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Mladí adepti do horské
služby nezvládají testy
NÁŠ KRAJ

Zajímavosti, rozhovory,
příběhy z regionu ...str. 17 až 40

NOVÉ ZVÍŘECÍ HVĚZDY

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

Horské službě vděčí řada lidí za zachráněné zdraví či život. Letos na konci dubna například její pracovníci pomáhali
zachránit mladého horolezce, který spadl při lezení z desetimetrové výšky.
FOTO | HORSKÁ SLUŽBA JESENÍKY

Zájemců o práci v horské službě je dost, ale
problémem jsou vstupní testy. Záchranáři proto
zvažují zvýšení věkového limitu pro dobrovolníky.
JOSEF GABZDYL
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Pomáhat lidem v krásném horském prostředí
Beskyd nebo Jeseníků. Takovou motivaci a představu má řada zájemců o práci v rámci horské služby. Jenže záhy
často přijde pro uchazeče nemilé vystřízlivění.
„O zájemce nouzi nemáme, ale kluci

bohužel dost nedávají naše náročné přijímací testy, které musejí splnit. Je nám
to líto, ale nelze slevit, protože práce to
je sice krásná, ale také velmi náročná,“
konstatoval náčelník Horské služby Jeseníky Vítězslav Kaller.
Například zhruba šestnáctikilometrový běh v horském terénu musejí adepti
zvládnout za hodinu a dvacet minut.
„Fyzické předpoklady jsou pro tuto zod-

povědnou práci prostě zásadní,“ zopakoval Kaller.

PRÁZDNINY „DOMA“

Cestovatelskou hrou chtějí
oslovit národ
...str. 10

Velké problémy dělá
občas i lyžování
Zájemci také musejí prokázat, že umějí
dobře lyžovat. Když se při zkoušce ukáže, že tomu tak není, snaha končí.
„Opravdu pak v terénu nelze nikoho
učit lyžovat,“ poznamenal náčelník
Horské služby Beskydy Radan Jaškovský. Horská služba podle jeho slov dělá
nábory průběžně, a to vždy, pokud se
objeví více žadatelů.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

PADDLEBOARDY

Češi podléhají kouzlu
„prken z Havaje“ ...str. 12 a 13
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Festival láká na
regionální kapely
a Jima Čerta
HÁJ VE SLEZSKU | ZeměZvrat-Slunovrat, hudebně poetický a divadelní festival se uskuteční v sobotu 27. června na
Slezském Gruntě v Háji ve Slezsku –
Smolkově. Pozvání přijaly regionální
kapely zaměřené na ska nebo punk, ale
nebude chybět ani česká undergroundová legenda, písničkář a harmonikář Jim
Čert.
„Festival nese podtitul Za navrácení
kultury a chceme jím probudit a hlavně
dostat zpět do normálu všechny bytosti
toužící po kultuře,“ říká za organizátory
Libor Bálek.
Mezi vystupujícími bude například
karvinská ska kapela All Ska Pone's,
která své poslední album věnovala veršům básníka Františka Gellnera. Z Ostravy přijedou Pomleté kosti zaměřené
na stylový hardcore, Krnov budou reprezentovat Rockin' Jackals hrající hudební styl psychobilly s efektním využitím
kontrabasu.
Na temnější notu naladí doom metaloví Social Party z Bruntálu. „Jejich pomalý styl a temné kytarové riffy s podmanivě dunící atmosférou a skřehotavým
zpěvem jsou jistou specifikou, ale určitě vás dostane na zem, nebo hluboko
pod ní,“ láká na kapelu Libor Bálek.
Bohumínští punkoví veteráni 128 Posledních vystoupí na festivalu nově pod
taktovkou Choosého z kultovní kapely
Nitrocel.

S harmonikou
a Tolkienovými texty
Vrcholem hudebního programu pak
bude vystoupení expresivního harmonikáře Jima Čerta, který texty svých balad
vytváří z děl českých básníků, ale také
s využitím textů J. R. R. Tolkiena. Na
Slezský Grunt se pravidelně vrací, naposledy v něm vystupoval v roce 2017.
K hudbě se přidruží pestrý doprovodný program. „Diváci se mohou těšit na
exhibici ve slam poetry. Jedná se o moderní formu přednesu poezie, který si
získává čím dál větší oblibu, zejména
mezi studenty. V rámci festivalu se
představí matador Slamu Jirka Juráň
z Olomouce, dále pak Libor ZH, Sima
Kopecká a Milan Šťastný,“ vypočítává
účinkující Bálek.
Nebude chybět ale ani amatérský soubor Divadlo Grunt s tematickou hrou
Horníci. Jednotlivé pauzy pak vyplní
takzvané Divné kino s projekcemi netradičních filmů. Festival se uskuteční ve
venkovních i vnitřních prostorách restaurace a začne v 15 hodin, brány areálu se otevřou o hodinu dříve.
(mao)

Studenti navrhli nové
využití bazénu v Opavě
Místo bazénu sál pro
gymnastiku i výtečná
práce se světlem při
návrhu domku. Studenti
opavské stavební
průmyslovky ovládli
republikové soutěže.
ŽANETA MOTLOVÁ
OPAVA | Očekávané uzavření stávajícího plaveckého bazénu v Opavě poté,
co město postaví nový akvapark, zaujalo dvojici studentů opavské stavební
průmyslovky Lenku Ausficírovou a Ondřeje Bradávku. Vymysleli pro něj nové
využití a proměnili jej ve sportovní komplex s gymnastickou halou. Se svým
projektem zvítězili v celostátním kole
Středoškolské odborné činnosti.
„Bazén jsme přeměnili na gymnastickou halu hlavně kvůli nedostatečnému
zázemí opavských gymnastů,“ vysvětila původ nápadu Lenka Ausficírová.
Ona i její kolega dříve gymnastiku dělali a vědí, co gymnasté potřebují.
„Zázemí je momentálně v Kylešovicích, ale svou kapacitou nestačí. Není
možné tam trénovat složitější sestavy
na kladině nebo hrazdě, je tam i malý
prostor pro přeskoky, pro rozběh,“ dodala studentka.
Gymnastický sál by umístili přímo
tam, kde se nyní plave, protože prostor
disponuje velkou světlou výškou. V přilehlých částech objektu našli místo pro
další aktivity, od jógy přes bouldering,
parkour, skateboarding, lasergame
i wellness. „Vybrali jsme aktivity, o kterých víme, že v Opavě či blízkém okolí
nejsou k dispozici, anebo takové aktivity, které nám dávalo smysl na gymnastiku navázat,“ upřesnil Bradávka.
Na návrhu pracovali rok a půl a vyplatilo se, opanovali celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti. Že se opavským studentům stavebních oborů daří,
ukázal i další úspěch Ondřeje Bradávky, a to jeho návrh rodinného domku
v soutěži King of Daylight, kde se stal
absolutním vítězem. Projekt nového využití bazénu chtějí studenti ještě probrat
s opavskými gymnasty. „Pokud by se
návrh sešel s úspěchem, mohl by se posunout někam výše,“ uzavřel Bradávka.

Absolutní vítězství v soutěži King of Daylight zajistil opavské stavebce návrh rodinného domu Ondřeje Bradávky. VIZUALIZACE | PROJEKT ONDŘEJE BRADÁVKY

Vnější vzhled budovy bazénu v návrhu studentů větších změn nedoznal,
vnitřek zcela proměnili. Počítají i s občerstvením. VIZUALIZACE | SOČ STUDENTŮ
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Mladí adepti nezvládají testy
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„

A náročnost přijímacích zkoušek je
shodná v celé republice. Další nereálnou představou zájemců zůstává podle
obou náčelníků domnělá rychlost zaměstnání u horské služby.

