.
Jubilejní pomník
Největší památník byl vybudován na náklady rakouské vlády, aby na věčné časy
připomínal hrdinství spojeneckých
vojsk za napoleonské bitvy.
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Návrh zpracoval architekt Julius Schmiedel z Prahy. Na umělém náspu s přístupovým schodištěm se na mohutném kamenném základu tyčí do výše 26 metrů
vysoký zužující se válec se sochou lva od
sochaře Adolfa Mayerla.
Památník byl slavnostně otevřen 29.
srpna 1913, za přítomnosti představitelů
mnoha národů. Byli to například arcivévoda Karel František Josef Habsburský či
budoucí císař Karel I. Koncem 2. světové
války byl památník poškozen stíhačkami
Rudé armády, které si ze sochy lva na
jeho vrcholu udělaly terč. Kvůli tomuto
poškození začalo do tělesa sochy po čase
zatékat a hrozilo její zřícení. Proto již
roku 1973 byly místními dobrovolníky
provedeny základní opravy. Celkové rekonstrukce se památník dočkal až roku
1993.
Vandammův pomník
Tento pomník stojí na takzvané Asmanově louce ve ždírnickém údolí nad Žandovem. Přístupová cesta k památníku připomínajícímu zajetí Napoleonova generála
se nachází na konci obce u vodárničky
mezi dvěma domy. Pomník je tvořen jednoduchým zužujícím se hranolem, na jehož vrcholu je umístěna dělová koule.
A jaký byl osud Dominika Josepha
INZERCE
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REKONSTRUKCE NEJRŮZNĚJŠÍ PŘIPOMÍNKY SRPNOVÉ BITVY SE KONAJÍ V CHLUMCI NEBO V
ÚSTÍ TÉMĚŘ KAŽDOROČNĚ. NEJVĚTŠÍ AKCE, KAM SE SJELY STOVKY OBDIVOVATELŮ HISTORIE
V DOBOVÝCH KOSTÝMECH, BYLA PŘI DVOUSTÉM VÝROČÍ BITVY V ROCE 2013.

René Vandamma, hraběte z Unebourgu,
po zajetí ruskými kozáky? Generál byl nejprve odveden do chlumeckého parku, odtud poslán eskortou do Prahy a později
do Ruska.
Roku 1814 byl propuštěn ze zajetí. Po
návratu císaře Napoleona z ostrova Elby

se k němu opět připojil. Po porážce u
Waterloo byl roku 1815 vypovězen z
Francie. Novým Vandammovým útočištěm se stala Severní Amerika. V roce
1824 se na základě milosti mohl vrátit
do Francie, kde v šedesáti letech roku
1830 zemřel.
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Lázně Mšené
zdobí skvostné
historické budovy

Architektonickým pokladem lázní nedaleko Budyně nad
Ohří je secesní pavilon Dvorana, který postavil Jan Letzel.
Bez povšimnutí by ale neměl zůstat ani pavilon Říp.
TEXT: ZUZANA MENDLOVÁ
FOTO: ARCHIV SPOLEČNOSTI L. MŠENÉ

J

en pět kilometrů jižně od starobylého města Budyně nad Ohří na Litoměřicku leží v lesnatém údolí
Mšenského potoka Lázně Mšené.
Jejich historie sahá až do poloviny
18. století, kdy vodu pramenící blízko
panské bažantnice využívali místní myslivci a budyňský lékař Bayer ji vozil svým
pacientům. Následně její znamenitý obsah minerálních látek potvrdil i slavný lékař a mineralog František Ambrož Reuss
(1761–1830).
Základním přírodním léčivým zdrojem
je dnes slatina, kterou lázně odebírají z
vlastního ložiska a jež pomáhá při léčbě
pohybového ústrojí, zánětů nervů, funkčních onemocnění páteře, ploténkových
syndromů či osteoporózy. „Lázně pramen, na kterém byly kdysi vystavěny, už
používají pouze na koupele. Přírodním léčivým zdrojem je náš peloid – slatina, kterou odebíráme z vlastního ložiska,“ říká

Iveta Kožnarová ze společnosti Lázně Mšené, která zdejší lázně provozuje.
Vedle lázeňských procedur však může
obec s necelými dvěma tisíci obyvateli nabídnout i spoustu architektonických
skvostů, které si stihnete prohlédnout i
během nenáročného jednodenního výletu. Historické lázeňské budovy posazené
do přírodního areálu na okraji obce dýchnou na všechny příchozí romantickou atmosférou. Největším zdejším pokladem
je zcela určitě pavilon Dvorana architekta Jana Letzela (1880–1925).
Samotný architekt Letzel je známý hlavně v Japonsku, které se mu v letech
1907–1923 stalo druhým domovem. Jeho
nejslavnější stavbou je Průmyslový palác
v Hirošimě z roku 1915, dnes známý spíš
jako Atomový Dóm, který jako jedna z
mála staveb přežil výbuch atomové pumy
svržené na Hirošimu 6. srpna 1945.
Budova pavilonu Dvorana pochází již
z roku 1905. A je jedinou stavbou Jana Letzela na českém území. Jak se píše ve zdejší kronice: „Aby hostům vyšlo se vstříc,

ZAJÍMAVÉ STAVBY
MŠENÉHO-LÁZNÍ

Lázeňskou část obce tvoří soubor historické a originální architektury. Nejslavnější stavbou
je pavilon Dvorana z roku
1905 od architekta Jana Letzela, který je ve světě známý
svou stavbou Průmyslového
paláce v Hirošimě, jenž dodnes
připomíná svržení atomové
bomby na město v roce 1945.
Obdivovat lze i lázeňské vily
Kyselka z roku 1907, na jejímž
návrhu se Letzel také podílel,
a Slovanka z roku 1797 či zdejší
nejstarší pavilon Říp z roku
1796.
Za zhlédnutí stojí i torzo nikdy
nedokončeného kostela
z počátku 19. století, na který
se složili místní lidé a který měl
být zasvěcený Janu Nepomuckému.
vystavěna pro jejich pohodlí dvorana restaurační, kde o pouti 15. srpna 1906 poprvé se tančilo.“
Kdo tehdy pětadvacetiletého architekta do lázní pozval, se dnes již zřejmě nepodaří dohledat. Jisté však je, že kvůli pavilonu padl podle kroniky i celý kus lesa.
Stavba sama totiž stojí na dubových pilotách. Celou secesní stavbu zdobí výrazné
exotické motivy a hned na první pohled
nezapře Letzelovu inspiraci Asií.
Vnitřek budovy doplňují malby Viktora Olivy (1861–1928). Nejslavnější je zřejmě obraz páva.
Pokračování na straně 27

DVORANA KRÁSNÁ SECESNÍ BUDOVA PAVILONU DVORANA POCHÁZÍ Z ROKU 1905. A JE JEDINOU STAVBOU ARCHITEKTA JANA LETZELA NA ČESKÉM
ÚZEMÍ. ZA ZMÍNKU STOJÍ I KAPLE SALVE, KTERÁ VZNIKLA REKONSTRUKCÍ PŮVODNÍHO LÁZEŇSKÉHO OBJEKTU U JÍMÁNÍ KARLOVA PRAMENE A JE
ZASVĚCENA PANNĚ MARII FÁTIMSKÉ.
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Pokračování za strany 26
„Během komunismu byla malba schovaná pod dalšími nátěry. Nedávno jsme ji
ale obnovili,“ dodává Kožnarová. Dnes v
pavilonu funguje jídelna pro lázeňské
hosty, navštívit restauraci a kavárnu však
mohou i náhodní návštěvníci lázní. V
době svého vzniku pavilon sloužil i jako
tančírna. Nacházela se tu však i čítárna,
která podle dobových pramenů byla hojně zásobena časopisy, a herna s kulečníkem. U vchodu zdobí originální stavbu i
netradiční plastika s názvem Pták Noh lovosického rodáka, malíře a sochaře Daniela Mayera (1885–1914).
Svůj architektonický otisk zanechal Letzel i na další zdejší lázeňské budově. Podílel se na návrhu Villy Kyselka, která stojí
nad hlavním lázeňským pavilonem Říp.
Bez povšimnutí by však neměl zůstat ani
ten. Hlavní část budovy Řípu totiž pochází
již z roku 1796, stejně jako základní ubytovací část objektu Praděd. Další lázeňská Villa Slovanka je jen o rok mladší . Nejstarším
objektem lázeňského místa je bývalá Fořtovna nad rybníkem, která by měla pocházet již z první poloviny 18. století. Sama budova však na opravu ještě čeká.

ŘÍP HLAVNÍ ČÁST BUDOVY POCHÁZÍ UŽ Z ROKU 1796, STEJNĚ JAKO ZÁKLADNÍ
UBYTOVACÍ ČÁST OBJEKTU PRADĚD.

Jenom pár metrů od lázeňského centra pak stojí za návštěvu i zřícenina nikdy nedokončeného kostela, s jehož
stavbou se začalo v roce 1801 a který

měl být zasvěcený Janu Nepomuckému.
Po dvou požárech a nedostatku peněz
však k otevření svatostánku věřícím nikdy nedošlo.

INZERCE

Polní den„NA STOJÁKA“
SEVEROČESKÁ HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM
v Teplicích Vás zve na návštěvu pod letní oblohou

Hvězdárna Teplice
Písečný vrch 2517, tel. 773 791 438
• pozorování Slunce: od středy do neděle 13 až 17 hod
• večerní pozorování: pátek a sobota 22 a 23 hod
Planetárium Teplice
Koperníkova 3062, tel. 773 791 439
• otevřeno každou středu a neděli
• pohádky a souhvězdí pro děti: 14 a 16 hod
• letní hvězdná obloha: 19 hod
Hvězdárna Most – Hněvín
Hradní 1, tel. 608 261 249
• prohlídka a pozorování: sobota a neděle 12 až 18 hod

Další informace: www.hapteplice.cz

Tak jako každý rok, byla i letos políčka kolem polního
letiště nedaleko od Radovesic, kde se koná tradičně
největší polní den společnosti AgroZZN, a.s., vzorně
připravena na prezentaci polních pokusů. Letos jsme
však s napětím očekávali, jak se situace vyvine. Pandemie, která vypukla na jaře, ovlivnila život lidí na celém
světě a všechno se jí muselo kvůli zachování zdraví
přizpůsobit.
Vývoj situace nás přiměl k rozhodnutí, že se tradiční
polní den zřejmě nebude moci uskutečnit v té podobě,
na kterou jsme byli zvyklí. Byla by to ale velká škoda
nejen z pohledu mnoha našich kolegů, kteří věnovali
svůj čas, spoustu práce a energie tomu, aby bylo na co se
dívat a čím se pochlubit, ale také z pohledu návštěvníků,
kteří se každoročně velmi těší na setkání lidí ze stejné
branže, na výměnu zkušeností a cenných poznatků
a celkově na příjemně strávený den. Letos nás totiž čekal
jubilejní, již desátý ročník.
Protože jsme se těšili na přivítání nejen obchodních
partnerů, ale všech zemědělců a farmářů, kteří se chtějí
dozvědět nové informace o jednotlivých agrotechnických vstupech do porostů a prozkoumat si výsledky
pokusů z minulých let, zvolili jsme variantu tak zvaně
„na stojáka“.
Na polním dnu, který proběhl ve dnech 10. a 11. 6.2020
byly prezentovány již dobře známé a nejvíce pěstované
odrůdy, ale také novinky v nabídce odrůdy řepky a pšenice ozimé. Na dalším honu byla jako vždy zaseta kukuřice. Jednalo se o tzv. Oseva hybrids, tedy odrůdy, které
zastupuje naše sesterská firma Oseva a.s. se sídlem
ve Bzenci. Tyto hybridy se jako jediné šlechtí na území
České republiky. Poslední hon byl věnován zlepšující
plodině, tento rok vyšla řada na sóju.
Největšímu zájmu zemědělců se pokaždé těší odrůdové
pokusy s jednotlivými odrůdami pšenice ozimé. K dispozici je vlastně celý vzorník, který dobře poslouží k výběru
vhodné odrůdy pro zásev v konkrétním podniku. I letos
bylo v demonstračních pokusech zaseto více než dvacet
odrůd této plodiny a na každé z nich byly připraveny také
výživové pokusy s použitím různých dávek a druhů hnojiv.

Porosty řepky ozimé byly již odkvetlé a na rostlinách
byly dobře patrné odrůdové rozdíly v habitu rostliny.
Návštěvníci si samostatně prohlédli porosty, mohli
porovnat vzhled, zdravotní stav a výnosotvorné prvky
na 20 odrůdách této olejniny. K dispozici jim byli odborní
pracovníci a poradci z dodavatelských firem.
Jsme opravdu moc rádi, že i přesto, že jsme se nemohli
pozdravit jako vždy podáním ruky a popovídat si při
občerstvení ve stínu stanu, tato forma polního dne neodradila odbornou veřejnost, která se sešla v hojném
počtu. Všichni pochopili a ocenili, že i v současné situaci
se udělalo maximum pro to, aby veškerá práce nepřišla
nazmar a mohli jsme odprezentovat to, co je pro práci
hospodáře důležité – výběr vhodné odrůdy a veškerých
agro vstupů do porostů plodin. Zdraví je totiž to nejcennější, co máme.
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Kadaň je hezká a je to i

Kde je nejužší ulička Česka? Pro nás je vítězem Kadaň a její Katova ulička vedoucí
z náměstí na Špitálské předměstí. Vítězí, i když na to „nemá“ certifikát.

KATOVA ULIČKA V NEJUŽŠÍM MÍSTĚ SE TLOUŠTÍCI NEPROTÁHNOU, PROTOŽE TU NA ŠÍŘKU MÁ ULIČKA JEN 66,1 CENTIMETRU. ŽÁDNÁ JINÁ ULIČKA V
ČESKU, KTERÁ NESE NĚJAKÉ JMÉNO, PODOBNÉ ROZMĚRY NEMÁ. FOTO: IVETA LHOTSKÁ, MAFRA

O

to, kde je nejužší ulička v Česku, se vede řada sporů a vedou se mezi turisty i patrioty
různých měst dlouho.
Je to Katova ulička v Kadani s rozměrem v jednom místě pouhých
66 centimetrů a 1 milimetr? Je to spára
mezi domy na Kampě, která vede k restauraci Čertovka? Ta je však bezejmenná. Hodně úzká je také spojnice náměstí
Svornosti a Kájovské ulice v Českém
Krumlově. Místní jí říkají Myší díra, ale jinak je to opět bezejmenný průchod. Někdy bývá jako nejužší uváděna Koželužská ulička v Tišnově (77 cm). Tady dokonce na stěně jednoho z domů visí jakýsi
certifikát z České knihy rekordů. Je přitom jasné, že na kadaňskou Katovu uličku nestačí. Úzkou uličku má ve směru
dolů z náměstí i Úštěk...
Takže co? Asi vyhrává Kadaň.
Katova ulička je jedna z mnoha zajímavostí tohoto pěkného města na řece Ohři,
můžeme přímo říci perly v okolní elektrárnami a výsypkami zaplněné krajině. V Kadani si ale jistě na své přijdou milovníci
historie i kuriozit, k nimž patří i výše zmíněná ulička. Ta je dlouhá 51 metrů a spojuje staré město se Špitálským předměstím.