Znám kolem
sebe dost
chlapů starších čtyřiceti
let, kteří jsou kondičně
velmi zdatní.
Ve skutečnosti to trvá mnohem déle,
než se adepti domnívají. „Věnuje se jim
metodik a další kolegové a asi rok prověřují, jak zvládají různé situace. Musejí se naučit práci s lanem i další nutné
věci. Nejlépe když jsou nejprve našimi
dobrovolníky a sezonními pracovníky.
Zjistíme, co umějí, a oni si vyzkouší náročnost práce,“ popsal Kaller.
Horské služby Jeseníků i Beskyd
mají stavy profesionálních záchranářů
naplněné, ačkoliv náčelníci přiznávají,
že pokud by jich mohlo být více, určitě
by to přivítali. „Ale to je už otázkou financí,“ poznamenal Kaller.

Dalším z limitů zůstává zatím věk,
dobrovolníkem se totiž nemůže stát nikdo starší čtyřiceti let. Je však možné, že
se to v budoucnosti někde změní a v horách by záchranářům mohli pomáhat
i lidé starší, například do padesáti let.
„Určitě bych s tím za určitých podmínek souhlasil a pomohlo by to doplnit
stavy dobrovolníků. Znám kolem sebe
dost chlapů starších čtyřiceti let, kteří
jsou kondičně velmi zdatní, mají už stabilní zaměstnání i zázemí a přemýšlejí,
jak smysluplně zaplnit volný čas,“ vysvětlil šéf záchranářů z Jeseníků.
Podobně hovoří i jeho beskydský kolega. „Já bych se zvýšením dobrovolnické věkové hranice také souhlasil, ale
současně se zachováním podmínek pro
přijetí, jako mají mladší ročníky,“ nastínil. Zájemcům Jaškovský doporučuje,
ať nejprve kontaktují vedoucí okrsků
horské služby, kde žijí nebo chtějí působit, a ti jim vysvětlí, jaké mají možnosti
a šance.
Horské služby nejspíše čeká jedna
z nejnáročnějších letních sezon v historii. Předpokládají totiž, že mnoho lidí,
kteří v minulých letech vyjížděli na dovolené do zahraničí, zůstane kvůli obavám z pandemie koronaviru v tuzemsku. A jedním z jejich prázdninových
cílů se určitě stanou i hory.

Na horské záchranáře jsou kladeny vysoké nároky. Při svých zásazích se
musí potýkat s extrémními situacemi.
FOTO | HORSKÁ SLUŽBA ČR

INZERCE

KDYŽ
CHCETE JEZDIT.
NE ČEKAT.

ŠKODA FABIA od

239 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 4,5–4,8 l/100 km, 103–111 g/km

Ilustrativní fotograﬁe

Akční skladové vozy ŠKODA jsou vám
okamžitě k dispozici. Stačí jen nastoupit.
Vyberte si z akční nabídky skladových vozů, které snadno vyhoví vašim potřebám. Pořiďte si
například vůz ŠKODA FABIA 1.0 TSi, který vás nadchne svou prostorností, výkonem i spolehlivou
bezpečností. V testování bezpečnosti od nezávislé organizace Euro NCAP získal vůz maximální
možné hodnocení v podobě pěti hvězd. Model ŠKODA FABIA s motorem 1,0 TSi o výkonu je
dostupný již od 239 900 Kč včetně zvýhodnění 72 700 Kč. Přijďte si k nám vyzkoušet váš nový
vůz. Těšíme se na vaši návštěvu.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Auto color Design s.r.o.
Staroměstská 3
792 01 Bruntál
Tel.: 607 604 980, 602 730 385
www.autocolordesign.cz
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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 – Brno, Solniční 13, Tel.: 603 485 226
CK Hungariatour – Ostrava, Českobratrská 2227/7, Tel.: 603 159 357
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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
Ostrava

BG Technik cs, a.s.,
Výstavní 123/11,
tel.: 596 781 718, 602 750 655

Šumperk - Vikýřovice

Nazet, s.r.o.,
U Kaple 339,
tel.: 583 212 419, 602 571 968

Hranice

GardenTechnik ŠOBORA,
Tř. 1. máje 2074,
tel.: 581 604 962

Nový Jičín

Zahradní centrum HUSQVARNA,
Nerudova 50,
tel.: 774 864 206

Další nejbližší prodejny: Frýdek-Místek,

Olomouc 2x,
Přerov, Konice 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-
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PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S
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MALOTRAKTORY

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

/
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/
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/

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:
Hranice I - Město, GardenTechnik ŠOBORA, Tř. 1. máje 2074, T 605 332 063 / Konice, Zahradní technika Konice, Smetanova 53, T 722 744 267 / Nový
Jičín, ENVIRO-HIK, s.r.o., Nerudova 50, T 556 315 569 / Olomouc, AGROCENTRUM DFG, Týnecká 826/55, T 585 154 632 / Ostrava, BG TECHNIK cs, a.s.,
Místecká-Rudná , T 596 781 718 / Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 / Uherský Brod-Těšov, MIKRA ZAHRADNÍ
A LESNÍ TECHNIKA, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028

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.
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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
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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.
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Zajímavosti, příběhy
a rozhovory z regionu

STEEL
FOR GREEN
KAŽDÝ ROK DODÁME

50 000 tun oceli
PRO 3 000 VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN
12 000 000 tun méně CO2

NAŠE OCEL POMÁHÁ PL ANETĚ
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Kultura
i sport. Tipy
na letní akce
Měsíc autorského čtení, shakespearovská divadelní představení na
Slezskoostravském hradě, zábava v Dolní oblasti Vítkovice, koncerty
nejen v Ostravě. Nabídka letních akcí v kraji je i letos bohatá.
MARTIN JIROUŠEK

P

rázdniny není třeba trávit
doma. Byť mnoho akcí či festivalů odložilo letošní ročník kvůli
pandemii koronaviru na příští
léto, prázdninový program akcí
v kraji je i tak dostatečně pestrý a zajímavý. Volit můžete mezi hudbou, divadlem,
výstavami i sportem.
MICHAL ŽÁČEK V DOLNÍCH
VÍTKOVICÍCH
Fenomenální saxofonista Michal Žáček
z Ostravy, který si zahrál v kapelách Richarda Müllera, B-Side Bandu nebo třeba s Vlastou Redlem, vystoupí 11. července v Dolní oblasti Vítkovice. Zahraje společně s chorvatským kytaristou a zpěvákem Mário Šeparovičem. Nabídnou své
srdcovky z repertoáru hvězd, jako jsou
Eric Clapton, Sting, George Harrison,
Leonard Cohen, Eagles a další.
LÉTO POD PECÍ
Koncerty, divadlo, letní kino i sport nabídne prázdninový program s názvem

BOLT TOWER V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICE SE SICE LETOS COLOURS OF OSTRAVA KONAT
NEBUDOU, PŘESTO BUDE PROSTOR POD BOLT TOWER PLNÝ ZÁBAVY. FOTO: PETR SZNAPKA, ČTK
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Léto pod pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Jedná se o náhradní program za zrušené festivaly Colours of Ostrava nebo Beats for Love a Ostrava v plamenech. „Letní sezona v Dolních Vítkovicích je letos
ovlivněna opatřeními proti covidu-19,
proto DOV přichází s programem, který
se bude odehrávat v prostoru pod známou Bolt Tower a v jejím okolí,“ říká Eva
Kijonková, tisková mluvčí DOV. Součástí
Léta pod pecí je i Víkendov – dětská zóna
plná adrenalinových atrakcí. Ta bude v
provozu denně, opět poblíž Bolt Tower.
BO KULTURA JEDE!
Až několik akcí týdně nabídne v letních
měsících ostravské Trojhalí v rámci podpůrného programu Bo kultura jede!
2. července to bude například AC/DC revival, o den později Heidi Band se známou zpěvačkou Heidi Janků. 4. července
v hale vystoupí Janáčkova filharmonie.
Připraven je také kabaret Hrdobci v režii
showmana Jakuba Horáka anebo
talkshow Kafrárna pod vedením Petra Kubaly. Program je omezen na přibližně hodinové trvání a vstupné je možno zakoupit pouze online. Bo kultura jede! reaguje
na stávající vládní omezení z důvodu
pandemie covidu-19. Umělcům je tak

k dispozici profesionální technika, která
umožňuje uspořádat hudební koncert jakéhokoliv druhu, menší divadelní před-