KADAŇSKOU ZAJÍMAVOSTÍ
BEZPOCHYBY JE I NÁBŘEŽÍ
POJMENOVANÉ PO
SLAVNÉ VEČERNÍČKOVÉ
POSTAVIČCE – MAXIPSU
FÍKOVI. RUDOLF ČECHURA
PSAL PŘÍBĚHY V UŽ
NEEXISTUJÍCÍM AHNÍKOVĚ.
Vznikla na počátku 14. století a původně sloužila k odvádění přebytečné vody z
náměstí a také při obraně města. Podle
pověstí byla v uličce zaživa zazděna rouhavá jeptiška, která tu prý vždy o půlnoci
straší spolu s posledním kadaňským katem Ignácem Kaylem.
Ulička je součástí pozoruhodného historického jádra s mohutným středověkým opevněním. Ačkoliv byla v 19. století část hradeb zbořena, většina původní
fortifikace zůstala a dnes jde o jeden z
nejdelších dochovaných pásů hradeb v
zemi.
Na opevnění navazuje původně gotický hrad, který se tyčí na skále nad řekou

Ohří a patří mezi kulturní památky. Byl
založen okolo poloviny 13. století jako
sídlo královského správního úředníka a
místo příležitostných pobytů panovníka.
V 16. století získal pozdně gotické a renesanční úpravy, třicetiletá válka mu však
zasadila výrazné šrámy. Přestavby se dočkal po roce 1750, kdy se hrad změnil v
kasárna.
Mimořádně cenný je i františkánský
klášter Čtrnácti svatých pomocníků z 15.
století, který si s mírnými barokními
úpravami dokázal uchovat svou původní
středověkou podobu. Unikátní je z architektonického hlediska takzvanými sklípkovými nebo diamantovými klenbami.
Zachovaly se také nástěnné malby ze školy Lucase Cranacha staršího.
Kadaňskou zajímavostí bezpochyby
je i nábřeží pojmenované po slavné večerníčkové postavičce – Maxipsu Fíkovi. Rudolf Čechura psal příběhy Maxipsa Fíka a jeho kamarádky Áji v dnes
již neexistující obci Ahníkov u Kadaně.
Lokalita u řeky Ohře je určena hlavně rodičům s dětmi. K vidění je tu také pět a
půl metru vysoký duplikát pražského
staroměstského orloje i sochy Maxipsa
Fíka a Áji. (ula)
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dobrý start pro výlety

OKOLÍ KADAŇ JE PROSLULÁ I DÍKY NÁBŘEŽÍ
MAXIPSA FÍKA. JEHO AUTOR, RUDOLF
ČECHURA, HO VYTVOŘIL V NEDALEKÉM A JIŽ
ZANIKLÉM AHNÍKOVĚ. MÍSTO, KDE STÁLA
VESNICE ZBOŘENÁ KVŮLI TĚŽBĚ UHLÍ, JE
DNES – DÍKY NALEZIŠTI CHALCEDONŮ –
PROSLULOU MINERALOGICKOU LOKALITOU.
KOUSEK OD KADANĚ VE SMĚRU NA ZÁPAD
NAJDEME I LÁZEŇSKÝ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
S MALEBNÝM ZÁMKEM. FOTO: ARCHIV

HORNÍ HRAD VE SMĚRU Z KADANĚ NA KARLOVY VARY
LZE UHNOUT Z HLAVNÍ SILNICE A NAVŠTÍVIT ZAJÍMAVÝ
HAUENŠTEJN (HORNÍ HRAD). FOTO: ARCHIV MAFRA
INZERCE

SKLENĚNÝ POKLAD

PŘIJĎTE OBJEVIT A OCENIT
UMĚNÍ SKLÁŘŮ

(figurky, bižuterie, dekorativní, hutní a užitkové sklo od železnobrodských sklářských firem a živnostníků)

8. 6.–30. 8. 2020
Městská galerie Vlastimila Rady Železný Brod
otevřeno po–pá: 8–17 hodin, so–ne: 13–16 hodin

Řemeslná a zážitková turistika pro rodiny
realizovaná s finanční podporou
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Kam se
můžete
vydat
v létě
ZOO LIBEREC VEDLE DALŠÍCH DRUHŮ CHOVÁ
SOBY KARELSKÉ, A TO OD ROKU 2013.
LETOŠNÍ ROK ZNAMENAL PRO MALÉ
ČTYŘHLAVÉ STÁDO NOVÝ PŘÍRŮSTEK. MALÁ
SAMIČKA SE NARODILA 28. KVĚTNA A JE K
VIDĚNÍ SE STÁDEM VE VENKOVNÍM VÝBĚHU.
DALŠÍ INFO: WWW: ZOOLIBEREC.CZ

Náš kraj

JEZERO MILADA JDE O
BÝVALÝ LOM CHABAŘOVICE
U ÚSTÍ NAD LABEM S KRÁSNĚ
ČISTOU VODOU. MÍSTO JE
SKVĚLÉ PRO CYKLISTIKU,
BĚH, KITING, POTÁPĚNÍ NEBO
IN-LINE BRUSLE.
DALŠÍ INFO: WWW.PKU.CZ;
FB PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ

DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC DIVADLO V LIBERCI
NESPÍ ANI V LÉTĚ, PŘIPRAVILO SI HNED DVĚ
PREMIÉRY. V PRVNÍM PŘÍPADĚ JDE O LOVCE PEREL –
BIZETOVU ROMANTICKOU OPERU S NÁDECHEM
EXOTIKY (21. A 23. SRPNA), VE DRUHÉM PŘÍPADĚ O
BLBCE K VEČEŘI – SVĚŽÍ FRANCOUZSKOU KOMEDII
FRANCISE VEBERA (28. A 30. SRPNA).
DALŠÍ INFO NA: SALDOVO-DIVADLO.CZ

HOTEL RELAX VRCHBĚLÁ NACHÁZÍ SE V MALEBNÉ PŘÍRODĚ
NĚKDEJŠÍHO VOJENSKÉHO ÚJEZDU RALSKO A JE PRAVÝM MÍSTEM
PRO AKTIVNÍ RODINNOU DOVOLENOU. NABÍZÍME KLIDNÉ UBYTOVÁNÍ
NEDALEKO MÁCHOVA JEZERA, HNED VEDLE LZE VYUŽÍT SPORTOVNĚ
REKREAČNÍ AREÁL.
DALŠÍ INFO: HTTPS://HOTELRELAX-VRCHBELA.CZ/, TEL.: 601 083 222

KADAŇ ZA PROHLÍDKU STOJÍ NEJEN RADNIČNÍ VĚŽ, ALE CELÉ HISTORICKÉ MĚSTO
S NEJUŽŠÍ ULIČKOU V ČESKU.
DALŠÍ INFO NA: WWW.KADAN.EU, WWW.KULTURA-KADAN.CZ,
TEL.: 474 319 550, 725 76 497, E-MAIL: INFOCENTRUM@KULTURA-KADAN.CZ,
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM KADAŇ, JANA ŠVERMY 7, 432 01 KADAŇ

ZÁMEK BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ HORNÍ ZÁMEK PATŘÍ K
NEJVĚTŠÍM PERLÁM SASKÉ RENESANCE A JE V NĚM K VIDĚNÍ
RODOVÁ OBRAZOVÁ GALERIE A TAKÉ POLYCHROMOVANÁ
ŘEZBÁŘSKÁ DÍLA Z 15. A 16. STOLETÍ.
DALŠÍ INFO: WWW.ZAMEK-BENESOV.CZ
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Barokní perla zasvěcená
patronce rodin Zdislavě

Na zámku Lemberk u Jablonného v Podještědí strávila polovinu života. Vodou z nedaleké
studánky léčila oční choroby, pomáhala chudým a roku 1995 byla prohlášena za svatou.
TEXT: TOMÁŠ LÁNSKÝ
FOTO: B. ČERNÝ, R. PETRÁŠEK
hlubokých lesů podél silnice
mezi Českou Lípou a Libercem
vykukuje nenápadná věžička jakési stavby. Málokdo z projíždějících tuší, že právě zde polovinu svého života strávila svatá Zdislava z
Lemberka, patronka rodin a českého národa. Stojí zde Lemberk, unikátní barokní pekla severních Čech.
Lemberk byl původně středověký gotický hrad, střežící významnou obchodní
stezku z Čech do Žitavy. V 16. století byl
přestavěn na renesanční a částečně i barokní zámek. Nachází se nad údolím Panenského potoka u obce Lvová, asi dva kilometry severovýchodně od městečka
Jablonné v Podještědí.
Původní podoba hradu ze 13. století se
nedochovala, změnily ji časté přestavby.
Dnes uvidíte stát na skalním ostrohu čtyřkřídlou dvoupatrovou stavbu s nádvořím,
přístupnou po úzké šíji a chráněnou trojicí bran, které kdysi měly padací mosty.

žlutou značku a dojdete do Rynoltic, jejichž počátky sahají až do roku 1369. Na
návsi stojí na místě staré kaple z roku
1669 barokní kostel sv. Barbory s vitrážovými okny a nástropní malbou Apoteózy
svaté Barbory z 18. století.
Na roubeném patrovém domě č. 3 pak
uvidíte pamětní desku připomínající, že
roku 1757 tu strávil tři dny slavný vojevůdce Laudon.

Z

OD STUDÁNKY PŘES ZÁMEK
KE KAPLI DO RYNOLTIC
Ještě než dorazíte až k samotnému zámku, dojdete lipovou alejí ke Zdislavině studánce. Světice její vodu používala k léčení očních nemocí. V roce 1862 tu byl postaven gloriet s osmi toskánskými sloupy. V samotném areálu zámku si pak můžete prohlédnout Bredovský letohrádek s
barokní zahradou, vodárenskou věž, kostelík či hrázděné domy. A samozřejmě zajímavé interiéry.
V severním křídle stojí za pozornost Rytířský sál se čtyřmi nástropními malbami
a šestnácti freskami, jež znázorňují výjevy z třicetileté války. Bajkový sál z roku
1610 pro změnu ukrývá nádherný kazetový strop tvořený 77 poli s kreslenými výjevy z Ezopových bajek.
Zajímavostí kaple u vstupní věže je dosud funkční varhanní pozitiv z roku 1723,
kaple je navíc vyzdobena barokní štukaturou a stropními malbami. V přízemí
pod věží se nachází černá kuchyně ze 17.
století. Navštívit můžete i muzeum svaté
Zdislavy, kde se dozvíte vše o historii hradu i rodiny jeho zakladatele. Ze zámku se
pak můžete stejnou cestou vrátit do města a prohlédnout si jeho další památky,
především chrám sv. Vavřince.

LEMBERK PŮVODNĚ TO BYL GOTICKÝ HRAD,
V 16. STOLETÍ BYL PŘESTAVĚN NA ZÁMEK. ZASVĚCEN JE SV. ZDISLAVĚ, PATRONCE RODIN.

Máte-li ale ještě chuť a čas, pokračujte
přes obec Lvová a Židovice do Polesí a
sousední osady Černá Louže, kde najdete kapličku z roku 1724. U ní přejdete na

CÍSAŘ TU BYL, PAPEŽ NAKONEC NE
Lemberk je spjatý s legendou o napraveném krutém hejtmanovi, jemuž jeho řádění zatrhl sám císař Josef II. Mýty nechme stranou, pravdou však je, že císař
Lemberk opravdu navštívil. Přijel tam z
Hrádku přes Horní Sedlo v doprovodu
mnoha šlechticů a vojáků, z nichž nelze
nepřipomenout již zmíněného Ernsta Gideona Laudona, generála známého z lidových písní.
Zajímavostí je, že právě z Lemberku pochází nejstarší dochovaná písemnost na
Českolipsku. Je z roku 1364 a byla původně vydaná Havlem z Lemberka, manželem Zdislavy. Uložena je ve Státním
okresním archivu v České Lípě. Listina
osvobozuje obyvatele města Jablonné v
Podještědí od odúmrti, tedy povinnosti
nechat panovníkovi majetek mrtvého,
který neměl žádné dědice, a to až do pátého kolena. Listina je psaná latinsky na
pergamenu a opatřená třemi pečetěmi.
Publikoval ji Franz Runge v roce 1926 v
knize nazvané Das Deutsch Gabler Stadtarchiv.
Samotná Zdislava z Lemberka je patronkou Libereckého kraje. Její postava už
dávno opustila jen církevní mantinely,
pronikla i do výtvarného umění, literatury, hudby či filmu. Přestože žila ve 13. století, její život je poměrně dobře zdokumentován. Pomáhala v něm nemocným a chudým, svým příkladným životem se stala
patronkou rodin. Mrtvé lidi křísila už během svého života, díky několika zázračným uzdravením lidí, kteří se k ní modlili
v dnešní době, se stala v roce 1995 i svatou. Málokdo ale možná ví, že Zdislava
měla být kanonizována přímo v Jablonném. Plán počítal s tím, že papež Jan Pavel II. přistane letadlem na letišti Hradčany v Ralsku. Řešilo se tenkrát, kam by se
100 tisíc návštěvníků vešlo. Z plánů nakonec sešlo a akce proběhla v Olomouci.
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Zchátralé poutní místo je

Stačila jedna zima navíc, a někdejší vyhlášený poutní kostel v Horní Polici, barokní skvost
z roku 1723, už nemusel existovat. Brzy se ale po dvouleté opravě otevře a může navázat
na dobu své největší slávy, kdy se tu provádělo 30 až 40 tisíc svatých přijímání denně.

UŽ ZASE ZÁŘÍ DO KRAJE POUTNÍ KOSTEL V HORNÍ POLICI NA SNÍMKU Z DUBNA. BĚHEM REKONSTRUKCE SE MU VRÁTILA PŮVODNÍ BAREVNOST Z
DOBY BAROKA. PŘEDTÍM MĚL ŽLUTOU BARVU, KTERÁ ZATÍM ZŮSTÁVÁ NA NĚKTERÝCH DALŠÍCH OBJEKTECH V AREÁLU.

TEXT: JANA PAVLÍČKOVÁ
FOTO: 2× OTA BARTOVSKÝ, MAFRA,
1× RADEK PETRÁŠEK
dysi to bylo druhé nejnavštěvovanější poutní místo v severních
Čechách. Kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku už předstihla v počtu
proudících návštěvníků jen mariánská bazilika v Bohosudově na Teplicku. Později
hornopolický poutní areál značně zchátral, ale teď by se mohl opět stát magnetem
nejen pro věřící, ale i turisty. Jen před pár
týdny skončila dvouletá rekonstrukce tohoto barokního skvostu z roku 1723. Liberecký kraj se tak může pyšnit vedle proslulého poutního kláštera v Hejnicích v Jizerských horách i další barokní perlou na
opačném konci regionu, která má podobně uchvacujícího genia loci.

K

„Když jsem sem v roce 2014 nastupoval, všechno tu padalo, chátralo. Vypadalo to, že toto poutní místo už nebudeme
schopni zachránit. Spousta věcí byla v havarijním stavu. Nakonec se nám ale podařilo sehnat peníze z evropských fondů.
Bez nich by to byla pohroma. Třeba krovy v kostele už byly v takovém stavu, že tesaři říkali, že ještě jedna zima, a střecha
se zřítí,“ popisuje ještě nedávný stav administrátor farnosti Stanislav Přibyl.
Kostel je přitom jedním z vrcholů barokního stavitelství. Jenže prakticky od
konce druhé světové války byl odsunut
do zapomnění. A přitom neprávem. Rozhodně je tu co obdivovat.
KRÁSA ZROZENÁ ZE SOUPEŘENÍ
Příchozí ohromí už jen samotný pohled
na kostel třeba z mostu přes řeku Ploučni-

ci nebo doslova dechberoucí výhled z
věže kostelní zvonice, který z výšky odhalí
architektonickou genialitu kostela obklopeného ambitem s obrazovou křížovou
cestou.
„Dlouho se mělo za to, že všechno postavila známá dvojice otce a syna Broggiů,
kteří se podíleli také na výstavbě zámku v
Zákupech. Nedávno se ale přišlo na to, že
značnou část postavil Václav Špaček, který hodně věcí odkoukal od Jana Blažeje
Santiniho. Což byl geniální architekt. A
Špaček toho v Horní Polici od něj hodně
zúročil,“ prozrazuje Přibyl.
Poutní areál v Horní Polici nechala vybudovat Anna Marie Františka, dcera
majitele zákupského panství Julia Františka, vévody Sasko-Lauenburského. A
to, jak skvostná stavba je, není žádná náhoda.

Náš kraj
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opět ozdobou Českolipska

„Spolu se svou sestrou Sibylou Augustou trochu soupeřily. Sibyla nechala v
Rastattu u německého Baden-Badenu
vybudovat nádherný zámek podobný
francouzskému Louvru a Anna se nechtěla nechat zahanbit. Nechala proto
zvelebit právě areál v Horní Polici, který
byl ve své době vyhledávaným poutním
místem. Na Anninu žádost dokonce
udělil papež Klement XII. hornopolickému arciděkanovi právo nosit při slavnostní mši biskupskou mitru a berlu,“
líčí Přibyl. Velkovévodkyně se pak ještě
zasadila o to, že do Horní Police putovala
z Vatikánu těla dvou svatých, svaté Kristiny a mučedníka sv. Pavla.
Davy poutníků ovšem proudily do nevelké osady už dávno před stavbou velkolepého kostela. Ten první tu stál už v roce
1291, nicméně pozornost si Horní Police
vysloužila hlavně po roce 1523. Tehdy se
na břehu Ploučnice našla dřevěná soška
Panny Marie. „Nikdo neví, odkud připlavala. Podle řezbářské práce to vypadá na
slezskou školu. Lidé každopádně považovali sošku za dar z nebe. Navíc je to jedna

z mála Mater gravida, tedy Panna Marie
těhotná. Uvnitř jejího břicha je vyřezán
malý Ježíš Kristus, což je velký unikát,“
zdůrazňuje farář.