„LETNÍ SEZONA V DOLNÍCH
VÍTKOVICÍCH JE LETOS
OVLIVNĚNA OPATŘENÍMI
PROTI COVIDU-19, PROTO
DOV PŘICHÁZÍ
S PROGRAMEM, KTERÝ SE
BUDE ODEHRÁVAT
V PROSTORU POD
ZNÁMOU BOLT TOWER
A V JEJÍM OKOLÍ.“
stavení, recitál, autorské čtení nebo i taneční vystoupení.
MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ
Červenec v Ostravě je neodmyslitelně
spjatý s literaturou a takzvaným Měsícem autorského čtení. Letošní ročník
bude ve znamení Maďarska. Prostor divadelní Dvanáctky vedle Divadla Jiřího My-

rona tak opanují nejzajímavější jména
české literatury v domácí linii, zatímco tu
zahraniční obstarají spisovatelky a spisovatelé z Maďarska.
„Maďarsko je letos čestným hostem
festivalu, který se uskuteční pojednadvacáté, v Ostravě pak pojedenácté,“ vysvětluje ředitel festivalu Pavel Řehořík z pořádajícího nakladatelství Větrné mlýny. Festival se koná denně od 2. července do
1. srpna. V 19 hodin vystoupí zahraniční
host, od 20.30 pak domácí hvězda.
„Platí, stejně jako tomu bylo v minulosti, že všechna čtení i následné debaty
jsou tlumočeny do češtiny, takže se diváci nemusejí bát, že se ztratí v poněkud
exotičtějším jazyce našich někdejších jižních sousedů,“ dodává Řehořík.
LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI OSTRAVA
Za zvýšených bezpečnostních opatření
se na Slezskoostravském hradě uskuteční tradiční Letní shakespearovské slavnosti.
„Pestrý program začne 24. července
Zimní pohádkou tradičně na Slezskoostravském hradě. Nově se diváci mohou těšit na Hamleta v produkci pražských kolegů, v hlavní roli s Hynkem Čermákem a
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Laudon,

klobouky i trocha pohybu

Návštěvnické centrum na Masarykově náměstí by mělo
být prvním místem, kam turista v Novém Jičíně zamíří. Mimo to, že zde získá mnoho užitečných informací,
může právě tady začít cestu za poznáním tohoto malebného města.
V domě, kde Návštěvnické centrum působí, se roku 1790
uzavřela životní pouť legendárního vojevůdce Ernsta
Gideona Laudona. Patří mu tady jedna z expozic. Spatříte v ní jeho jezdeckou sochu v životní velikosti vytvořenou 3D tiskem a zapsanou v České knize rekordů nebo
třímetrové dioráma Laudonovy vítězné bitvy u Domašova s více než 500 cínovými vojáčky. Také si vystřelíte z interaktivního otáčecího děla, případně si můžete zahrát
Laudoncaching, obdobu populárního Geocachingu.
Další expozice je věnovaná výrobě klobouků, která Nový
Jičín proslavila po celém světě. Její součástí je zkoušírna, v níž si můžete vyzkoušet kterýkoli ze 300 modelů.
Letošní novinkou je digitální zkoušírna, kde budete vybírat mezi 20 dámskými a stejným počtem pánských
klobouků. Jsou vyfotografované pomocí 3D technologie, a proto je lze virtuálně natáčet a pohybovat s nimi.
Díky tomu tady do písmene platí, že„na každou hlavu se
najde klobouk.“
Přes 200 let trvající nepřetržitou tradici výroby pokrývek hlavy vám přiblíží také Den pro klobouk, který Návštěvnické centrum pořádá několikrát ročně. Nejenže
si prohlédnete kloboučnickou expozici, ale historickým
autobusem Tatra podniknete komentovanou projížďku
mapující místní technické památky. Na závěr si vyrobíte

vlastní miniklobouček na unikátním parním stroji, který
v Česku nemá obdoby, a poté ho můžete dozdobit podle vlastních představ a fantazie.
Pokud zatoužíte po troše pohybu na čerstvém
vzduchu, požádejte v Návštěvnickém centru o zapůjčení discgolfových talířů a vyzkoušejte si
tento nenáročný sport na devítijamkovém hřišti v DiscGolfParku Bocheta na ulici Bohuslava
Martinů. Anebo si půjčte trekové hole a vydejte se na pěší túru za přírodními krásami a památkami Nového Jičína a jeho okolí.

Náš kraj

26. června 2020 21

Jaroslavem Pleslem, a po dlouhé době se
také vrací velmi oblíbená komedie Veselé paničky windsorské s Bolkem Polívkou,“ láká na přehlídku ředitel Andrej
Harmečko.
Naposledy bude na hradě k vidění populární Komedie omylů a tečku za letošním festivalem udělá hit minulého roku
– komedie Zkrocení zlé ženy. Na odloženou premiéru Bouře se diváci mohou těšit až v příštím roce.
LADNÁ ČELADNÁ
Příznivá situace a možnost pořádat akce
pro stovky osob umožňují konání festivalu Ladná Čeladná v původním termínu
7. a 8. srpna. Organizátoři dokonce počítají s možným navýšením diváků. Přehlídku navštíví populární čeští interpreti,
jako je Janek Ledecký, Čechomor, Vypsaná fixa, Vltava, Pavel Dobeš a řada dalších muzikantů a kapel. Pro děti zahrají
Mixle v piksle v produkci zpěváka Vypsané fixy Michala Maredy. Ladná Čeladná
je rodinným festivalem, a tak je otázka
bezpečí směřována zejména na dětského
diváka. Dětská scéna nabídne také program divadelní společnosti Cestovadélko
v podání herců z ostravské Staré arény.

DIVADLO NA HRADĚ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM HRADĚ
NEBUDOU CHYBĚT ANI LETOS. FOTO: ADOLF HORSINKA
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Heimstaden přichází s řadou vylepšení
a konceptem Přátelských domovů
Společnost RESIDOMO, největší soukromý poskytovatel nájemního bydlení v ČR, změnila název od
27. května na Heimstaden Czech. Přejmenování souvisí s lednovým prodejem firmy novému vlastníku,
jímž je švédská společnost Heimstaden Bostad AB. Ta vlastní bytové portfolio ve Švédsku, Norsku,
Dánsku, Nizozemsku, Německu a od počátku letošního roku i v České republice. Stala se tak čtvrtým
největším poskytovatelem nájemního bydlení v Evropě.
Společnost Heimstaden, která se stala evropským lídrem na trhu s rezidenčním bydlením, nyní chce
moderní a kvalitní domovy budovat i v České republice. „Věřím, že svým vysokým standardem služeb
a firemními hodnotami bude inspirovat i další poskytovatele nájemního bydlení v České republice ku
prospěchu všech nájemníků,“ říká generální ředitel Heimstaden Czech Jan Rafaj.
Mezi klíčové hodnoty Heimstaden patří pojmy péče – odvaha – otevřenost, filozofií firmy pak je
koncept Přátelských domovů. Investice proto putují nejen do domovů nájemníků, ale i lokalit v jejich
okolí. Heimstaden klade velký důraz na sociální oblast, ochranu životního prostředí a kvalitu života
nájemníků i zaměstnanců, o které pečuje a respektuje je. Nebojí se hledat nové cesty, jak vylepšit to,
co dělá, dokáže se rozdělit o své zkušenosti a ochotně pomáhá druhým v růstu.
„Pro celý český tým Heimstaden je důležité, že nový majitel kromě vysoké úrovně správy a péče o stávající
byty má rovněž vizi dalšího rozvoje portfolia a budoucích investic. Kvalita bydlení i našich služeb se za
posledních několik let zvýšila, s novým vlastníkem očekáváme ještě vyšší standardy,“ dodává Jan Rafaj.
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CIRK LA PUTYKA NETRADIČNÍ DIVADLO OŽIVÍ ULICE OSTRAVSKÉ PORUBY. FOTO: PETR TOPIČ, MAFRA