„PROKOUKL I VNITŘEK
KOSTELA. HLAVNÍ OLTÁŘ
BYL NATŘENÝ KÁVOVĚ
HNĚDOU BARVOU, STEJNĚ
JAKO DVA BOČNÍ OLTÁŘE
A KAZATELNA. POD TÍM SE
ALE NAŠLO PŮVODNÍ
STŘÍBŘENÍ A ZLACENÍ.“
Divotvorná soška lákala věřící po desetitisících. Dochovaly se doklady o tom, že
denně se provádělo 30 až 40 tisíc svatých
přijímání.
Překvapeni návštěvou areálu po opravě budou i místní. Ti byli roky zvyklí, že

INZERCE

BIKEPARK TANVALDSKÝ ŠPIČÁK

8KM TERÉNNÍCH STEZEK

LANOVÁ DRÁHA 9:30 - 17:00
ČERVEN A ZÁŘÍ OD PÁTKA DO NEDĚLE
ČERVENEC A SRPEN OD STŘEDY DO NEDĚLE
PŮJČOVNA KOL
A RESTAURACE

www.skijizerky.cz

poutní kostel byl celý do žluta. Teď se mu
ale vrátila jeho původní barevnost z doby
baroka. Žlutou tak na fasádě nahradila růžová, bílá a šedá barva.
„Prokoukl i vnitřek kostela. Restaurátoři objevili nádherné barokní nástěnné
malby. Co je ale bomba, je hlavní oltář.
Ten byl celý natřený takovou kávově hnědou barvou, stejně jako dva boční oltáře
a kazatelna. Teď ale budou celé zářit. Pod
hnědým nánosem se našlo původní plošné stříbření a zlacení, takže jsme to nechali obnovit. Vypadá to nádherně,“ neskrývá nadšení Přibyl.
Nezasvěceným by se mohlo zdát, že v
areálu teď není nic, co by se neopravilo.
„Peníze už nezbyly na renovaci deseti
bočních oltářů nebo staré kostelní lavice.
Příští rok by měl přijít na řadu ambit kolem kostela, který je také hodně zchátralý, stejně jako obrazy na křížové cestě,“
poukazuje manažerka projektu renovace
areálu Jana Chadimová na potřebu dalších záchranných prací.
O to větší důvod zavítat do Horní Police znovu také v dalších letech.

INZERCE

Penzion U Skály
v Lužických horách

●

●

●

krásná příroda, hluboké lesy,
klid, množství cyklostezek
a výletů
vyžití pro děti i pro dospělé
(hřiště, nafukovací trampolína,
pingpong, volejbal, fotbal, gril,
venkovní altány)
rodinný penzion s pohodovou
atmosférou

tel. recepce: +420 734 596 586

www.uskaly.cz
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Do nitra bublajících bažin

V zátokách Máchova jezera se nachází přírodní rezervace SWAMP a kolem ní vede naučná
stezka, která s touto neobyčejnou vodní říší seznámí. Budete překvapeni, jak to tu žije!
TEXT: JAN PEŠEK
FOTO: JAN PEŠEK
ako ve filmu Cesta do pravěku se
budete cítit, pokud vyrazíte na národní přírodní památku SWAMP v
zátokách Máchova jezera. Mezi bublajícími bažinami a popadanými
stromy zcela zapomenete, že jen stovky
metrů vás dělí od ruchu na plážích a v kempech. Nemusíte s sebou vláčet ani náročnou výbavu, stačí pevná obuv, u níž nevadí, když vám dovnitř trochu nateče.
Kolem SWAMPu vede naučná stezka. Ta
vás seznámí s chráněnými a kriticky ohroženými živočichy, rostlinami a rybníkářstvím Máchova jezera. V terénu je připraveno šest panelů s tematikou ochrany životního prostředí u jezera. Celková délka trasy
z Doks k Břehyni a zpět je 15 kilometrů a
je vhodná pro pěší i cyklisty. Mapku s popisem trasy a dalšími informacemi o stez-

J

JAKO V JINÉM SVĚTĚ V REZERVACI SWAMP
ZCELA ZAPOMENETE, ŽE JSTE JENOM KOUSEK
OD RUŠNÝCH PLÁŽÍ U MÁCHOVA JEZERA.

ce obdržíte v infocentru v Doksech i na
dalších místech Máchova kraje. Kdo by si
přitom netroufl na celých 15 kilometrů,
může zvolit i kratší, přesto záživnou trasu.
Ta představí sice jen jednu ze dvou zátok,
i tak jde ale o zážitek na celý život.

Ideální je na výlet ke SWAMPu vyrazit
vozem. Ten zanechte u Břehyňské průrvy
a zamiřte do lesů po zelené turistické značce. Na rozcestí u Hájenky překročte silnici a pokračujte po žluté. Cestou můžete
obdivovat borovicové lesy a písčité cesty.
Zhruba po 2 kilometrech narazíte na první
podmáčenou půdu. Ale nebojte! Sucho v
botách zajistí haťový chodníček. Po něm
dojdete až k rozcestníku U SWAMPu. Jste
u cíle. Odbočte doleva, na slepé rameno
žluté značky. A už po chvilce si připadáte,
jako byste se vrátili o miliony let zpět.
Z klidné hladiny tůněk občas vyskočí
bublina, jako by celé podloží spalo a jen
tiše oddechovalo. Dřevěná lávka vás dovede až přímo nad jedno z jezírek, a vy si
tak můžete připadat jako král zdejších bažin, který levituje nad svou říší. A že je bohatá na obyvatelstvo!
Pokračování na straně 36
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Nemůžete letos za teplem k moři na jih?
Přijeďte se vy
v hřát do termální léčivé
vody k nám na sever!

Loretánská kaple
s ambitem v Rumburku

a) budeme Vás hýčkat
profesionálními wellness
službami
b) rozmazlovat vynikajícím jídlem
c) uchvacovat krásnou přírodou
v okolí Teplic

Těšíme se na Vás
ve Vojenský
k ch lázních v Teplicích
Rezervace termínů: tel.: 417 537 440 nebo rezervace@te.vlrz.cz
Více info: www.teplice.volareza.cz

Otevírací doba úterý–sobota
tel.: +420 604 555 922

duben–říjen
listopad–březen

10.00–17.00 hod.
9.00–16.00 hod.

www.loretarumburk.cz

loretarumburk
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Pokračování ze strany 35
Ze zvláště chráněných živočišných druhů tu byli pozorováni bukač velký, moták
pochop, bekasina otavní nebo ledňáček
říční. Ojediněle tu potkáte jeřába popelavého. Žije tu ještěrka živorodá, řada vzácných severských druhů brouků, na jediné severočeské lokalitě byl nalezen drabčík, jinak známý pouze z rašelinišť jižních Čech.
Bohatá je tu rovněž flóra. V území převládají společenstva přechodných rašelinišť, v menší míře se tu tyčí rákosiny a řídké
rašelinné bory. Napočítáte tu přes 170 druhů řas. V roce 1972 zde byl popsán nový
druh obrněnky, v roce 1989 nové společenstvo rozsivek, některé druhy zlativek zde
mají ojedinělé lokality i v rámci Evropy. Z
význačných rašelinitých druhů vyšších rostlin tu roste kriticky ohrožená hrotnosemenka bílá, ohrožená rosnatka okrouhlolistá a klikva bahenní. V tůňkách roste dokonce drobný leknín bělostný.
Abyste se dostali zpět k vozu, můžete
využít stejnou trasu nebo pokračovat dál
podél břehu jezera. Po pár metrech vašemu zraku neunikne atypická chata. Oproti těm v kempech se liší moderním vzezřením. A skutečně. Chata v Doksech se v
roce 2015 stala vítězem prestižní tuzem-

Náš kraj

ROZMANITOST V KLIDNÉM PROSTŘEDÍ REZERVACE SE VYSKYTUJE LEDŇÁČEK, BUKAČ, JEŘÁB ČI
ŘADA SEVERSKÝCH DRUHŮ BROUKŮ A BYLY TU POPSÁNY I ZCELA NOVÉ DRUHY ŘAS A ROSTLIN.

ské soutěže a nositelem Národní ceny za
architekturu.
U hlavního parkoviště žlutou turistickou trasu vyměňte opět za zelenou a pomalým stoupáním se vracejte k vozu. Cestou na vás ale čeká ještě jedno překvape-
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Poprvé je to nejvíc
K 1. dobití dostaneš
500 Kč kreditu navíc!

Bonusový kredit 50 % z dobíjené částky při
prvním dobití (do max. výše dobíjení 1000 Kč).
Více o dalších výhodách předplacené karty
na www.mobil.cz

ní v podobě několika kamenných útvarů
na Čihadle. Na Pinku lze i vylézt a pozorovat z ní krajinu. Ti zdatnější můžou vyšplhat i na nedaleký kopec Borný, ale je to
opravdu výzva. Jinak stačí ujít pár posledních stovek metrů a jste zpět u vozu.

Letní turistická sezóna v Libereckém kraji je podpořena
kvalitní nabídkou veřejné dopravy.

INZERCE

S IDOLem cestujeme výhodně

Základem výhodného jízdného
v Libereckém kraji je krajský tarif
IDOL nahraný na dopravní kartě
Opuscard, který je platný na většině linek a v některých případech
přesahuje i mimo Liberecký kraj.
Elektronické jednotlivé jízdenky
na Opuscard jsou v rámci linek
IDOL přestupné a cenově výhodnější než papírové. Jednodenní
jízdné pro celou síť lze pořídit
s osobní Opuscard již od 30,- Kč
(zlevněné). Obyčejné za 120,- nebo
skupinové jízdné pro 5 osob
za 250,- Kč lze zakoupit i na anonymní kartu Opuscard, která je
vhodná pro občasné cestování.
Papírovou alternativu mají cestující v jízdence EURO-NISA-Ticket,
která je mírně dražší, ale umožňuje
cestovat i v německém a polském
pohraničí.
Liberecký kraj a blízké okolí nabízí
nejen mnoho turistických cílů, ale
také snadnou a cenově atraktivní
dostupnost veřejnou dopravou.
Vlaky a autobusy integrované dopravy Libereckého kraje IDOL protínají nejen napříč celý kraje, ale
přizpůsobují se konkrétním mikroregionům s nabídkou sezónních
spojů šitých na míru potřebám
turistů.

Cyklobusy usnadňují cesty
nejen do hor.

Autobusy umožňující přepravu
jízdních kol prostřednictvím instalovaných držáků či přívěsů pochopitelně směřují do vyšších partií
Jizerských hor, Krkonoš, Lužických
hor nebo k vrcholu Ještědu. Své
služby nám nabídnou v Českém
ráji, kde nám usnadní přesun
v dlouhém pásu od Turnova po Ji-

čín, nebo nás přiblíží k cyklotrasám
kolem Stráže pod Ralskem. Autobusové spoje přepravující jízdní
kola zároveň svezou i cestující
preferující pěší turistiku. Letošní
novinkou je cyklobus z České Lípy
do Jetřichovic přes Kamenický Šenov.
Četnost vlakových spojů umožňuje jednotlivcům nebo malým
skupinkám využívat přesun po železnici. Zejména moderní nízkopodlažní motorové jednotky jsou
pro snadnou manipulaci s kolem
oblíbeným pomocníkem cyklistů.

K oblakům - kam se jinak než
autobusem nedostanete.

Nejvýše položená zastávka v Libereckém kraji je v 1395 metrech
na Zlatém návrší. Individuální
dopravě je zde vjezd zakázán, ale
sezónní autobusová linka 991 vás

sem vyveze z odstavného parkoviště v Horních Mísečkách nebo
od vlaků v Martinicích v Krkonoších či Jilemnici. Zlaté návrší je
také spojeno přímou linkou 995
s Harrachovem.

Sezónní vlaky „Mácháč“,
„Cipísek“, ale i další posilují
nabídku spojení.

Tradiční přímé letní vlaky z Liberce
do Doks nebo z Liberce do Rovenska pod Troskami a Jičína posilují
celoroční nabídku po železnici,
která se z pravidla neomezuje jen
na Liberecký kraj, ale propojuje
s okolními regiony. Letošní
novinkou je zavedení přímých sobotních vlaků
z Českého ráje (resp.
prodloužení z Turnova) do Malé Skály.
Po nucené přestávce je opět propojena česká a polská
strana
Krkonoš
oblíbeným vlakovým spojením Liberec – Harrachov
- Szklarska Poręba.
V době letní sezóny
navíc rozšířena o večerní spoj pro pozdní
návraty z výletů.

Informace o nabídce spojení

Přehled turistických spojů a cenách
jízdného IDOL najdete na webových stránkách www.iidol.cz, novinky také na Facebooku IDOL LK.
Informační letáčky v elektronické
i papírové podobě jsou praktickým
pomocníkem pro nalezení odpovídající nabídky spojení.
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Ideální pro všechny.
Zámek Sychrov baví i děti
Kromě klasických okruhů tu nabízejí i prohlídky v doprovodu princezny nebo v podobě
pohádky, během roku pak zámek ožívá i řadou akcí od trhů přes koncerty až po divadlo.
TEXT: GABRIELA VOLNÁ GARBOVÁ
FOTO: BOŘIVOJ ČERNÝ, MAFRA

Š

estnáct kilometrů jižně od Liberce a šest kilometrů severozápadně od Turnova se nachází známý zámek Sychrov, novogotické
sídlo, které si na severu Čech nechal postavit významný rod Rohanů. Ročně jej navštíví více než sto tisíc lidí, kteří
sem ale přijíždějí nejen za historií, ale
také za řadou kulturních a společenských akcí.

OKRUHY SKLEPENÍM I PARKEM,
PROVÁDÍ I PRINCEZNA
I přes svůj název novogotický zámek své
návštěvníky vítá vlídně útulným nádvořím, na kterém si můžete vybrat hned z
několika poznávacích okruhů.
Základní okruh se nazývá Novogotický
klenot Rohanů a během prohlídky navštívíte mimo jiné honosně zařízené Královské apartmá, v jehož ložnici přespával
např. francouzský král Karel X., pruský
král Vilém I. či rakouský císař František
Josef I. Část zámku je věnovaná soukromým apartmá knížete a kněžny.
Okruh Zlatý poklad nabízí, jak už název napovídá, přehlídku vzácných předmětů ze zdejších sbírek. K vidění jsou například zlacené kalichy, monstrance a slonovinové sošky.
Na letošní srpen pak chystá Sychrov novinku. Dojde k otevření nového, výběrového okruhu ve druhém patře zámku, který seznámí návštěvníky s hosty knížecí rodiny Rohanů – kdo a kdy z význačných
hostů nebo příbuzných Rohanů zámek
Sychrov navštívil v průběhu 19. století a
jaké byly zvyklosti dané doby.
„Prostory prošly rozsáhlými restaurátorskými zásahy, aby se jim navrátil vzhled z
dochovaných fotografií. Z velké většiny
byl navrácen i původní mobiliář. Součástí průvodcovského slova bude také vyprávění o osudech členů rodiny i zámku ve
20. století,“ láká Lucie Bidlasová z Národního památkového ústavu.
Kdo si připlatí pár korun, může se nechat průvodcem provést i zámeckým sklepením a především rozlehlým parkem. Za
ten Sychrov vděčí zejména knížeti Kamilovi z Rohanu, milovníku botaniky a dendrologie, který zde nechal vysadit řadu vzácných exotických dřevin a rostlin.

PROHLÍDKY ZÁBAVNOU FORMOU SOUČÁSTÍ PROHLÍDEK SYCHROVA BÝVAJÍ NAPŘÍKLAD ŽIVÉ
OBRAZY Z JEHO HISTORIE, DĚTI SE ZASE MOHOU NECHAT PROVÉST KOMNATAMI PRINCEZNOU.

JAK TO BYLO

Na místě dnešního zámku stála
původně pozdně gotická tvrz,
zničená v průběhu třicetileté války. V letech 1690–1693 si na jejím místě tehdejší majitelé Sychrova Lamottové z Frintropu postavili dvoupatrový barokní zámek.
V roce 1820 ho koupila původem
francouzská knížecí rodina Rohanů a Sychrov se stal jedním z
jejích hlavních sídel. Protože
však starý barokní zámek nesplňoval nároky na reprezentaci a
pohodlné bydlení, nechal jej kníže Karel Alain Gabriel Rohan ve
20. letech 19. století rozšířit ve
stylu pozdního klasicismu. Kníže
Kamil Filip Josef Idesbald Rohan
pak v letech 1847–1862 provedl
přestavbu ve stylu romantické
gotiky a záhy byly novogoticky
upraveny i veškeré interiéry.
(Zdroj: Wikipedie)
Sychrov je ideální i pro rodinné výpravy, rodiče se nemusejí bát vzít s sebou ani
hodně malé děti. Zámek totiž nabízí i prohlídky s kostýmovanými průvodci, takže

si děti mohou záživným způsobem prohlédnout zámek v doprovodu princezny,
nebo si zde dokonce užít celou pohádku.
Na rozdíl od jiných zámků je Sychrov otevřený celoročně.
TRHOVCI, SOKOLNÍCI I FILMAŘI
Krásné venkovní prostory Sychrova pak
přímo vybízejí k pořádání různých akcí.
Zámek tak několikrát ročně okupují trhovci, ať už s velikonočními, či vánočními dekoracemi, oblíbenou atrakcí jsou i
sokolnické ukázky, které se pravidelně konají od dubna do září. Zámecké nádvoří
je zase vyhledávaným jevištěm pro divadelníky, takže si tu můžete vychutnat představení pod širým nebem a v romantických kulisách zámku. Častým bodem
zdejšího programu jsou také koncerty, a
to především vážné hudby.
Pohádkovou atmosféru zámku také využívají už od sedmdesátých let i filmaři.
Bedlivý divák zákoutí známého šlechtického sídla může poznat například v Radúzovi a Mahuleně, Zlatovlásce, Kočičím
princi nebo Nesmrtelné tetě. A zámek neunikl ani pozornosti zahraničních produkcí. Natáčela se zde například romantická komedie s Timothym Daltonem
Kosmetička a zvíře, Tři mušketýři, seriál
Génius a řada dalších děl.

Foto: Jadran Šetlík

PROGRAM FESTIVALU
6. 7. 2020 od 20.00 hodin
Velký renesanční sál zámku

vstupné: 200 Kč

Slavnostní hudba
na kláštereckém zámku

Varine Mkrtchyan (Arménie) - soprán
Jaroslav Svěcený - housle, Václav Mácha - klavír
7. 7. 2020 od 20.00 hodin
Kostel Nejsvětější Trojice

vstupné: 250 Kč

Klášterecké varhany opět žijí
Michaela Káčerková - varhany
Jaroslav Svěcený - housle a průvodní slovo
8. 7. 2020 od 20.00 hodin
Kostel Panny Marie Utěšitelky

vstupné: 200 Kč

Ve znamení harfy a houslí
Barbora Plachá - harfa
Jaroslav Svěcený - housle

9. 7. 2020 od 20.00 hodin
Nádvoří zámku

vstupné: 250 Kč

Swingový galavečer

Jan Smigmátor a hosté
Josef Vejvoda - bicí, Vladimír Strnad - klavír,
Jan Greifoner - kontrabas
10. 7. 2020 od 20.00 hodin
Nádvoří zámku

vstupné: 350 Kč

Od Elánu ke klasice
Město Klášterec nad Ohří,
Zámek Klášterec nad Ohří
a agentura SUBITON uvádějí

6. - 12. července 2020

Klášterecké
hudební prameny
2020
16. ročník letního hudebního festivalu
a mezinárodních houslových kurzů
kultura.klasterec.cz

Vašo Patejdl s kapelou

11. 7. 2020 od 20.00 hodin
Nádvoří zámku

vstupné: 350 Kč

Cigánski diabli
a Jaroslav Svěcený
+ křest nového společného CD
12. 7. 2020 od 14.00 hodin
Velký renesanční sál zámku

vstupné: 50 Kč

Mládí na pódiu

Koncert účastníků houslových kurzů
Václav Mácha - klavír
12. 7. 2020 od 20.00 hodin
Nádvoří zámku

vstupné: 250 Kč

Italské housle 17. a 18. století

Jaroslav Svěcený- housle a průvodní slovo
Martin Kos - housle
Virtuosi Pragenses - komorní orchestr

Změna programu vyhrazena.

VÝSTAVA · EXHIBITION
Historie nacistického represivního zařízení ve světle dokumentů
a vzpomínek vězňů.

History of the Nazi Repressive Facility in the Light of Documents
and Recollections of Its Inmates

•

©

    

•

„

Česká republika

26. června 2020 41

Třešně a jahody

Příjemná
sladká tečka,
která dobře zapadne
do báječného večera
s přáteli.

Letní recepty se šťavnatými surovinami ze zahrady
5plus2
■ V KUCHYNI

rozválíme na plát silný asi 4 mm a vykrájíme kolečka o průměru 12 cm, vložíme je do formy na muffiny a dobře přimáčkneme ke stranám formy. Na dno
dáme lžíci tvarohu a pak vyplníme třešněmi, které předem vypeckujeme. Zbylé těsto rozválíme na tenký plát a rádýlkem rozkrájíme na proužky 1 cm silné.
Z proužků těsta složíme na koláčky
mřížku. Před pečením povrch potřeme
žloutkem a posypeme krystalovým cukrem. Pečeme v předehřáté troubě při
180 °C asi 35 minut. Po upečení necháme krátce vychladnout ve formičkách a
pak vyklopíme na kovovou mřížku.

ČR | Když dozrávají třešně, je to slibný
signál, že se blíží letní prázdniny. Letos
je sice konec školního roku o dost jiný,
než jsme bývali zvyklí, chuť šťavnatého
ovoce je však naštěstí pořád stejně báječná. Vychutnejte si klasické i modernější dezerty, které zvládne každý.

Třešňové koláčky
Ingredience: 250 g hladké mouky, 60 g
moučkového cukru, 130 g másla,
100 ml bílého vína, 1 bílek. Na náplň:
200 g měkkého tvarohu, 50 g moučkového cukru, 400 g třešní. Na dohotovení: 1 žloutek na potření, krystalový
cukr na posypání. Pracovní postup:
Mouku prosijeme s moučkovým cukrem. Přidáme máslo nastrouhané na
hrubém struhadle, víno a bílek. Vše
zpracujeme na hladké těsto, které necháme v chladničce asi hodinu odležet. Tvaroh smícháme s cukrem. Odleželé těsto

Jahody s granittou na grilu
Zní to sice neuvěřitelně, ale grilovat lze
i jahody. Může tak vzniknout příjemná
sladká tečka, která dobře zapadne do vašeho večera s přáteli.
Ingredience: 125 g jahod, na bílou čokoládovou ganache je třeba 75 g bílé čokolády, 100 ml smetany ke šlehání,
1 plátek želatiny, 1 ks kardamomu, citronovou kůru z půlky citronu a pomeran-

FOTO | KULINÁRNÍ STUDIO MAFRA,
ROMAN ČANÍK

čovou kůru z půlky pomeranče. Postup
na ganache: Smetanu nalijeme do rendlíku, přidáme kardamom, obě kůry, zavaříme. Stáhneme z ohně a překryjeme
potravinářskou fólií. Infuzujeme. Po
pěti minutách sundáme fólii a vrátíme
zpět na oheň. Scedíme a nalijeme na čokoládu. Rozmícháme dohladka. Přidáme plátek želatiny, kterou jsme nechali
nabobtnat ve vodě. Vylijeme do misky
a necháme 24 hodin odležet. Suroviny
na granittu: 100 g cukru, 150 ml vody,
šťáva z jednoho citronu, 10 g lístků
máty, 1 plátek želatiny. Vodu, cukr, citronovou šťávu zavaříme, přidáme mátu,
necháme infuzovat 5 až 10 minut. Přidá-

me želatinu a necháme v misce zmrznout. Suroviny na korpus: 225 g bílku,
120 g cukru moučky, 80 g medu, 90 g
hladké mouky, 90 g mletých mandlí,
225 g přepuštěného másla. Vyšleháme
si bílky s cukrem a medem do husté
pěny. Přidáme mouku a mandle a nakonec vychladlé přepuštěné máslo. Vylijeme na pečicí papír a pečeme na 190 °C
14 minut, aby měl hezkou zlatou barvu.
Kompletace: Ogrilujeme celé jahody,
korpus nakrájíme na obdélníky a lehce
ogrilujeme. Na talíř položíme kousky
korpusu, lžičkou přidáme noky vytvořené z ganache, přidáme jahody a naškrábeme zmrzlou granittu vidličkou. (bma)
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Zatoulal se?
Buď te v klidu!
Se Zampi známkou se vám bezpečně
vrátí, než byste řekli haf.
Proč mají nejen psi rádi Zampi známku?
● Jsou v bezpečí, i když se zatoulají
● Stačí vzít chytrý telefon, načíst QR kód na
známce a nálezce hned ví, komu zavolat
● Známka je zcela zdarma

Zampi.cz – váš svět domácích mazlíčků

Ochraňte nejen svého pejska.
Stačí, když si objednáte Zampi známku zdarma na
www.zampi.cz

mu
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HUDEBNÍ IMPULSY

Padesátníkovy megahity
JOSEF VLČEK

J

ičínský rodák Michal Novotný se
30. června dožívá padesáti let. Že
vám to nic neříká? Tak to zkusme
jinak. Mezi čerstvé padesátníky se zařadí Michal Malátný, herec, ale především frontman už 27 let existující kapely Chinaski.
Ze statistického hlediska je Malátný
jedním z nejúspěšnějších českých skladatelů současnosti. Z nejnovějších výzkumů Rádia Impuls vyplývá, že je autorem, spoluautorem nebo textařem patnácti písní, které se líbí víc než sedmdesáti procentům posluchačů!
Které jsou ty nejúspěšnější?

Kutil

Albem První signální z roku 1999 se
Chinaski dostali do první ligy českého
pop rocku. Malátný rád na písničkách
spolupracuje s kolegy, ale Kutil patří
mezi písně, které jsou od začátku do
konce jeho dílem. Malátný je původně
herec a zpověď introvertního „kluka s

dílnou, který hledá dívku sdílnou“ má
blízko k hereckému monologu.

Dobrák od Kosti

Malátnému a kolegům se už v názvu povedla jazyková hříčka, ale písnička
sama je něco mezi milostnou písní a
mordýřskou baladou, to všechno v obalu, který má blízko k folkovým písním.
To je přesně ten druh černého humoru,
který máme my Češi rádi, navíc okořeněný vpádem sympaticky znějící Zuzany Norisové.

Můj svět

I v téhle písničce je Malátný hlavně spoluautorem textu. To, co na skladbě tak
zabírá, je jeho schopnost balancovat
mezi rovinou milostné písně a jakýmsi
manifestem generace Chinaski, která v
roce 2002, kdy píseň vznikla, dozrávala, žila ve světě „co trochu je a trochu
není“ a měla ráda „věci šílený“.

Drobná paralela

„Nic není jako dřív, nic není, jak bejváva-

lo“ – klíčový slogan daleko nejúspěšnější písničky Michala Malátného pro Chinaski má mezi veřejností neuvěřitelných
85 % obliby. Vznikla v létě roku 2000.

Každý ráno

Album Rockfield nahráli Chinaski v
roce 2014 různě po světě a nejvíc na Novém Zélandu. Klíčová píseň desky je
společné dílo Malátného a Franty Táborského, za pět let nasbírala na YouTube
více než 35 milionů zhlédnutí. 78 % třicátníků a starších jde tahle píseň od srdce.

Potkal jsem tě po letech

Nejúspěšnější skladba Chinaski z alba
Není nám do pláče byla hitem v letech
2017 a 2018. Představuje typickou Malátného píseň z poslední doby, kdy se autor velmi často vrací ve vzpomínkách
do minulosti a k nesplněným snům a nadějím. Proto se někdy zdá, že v posledním období zní Chinaski trochu smutně
až sentimentálně a platí to i pro album
11 natočené v nové sestavě.

Naživo si mohou posluchači Impulsu užít Chinaski 29. července od
20 hodin při Živááááku z Letního
Doupěte.
FOTO | MAFRA
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Prodáváte byt či dům?
Najděte si prověřeného makléře ve
vašem okrese na www.realitakroku.cz.
Hlavní partneři projektu Realiťák roku:

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Mediální partner:

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2
Jana Vaita, Kladno - Modrava

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 27. června 2020
Nova

Prima

Prima cool

6.45 Kačeří příběhy (71, 72) 7.30 Jorinda
a Joringel 8.45 K-9 2: Můj přítel se studeným
čumákem 10.30 Dáma a Král (2) 11.50
Utajený šéf 13.05 Loskuták na výletě 13.30
Výměna manželek IX 15.05 Risknem to
s Polly 16.50 Past na rodiče 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

7.25 Meteor Monster Truck 7.50 M.A.S.H
(220-222) 9.25 Autosalon.tv 10.45 Prima
Partička 11.45 Máme rádi Česko 13.25 Vraždy
v Brokenwoodu III (3) 15.35 Svatební pochod
3: Přichází nevěsta 17.25 Bota jménem
Melichar 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.55
SHOWTIME 20.05 Počasí

AKČNÍ KRIMI

SERIÁL

6.05 Umění je cool 6.50 Letopisy rodu Shannara II
(6) 7.45 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (8)
8.40 Top Gear speciál: Napříč Evropou 9.40
Pevnost Boyard (2) 12.10 Re-play 12.45 COOL
e-sport 13.10 Futurama III (7) 13.40 Simpsonovi
XXVI (3-6) 15.35 Futurama III (8) 15.55
Supertornádo 17.55 Simpsonovi XXVI (7-9) 19.30
Simpsonovi XXVI (10) 20.00 A-Team: Poslední
mise 22.40 Vendeta 0.50 El Chapo (2)

20.05 Zázraky přírody
Zábavní show. Moderátoři Maroš
Kramár a Vladimír Kořen vás
provedou pořadem, u kterého
se budete bavit a mnohé se
dozvíte. Dále účinkují: Debbi,
O. Laffita, K. Janák a H. Dědek
21.20 Velký flám
Válečná komedie (Fr./VB, 1966).
Hrají L. de Funès, Bourvil
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Detektiv Endeavour Morse V
Kartuš. Seriál (VB, 2017)
0.50 Na forbíně TM
1.35 Banánové rybičky
2.00 Sama doma
3.35 Žiješ jenom 2x
4.00 Přes nový práh
4.25 Bydlení je hra
4.50 Pod pokličkou
5.10 V kondici
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.00 Noviny 6.40 Policisté v akci
7.30 Policisté v akci 8.30 Policisté v akci 9.25 Na
chalupě 10.20 Nové bydlení 11.30 O zapomnětlivém černokněžníkovi 13.30 Stříbrná pila (1) 14.30
Velitel (5) 16.05 30 případů majora Zemana (17)
18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.25 Velitel (6) 22.00 Výstřely v Mariánských
Lázních 23.55 Za sklem II (3) 0.50 Soudní síň – cz
NEDĚLE 5.30 Krimi 5.55 Noviny 6.35 Policisté

v akci 7.25 Policisté v akci 8.25 Policisté v akci 9.25
Soudní síň – cz 10.10 Soudní síň – cz 11.05 Jsem
máma (17) 12.00 Pětka s hvězdičkou 13.35 Velitel
(6) 15.15 Přijela k nám pouť 16.50 Na chalupě 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.25
V sedmém nebi 22.20 Jsem máma (18) 23.15
Všechno, co mám rád 0.40 Záchranáři v akci

PONDĚLÍ 7.25 Soudní síň – nové případy 8.35

Soudní síň 10.45 Policisté v akci 11.45 Záchranáři
v akci 3.15 Jsem máma (10) 14.05 Soudní síň 15.05
Soudní síň 16.05 Soudní síň 17.05 Policisté v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Výstřely v Mariánských Lázních 22.15 Dr. Dokonalý
(7) 23.05 Policisté v akci 0.00 Na chalupě

SÉRUM PRAVDY

INZERCE

ČT1
6.40 Polopatě 7.35 Uloupený smích 8.40
Příběhy slavných... Jaroslav Dietl 9.30
Durrellovi III (7/8) 10.20 Slovácko sa nesúdí (3)
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Blankytná pohádka 14.15 O třech stříbrných
hřebenech 14.55 Muži v offsidu 16.35 Konec
velkých prázdnin (6/6) 18.05 Máme na to 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

Nova Cinema
6.05 Andělská tvář 8.35 Můj přítel Monk VII (12, 13)
10.20 Kouzelníci, komedie (USA, 2013) 12.15
Teleshopping 12.50 Život je život, komedie (ČR,
2015) 14.45 Herkules, animovaný film (USA, 1997)
16.30 Beethoven: Pirátský poklad, rodinný film
(USA, 2014) 18.25 Mrazík, pohádka (Rusko, 1964)
20.00 Pán prstenů: Dvě věže, fantasy (N.
Zél./USA, 2002) 23.35 Na férovku, pane učiteli,
komedie (USA, 2017)

Prima Max
20.20 Sherlock Holmes
Akční krimi (USA/N, 2009)
22.45 Centrální inteligence
Akční film (USA/Čína, 2016)
0.50 Tenkrát v Mexiku
Akční film (USA, 2003)
2.40 Kriminálka Anděl II (12)
3.45 Jorinda a Joringel
4.45 Novashopping

ÚTERÝ 11.20 Záchranáři v akci12.55 Jsem
máma (11) 13.55 Dr. Dokonalý (7) 14.55 Soudní síň
15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 18.00 Na
chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Za sklem
II (4) 21.45 Dr. Dokonalý (8) 22.40 Soudní síň – cz
23.40 Policisté v akci 0.20 Na chalupě
STŘEDA 11.30 Záchranáři v akci 13.05 Jsem
máma (12) 14.00 Dr. Dokonalý (8) 15.00 Soudní
síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Stříbrná pila (2) 21.25
Dr. Dokonalý (9) 22.20 Policisté v akci 23.20 Na
chalupě 0.05 Jsem máma (12) 0.45 Krimi
ČTVRTEK 11.25 Záchranáři v akci 12.10 Jsem
máma (13, 14) 13.55 Dr. Dokonalý (9) 14.55 Soudní
síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Na
chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora Zemana (18) 22.00 Dr. Dokonalý (10)
22.55 Soudní síň – cz 23.50 Policisté v akci
PÁTEK 10.30 Policisté v akci 11.35 Extrémní

případy 12.55 Jsem máma (15) 13.55 Dr. Dokonalý
(10) 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Bambinot (1) 21.30 Náš dědek Josef
23.50 Policisté v akci 0.30 Na chalupě