Doplňkem Ladné Čeladné pak budou
vzdělávací a pohybové workshopy, hry,
soutěže a dětské atrakce.
HAPPENING PRO CIRKULUM
Žongléři, akrobaté či pouliční kejklíři
z celého světa sice letos nezavítají na zrušený porubský festival Cirkulum, přesto
diváci o novocirkusové umění nepřijdou. V létě je totiž čeká náhradní akce
Happening pro Cirkulum.
„Abychom diváky o nový cirkus nepřipravili úplně, přišli jsme s novým projektem, který jsme přizpůsobili možnostem, jež nám současná nouzová situace
umožňuje,“ říká ředitel festivalu Václav
Pokorný.
Happening se uskuteční v Ostravě- Porubě v letním kině Amfi a v přilehlých ulicích 7. až 9. srpna. Zavítají na něj špičkové české novocirkusové scény jako Cirk
La Putyka, Cirkus trochu jinak, Losers
Cirque Company nebo Bratři v tricku.
Chybět nebudou ani začínající umělci a
performeři, počítá se s workshopy i s panelovou diskusí.
NEW OPERA DAYS OSTRAVA
Červnový festival NODO (New Opera
Days Ostrava) se přesouvá na poslední
prodloužený víkend v srpnu (28. až 30.
srpna).
„Inscenace, ve kterých byli obsazeni
umělci a umělecké týmy z USA a Japonska, přesouváme na příští rok. Naopak

do letošního programu přibíráme jednu
premiérovou inscenaci ze Slovenska
a doufáme, že na konci léta realizaci festivalu již nic nebude bránit,“ říká Petr Kotík, zakladatel festivalu a klíčová osobnost světové scény nové hudby.
NODO 2020 uvede pět inscenací. Ve

„ABYCHOM DIVÁKY
O NOVÝ CIRKUS
NEPŘIPRAVILI ÚPLNĚ,
PŘIŠLI JSME S NOVÝM
PROJEKTEM, KTERÝ JSME
PŘIZPŮSOBILI
MOŽNOSTEM, JEŽ NÁM
SOUČASNÁ SITUACE
UMOŽŇUJE.“
světových premiérách uvidíme opery
Marka Keprta a tandemu Michala Rataje
a Kathariny Schmitt, scénické provedení
monodramatu Richarda Ayrese, české
premiéry vokální opery Any Sokolović
a multižánrové opery Mira Tótha.
INVERZE
Třetí ročník literárního festivalu Inverze
se uskuteční 17.–22. srpna. Akce se stěhuje z Dolu Hlubina do nových prostor

a částečně se bude konat v novém působišti poblíž Sýkorova mostu v domě
v Kostelní ulici 24.
Návštěvníci festivalu tak budou jedni
z prvních, kdo uvidí nový ostravský kulturní prostor po rekonstrukci. Literární
čtení nebo koncerty se budou odehrávat
také v centru Pant nebo v antikvariátu Fiducia.
KINO NA HRANICI
Mezinárodní těšínská filmová přehlídka
Kino na hranici se bude konat v náhradním termínu od 21. do 26. srpna. Součástí bude například největší retrospektiva
tvorby slavného oscarového režiséra Miloše Formana.
„Připravili jsme pro všechny diváky
Kina na hranici komplexní režijní retrospektivu tohoto mimořádného tvůrce,
a to za účasti významných hostů, jeho
potomků i blízkých spolupracovníků.
Důvodů bylo pochopitelně více, mimo
jiné i fakt, že jsme v minulých letech naší
filmové přehlídky stále doufali, že se ještě podaří Miloše Formana do Těšína přivést. Osobní účast této legendy už sice
není reálná, ale její retrospektiva, jako
hold mistrovskému dílu, si své místo
v našem programu rozhodně zaslouží,“
říká Martin Novosad, ředitel české části
festivalu.
K vidění budou ale také další stovky filmů včetně nejnovějších premiér z Česka, Slovenska, Polska nebo Maďarska.

Inzerce

VELKOSÉRIOVÁ ZAKÁZKOVÁ KOVOVÝROBA

Jsme ryze česká společnost zabývající se velkosériovou zakázkovou kovovýrobou. Naši činnost
jsme zahájili před dvaceti lety s pár zaměstnanci a několika starými výrobními technologiemi v pronajatých prostorách. V současné době
máme vlastní výrobní závod s plochou přes
50 000 m2 a obratem na úrovni 2,5 mld. Kč.
Našimi odběrateli jsou přední společnosti automobilového, nábytkářského a strojírenského
průmyslu, výrobci zahradní techniky a stejně tak
i velké obchodní řetězce. S výrobky, které vyrábíme u nás v Českém Těšíně, se setkáte po celém
světě od Japonska až po Spojené státy americké.
Nabízíme širokou škálu služeb, která obsahuje
vše od vývoje a testování výrobku přes výrobu až
po pravidelné dodávky do určeného místa.
K výrobě používáme mnoho různých univerzálních i jednoúčelových, úzce specializovaných,
technologií. Díky několika práškovým lakovnám
dokážeme dát povrchu našich výrobků požadovaný vzhled. Pod jednou střechou zvládáme celý výrobní proces. Ten začíná zpracováním mateřského

www.kovona.cz

ocelového svitku na vstupní materiál a pokračuje
kompletní výrobou produktu, která je završena
zabalením do zákaznického balení a přípravou
k expedici.
Kromě produktů sériově vyráběných na zakázku,
jakými jsou různé polotovary nebo již hotové,
zabalené výrobky, připravené k přímému prodeji
v obchodních domech, vyrábíme a rovněž úspěšně prodáváme široký sortiment vlastních regálových systémů.
Jsme dlouhodobě úspěšnou společností a zároveň významným zaměstnavatelem regionu
s více než 800 zaměstnanci. V našich řadách najde
uplatnění široká škála odborných profesí a stejně
tak i pomocných dělníků. Nechcete se stát členem
našeho kolektivu i Vy?
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Památník v Hrabyni
má dvoje kulatiny

Památník II. světové války slaví. Před půlstoletím byl symbolicky položen
základní kámen a před čtyřiceti roky památník slavnostně otevřeli.
JOSEF GABZDYL

H

ned dvě kulatá výročí si letos připomínají v Národním památníku
II. světové války v Hrabyni na
Opavsku. Před půlstoletím byl symbolicky položen základní kámen a před čtyřiceti roky památník slavnostně otevřeli.
„Kvůli mimořádným pandemickým
opatřením jsme měli delší přestávku
a otevřeli až 12. května, ale nově si návštěvníci mohou prohlédnout základní
kámen, dosud ležící hodně stranou, k vidění je i samopal, který v 80. letech držely takzvané čestné stráže. Samozřejmostí

je výstava věnovaná bojům na jaře 1945,“
zmínila vedoucí památníku Kamila Poláková.
Komunistická strana Československa
ve druhé polovině 60. let rozhodla o výstavbě monumentálního památníku, přičemž expozice Ostravské operace tehdy
byla v zámku v nedalekých Kravařích.
A volba padla na planinu u obce Hrabyně. „O strategickou vyvýšeninu se v dubnu 1945 bojovalo týden,“ vysvětlila Poláková. „Padlo tady 280 vojáků Rudé armády, 14 civilistů, téměř 80 procent staveb v
obci bylo zničeno,“ připomněla.
Položení základního kamene památní-
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ku se uskutečnilo 29. dubna 1970, tedy
den před pětadvacátým výročím osvobození Ostravy.
Slavnostního poklepání se ujali tehdejší prezident Ludvík Svoboda, za války brigádní generál 1. československého armádního sboru, a sovětský maršál Andrej Ivanovič Jeremenko, který coby generál 4. ukrajinského frontu osvobozovací akce v roce 1945 řídil.
„Zajímavé bylo, že se poklepání kamene neuskutečnilo na místě, kde měl památník stát, ale v obci před tehdejším kulturním domem,“ poznamenala Poláková.