20.15 Polda II (2)
Detektivní seriál (ČR, 2017)
21.30 Princ Bajaja
Pohádka (ČR, 1971)
23.20 Místo činu
1.15
Lovec bouřek
Akční film (USA, 1999)
3.15 Ano, šéfe!
4.25 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 6.30 Úžasňákov 7.00 Teleshopping
7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Paní domu 15.15 Pralinky 15.55
Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Stefanie 19.55 Esmeralda 20.55
Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55 Top
Relax 23.20 Luxus store
NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping

7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Úžasňákov 15.15 Pralinky 15.55
Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Stefanie 19.55 Esmeralda 20.55
Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55 Top
Relax 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 6.40 Pohodové zprávy 7.20
Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30
Top Relax 14.55 Stefanie 15.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Úžasňákov 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

5.20 Nad zimní krajinou 6.50 Super Wings II (30)
7.10 Gormiti (1) 7.30 Super Wings II (31) 7.45
Námořní vyšetřovací služba VI (5, 6) 9.35 Salon
krásy 11.45 Kurýr 3 13.50 Nejlepší přítel 15.45
Italské námluvy 18.05 Dvanáct do tuctu 2, rodinná
komedie (USA, 2005) 20.00 Noc v muzeu:
Tajemství hrobky, komedie (USA, 2014) 22.05
Piraňa 3DD, horor (USA, 2012) 23.45 Vendeta,
akční thriller (USA, 2011)

ÚTERÝ

8.20 Krampovoloviny 9.20 Stefanie
10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30
Top Relax 14.55 Stefanie 15.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Úžasňákov 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25 Paní domu
19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 8.20 Krampovoloviny 9.20 Stefanie
10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30
Top Relax 14.55 Stefanie 15.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Pralinky 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Esmeralda 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 319

neděle 28. června 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
15.40
16.30
17.50
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.35
22.49
22.50
0.25
1.05
1.35

Zajímavosti z regionů 6.25 O dvou
poutnících 6.35 Muži v offsidu.
Komedie 8.10 Úsměvy Jiřího Voskovce
8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
11.05 Hotel Herbich (1/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Sofie a ukradený poklad
Princezny nejsou vždycky
Vltavská víla
Doktor z vejminku (7/7)
Robinsonka
Drama (ČR, 1974)
Co teď a co potom? (2/8)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Jak vytrhnout velrybě stoličku
Komedie (ČR, 1977)
Hodný chlapec
Drama (ČR, 2004)
Výsledky losování Šťastných 10
Detektiv Endeavour Morse V
Na forbíně TM
Banánové rybičky
Žiješ jenom 2x

Nova
6.00
6.55
7.15
8.05
8.25
9.40
11.10
13.20
15.05
17.20
19.30
20.20
22.45
1.10
2.40
3.45
4.45

Tlapková patrola (2, 3)
Looney Tunes: Úžasná show II (5)
Kačeří příběhy (73, 74)
Krok za krokem III (4)
Stolečku, prostři se!
Pohádka (N, 2008)
Záchranáři u protinožců
Animovaný film (USA, 1990)
Hon za svobodou
Romantická komedie
(USA/VB, 2004)
Strašidelný dům
Komedie (USA, 2003)
Líbáš jako ďábel
Komedie (ČR, 2012)
10 pravidel, jak sbalit holku
Komedie (ČR, 2014)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dědictví aneb Kurvahošigutntag
Komedie (ČR, 1992)
Na život a na smrt
Akční film (USA, 2013)
10 pravidel, jak sbalit holku
Komedie (ČR, 2014)
Můj přítel Monk VII (12)
Stolečku, prostři se!
Novashopping

Prima
6.20
6.40
7.00
8.05
9.20
9.50
11.00
11.50
12.40
13.05
13.40
14.00
14.50
16.30
18.55
19.55
20.05
20.15
22.20
0.15
2.25
4.35

Gormiti (3)
Ninjago VIII (10)
M.A.S.H (222, 223)
Druhá světová válka:
Cena říše (5)
Prima SVĚT
Ano, šéfe!
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Prima mazlíček
Jak se staví sen
Princ Bajaja
Pohádka (ČR, 1971)
Prime
Komedie (USA, 2005)
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Backstage
Taneční film (SR/ČR, 2018)
Loupež v Hatton Garden
Krimifilm (VB, 2017)
Neznámý svůdce
Krimithriller (USA, 2007)
Vraždy v Brokenwoodu III (3)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
4.40 Brewsterovy miliony 6.35 Beethoven: Pirátský
poklad 8.40 Risknem to s Polly 10,.45 Herkules
12.30 Pán prstenů: Dvě věže 16.00 Flintstoneovi 2
17.45 Sherlock Holmes, thriller (USA/VB/N, 2009)
20.00 Osamělý jezdec, dobrodružný film (USA,
2013) 22.55 Přepadení ve vzduchu, akční film 0.35
Na férovku, pane učiteli, komedie (USA, 2017)

Prima cool
6.05 Letopisy rodu Shannara II (7) 7.00 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (9) 8.00 Top Gear speciál: Napříč Itálií 9.10 Pevnost Boyard (3) 11.30
Prima Partička 12.35 Futurama III (8) 13.00
Simpsonovi XXVI (7-10) 14.55 Futurama III (9) 15.15
A-Team: Poslední mise 17.55 Simpsonovi XXVI
(11-14) 20.00 Transformers: Poslední rytíř 23.15
Narcos: Mexiko (8) 0.30 Vikingové VI (8)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.30 Super Wings II (31)
6.45 Gormiti (2) 7.05 Super Wings II (32) 7.15
Námořní vyšetřovací služba VI (6, 7) 9.10 Bota jménem Melichar 10.30 Transformers: Zánik 13.55
Dvanáct do tuctu 2 15.50 Noc v muzeu: Tajemství
hrobky 17.50 Hříšný tanec 20.00 Honba za klenotem Nilu, dobrodružný film (USA, 1985) 22.05
Správní chlapi 0.30 Loupež v Hatton Garden

pondělí 29. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi III (7/8) 9.45
Otec. Bakalář. povídka 10.15 Robinsonka. Drama (ČR, 1974) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 Ohnivé ženy
Komedie (ČR, 1984)
13.45 Úsměvy Dany Medřické
14.25 Legendy televizní zábavy
15.25 To je vražda, napsala XI
17.00 Cestománie
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 Vraždy v kruhu
21.25 Reportéři ČT
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Kriminalista IV
23.10 Velký flám
Válečná komedie (Fr./VB, 1966)
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 Kalendárium
2.00 Sváteční slovo zábřežského
děkana Františka Eliáše

Nova
5.55
8.25
8.40
9.15
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.20
22.35
23.30
0.25
1.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (31)
Comeback
Policie Modrava (13)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (730)
Můj přítel Monk VII (14, 15)
Dr. House VI (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (32)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (82)
Okresní přebor (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (1)
Dr. House VI (20)
Můj přítel Monk VII (14)
Můj přítel Monk VII (15)

Prima
6.00
6.25
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
22.55
0.00
0.55
1.55
2.55
3.50
5.25

Pohoda u krbu
Gormiti (4)
Nový den
M.A.S.H (223)
M.A.S.H (224)
Čtyři mořské panny
a svatba
Romantický film (N, 2001)
Walker, Texas Ranger VIII (4)
Poslední polda III (7)
Policie Hamburk III (3)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Bohové Egypta
Fantasy (USA/Austr., 2016)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Walker,
Texas Ranger VIII (4)
Poslední polda III (7)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.30 Hon za svobodou 8.05 Pán prstenů: Dvě věže
12.10 Osamělý jezdec 15.00 Sherlock Holmes, akční
krimithriller (USA/VB/N, 2009) 17.35 Past na rodiče, komedie (USA, 1998) 20.00 Smrt a život
Charlieho St. Clouda, drama (USA/Kan., 2010)
22.00 Cizinec mezi námi, krimidrama (USA, 1992)
0.10 Na život a na smrt, akční film (USA, 2013)

Prima cool
12.50 Futurama III (9) 13.20 Simpsonovi XXVI (1114) 15.15 Re-play 15.45 Futurama III (10) 16.10
Hvězdná brána V (8) 17.05 Top Gear speciál: Napříč
Itálií 18.20 Simpsonovi XXVI (15-18) 20.15 Kámen,
nůžky, vágus 21.10 Podivuhodná dobrodružství
Vladimíra Smolíka (10) 21.45 Teorie velkého třesku
XI (8) 22.00 Partička 22.50 COOL e-sport 23.20
Americký chopper VI (21) 0.15 Partička

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.55 Super Wings II (32)
7.15 Gormiti (3) 7.30 Super Wings II (33) 7.45
Námořní vyšetřovací služba VI (8) 8.40 Žít podle
svého 10.25 Frajeři ve Vegas 12.40 Hříšný tanec
14.45 Transformers: Poslední rytíř 17.50 Zákeřná
pomluva 20.00 Úsměv Mony Lisy, romantický film
(USA, 2003) 22.25 Duše špiona, špionážní film
(Rus., 2014) 0.45 Honba za klenotem Nilu

úterý 30. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 10.40 Doktor z vejminku (7/7)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy
12.30 Ohnivé ženy se vracejí
Komedie (ČR, 1986)
13.35 Všechno, co mám ráda
14.05 Legendy televizní zábavy
15.05 Panství Downton (1/7)
16.10 To je vražda, napsala XI
17.00 Cestománie
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 Vyprávěj
21.05 Nejlepší Bakaláři
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Boží pole, s. r. o. (1/2)
Komediální drama (ČR, 2006)
23.45 Profesionálové
0.35 AZ-kvíz
1.00 Rajské zahrady II

Nova
5.55
8.30
8.45
9.20
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
22.35
23.35
0.30
1.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (32)
Comeback
Specialisté (82)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (731)
Můj přítel Monk VII (16)
Můj přítel Monk VIII (1)
Dr. House VI (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (33)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (2)
Dr. House VI (21)
Můj přítel Monk VII (16)
Můj přítel Monk VIII (1)

Prima
6.00
6.25
7.00
9.25
9.55
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.25
22.30
23.35
0.35
1.30
2.30
3.30
4.30
5.35

Pohoda u krbu
Gormiti (5)
Nový den
M.A.S.H (224)
M.A.S.H (225)
Čtyři mořské panny
a nástrahy lásky
Romantický film (N, 2005)
Walker, Texas Ranger VIII (5)
Poslední polda III (8)
Policie Hamburk III (4)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Kateřina Veliká (1)
Poklad z půdy
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger VIII (5)
Poslední polda III (8)
Prostřeno!
Šéf na grilu
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.10 Můj přítel Monk VII (14, 15) 8.00 Strašidelný
dům 10.10 Osamělý jezdec 13.40 Past na rodiče
16.05 Smrt a život Charlieho St. Clouda, drama
18.00 Ve stínu, krimifilm (ČR/SR/Pol., 2012) 20.00
Dračí srdce: Boj o trůn, fantasy film (USA, 2017)
21.55 Hrdost a sláva, thriller (USA/N, 2008) 0.25
Centrální inteligence, akční film (USA, 2016)

Prima cool
12.30 Podivuhodná dobrodružství Vladimíra
Smolíka (10) 12.55 Futurama III (10) 13.25
Simpsonovi XXVI (15-18) 15.20 Teorie velkého třesku XI (8) 15.45 Futurama III (11) 16.10 Hvězdná
brána V (9) 17.05 Top Gear speciál: James May
a lidové autíčko 18.20 Simpsonovi XXVI (19-22)
20.15 Teorie velkého třesku XI (9-11) 21.30 Partička
22.25 Americký chopper VI (22) 23.25 Partička

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.40 Super Wings II (33)
6.55 Gormiti (4) 7.15 Super Wings II (34) 7.25
Námořní vyšetřovací služba VI (8, 9) 9.20 Prime
11.35 Plyšový medvídek 13.30 Zákeřná pomluva
15.40 Úsměv Mony Lisy 18.05 Cesta za snem, sportovní drama (VB, 2013) 20.00 Valkýra, historické
drama (USA/N, 2008) 22.25 Disturbia, thriller
(USA, 2007) 0.35 Duše špiona, špionážní film

středa 1. července 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Panství Downton (1/7) 11.00
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy
12.30 Ohnivé ženy mezi námi
Komedie (ČR, 1987)
13.35 Lustr
Komedie (ČR, 1979)
14.25 Legendy televizní zábavy
15.25 To je vražda, napsala XI
17.00 Cestománie
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 Chalupáři (6, (7/11)
21.35 Cesta do Vídně a zpátky
Komedie (ČR, 2006)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Šéfe, to je věc!
Komedie (ČR, 1982)
0.10 AZ-kvíz
0.35 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.25
8.40
9.15
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.45
23.00
23.55
0.55
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (33)
Comeback
Kriminálka Anděl II (13)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (732)
Můj přítel Monk VIII (2, 3)
Dr. House VI (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (34)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Kriminálka Anděl II (15)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (3)
Dr. House VI (22)
Můj přítel Monk VIII (2, 3)
Krok za krokem III (8)

Prima
6.00
6.25
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
22.35
23.50
0.50
1.50
2.45
3.45
5.20

Pohoda u krbu
Gormiti (6)
Nový den
M.A.S.H (225)
M.A.S.H (226)
Čtyři mořské panny
a pěkné nadělení
Romantický film (N, 2007)
Walker,
Texas Ranger VIII (6)
Poslední polda III (9)
Policie Hamburk III (5)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Pobřežní hlídka
Krimikomedie (USA/VB, 2017)
Show Jana Krause
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger VIII (6)
Poslední polda III (9)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.55 K-9 2: Můj přítel se studeným čumákem 7.45
Můj přítel Monk VII (16) 8.35 Můj přítel Monk VIII (1)
9.30 Flintstoneovi 2 11.45 Smrt a život Charlieho
St. Clouda 14.10 Strašidelný dům 15.50 Dračí srdce:
Boj o trůn 17.45 Líbáš jako ďábel, komedie (ČR,
2012) 20.00 Sexmise, komedie (Pol., 1984) 22.30
Špinavej Joe, komedie (USA, 2001)

Prima cool
12.55 Futurama III (11) 13.25 Simpsonovi XXVI
(19-22) 15.20 Teorie velkého třesku XI (11) 15.45
Futurama III (12) 16.10 Hvězdná brána V (10) 17.05
Top Gear speciál: James May a lidové autíčko 18.20
Simpsonovi XXVII (1-4) 20.15 Prima Partička 21.15
Teorie velkého třesku XI (12) 21.45 Star Trek:
Discovery (14) 22.45 Americký chopper VI (23)
23.45 Prima Partička 0.45 Agresivní virus III (4)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.45 Super Wings II (34)
7.00 Gormiti (5) 7.15 Super Wings II (35) 7.30
Námořní vyšetřovací služba VI (9, 10) 9.25 Luisa
a Lotka 11.25 Bota jménem Melichar 12.50 Cesta za
snem 14.50 Valkýra, histor. drama (USA/N, 2008)
17.15 K-19: Stroj na smrt, drama (USA/Kan./VB/N,
2002) 20.00 Rob Roy, historické drama (USA,
1995) 22.55 Vůně vraždy, krimidrama (Fr., 2015)

čtvrtek 2. července 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 10.35 Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 To jsem z toho jelen (1/2)
Komedie (ČR, 2000)
13.50 Durrellovi III (7/8)
14.40 Všechnopárty
15.25 Panství Downton (2/7)
16.10 To je vražda, napsala XI
17.00 Cestománie
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 Vyprávěj
21.05 Nejlepší Bakaláři
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Boží pole, s. r. o. (2/2)
Komediální drama (ČR, 2006)
23.40 Případy detektiva Murdocha XII
0.25 Kriminalista IV
1.25 AZ-kvíz
1.55 Banánové rybičky
2.20 Dobré ráno

Nova
5.55
8.25
8.40
9.15
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
21.35
22.55
23.50
0.45
1.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (34)
Comeback
Kriminálka Anděl II (14)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (733)
Můj přítel Monk VIII (4, 5)
Dr. House VII (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (35)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf
Kriminálka Anděl II (16)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (4)
Dr. House VII (1)
Můj přítel Monk VIII (4)
Můj přítel Monk VIII (5)

Prima
6.00
6.25
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.45
23.00
0.05
1.00
2.00
3.00
3.55
5.30

Pohoda u krbu
Gormiti (7)
Nový den
M.A.S.H (226)
M.A.S.H (227)
Danielle Steelová:
Srdce si nedá poroučet
Romantický film (USA, 1994)
Walker, Texas Ranger VIII (7)
Poslední polda III (10)
Policie Hamburk III (6)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Vinaři (15)
Ano, šéfe!
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Policie v akci
Walker,
Texas Ranger VIII (7)
Poslední polda III (10)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.00 Stolečku, prostři se! 6.15 Můj přítel Monk VIII
(2, 3) 8.05 Dračí srdce: Boj o trůn 10.30 Nakládačka
2: Zpátky na led 13.00 Líbáš jako ďábel 15.20
Sexmise 17.45 Boj o patent, drama (Kan./USA,
2008) 20.00 K-9: Můj přítel se studeným čumákem, krimikomedie (USA, 1989) 22.00 Kult hákového kříže, krimifilm (USA, 1998) 0.25 Špinavej Joe