Náš kraj

Oba vojáci se otevření památníku nedožili. Jeremenko zemřel necelých sedm měsíců po návštěvě Hrabyně, Svoboda pak
v roce 1979.
Zhotovení památníku trvalo dlouhých
deset let. Na konci dvouleté architektonické soutěže se tvorby projektu ujala
dvojice architektů ze Stavoprojektu Ostrava. Jenže v březnu 1974 se vše zastavilo, protože se údajně zjistilo, že jeden
z tvůrců podoby památníku měl příbuzného ve wehrmachtu. Takže se prací chopili Rudolf Spáčil, Josef Kupka a Bronislav Firla, kteří nezačali od nuly, provedli
jen dílčí úpravy. „Přidali vyhlídku a velikostně přehodili železobetonové klíny.
Ten větší byl nově při pohledu na památník vpravo,“ poznamenala Poláková.
Samotná stavba začala v roce 1976, ale
ani ona nebyla ušetřena nepříjemností.
Pamětníci vzpomínají, jak se zvedla spodní voda a staveniště se proměnilo na koupaliště. Nakonec bylo v roce 1980 takřka
vše hotovo, přičemž podoba památníku
má údajně dva významy. „První verze
říká, že jde o vojáka vstávajícího k boji.
Druhá, ke které se přikláním, že větší klín
symbolizuje Rudou armádu a menší československé vojsko, přičemž oba klíny
směřují na Ostravu,“ popsala.
Slavnostní otevření se konalo 26. dub-
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na 1980. Prezident Gustáv Husák sice nedorazil, ale nechyběli třeba ideologický
tajemník komunistické strany Jan Fojtík,
předseda Federálního shromáždění
Alois Indra nebo šéf severomoravských
komunistů Miroslav Mamula.
Návštěvnost byla obrovská, na místo
jezdily školy, pracovní kolektivy i delegace. Expozice s bustami Stalina a Gottwalda byla poplatná tehdejší době. Památník až do roku 1992 spadal pod ostravské
Muzeum revolučních bojů a osvobození.

Po jeho zániku Hrabyni nikdo nechtěl.
„Objevily se i úvahy o zbourání památníku nebo jeho využití jako skladiště zeleniny. Naštěstí se dostal pod správu Slezského muzea v Opavě,“ řekla Poláková.
Expozice se změnila, místo se stalo
ústředním muzeem II. světové války na
českém území. Zcela zásadní pak byla rekonstrukce v letech 2006 až 2009. Zmizely i socialistické státní znaky Československa a Sovětského svazu na klínech, které
v původním projektu nebyly.

INZERCE

OD 13. ČERVNA KAŽDOU SOBOTU OD 8 HODIN

ČERSTVÝ CHLEBA
KAŽDÝ TÝDEN
TŘEBA

PEKÁRNA BÁRTA
OSTRAVA

26 26. června 2020

Náš kraj

Svatováclavský
Špičkoví čeští umělci
vystoupí v září na 29
koncertech aneb dobří
rodáci se vracejí.

V

elkolepou hudební přehlídku
nabídne ve dnech 3.–28. září
2020 již 17. ročník Svatováclavského hudebního festivalu
(SHF). Letos se rozhodl plně
podpořit české umělce a obzvláště pak vyzdvihnout náš umělecky silný kraj díky
vystoupením evropsky uznávaných moravskoslezských rodáků. Pestrý program
celého festivalu, který bude rámovat 250.
výročí narození Ludwiga van Beethovena, nenabídne pouze koncerty klasické
hudby, ale také alternativní projekty, promítání filmů či besedy s umělci.
„Původní mezinárodní rozměr našeho
festivalu jsem musel díky krizovým opatřením již v průběhu dubna zcela přehodnotit a postavit novou koncepci v podobě ryze české verze. Jsem přesvědčen, že
festivalové koncerty budou patřit k těm
nejlepším, které v letošním roce bude
možné v České republice vyslechnout,“
doplňuje ke dramaturgii letošního ročníku ředitel SHF Igor Františák.

KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ

Beethoven 250: Kristus na hoře Olivetské
Zářijový hudební maraton bude tradičně
zahájen v ostravské katedrále Božského
Spasitele monumentálním dílem – letos
v rámci oslav 250. výročí narození klasicistního mistra Ludwiga van Beethovena
jeho oratoriem Kristus na hoře Olivetské.
Strhující duchovní příběh rozezní přední
čeští pěvci Kateřina Kněžíková (rodačka
z Dolní Lutyně), Richard Samek a Martin
Gurbaľ spolu s Českým filharmonickým
sborem Brno a Janáčkovou filharmonií
Ostrava pod taktovkou nového hlavního
hostujícího dirigenta JFO Petra Popelky.
Čtvrtek 3. září, 19.00, Ostrava – katedrála Božského Spasitele

MAREK KOZÁK

Bach / Haydn / Beethoven: Klavírní recitál
Teprve šestadvacetiletý klavírní virtuos
Marek Kozák (rodák z Frýdku-Místku)
čeří vody současné české scény. Má za sebou řadu oslnivých výsledků v celé plejádě soutěží, včetně těch nejprestižnějších,

SOPRANISTKA LETOŠNÍ ROČNÍK FESTIVALU POVZNESE SOPRANISTKA SVĚTOVÉHO FORMÁTU
SPECIALIZUJÍCÍ SE NA MOZARTOVY OPERY MARTINA JANKOVÁ. FOTO: MARKUS SENN

jako je Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina ve Varšavě, Pražské jaro
či Evropská klavírní soutěž v Brémách a
Busoniho soutěž v Bolzanu. Obvykle kritika vyzdvihuje jeho neomylnou techniku,
obrovskou muzikalitu a vnitřní pokoru k
notovému zápisu. Na jeho festivalovém
recitálu zazní výběr z děl barokních a klasicistních mistrů.
Pátek 4. září, 19.00, Ostrava-Slezská Ostrava – Husův sbor

JIŘÍ VODIČKA – MARTIN KASÍK –
IGOR FRANTIŠÁK

Beethoven / Messiaen:
Kvartet pro konec času
Nynější koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička (ostravský rodák) byl mimořádně ve svých 14 letech přijat na nynější Fakultu umění Ostravské univerzity, kde jako „zázračné dítě“ zvládal interpretovat i ty nejtěžší skladby pro sólové

housle. Na SHF svou virtuozitu představí
s dalšími vynikajícími interprety pocházejícími z našeho kraje – pianistou Martinem Kasíkem (rodák z Frenštátu pod
Radhoštěm, ředitel Chopinova festivalu
a vítěz prestižních soutěží) a klarinetistou Igorem Františákem (rodák z Frýdku-Místku) v souhře s violoncellistou Tomášem Jamníkem. Toto vzácné obsazení
ve spojení se skvosty komorní hudby slibuje opravdový zážitek.
Sobota 5. září, 19.00, Ostrava-Slezská
Ostrava – Husův sbor

MARTINA JANKOVÁ

Händel / Bononcini: Sopránové árie
Letošní ročník festivalu povznese sopranistka světového formátu specializující
se na Mozartovy opery, rodačka z Orlové
žijící ve Švýcarsku, absolventka konzervatoře a univerzity v Ostravě, jednoduše
Martina Janková. Nejenže provede nád-
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hudební festival
herné barokní árie za doprovodu orchestru historických nástrojů Musica Florea,
ale bude také jedním z hlavních propagátorů projektu „Válíme hudbu 2020“ s
mladými interprety. Na SHF se sopranistka pravidelně vrací – naposledy před
dvěma roky zpívala Janáčkovy a Chopinovy písně v doprovodu Iva Kahánka. Jejich album ze stejného roku získalo
prestižní ocenění v podobě zlaté ladičky
časopisu Diapason d'Or (2018).
Sobota 12. září, 19.00, Ostrava-centrum – kostel sv. Václava

TOMÁŠ THON

Eben: Labyrint světa a ráj srdce
Zásadní filozofické dílo Jana Amose Komenského z roku 1623 rozezní v hudebním zpracování Petra Ebena jeho syn,
populární moderátor Marek Eben, se
špičkovým varhaníkem Tomášem Thonem (opavský rodák). Starobylý příběh
vyprávěný prostřednictvím Ebenových
hudebních obrazů vybízí k zamyšlení nejen nad apokalyptickým výjevem „učitele národa“, ale i dnešní rozeklanou dobou.
Sobota 12. září, 18.00, Opava – kostel
sv. Vojtěcha
Neděle 13. září, 15.00, Ludgeřovice –
kostel sv. Mikuláše

BEATA HLAVENKOVÁ

Hlavenková / Török:
Autorský večer zhudebněné poezie
Básně, písně, snění... To vše je na novém
oceňovaném albu Sně Beaty Hlavenkové (rodačka z Vendryně, dlouhodobě
spolupracovala s Lenkou Dusilovou).

Tato klavíristka, skladatelka a zpěvačka
nás naživo provede svým novým labelem, kdy se se svou kapelou dostává od
hranic jazzu až k brilantnímu nadžánrovému písničkářství.
Neděle 13. září, 18.00, Ostrava-Slezská
Ostrava – Husův sbor

ŠTĚPÁN DOLEŽAL – IGOR
FRANTIŠÁK

Beethoven / Schubert:
Velkolepá komorní hra
Mistrovská díla dvou velikánů zazní v podání předních českých interpretů včetně
sólistů České filharmonie. V rámci letošního Beethovenova výročí zazní jeho
Septet Es dur, který se stal jedním z jeho
nejúspěšnějších a nejoblíbenějších děl
pro „velké komorní obsazení“. Na jeho
interprety jsou kladeny vysoké interpretační nároky, a to jak pro jednotlivce, tak
technicky pro utvoření ansámblu, kdy se
musí sejít špičkoví hráči jednotlivých nástrojových skupin. Svojí délkou 40 minut
se velice blíží serenádě, podobně jako následující Schubertův Oktet F dur (60 minut). Program zazní nejen v Ostravě, ale
bude jím i slavnostně otevřen rekonstruovaný zámek Nová Horka u Studénky.
Těšit se můžete na Bennewitzovo kvarteto (Štěpán Doležal – violoncello, ostravský rodák) & Petra Riese (kontrabas), Igora Františáka (klarinet), Ondřeje Vrabce
(lesní roh) a Martina Petráka (fagot).
Sobota 26. září, 18.00, Ostrava-Zábřeh
– kostel Svatého Ducha
Neděle 27. září, 17.00, Nová Horka
u Studénky – zámek, kaple Nalezení sv.
Kříže

Máte-li zájem podporovat a rozvíjet kulturní dění v moravskoslezském regionu
a umožnit tak prezentování kulturního
dědictví prostřednictvím koncertů duchovní a takzvané staré hudby, máte
možnost stát se členy Klubu přátel SHF.

STAŇTE SE
I VY
SOUČÁSTÍ
FESTIVALU
A ZAJISTĚTE
SI VSTUPENKY
NA NEJLEPŠÍ
MÍSTA!
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koncertů
PŘEDPRODEJ
ZAHÁJEN
ZA FINANČNÍ PODPORY

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Marek Eben

Pavel Haas Quartet

Jiří Vodička

www.shf.cz
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NA CESTĚ STRELA SE OPĚT VYPRAVILA NA CESTU PO KOLEJÍCH, BYŤ VŮZ DO PŘEROVSKÉ LAKOVNY JEŠTĚ TÁHLA LOKOMOTIVA. FOTO: MAFRA

Strela si jela pro lak
Renovovaný unikátní motorový vůz Slovenská strela se v květnu po
šedesáti letech dostal opět na koleje. Jel do Přerova pro nový lak.
JOSEF GABZDYL

Š

edesát let nejel unikátní železniční
motorový vůz Slovenská strela po
kolejích. Až teď na konci května se
tak stalo. Sice ještě tažen lokomotivou,
ale už po vlastních kolech přejel z areálu
opraven firmy ČMŽO – elektronika v Hranicích do lakovny stejné firmy v Přerově.
„Naposledy jel tento vůz po kolejích,
když ho převáželi do Kopřivnice, což
bylo někdy v roce 1959 nebo 1960,“ potvrdil Jiří Střecha, který coby odborný garant historických kolejových vozidel na
celkovou renovaci technické národní kulturní památky dohlíží.
Podle projektového manažera firmy
ČMŽO – elektronika Andreje Baligy byly
pod vůz připevněny původní zrestaurované podvozky, takže vůz opravdu po kolejích jel. „Samotné lakování potrvá zhruba tři týdny,“ podotkl Baliga.
Slovenská strela byla naposledy tmavě
červená, to však byl až čtvrtý nátěr. Nyní
získá barvu z doby vzniku: skříň bude višňově červená, podvozek šedý a střecha
dostane starozlatý odstín.
„Zatímco višňovou červeň jsme našli
v tatrováckém vzorníku z roku 1935, starozlatý odstín nebyl specifikovaný,“ zmínil Střecha. Nakonec se barevnými zkouš-

kami podařilo určit odstín, čemuž pomohla i cenná barevná fotografie z roku
1937. „Domnívali jsme se, že jde o kolorovaný snímek, ale nakonec jsme zjistili, že
je to originální barevná fotografie, což
tehdy rozhodně bylo vzácností,“ poznamenal Střecha.
Fotografie byla pořízena kvůli propagačním účelům, jenže pak vznikl spor,

„VIŠŇOVOU ČERVEŇ JSME
NAŠLI V TATROVÁCKÉM
VZORNÍKU Z ROKU 1935,
STAROZLATÝ ODSTÍN
NEBYL SPECIFIKOVANÝ.“
kdo vysokou sumu asi tisíc korun zaplatí.
„A díky tomu úředníci založili spis, kde
se fotografie dochovala,“ přiblížil železniční odborník.
Vlakový vůz z roku 1936 prochází od
září 2018 celkovou renovací za zhruba 35
milionů korun, přičemž hotovo je přibližně pětasedmdesát až osmdesát procent
všech prací. Po lakování bude následovat
kompletace celého interiéru, poté určitý
čas zabere regulace výkonu a doladění

motoru, současně se vyřídí úřední schválení do železničního provozu.
Původně mělo být vše hotovo letos
v srpnu. „Jenže vinou koronavirových restrikcí byl problém s některými dodavateli, proto se nabral asi dvouměsíční
skluz,“ upozornil Střecha.
Pokud bude ministerstvo regionálního
rozvoje s posunem souhlasit, tak se Slovenská strela zaskví v původní kráse na
konci října.
Restaurátoři se při renovaci dívají někdejším řemeslníkům doslova pod ruce.
A zhusta obdivují jejich fortelnost. „Technicky byli vynikající. Karoserie, skříň vozidla nebo podvozek, to vše je naprosto
precizní práce,“ potvrdil Střecha.
Upozornil však, že i ve 30. letech minulého století se projevil častý tuzemský neduh. „Motorový vůz vznikal v časové tísni a na konci, když se dělal interiér, je proto v některých detailech znát, jak se kvaltovalo,“ usmál se. A hned Střecha zmínil
konkrétní poznatek: „Podlaha je tvořená
korkovou obdélníkovou dlažbou. Překvapilo nás, že není položená od středu, ale
od kraje, přičemž na druhé straně korek
uřízli podle potřeby, takže uprostřed v
průhledu je to trochu šejdrem.“ Nedostatek nebyl vidět, protože podlahu pokryl
kobercový běhoun.
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Slovenská strela je jedním ze symbolů
šikovnosti lidí z kopřivnické automobilky. Ta ve své minulosti ve velkém vyráběla i železniční vozy.
Před 75 lety vytvořila Slovenská strela
na kolejích mezi Prahou a Bratislavou
traťový rekord, který byl překonán až na
začátku nového tisíciletí pendolinem.
Jízdní doba při zahájení provozu byla
4 hodiny a 51 minut včetně zastávky
v Brně, která trvala 35 minut. Později se
jízdní dobu povedlo zkrátit na 4 hodiny
a 18 minut.
Jde o čtyřnápravový motorový vůz, který byl vyroben v roce 1936 v kopřivnické
Tatře pouze ve dvou kusech a ve službách Československých státních drah
nesl řadové označení M 290.0. Tovární typové označení motorového vlaku je Tatra T 68. Do pravidelného provozu byl motorový vůz uveden 13. července 1936.
Slovenská strela po konci renovace zamíří opět do Kopřivnice, kde bude součástí nového muzea zaměřeného především na nákladní automobily z produkce
továrny Tatra. Staví se zde pro ni speciální pavilon.
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HISTORICKÉ FOTO PŘI RENOVACI A HLEDÁNÍ PŮVODNÍ PODOBY SLOVENSKÉ STRELY POSLOUŽILY
I HISTORICKÉ FOTOGRAFIE VLAKU. FOTO: ARCHIV ČD
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VRATIMOV
U hospůdky Meteor
pod fotbalovým
hřištěm