Prima cool
10.55 Hvězdná brána V (10) 11.50 Star Trek:
Discovery (14) 12.55 Futurama III (12) 13.25
Simpsonovi XXVII (1-4) 15.20 Teorie velkého třesku
XI (12) 15.45 Futurama III (13) 16.10 Hvězdná brána
V (11) 17.05 Top Gear speciál: James May a lidové
autíčko 18.20 Simpsonovi XXVII (5-8) 20.15
Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku XI (13)
21.55 Air America 0.10 Americký chopper VI (24)

Prima Max
6.20 Super Wings II (35) 6.35 Gormiti (6) 6.55
Super Wings II (36) 7.05 Námořní vyšetřovací služba VI (11) 8.10 Muž, který se směje 10.10 Luisa
a Lotka 12.10 Bohové Egypta 14.40 Rob Roy 17.35
Podnikavá Joy, životop. film (USA) 20.00 Poslední
propadne peklu, dobrodružný film (ČR, 1982) 21.45
Neslušný návrh, romantické drama (USA, 1993)
0.15 Vůně vraždy, krimidrama (Fr., 2015)

pátek 3. července 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Panství Downton (2/7) 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 To jsem z toho jelen (2/2)
Komedie (ČR, 2000)
13.55 Reportéři ČT
14.40 Šéfe, to je věc!
Komedie (ČR, 1982)
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
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 Princezna a písař
Pohádka (ČR, 2014)
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Profesionálové
23.20 Případy detektiva Murdocha XII
0.05 AZ-kvíz
0.30 Objektiv
1.00 Chalupa je hra

Nova
5.55
8.25
8.40
9.15
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
21.30
22.40
0.50
2.00
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (35)
Comeback
Kriminálka Anděl II (15)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (734)
Můj přítel Monk VIII (6, 7)
Dr. House VII (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (36)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (14)
Dáma a Král (5)
Dědictví aneb Kurva se neříká
Komedie (ČR, 2014)
Okresní přebor (5, 6)
Dr. House VII (2)
Co na to Češi

Prima
6.00
6.25
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.20
22.10
0.35
1.35
2.30
3.30
4.30
5.35

Pohoda u krbu
Gormiti (8)
Nový den
M.A.S.H (227)
M.A.S.H (228)
Danielle Steelová:
Osudy
Romantický film (USA, 1991)
Walker, Texas Ranger VIII (8)
Poslední polda III (11)
Policie Hamburk III (7)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Vražedná Mallorca (1)
Lovci prokletých pokladů (1)
3 dny na zabití
Akční film (USA/Fr./Rus., 2014)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger VIII (8)
Poslední polda III (11)
Prostřeno!
Šéf na grilu
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.30 Film o filmu: Můj příběh 6.30 Můj přítel Monk
VIII (4, 5) 8.15 Šampioni 2 10.50 Sexmise 13.50
Trhala fialky dynamitem 15.45 K-9: Můj přítel se
studeným čumákem 17.40 Andrew – člen naší rodiny 20.00 Robinsonovi, anim. film (USA, 2007)
21.50 Co by kdyby, komed. drama (USA, 2014)
23.50 Kult hákového kříže, krimifilm (USA, 1998)

Prima cool
9.45 Top Gear speciál: James May a lidové autíčko
10.50 Hvězdná brána V (11) 11.50 Autosalon.tv
12.55 Futurama III (13) 13.25 Simpsonovi XXVII
(5-8) 15.20 Teorie velkého třesku XI (13) 15.45
Futurama III (14) 16.10 Hvězdná brána V (12) 17.05
Top Gear speciál: James May a lidové autíčko II
18.20 Simpsonovi XXVII (9-12) 20.15 Rocky 22.50
Těžký prachy 0.50 Americký chopper VI (25)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 7.00 Super Wings II (36)
7.15 Gormiti (7) 7.35 Super Wings II (37) 7.45
Námořní vyšetřovací služba VI (11, 12) 9.40 Luisa
a Lotka 11.40 Beznadějný trouba 13.35 Podnikavá
Joy 16.05 Láska pod hvězdami 17.50 Eragon,
dobrodružný film (USA/VB/Maď., 2006) 20.00
Kapsy plné dynamitu, western (It., 1971) 23.15
Virtuální vězni, thriller (USA, 2012)
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„Ústecký kraj je místo s tradicí,
historií a specifickým kouzlem“
Poslanec za Ústecký kraj
Jan Schiller kritizuje
nečinnost hejtmanství
v oblasti cestovního
ruchu. „K jeho rozvoji
potřebují obce partnera
a tím jednoznačně musí
být kraj,“ apeluje.

Jan Schiller
Narozen 6. dubna 1972 v Mostě.
Vystudoval fakultu životního
prostředí v Ústí nad Labem
a fakultu hornicko-geologickou
v Ostravě. Pracoval jako provozní
ředitel ve firmě se zaměřením na
čištění odpadních vod.
■ Od roku 2014 je za hnutí ANO
mosteckým zastupitelem.
■ V roce 2017 byl v Ústeckém kraji
zvolen do Sněmovny, kde
působí ve výborech pro životní
prostředí, veřejnou správu
a regionální rozvoj.
■
■

I v souvislosti s dopady epidemie koronaviru se teď hodně řeší cestovní
ruch v České republice. Jak tuhle oblast vnímáte konkrétně v Ústeckém
kraji? Má co nabídnout?
Rozhodně, a já ho jednoznačně beru
jako nedoceněný a zanedbaný. I když si
stále v dnešní době řada lidí ve spojitosti s průmyslem a povrchovou těžbou často myslí, jak zdevastované území tady
máme, tak vůbec netuší, že náš kraj nabízí opravdu mnoho krásných a velmi
zajímavých míst. Nechci žádné z nich
opomenout, ale rozhodně bych doporučil třeba České Švýcarsko – nejmladší
národní park v České republice, Žatecko, Litoměřicko, Krušné hory, Šluknovsko, ale i mnoho jiných historických oblastí či kulturních památek.

cemi a státem musí být nositelem tohoto zajištění.
Nabídnete nějaký příklad?
Tak třeba můj kolega Jan Richter se tématu dlouhodobě aktivně věnuje a připravil program na obnovu a navýšení kapacity kempů. Lidé se k této formě rekreace vracejí, ale podmínky už nejsou
dostačující. V oblastech, které jsou turisticky zajímavé a atraktivní, je nutné vybudovat zázemí, jako jsou parkoviště,
WC, stánky či v dnešní době tak běžná
věc, jakou je přívod elektřiny. Bohužel
obce se svými rozpočty na to mnohdy finance nemají. A tady je právě ta úloha
kraje, kterou bych rozhodně podpořil.

Jak sem turisty přitáhnout?
Dle mého názoru by se kraj měl jednoznačně výrazněji zaměřit na oblast cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Podpořit takové projekty, které nás dokážou
zbavit šedého nánosu průmyslové minulosti a pomohou ukázat náš region jako
místo s tradicí, historií a svým specifickým kouzlem. Mnoho obcí potřebuje
k zajištění takových aktivit partnera
a tím jednoznačně musí být kraj.

tu a hlavně pozměnit uvažování lidí
o tomto místě.

Mátě nějaké speciální místo v regionu, které by si podle vás zasloužilo
větší pozornost?
Těch míst je mnoho a těžko se mi vybírá. Ale pokud si mohu dovolit vyslovit
svůj názor a omlouvám se, že bude někdo zklamaný, tak zvláštní místo v rozvoji cestovního ruchu má podle mého
názoru Terezín. Právě toto město se
smutnou historií z našich novodobých
dějin by si zasloužilo větší aktivitu
v rámci krajské kooperace a propagace.
Myslím si, že stojí za to ukázat Terezín
nejen jako město poznamenané druhou
světovou válkou, ale jako město, kde se
snoubí „stará“ a moderní historie. Jako
město s duší, kterou musíme ukázat svě-

Jak to myslíte?
Když řeknete Terezín, tak vám snad každý okamžitě odpoví, že to byl koncentrační tábor. Ale málokdo ví, že se také
jedná o pevnostní systém celosvětového významu, a je naší povinností ho zachovat pro další generace. Město jako
takové ale potřebuje oživit a využít potenciál, který nabízí. Z hlediska kraje je
potřeba podstatně změnit postoj k tomuto unikátu, a ne se jen jednou za rok přijít vyfotit při kladení věnců. I když bylo
s pomocí kraje a dotačního titulu uděláno dost dobré práce, musí se pokračovat. Je nutné spolupracovat se všemi
spolky a sdruženími Terezína a spojit jejich rozmělněné úsilí, které ve finále při-

Poslanec Jan Schiller působí ve sněmovních výborech pro životní prostředí,
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
veřejnou správu a regionální rozvoj.
nese prospěch všem. A kraj se musí stát
tím nejsilnějším partnerem. Ale opravdu partnerem, nikoliv arogantním vládcem.
Co dalšího byste ještě podpořil?
Máme za sebou aktuálně nelehké období, které ale možná paradoxně můžeme
využít. Dlouhá léta se zapomínalo na to,
jak je u nás krásně, a tady je teď příležitost to napravit. Mnoho lidí s oblibou
jezdí do zahraničí hledat krásu pod dojmem, že takovou u nás nenajdou. Ano,
nemáme moře a pláže, ale máme krásnou krajinu, rybníky, řeky, hrady, zámky, historické obce a města, vesničky…
Máme toho mnohdy mnohem víc, než
hledáme jinde. A tady je nutné pomoci
cestovnímu ruchu z hlediska technického zabezpečení. Kraj ve spolupráci s ob-

Na co by se podle vás měl kraj v budoucnu zaměřit?
Rozhodně si myslím, že na prezentaci
a „zpopularizování“ našeho kraje na mezistátní, ale hlavně na vnitrostátní úrovni. Ústecký kraj bohužel stále zaostává
za ostatními, přičemž jak stále říkám,
má podle mého názoru co nabídnout.
Kromě národního parku České Švýcarsko a Krušných hor, které jsou nejatraktivnějším turistickým lákadlem také pro
zahraniční návštěvníky, bych se rád
více zaměřil na další oblasti našeho kraje, jako je například oblast Českého středohoří, které poskytuje skvělé možnosti
poznávací turistiky – ať už pěší, nebo
cyklistické. Bohužel jsou prostě lokality Českého středohoří či Dolního Poohří turisty často přehlíženy a to je vážně škoda. Důležité je také dále prohlubovat spolupráci se saskou stranou a pokusit se zatraktivnit tato místa i pro naše
německé sousedy.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011
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Návrhář
vrací slávu
prestižkám

Jan Černý absolvoval stáž v prestižním módním domě Louis Vuitton. Právě tam zaujal ikonickými českými teniskami Prestige.

S novým designem bot legendární značky Prestige
vyhrál Jan Černý, návrhář z Hodonína, první místo
soutěže Czech Grand Design 2019 v oboru móda.
MARKÉTA LANKAŠOVÁ
ČR | Šít ho učila teta až po maturitě. Na
studium designu do Zlína se dostal, aniž
by někdy držel v ruce jehlu a nit. Přesto
je dnes sedmadvacetiletý Jan Černý z
Hodonína úspěšným módním návrhářem. V době koronavirové krize se dokonce se svými kousky umístil na zlaté
příčce cen Czech Grand Design za rok
2019 v oblasti módy.
Úspěch slavila nejen jeho kolekce
podzim/zima 2019, ale především jeho
inovativní přístup k „dinosaurům“ obuvnické módy – k prestižkám.
„Moc si toho vážím. Je to pro mě zadostiučinění. A také uznání od odborníků, že to, co dělám, dává v celém procesu, od návrhu po způsob výroby, smysl.
A to je paráda, “ raduje se Černý, který
se při redesignu spojil s původním výrobcem tenisek, firmou Moleda.
Právě na procesu si nechává Černého
tým velmi záležet. Snaží se o ekologický přístup a také důraz na lokálnost.
„Žádný kus boty ani žádná část výrobního procesu nepřekročí hranice Česka,
možná tak nápady se rodí v zahraničí.
Lokálnost je pro nás důležitá, podporujeme tak místní firmy i dodavatele,“ potvrzuje Černý.
Boty z kolekce Prestige X Jan čerpají
z francouzských vlivů. „Ačkoli jsou
boty, stejně jako další moje návrhy, výstřední a dobře rozehrávají hru na molu,
mohou si je lidé obout každý den. Sna-

žím se to vždycky vybalancovat a nesklouzávat k extrémům,“ ujišťuje.
V Paříži trávil půl roku coby stážista
v pánském ateliéru Louis Vuitton pod
vedením Virgila Abloha. Mohl se tak
podílet na letošní letní kolekci.
Právě v luxusním studiu se mu na
módu začal měnit pohled. „Boty pro
mne rozbíjí termíny jako streetwear
nebo luxus. Pracovní tenisku jsem najednou nechal ušít z luxusní teletiny v
koňakové barvě,“ dává příklad návrhář.
Každý pár tenisek z pravé kůže přitom
Černého tým vyrábí na zakázku.

Pánské, nebo dámské?
Mladí na to nekoukají
Jeho dalším polem působnosti jsou
oděvy. Nejčastěji jde o mladistvou pánskou módu, ale Černého kousky mohou
nosit i dívky. „Mladí lidé se často nedívají, jestli je něco pánského, nebo dámského. Důležité je to, co se jim líbí.
A jestli si to chtějí obléct,“ vysvětluje.
Nesouhlasí s tím, že by se lidé ve stylu svého oblékání měli řídit názory ostatních. „Každý by se měl oblékat sám pro
sebe a svoje vlastní potěšení. Za tím si
stojím už roky,“ zdůrazňuje
Černý často využívá uniformitu a
není výjimkou, že oblečení rozloží do
nejmenších částí a teprve pak je znovu
poskládá k sobě. Nezřídka využívá kožešiny, péřové bundy, ale nebrání se ani
denimu a už zmiňované kůži.

FOTO | MICHAL SVÁČEK

A kromě vlastní značky nově s kůží
pracuje i pro oděvní firmu KARA.
„Ta má v Česku i na Slovensku dlouholetou tradici i velký prodejní zásah. Můj
vlastní brand je okrajovější, svými
designy tak nyní mohu zasáhnout větší
a rozmanitější publikum,“ věří návrhář.
Úkol ve firmě má jako kreativní ředitel jasný: posunout značku kupředu.
„Chci vytvářet nové příběhy a zážitky
skrze oděv. Měníme celkový vizuální
koncept značky, snažíme se o zajímavější focení a lokace. Chci vytvořit minimálně moderní evropskou značku, a nebojím se říct i světovou. Je to pro mě výzva,“ ujišťuje Černý.

Obléká tenistku Strýcovou
i topmodelku Gigi Hadid
První kolekci vytvořenou pro značku
KARA podzim/zima 2020 představí už
toto léto. Na drobnějších projektech
bude pracovat průběžně, a to zároveň
s rozvíjením své vlastní značky JAN,
do níž vtěluje vlastní prožitky i emoce.
Ani u značky KARA nezapomíná na
udržitelnost módy. „Důležité jsou informace. Musíte vědět, odkud kožešina pochází, zda se se zvířaty dobře zachází.
I proto se snažíme o nadčasové kusy
dámského i pánského šatníku. Kožená
bunda by se v rodině měla dědit z matky
na dceru a z otce na syna,“ plánuje.
Že umí Černý tvořit módu pro všechny mladé a energické lidi, dokládá
i jeho klientela. Naposledy se svým fanouškům pochlubil fotkou tenistky Barbory Strýcové, která na antuce „tančí“
v jeho bílo-modrých sportovních šatech
vyrobených na míru. „Je to moje hrdinka,“ říká s obdivem návrhář.

Jan Černý dal nový vzhled botám
značky Prestige.
FOTO | J. ČERNÝ
Ale jen u tenisu nezůstává. Jeho kabát s černobílými skvrnami oblékl i nejúspěšnější český judista Lukáš Krpálek
a skateboardista Maxim Habanec zase
na focení pro kampaň před letní olympiádou v Tokiu v roce 2021 oblékl žíhané kraťasy.
Na důkaz, že jeho modely jsou v drtivé většině případů unisexového střihu,
si oblek z loňské podzimní kolekce oblékla i světová topmodelka Gigi Hadid.
„Přestože oblékám při různých příležitostech i ženy, soustředím se hlavně
na mladé muže. Pánská móda prostě
jede, i když je pravda, že hlavně ve světě. Doufám, že u nás nezůstanou kluci
pozadu,“ přeje si návrhář.

„
Muzeum Waldy stěhují
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z pevnosti na zámek

Dvojnásobného
vítěze ankety
Zlatý slavík proslavily
hity jako Tereza,
Jó, třešně zrály
či Růže z Texasu.