Pořadatel: Kamil Hrabec
(Hospůdka Meteor)

Na hřišti TJ
u Kulturního domu

HORNÍ DATYNĚ
Pořadatel: Lucie Kročková
(Kafe Pohádka)

KINO POD ŠIRÁKEM

1. 8. | 21:00

25. 7. | 21:00

Česká komedie | 2012 | 102´
nevhodné pro děti do 12 let

Česká komedie | 2012 | 120´
přístupné bez omezení

22. 8. | 21:00

15. 8. | 21:00

Česká komedie | 2019 | 93´
přístupné bez omezení

Česká komedie | 2019 | 95´
nevhodné pro děti do 12 let

Okresní přebor

Ženy v běhu

Probudím se včera

Teroristka

Každou sobotu a neděli vždy od 10:00 do 17:00 hodin.
Mimo tento termín po dohodě s Městským úřadem v Paskově.
Pro skupiny zájemců minimálně 10 osob, na základě objednávky
na tel.: 702 210 559 • www.mesto-paskov.cz

VSTUP
ZDARMA

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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Z Dubaje do Třince
Po letech prestižních zahraničních štací se populární kuchař David
Valíček vrátil do rodného regionu. Jak se mu ve světě vařilo?
PETR WOJNAR

R

odák z Českého Těšína David Valíček je vcelku světa znalý. Roky vařil v zahraničí. Po návratu do vlasti
se usadil v Třinci, pomohl rozjet resort
v Beskydech a nyní učí vařit i úplné laiky. Přestávku vynucenou koronavirovou
epidemií využil ke stěhování svého byznysu i pomoci seniorům. „Našel jsem si
tam řadu přátel,“ řekl v rozhovoru pro
MF DNES.
Jaké bylo vaše první uvařené jídlo?
Pekl jsem bábovku. Bylo to ještě v raném
věku. Ale moje úplně první zkušenost
u sporáku přišla někdy kolem mých desíti, jen jsem tehdy nepřipravoval jídlo...
Povídejte…

INZERCE

Tehdy jsem zjistil, že prošlápnutý pingpongový míček se dá zpátky nafouknout
na páře. Myslel jsem ale, že stačí jen teplo. Zapálil jsem plynový sporák, na lžičku jsem dal balonek a umístil ho nad
oheň. Balonek vzplál, spadl na koberec
a udělal díru. Rok jsme kolem ní potom
chodili. Od té doby vím, že pára a oheň
je přeci jen něco jiného.
Od prvních experimentů a „bábovkové
úrovně“, na které třeba já setrval
doposud, jste se vypracoval v kuchaře
prestižních světových hotelů. Jak se to
stane?
Mým vzorem byl děda, který vždy, když
jsem za ním jel na jižní Moravu, tak mi
připravoval gurmánské zážitky. Taky mě
bavilo doma pomáhat rodičům, udělat
jim nějakým jídlem radost. Netvrdím, že

jsem si odmala říkal, že chci být kuchařem, ale vyučil jsem se jím a našel si v té
profesi to pozitivní. Cestování, zážitky,
vytyčení cílů. Poznal jsem se s novými
lidmi, našel v nich další vzory a pak už
mě ta práce pohltila.
Kdy jste poprvé vyrazil do světa na
zkušenou?
To mi bylo dvaadvacet let, předtím jsem
pracoval v menších českých restauracích a hospůdkách, kde pro mě byl fine
dining (nejvyšší forma zážitkové gastronomie – pozn. autora) naaranžovat třeba kolečka tří druhů papriky jako olympijské kruhy a přidat k tomu řízek a nějaké brambory (směje se). Poté jsem pracoval na zámečku v Českém Těšíně, Farmě
Bolka Polívky a pak už jsem vyrazil do
světa.

Náš kraj

Pracoval jste v Londýně, New Yorku, na
Bermudách, ale nejvíce asi člověka ve
vašem životopise zaujme vaše anabáze
v hotelu Burdž al-Arab v Dubaji, který je
považován za nejluxusnější na světě. Jak
se to seběhlo?
Po pár letech v Irsku a Skotsku, kde jsem
vypiloval angličtinu, jsem hodil životopis
na vyhledávač zaměřený na gastro a ozvali se mi z tohoto hotelu. Měl jsem husí
kůži, žaludek mi začal pracovat, věděl
jsem, že si právě na sebe šiji bič, ale zároveň takovou nabídku asi nešlo odmítnout.
Zůstal jste tam ale pouze rok. Proč
vlastně?
Dostal jsem asi nejtěžší pozici, která tam
byla. Měl jsem pod sebou 25 kuchařů, které jsem musel ukočírovat. Připravovali
jsme přes tisíc porcí denně směřujících
na různá místa a zároveň museli dbát na
to, aby kvalita jídel byla top. V takovém
hotelu se nic neodpouští. Dennodenně
tam probíhal boj s lidmi i se sebou samým, za první měsíce jsem přišel o pár
kil a k řadě šedých vlasů. Byla to skvělá
zkušenost, ze které čerpám dodnes, ale
rok byl dostačující. A přišly nabídky, které pro mě byly finančně atraktivnější.
Počkejte, on vám někdo někde nabídl víc,
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než kolik vám mohl dát nejluxusnější
hotel světa?
To zas nebylo tak těžké. Já si v tom roce
2007 v Burdž al-Arab v Dubaji přišel jen
na nějakých 18 tisíc čistého měsíčně plus
nějaké bonusy.
O jaké měně se bavíme?
O korunách. To opravdu nebylo o tom,
vydělat tam balík peněz. Respektive ano,
dalo se, ale na vyšších manažerských pozicích. Kdybych se posunul z mé pozice o
stupeň nahoru, už bych měl peníze násobně vyšší. Tam už ale bylo těžké se dostat, byli tam Němci a na člověka z Česka
se tam tehdy koukali ještě trochu skrz prsty.
Kde jste si jako kuchař naopak přišel na
dobré peníze?
Například na Bermudách jsem měl skvělou pozici. Dostal jsem se hodně nahoru
a měsíčně vydělal v klidu přes sto tisíc.
Tam jsem si to užil, čtyři roky jsem díky
jejich poloze cestoval po státech. Tehdy
jsem si zamiloval New York, načež jsem
absolvoval půlroční stáž na Manhattanu.
Dařilo se mi i v Londýně, který je ale dost
drahý.
Před pěti lety jste se vrátil do regionu.