Obdivovatelé zpěváka Waldemara Matušky
z celé republiky budou mít v létě důvod cestovat
na zámek v Polici. Obec tam otevře jeho muzeum.
RADEK LAUDIN
ČR | Z jaroměřského pevnostního městečka Josefov se přestěhovalo do zámku
v Polici na Třebíčsku muzeum zpěváka
Waldemara Matušky. V Královéhradeckém kraji na Náchodsku fungovalo osm
let. Letos 27. června bude nově otevřeno na Vysočině.
„Exponáty jsou od Miroslava Frosta,
který byl osobním přítelem Waldemara
Matušky a jeho rodiny,“ uvedl Karel Janoušek, starosta Police.
Mezi vystavené exponáty patřily už
v Josefově Matuškovy osobní věci, které muzeu zapůjčila jeho manželka Olga,
například klavír či šaty. Frost se s Matuškou seznámil jako šestnáctiletý
v roce 1961. V Josefově vystavoval několik desítek exponátů připomínajících
charizmatického zpěváka.
Vedle vydaných gramofonových desek také fotografie, plakáty či časopisy.
Součástí muzea je zpěvákova kytara či
vojenská lodička, s níž hrál ve filmovém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů.
Matuškovu éru připomínají například
staré gramofony, lidé si budou moci poslechnout jeho písně.
Muzeum v Josefově navštívila i vdova po Waldemaru Matuškovi s jeho synem. „Pro sebe jsem tu objevila dvě fotky z roku 1971 z Iráku, kde jsme hráli,“

řekla při návštěvě muzea Olga Matušková. U otevření muzea v Polici tentokrát
nebude.
Tamní starosta Janoušek má písně
Waldemara Matušky velmi rád. „Osobně jsem se s ním ale nesetkal,“ doplnil
Karel Janoušek. S nápadem přesunout
muzeum na polický zámek přišel starostův kamarád, herec Jiří Stanislav, který
se zná s majitelem sbírky.

Reklama: Každý den
písničku, každý den mléko
Matuškovi fanoušci se na zámku pobaví třeba nad socialistickými reklamami.
Na plakátech z roku 1980 pro Laktos
Kyje pózuje zpěvák, jeho žena Olga i kapela se stračenami a sloganem: „Každý
den písničku, každý den mléko!“ Na jiném plakátu zas Matuška propaguje piva
z celého Československa od karlovarského Dukátu až po Šíravar v Michalovcích.
Matuška se narodil v roce 1932 v Košicích, zemřel roku 2009 na Floridě. Od
šedesátých let patřil k výrazným postavám československé hudební scény.
Dvojnásobného vítěze ankety Zlatý slavík proslavily hity jako Tereza, Jó, třešně zrály či Růže z Texasu. V roce 1986
emigroval do USA, po pádu komunismu se do Česka pravidelně vracel.
Waldemar Matuška ještě před svojí

Charizmatický zpěvák Waldemar Matuška zpíval často také o koních.
emigrací často koncertoval na Vysočině. Mnozí pamětníci si dodnes vybavují
třeba jeho vystoupení v sále na horní
straně Karlova náměstí v Třebíči.
Matuška byl i filmovým hercem. Na
Vysočině točil s režisérem Vojtěchem
Jasným legendární film Všichni dobří
rodáci. Konkrétně na statku ve Sněžném vznikla v roce 1968 scéna, v níž ho
v roli Zášinka nabodl býk.
O Třebíčsku Matuška hodně věděl
díky svému příteli, herci Zdeňku Braunschlägerovi, který zde vyrůstal. V Praze
na Václavském náměstí si vedle sebe postavili půdní byty v roce 1960. Oba později emigrovali a o tyto byty přišli.
Řada exponátů připomíná muzikál
Kdyby tisíc klarinetů, v němž MatušFOTO | P. LEMBERK
ka hrál.

Další lákadla na zámku

Exponáty připomínající zpěváka Waldemara Matušku už se zabydlují na zámku v Polici na Třebíčsku.

FOTO | P. LEMBERK

Police s asi 350 obyvateli a ročním rozpočtem kolem šesti milionů korun financuje opravu zámku především díky dotacím. Loňské investice byly zhruba dva
miliony korun, letos budou podle starosty poloviční a půjdou především na dokončení opravy střechy. Díky expozicím
se stal zámek zajímavým turistickým cílem na jižním okraji Vysočiny. Mají tam
rovněž muzeum motocyklů a muzeum
britského Královského letectva (RAF).
Letos by mohla návštěvníky přilákat
také opravená synagoga z roku 1759,
která je na Vysočině jedinou dochovanou synagogou venkovského typu.
Vlastní a opravuje ji Federace židovských obcí. Slavnostní otevření plánují
v červenci. V obci je přístupný také židovský hřbitov s asi 300 náhrobky, nejstarší z nich je ze 17. století.
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Dvojčíslo Téma:
Revoluce v
léčbě migrény

R

ůžový ibalgin, nebo bílý paralen? Dva nejžádanější
volně prodejné léky na bolest hlavy. Až polovina z nás řeší
problém samoléčbou.
Jsou ale i jiné bolesti hlavy. Migréna. A další druhy bolesti, natolik intenzivní a často se opakující,
že to člověku brání normálně fungovat. Málokdo ví, že už existuje
účinná pomoc.
„S příchodem biologické léčby
nastává v léčbě bolesti hlavy revoluce,“ říká neuroložka MUDr. Jolana Marková, vedoucí Centra pro
diagnostiku a terapii bolestí hlavy
a primářka Neurologické kliniky
3. LF a Thomayerovy nemocnice.
Jak se dá nově vyzrát na migrénu, kterou trpí 1,2 milionu Čechů?

Čtěte v novém Téma, které vychází jako letní dvojčíslo.
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Jardu Jágra vyfotili s brunetkou
ČR | Hokejista Jaromír Jágr (48 let) si v
minulosti několikrát postěžoval, že ho
budou dávat dohromady s každou ženou, se kterou se objeví ve společnosti.
Po údajné aférce se slovenskou tenistkou Danielou Hantuchovou ho vyfotili
s bývalou modelkou Dominikou Branišovou (26).
Podle webu Expres.cz si hokejista a
modelka užívali ve Špindlerově Mlýně
a právě tam je vyfotili na akci, ze které
odešli spolu. Branišová, která se věnovala modelingu od 16 let, je nyní manažerkou v jednom podniku.
Jaromír Jágr se rozhodl své vztahy nekomentovat. „Dostal jsem se do fáze, že
už nic nevysvětluji. Nikomu nic neříkám, už se nebráním, ani o tom nepíšu.
Nechávám to být. Nechám ty lidi v tom
domnění. Mně to neubližuje, doufám,
že to neubližuje tomu druhému člověku. Ale abych někam šel, dennodenně
něco vysvětloval... Neřeším to,“ přiznal
letos v lednu, když se ho zeptali na údajný vztah s tenistkou Hantuchovou. „Až
někoho budu mít, nemám problém to někomu říct a sdílet to. Ale abych se bránil každému nesmyslu, to bych nic jiného nedělal.“
Zatím poslední oficiální partnerkou

hokejisty byla bývalá kadeřnice a finalistka České Miss 2012 Veronika Kopřivová, se kterou se dal dohromady v roce
2015. Několikrát o ní prohlásil, že zřejmě našel tu pravou. Nakonec jim jejich
vztah nevyšel a v polovině června 2019
se rozešli. Jágr předtím šest let chodil s
modelkou a moderátorkou Innou Puhajkovou. Krátký románek prožil s moderátorkou Lucií Borhyovou. Šest let byla
jeho partnerkou slovenská modelka Andrea Verešová. Před ní několik měsíců

Vlevo Jaromír Jágr s novým objevem Dominikou Branišovou. Vpravo se svou bývalou partnerkou Veronikou Kopřivovou. FOTO | PAVEL
DVOŘÁK, TILEN VAJT, MAREK NAVRÁTIL

chodil s moderátorkou Nikol Lenertovou. První oficiální dlouhodobou partnerkou Jaromíra Jágra byla modelka
Iva Kubelková. Dohromady se dali v
roce 1996 a chodili spolu necelé dva
roky.
(zar)

INZERCE

Vážení spoluobčané, pokud
Vás Vaše kroky zavedou na
severozápad Čech, nezapomeňte navštívit malebnou
obec Březno. V ní najdete pře
edevším pro menší děti maximální
sport
r ovní vy
v žití. Nezapomeňtte proto přijet i s koly – není to ale po
odmínkou,,
jelikož místní infocentrum nabízí k vý
v půjčce pro
dospělé čtyři elektrokola, která si ale předem pro
projížďku zarezerv
r ujte. Tyto vy
v užijete k bezpečnému projetí místních cyklotras, které prolínají celé
okolí. Kromě projížďky po obci se můžete vy
v dat
prohlédnout i přírodní rezerv
r aci, která se nalézá
v její blízkosti. Jedná se o Střezovskou rokli,
v chodně od Března a severně od Střezova. Je
vý
to strž, vy
v tvořená erozivní činnosti vody v píscích,
jílech a tufech, ve které roste řada chráněných druhů rostlin.
Jádro chráněného území tvoří 1,5 kilometru
dlouhá a až dvacet metrů hluboká rokle s četnými
bočními rameny, kterou vy
v hloubila erozivní činnost

povrchové vody. V rokli byly
lomy na bílou hlinku, která
míř
m
í ila jak do českých vý
v roben, tak i do Saska, kde byla
přidávána jako příměs vý
v roby
šalottek nebo k vy
v palování.
V lessních porostech převažuje
borovice lessní, dub letní a bříza bělokorá.
Mezi vzácné a ohrožené druhy rostlin, které
v rokli rostou, patří kosatec žlutý, kociánek dvoudomý, kozinec dánský atd.
Zvíř
í ena nebyla ve Střezovské rokli až na vý
v jimky
zkoumána, ale z ohrožených obratlovců v ní žije
ještěrka obecná a slepýš křehký, z ptáků slavík
obecný, ťuhýk obecný a žluva hajní. O fauně a ﬂóře
se podrobně dočtete na informačních tabulích.
Nezanedbatelná není ani zmínka o vodní nádrži
Nechranice. Tato byla postavena na řece Ohři. Má
nejdelší sypanou hráz ve střední Evropě, dlouhá
3 280 m a vy
v soká 50 m. Byla vy
v budována na rozloze 1 300 ha v 70. letech, s největší hloubkou 46 m.

Voda v nádrži je natolik čistá, že za Vikleticemi
jsou rrybí sádky, ve který
r ch se chovají pstruzi.
Lokalita vhodná k plavání, opalovaní, windsurﬁngu, kvalitní a zábavné ry
r baření. Pořádají se zde
světová mistrovství v jachtingu.
Mimořádně příznivé povětrnostní podmínky jsou
rájem jachtařů a surfařů. Čtyři kempy na jejím břehu poskytnou zázemí pro letní dovolenou.
Vodní nádrž kopíruje rovněž ccyklostezka, která
má značení místního vý
v znamu č. 3080 a mezinárodní č. 6. Můžete se po ní vy
v dat na všechny světové strany, např. do Žatce, Kadaně, či Chomutova.

Infocentrum
ul. Štefánikova 82, 431 45 Březno
breznoinfo@seznam.cz
tel. 474 692 016
mobil: 607 028 661

www.obecbrezno.cz
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Na podzim mi bude sedmdesát
Herec Pavel Trávníček
se nejlépe cítí na jevišti.
S nadsázkou říká, že
právě tam člověk
zapomene na všechny
složenky a trable.
5plus2
■ ROZHOVOR
BOHUMIL BREJŽEK
ČR | Ve dvadvaceti letech se v roli krásného prince na koni stal idolem dívek a
žen. Dnes jako děvětašedesátiletý principál jezdí po republice s vlastní divadelní společností, hraje, režíruje, dabuje.
Jak si žije herec Pavel Trávníček?
Prince z pohádky Tři oříšky pro Popelku vám už nikdo neodpáře. Jak
vzpomínáte na její natáčení?
Každý herec si pamatuje na své začátky, protože ty jsou vždycky svízelné.
Měl jsem štěstí na výborného režiséra
Václava Vorlíčka a na bezvadné herce
kolem mne – Vladimíra Menšíka, Helenu Růžičkovou, Jana Libíčka a další a
také na německé herce, to se člověk
rychle naučí a vzpamatuje se. Vždycky
se mi vybaví jedna věc – byla nám příšerná zima. Hlavně na Šumavě, kde
bylo minus dvacet a my se tam snažili
jezdit na koni. Ale byli jsme mladí a vše
jsme vydrželi.
Bez této pohádky o Popelce si většina z nás neumí představit Vánoce.
Díváte se na ni i vy?
Já u ní vařím rybí polévku. Vždy projdu
kolem, něco zahlédnu, na něco si vzpomenu a zase jdu vařit. Je to taková nostalgická vzpomínka z mladých let. Bylo
mi dvadvacet a bylo to hezké.
Když jste dokončil JAMU, tak jste zůstal v Brně.
Hrál jsem v Divadle bratří Mrštíků, kde
byl skvělý režisér Milan Pásek, od něhož jsem dostával hodně příležitostí.
Hrál jsem v Radúzovi a Mahuleně, Milencích z kiosku, samé krásné role.
Co vás přivedlo k tomu, že jste se
přestěhoval z Brna do Prahy?
Přišel za mnou ředitel Divadla E. F. Buriana Na Poříčí Josef Větrovec s tím, že
jeden kolega si zlomil nohu a za týden
má být premiéra Snu noci svatojánské.
A řekl mi, ať se to naučím. Což byla pochopitelně příležitost z těch, které když
přijdou, tak je musí člověk zužitkovat.
V Praze jste bydlel na několika místech. Kde jste byl nejraději?
Bydlel jsem třeba v Žitné ulici, a jak
dobře víte, tam neotevřete ani okno, pro-

„Energii mám od pánaboha,“ říká Pavel Trávníček. Ale žádnou speciální radou se neřídí. „Člověk nemůže mít na světě
všechno a musí se spokojit s tím, co má,“ dodává slavný herec.
FOTO | ARCHIV MAFRA
tože tam projede tři sta milionů aut za
vteřinu, nedá se tam žít a dýchat. Také
jsem bydlel na Barrandovském sídlišti,
blízko bylo do Prokopského údolí, to
bylo hezké bydlení.
Po třiceti letech jste se přestěhoval
do rodinného domu v Mnichovicích.
Když to hodnotíte s odstupem času,
bylo to dobré rozhodnutí?
Bylo. Dnes jsou kolem Prahy satelitní
města a každý si říká, že to tím autem
dojede za 15 nebo 20 minut do Prahy.
Nestýská se vám tam trochu po ruchu velkoměsta? Nechybí vám?
Někdy stýská. V Praze se dá také krásně
žít: s kamarády, z vinárny do vinárny,
zajít si na pivo. Na druhou stranu ale
ono i to velkoměsto má rovněž svoje negativní stránky.
Jak nyní vypadá vaše pohoda? Káva
na terase při východu slunce?
Když je volno, tak ano. Ale my máme
v běžných časech jiný rytmus života
než lidé, kteří normálně chodí do práce.
Dopoledne odejdeme a vracíme se po
půlnoci, ve dvě ve tři v noci.
U domu máte i zahradu. Baví vás zahradničení?
Zahradničení je dobrý relax, baví mne
to a myslím, že se o zahradu starám
vzorně. Občas i něco pěstuji.
Spolu se Sabinou Laurinovou jste
moderoval oblíbený zábavný pěvecký pořad Do-re-mi, při němž jste poznal i svoji nynější manželku. Byla
to láska na první pohled?

Nebyla, náš vztah vznikal pomalu.
Tak jak to tedy bylo?
Když jsme dělali Do-re-mi, tak to ještě
nebyla doba takových velkých show
jako nyní. Točili jsme tři díly během jednoho dne, kdy se představilo jednadvacet lidí. Takže Monika zpívala, dozpívala a zase odjela. Za nějakou dobu hrálo
moje divadlo v Prostějově a na něj se
přišla Monika podívat a ptala se mne,
zda si ji pamatuju. Nepamatoval jsem si
ji, ale po tom představení jsme se skamarádili, vyměnili si telefony a pak už to
bylo jednoduché.
Co vás na herectví po tolika letech
stále baví?
Herectví je moc dobré povolání, když
se umí a když herec na jevišti netrpí, ale
baví ho to. Vždy s nadsázkou říkám, že
na jevišti je to nejlepší, protože zapomenete na všechny složenky, povinnosti,
nikdo vás nepronásleduje. Cítím se tam
velmi dobře.
Sršíte pozitivní energií. Kde ji berete, čím se dobíjíte? Máte nějakou
speciální radu, doporučení?
Strčím se do zásuvky. Ne, vážně, to je
asi dáno od pánaboha. A jak se říká, optimista je špatně informovaný pesimista. Člověk nemůže mít na světě všechno
a musí se spokojit s tím, co má.
V letošním roce na podzim oslavíte
významné životní jubileum. Dáváte
si předsevzetí do další desítky let?
Myslíte padesátku? (úsměv) Předsevzetí se mají dávat a jsou od toho, aby se neplnila. Já si dám předsevzetí, že do dal-

ších padesáti let budu stejně pilný, jako
jsem teď, a doufám, že mne ta chuť neopustí, protože mně se na tomhle světě
docela líbí.
Začátkem roku, ještě před pandemií, měl v Divadle Broadway pod vaším režijním vedením premiéru slavný americký muzikál ze třicátých let
minulého století Zasněžená romance. Kdy ji zase uvidíme?
Starší generace bude znát stejnojmenný
film, který mne a jednoho kamaráda
před pětadvaceti lety inspiroval k napsání scénáře. Vzniklá inscenace byla velmi úspěšná, a tak jsem si řekl, že by nebylo špatné ji oživit, ale udělat ji trochu
jinak. Naše Zasněžená romance je tak
o něčem jiném než film. Základem je
slavná swingová kapela Glenna Millera, která si vezme sirotka z válčící Evropy. A ten sirotek není batole, jak si
všichni mysleli, ale zpívající slečna. Zasněženou romanci budeme hrát znovu
od října v Divadle Broadway.
V muzikálu i hrajete a zpíváte hlavní
roli Haryho Scota. Kdo jsou další
protagonisté?
V prvé řadě je to Tereza Mátlová, slavná operní zpěvačka, s níž vytvářím
ústřední dvojici. Sirotka z Evropy zpívá
Nikola Ďuricová. A podařilo se mi sehnat bezvadnou kapelu, tanečníky a další zpěváky.
Na co dalšího se můžeme těšit?
Připravuji ještě jeden muzikál na zajímavé téma a zase s bezvadnou muzikou. Také šetříme a sháníme penízky na
zajímavý film, tak se nechte překvapit.

Ústecký kraj
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Obyvatele Vrbky děsí plán na
výstavbu nového vepřína
Místní se obávají
zápachu, hluku
a zvýšené dopravy.
MILOSLAVA HÁLOVÁ
VRBKA | Obrovskou vlnu nevole vyvolává mezi obyvateli Vrbky záměr postavit v obci vepřín. Svůj nesouhlas dali najevo při veřejném projednání posuzování vlivu projektu na životní prostředí,
které se konalo minulý týden v Budyni
nad Ohří, pod niž Vrbka spadá.
Výkrmnu pro více než 6 tisíc prasat
chce v bývalém zemědělském areálu postaveném v 60. letech minulého století
vybudovat společnost Agro Jesenice.
Místní nejen z Vrbky, ale i z okolních
obcí mají obavy z hluku, dopravní zátěže a hlavně ze zápachu. Celý provoz je
totiž navržen jako celoroštové ustájení,
pod kterým jsou takzvané kejdové vany.
„K odstraňování kejdy bude docházet
zhruba jednou za týden a po jejím zpracování na digestát se aplikuje na pole
v okolí,“ uvedl během projednávání Radek Přílepek, zpracovatel dokumentace
k vepřínu.
Ředitel společnosti Agro Jesenice Josef Kubiš se snažil nespokojené obyvatele uklidnit tím, že firma použije nejmodernější technologie. „Navržený provoz
splňuje všechny parametry v rámci Evropské unie,“ popsal Kubiš.
Pokud by měl vepřín v obci opravdu
stát, je podle místních potřeba splnit
řadu podmínek. Například snížit počet
prasat, trvale zakrýt nádrže na kejdu
nebo určit trasy pro dopravu do a z areálu ve Vrbce. Investor už některé připomínky do dokumentace zapracoval.
„My těch změn ale požadujeme víc

Stavbu nového vepřína lidé ve Vrbce u Budyně nad Ohří odmítají. Zvýšené dopravy, zápachu a hluku se obává
i místní obyvatel Jaromír Trejbal (na snímku).
FOTO | IVETA LHOTSKÁ
a jsou tak zásadního charakteru, že dokumentace, o které se nyní bavíme, neodpovídá tomu, k čemu se investor v minulosti zavázal. Chci požádat Ústecký kraj
(který vydává posudek o vlivu projektu
na životní prostředí), aby už v tuto chvíli
vyslovil nesouhlas s dokumentací a požádal investora o přepracování,“ sdělil
na setkání Marek Poch z Budyně nad
Ohří, který se stavbou vepřína v podobě,
jakou nyní investor prezentuje, rozhodně nesouhlasí.
Stejného názoru je i krajský zastupitel
Miroslav Andrt (ČSSD). „Jako člen krajské samosprávy budu apelovat na to,
aby byl záměr vrácen na začátek a po dopracování byl předložen k novému po-

souzení,“ podotkl Andrt. Budyně a její
místní část Vrbka však podle něj mají jednu nevýhodu. „Historicky už tady nějaký
areál velkochovu stál a toto území nebylo
vyňato z územního plánu a navrženo k nějaké transformaci. Investor to má o to
snazší,“ poznamenal Andrt.
Obavy z výstavby vepřína má i Dominika Ochová z nedalekých Mšeného-lázní. Silnice, po které má vést doprava, přímo protíná ochranné pásmo přírodní památky Slatiniště Vrbka. „Je to jedinečný
a jediný zdroj léčivé slatiny, který těžíme a léčíme jím víc jak deset tisíc klientů ročně,“ vysvětlila Ochová. Podle jejího názoru při první nehodě auta převážejícího kejdu vezme slatiniště za své.

Proti výstavbě výkrmny prasat nedávno vznikla i petice, pod niž se podepsalo
453 obyvatel Budyně nad Ohří a okolních obcí. Jeden z jejích bodů zmiňuje
obavu ze značného poklesu ceny nemovitostí. Podle některých diskutujících už
opadl zájem o koupi zdejších domů. Archy s podpisy místních předali petičníci
zástupci Ústeckého kraje, který se jednání zúčastnil. Ačkoliv investor přislíbil
zapracování připomínek do projektu,
místní nepřesvědčil. „Můžu prohlásit za
Budyňsko: My vás tady fakt nechceme.
Věřte tomu, možná vám to někde procházelo snáz a tady vám to možná projde
taky, ale my vás nechceme,“ uzavřel za
všechny diskutující Poch.

INZERCE

Doprava, logistika

Věda a výzkum
Odborný pracovník transferu technologií

Skladník 24 – 29.000 Kč
Skladník - obsluha míchacího centra

23 000 - 28 000 Kč / měsíc

Postdoctoral fellowship at Laboratory of Reproductive Biology

Warehouse manager

40 000 - 60 000 Kč / měsíc

Bioanalytici - zdravotnická laboratoř

Skladník/ manipulant (13. plat)

22 000 - 26 000 Kč / měsíc

Chemik-analytik

Více na www.jobdnes.cz

t í řídí í
í
Více na www.jobdnes.cz

Potravinářství a chemie

Řemesla, výroba

Pracovník farmaceutického průmyslu
Inženýr/ka do výroby v potravinářství

45 000 - 45 000 Kč / měsíc

Specialista validace
Operátor výroby v oblasti farmacie
ů
Více na www.jobdnes.cz

25 000 Kč / měsíc

20 000 Kč / měsíc
25 000 - 32 000 Kč / měsíc

i ý

Kč /

ě í

Vedoucí výrobní linky

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Seřizovač linky - junior

24 000 - 33 000 Kč / měsíc

Seřizovač výroby

23 000 - 29 000 Kč / měsíc

Mistr elektrodílny

40 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz
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Francouzský spisovatel Tristan Bernard: Mládí je krásná věc. Ne protože dovoluje dělat hlouposti, ale protože ...

Tajenka: ...dává čas je napravit.

INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

ČERVEN / ČERVENEC 2020

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

OPLATKY čokoládové
146 g

ESÍČKA
220 g

OPLATKY citrónové

KOKA

DERBY

180 g

220 g

146 g

OPLATKY nugátové
146 g

VĚNEČKY kakaové

VĚNEČKY žloutkové

OPLATKY lískooříškové
146 g

150 g

150 g

FLORENTA čokoládová
CLUB
140 g

PM

OBIL A NAK

UP

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

Ě JI

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat
max. 1 odměnu denně.
Akce platí od 1. 6. 2020 do 31. 7. 2020 ve vybraných prodejnách sítě COOP.
Dostupnost zobrazeného zboží z nabídky se může na jednotlivých
prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

OO

LE VN

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní
kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru:
COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.:
COOP 01062020 12345)

TE

Více na: www.coopmobil.cz

150 g

UJ

Pořiďte si COOP Mobil, vyberte
až 5 čísel kamarádů, rodiny,
známých a volejte mezi nimi
zcela ZDARMA!
AKCE
ČASOVĚ
OMEZENA!

OPLATKY s vanilk. příchutí

C

112 g

SI

FLORENTA mandlonugátová

POŘIĎTE

112 g

Ústí, Litoměřice a Děčín
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Motorismus v genech. Školák
krotí úspěšně auta smykem
Sága rodiny Doubků
v motosportu pokračuje
již ve třetí generaci.
PETR BÍLEK
CHABAŘOVICE | Ještě mu teče nafta
po bradě, ale auto už přivede do kontrolovaného smyku tak zručně, že by ho
možná angažovali i do bijáku Rychle
a zběsile. Ostatně, každý díl viděl snad
desetkrát. Seznamte se: Vladimír Doubek nejmladší, třetí pokračovatel úspěšné motoristické dynastie. V pouhých 13 letech se z něj stal drifter neboli smykař.
„Nebojím se. Vůbec. Jen o auto,“ hladí
školák své modré BMW E46 330i, zaparkované u domu. Děda Vladimír Doubek nejstarší vnuka pozoruje a je cítit,
jak je na něj pyšný. „Už jsem moc nevěřil, že náš závodnický rod bude pokračovat. A přece to přišlo!“
Právě u nejzkušenějšího z rodiny motoristická sága začala. V šestnácti se
vrhl na motokros, dva dny před devatenáctými narozeninami si zlomil páteř.
Porušil si míchu. „Vypadalo to na vozejk,“ líčí nynější šedesátník. „Chodil
jsem s holkou, posílal jsem ji pryč, myslel jsem si, že je konec světa.“
Nebyl. Naopak. Když zjistil, že se
v jeho Ústí nad Labem pořádají závody
automobilů do vrchu, dostal novou chuť
do života. „Čuměl jsem jak blázen
a řekl si: To je ono!“ vybavuje si. „Během dvou let jsem začal jezdit, oženil
se, narodily se nám děti, všechno se převrátilo do pozitivna. Nakoplo mě to!“
Berle sice od té doby už neodložil, ale
nestydí se za ně. „Patří ke mně.“ Stejně
jako závodnická minulost, vyšperkovaná dvěma československými tituly v závodech do vrchu i okruhovými vavříny.
Jeho syn – taky Vladimír, jak jinak –
ho odmala na motoristické podniky doprovázel. „Pinďa tam pobíhal a dělal
bordel,“ směje se Doubek I. „Pak se za
mými zády začal v garáži vrtat do aut.
V patnácti závodil s fiestou, v šestnácti
byl mistrem republiky do vrchu se Suzuki Swift 1.3 GTi.“
Následovaly další úspěchy, tím nejblyštivějším v podání Vladimíra Doubka prostředního neboli Pindi byl titul vrchařského vicemistra Evropy s Fordem
Escort Cosworth v týmu Petra Vojáčka.
Do kopce se řítil i s „plackou“, prototypem Osella, v anketě Zlatý volant skončil v roce 2000 třetí. „Hrozně mě to bavilo, auto mi padlo do ruky. Táta mě ani
nemusel učit, stejně jako já neučím svého kluka. Závody do vrchu jsem miloval, v lese to je velký adrenalin, ale já se
toho nikdy nebál,“ ohlíží se 38letý Dou-

Tři generace Doubků propadly motoristickým závodům.
bek II. za svou kariérou. „Zkusil jsem si
i okruhy. Placka Osella byla moje poslední věc, potom jsem skončil. V létě
2007.“
Postavil si dům v Chabařovicích, kde
pracuje jako autoelektrikář, manželka
Martina mu porodila dva kluky. Vladimíra III. a Honzíka. A po deseti letech
se vášeň k motosportu v rodině opět rozdmýchala. „Táta řekl, že kluci budou
jezdit motokáry, a za týden už byly
doma,“ popisuje Martina Doubková,
jak se v roce 2017 u nich začalo závodit.
Paradoxně k tomu pomohly i zdravotní potíže nejmladšího z Vladimírů. Hrál
fotbal, jenže kvůli vleklým trablům
s kotníkem musel přestat. Doktoři mu zakázali všechny kroužky, do toho přišla
i cukrovka. „Takže jsem zahlásil: Pojedeme motokáry, tam ti kotník ani cukrovka
nevadí!“ vypráví Doubek prostřední.

Nástup Vladimíra III.
A zase šlo všechno jako po drátkách.
Vladimír III. se v prvním roce s motokárami seznamoval, ve druhém přešel do
silnější třídy o obsahu 100 ccm a vyhlásili ho nejúspěšnějším nováčkem roku. Načež začal pokukovat po autě. Loni se zamiloval do driftů, tedy do závodů, při
nichž se jezdí do zatáček kontrolovaným
smykem. „S tátou jsme se byli podívat
na pár závodech driftů a strašně nás to
chytlo,“ svítí nejmladšímu Vladimírovi
oči. „Táta mi pak doma postavil trenažér,

takže jsem nejprve trénoval na něm.“
Při mistrovství republiky v Mostě jel
– ještě tréninkově – svůj první drift. „Neměl jsem vůbec strach, ale nevěděl jsem,
co čekat. Zkoušel jsem si auto, řazení,
spojku,“ vykresluje a táta dodává: „V sobotu začal, v neděli už jezdil bokem.“

„

Dostat vůz do
smyku je
jednoduché. Těžké je
udržet drift ve správné
pozici a ve správném
úhlu a čistě z něj vyjet.
Má štěstí na lidi. Na chabařovickém
plochodrážním areálu u Martina Fridricha poprvé krotil auto. Ve dvanácti letech! A trénovat ho začal Martin Grejtovský z Ústí nad Labem, mistr republiky 2019 ve driftech v kategorii Street.
Nedávno na letišti v Březně u Chomutova mladík poprvé závodil. Akce se
jmenovala Drift Days Champions a šesťák chabařovické základní školy si přál,
ať se ze zhruba tří desítek startujících
prokouše alespoň do top 16, která už jezdí vyřazovací tandemové battly. Při
nich soupeří dva jezdci ve dvou jízdách,
chaser (ten vzadu) musí kopírovat jízdu
lídra (ten vpředu), potom si svoje role
prohodí.

FOTO | PETR BÍLEK

„Vyhrál jsem kvalifikaci, i když mi
praskla pneumatika a třetinu jsem jel na
ráfku,“ šokoval všechny, za což sklidil
obrovský potlesk. Šlo ale teprve o začátek, protože i v battlech ukázal, že kroutit volantem umí. Zkušenější soupeře vyřazoval, až ve finále našel přemožitele.
Stříbro, to byla senzace.
Dědu i tátu svým vystoupením
nadchnul. „Jsem hrdý. Když budou
dobré výsledky přibývat, budu se mu
snažit pomoct do vyšší kategorie,“ slibuje otec. Na rozdíl od svého potomka
driftovat neumí: „Zkusil jsem to, nejde
mi to. I když jezdí krátkou dobu, stoprocentně by mi nandal. Nemám ho co
učit.“
Mladík s lenonkami na očích tátu popíchne: „Já tě neposlouchal ani v motokárách.“ Pak vysvětluje: „Dostat vůz do
smyku je jednoduché. Těžké je udržet
drift ve správné pozici a ve správném
úhlu a čistě z něj vyjet.“
Třeba jednou bude sbírat úspěchy jako
další závodníci z motoristického „klanu“
Doubků. „Řada lidí z něj byla unesená,
fandili mu. Ale neznamená to, že se rodí
hvězda. Až čas všechno ukáže,“ nelétá
v oblacích Doubek prostřední.
Zato jeho syn létá na asfaltu. Už pět
let předtím, než si bude moct pro řidičák. „Když si ho dělal Pinďa, už byl vicemistr Evropy. Uvidíme, co mladý,“
mrkne děda na svého vnuka. Na dalšího
z Doubků, v němž se probudily závodnické geny. Ty rychlé a zběsilé.
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Relaxační víkendové a týdenní pobyty
Vánoční a silvestrovské pobyty

TŘEBOŇSKÉ LÁZNĚ:

Info a rezervace:
Tel.: 384 754 555 / rezervace@berta.cz

PŘIJEĎTE,
OTEVÍRÁME...
Tradice slatinného lázeňství, kvalitní péče,
příjemné prostředí, bohatá kultura, to je
přesně ten tip na Vaši letošní dovolenou.
Speciální nabídky a akční pobyty na
www.laznetrebon.cz

L
Lázně
Aurora otevřeny od 25. května
Relaxační víkendové a týdenní pobyty
Wellnesscentrum Aqua viva
Vánoční a silvestrovské pobyty
LÁZNĚ TŘEBOŇ
POHLADÍ TĚLO I DUŠI…

Info a rezervace:
Tel.: 384 750 555 / rezervace@aurora.cz