KUCHAŘ ROMAN VALÍČEK MÁ ZKUŠENOSTÍ NA
ROZDÁVÁNÍ. FOTO: A. SATINSKÝ, MAFRA

Žijete v Třinci. Nelákalo vás zůstat
v cizině natrvalo?
Vždy jsem věděl, že jednou se asi vrátím,
i když nějaké váhání občas nastalo. Česko je úžasný stát, který má co nabídnout.
Zdravotnictví, kulturu, vzdělání, bezpečí.
Těm, kteří si toho neváží, bych poradil, ať
si jdou vyzkoušet život ven.
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Otevřené chrámy
mají dvě novinky
Sice přibližně o měsíc
později, ale čtvrtý
ročník akce s názvem
Otevřené chrámy
nabízí bezplatnou
prohlídku třiceti
kostelů i modliteben,
k tomu tří kostelních
věží. Organizátoři
nabízejí i kuriozity.

JOSEF GABZDYL

O

stravsko-opavská diecéze spolu
s krajským úřadem otvírají při letošním zpřístupnění svatostánků
i dva kostely, kam lidé měli mimo bohoslužby dosud velmi omezený vstup.
„Premiérově se od minulého týdne zúčastňuje chrám svatého Josefa ve Slezské
Ostravě, která bývá turisticky trochu opomíjena. Právě tento kostel však skrývá
cenný gotický obraz madony,“ přiblížil
Miroslav Přikryl, diecézní vedoucí odboru dotačních projektů a církevní turistiky.
Druhou novinkou je kostel sv. Michaela Archanděla v Řepištích na Frýdecko-Místecku, který se celkově renovuje,
ale od poloviny července už by měl být
přístupný. Navíc nečekaně získal primát

dřevěného kostela s nejstaršími prvky
v České republice. Při dendrologickém výzkumu se totiž přišlo na to, že několik
trámů ze severní stěny pochází z roku
1424, kdy například zemřel husitský vojevůdce Jan Žižka.
Jak upozornil Tomáš Nitra z ostravské
pobočky Národního památkového ústavu, jedle měly v době osazení do kostelní
stěny už 55 let, takže jako stromy začaly
růst ještě za vlády císaře Karla IV. „Bylo
to pro nás velké překvapení, protože dosud se mělo za to, že řepišťský kostelík pochází ze 16. století, někteří ho datovali do
poslední čtvrtiny 15. století. A on je ještě
starší,“ konstatoval památkář.
Návštěvnost svatostánků každoročně
stoupá, loni kostely navštívilo 187 300
lidí, což bylo zhruba o dvacet tisíc více
než v roce 2018.
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VRAŽNÉ - obec na dálnici D1 a MENDEL
ww.vrazne.cz
SLAVNOSTI OBCE
20. 7. 2019 www.vrazne.cz

Vstupní obec do Moravskoslezského kraje na trase dálnice D1 ve směru Brno
– Ostrava leží zhruba uprostřed Moravské brány a její území je vlastně alegorií
kraje. Historické začlenění místní části Hynčice do Slezska, a Vražného na Moravu
způsobilo také jistou dezorientaci životopisců Johanna Mendela, místního
rodáka ze slezských Hynčic, pokřtěného v kostele sv. Petra a Pavla v moravském
Vražném, uznávaného zakladatele dnes moderního vědního oboru – genetiky.
Rodný dům Johanna Gregora Mendela je v současné době atraktivní turistický
cíl domácích i zahraničních hostů celého regionu označovaného jako Poodří
– Moravské Kravařsko. Významný rodák tohoto kraje se již za svého života
prosadil jako osobnost moravské metropole Brno, muzeum v rodném domě
je součástí řetězce muzejních expozic Brna a dalších měst a obcí, ve kterých
Johann Gregor Mendel zanechal svou dějinnou stopu.
Genius loci Johanna Gregora Mendela naplňuje jeho rodný dům,
původní rolnický statek Moravské brány do Slezska.

MIMOŘÁDNÉ KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY
v budově textilky HEDVA ČESKÝ BROKÁT
na Opavské ulici.

Expozicemi o textilnictví budou provázet herci v kostýmech a svými výstupy přiblíží osud rodiny Schielů, zakladatelů rýmařovské textilky, ale také třeba výrobu hedvábí a mnoho dalšího. Podívat se také budete moci do provozu tkalcovny. Tyto mimořádné prohlídky proběhnou v termínech:
7. 7., 21. 7., 11. 8., 25. 8., 16. 9. a 30. 9, a to vždy v 10:00 a ve 14:00.
Vstupné 100 Kč (základní), 50 Kč (snížené). Na prohlídky je NUTNÉ SE REZERVOVAT na čísle 554 212 381 či a-mailu icko@inforymarov.cz. Na akci se podílí
Městské divadlo Rýmařov, Hedva Český Brokát a ZUŠ Rýmařov. Akce je také
součástí projektu Technotrasa Surová krása Moravskoslezského kraje.
Do externí expozice o textilnictví jinak můžete zajít v běžnou otevírací dobu.

KAPLE V LIPKÁcH

unikátní církevní stavba postavená
na elipsovitém půdorysu
s nádhernou freskovou výzdobou
Komentované prohlídky:
ČERVEN - ZÁŘÍ, úterý, čtvrtek,
sobota, 9:00-12:00, 13:00-17:00

Exit 321 Odry

sídlí v původním domku art brut
výtvarnice a insitní básnířky Marie
Kodovské na ulici Mlýnská 21
v Rýmařově, KVěTEN - ZÁŘÍ, úterý,
čtvrtek, sobota, 9:00-12:00,
13:00-16:00. V jiný termín po domluvě
na mob. +420 733 429 438

Výhodné dopravní spojení. Dálnice D1 – Exit 321 Odry, železniční uzel
Suchdol nad Odrou. Letiště Leoše Janáčka Ostrava - Mošnov 34 km

RODNÝ DŮM JOHANNA GREGORA MENDELA
GPS:
Obec:
Adresa:
Okres:
Kraj:
Kulturní

49°37´10,38“ N / 17°50´7,38“
Vražné
742 34 Vražné, Hynčice č.p. 69
Nový Jičín
Moravskoslezský
památka České republiky rejstřík. číslo:

Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko

GALERIE MARIE KODOVSKÉ

Městské muzeum Rýmařov - Galerie Octopus zve na výstavu abstraktních obrazů
významného a zcela originálního umělce FRANTIŠKA SKÁLY
- VZLÍNAVÁ INDUSTRIE. Vernisáž se uskuteční v sobotu 27. června
v 16 hodin za přítomnosti autora. Výstava potrvá do 30. srpna.
41981/8-1698

www.moravskekravarsko.cz

LETNÍ KINA NA JANOVIcKÉM ZÁMKU:

10. 7. 21:00 Bathory
21. 8. 21:00 Konec starých časů

vstup zdarma / občerstvení zajištěno
/ teplé oblečení s sebou

Náš kraj

„Rádi bychom se dostali na dvě stě tisíc návštěvníků, avšak letos to asi nebude, protože jsme začali později, ale sezonu snad prodloužíme,“ sdělil náměstek
hejtmana Lukáš Curylo.
Mezi nejnavštěvovanější patří ostravská katedrála Božského Spasitele, kostel
sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku
na Novojičínsku a kostel sv. Maxmiliána
v Hukvaldech na Frýdecko-Místecku.
Do Otevřených chrámů se řadí i poměrně velké rarity. Přístupný je například
kostel sv. Petra z Alkantary, který se vlivem poddolování naklonil ještě více než
slavná šikmá věž v Pise. Navíc právě tato
stavba jako jediná zůstala po zplanýrované staré Karviné. Nebo bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku. Kromě její majestátnosti v sobě skrývá rozlehlou kryptu s mumifikovanými poutníky, kteří se v květnu 1750, tedy před 270
lety, utopili v rozvodněné Ostravici.
Apoštolský administrátor diecéze Martin David na dotaz MF DNES prozradil,
které svatostánky by rád v budoucnosti
otevřel, byť se to zatím nedaří. „Jedná se
o půvabné beskydské kostelíky v Bílé
a na Gruni, kde se zatím nepovedlo najít
člověka, jenž by tam dělal průvodce.“
David také připomněl, že diecéze v současnosti pokračuje ve velkých opravách
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ŠIKMÝ KOSTEL V RÁMCI AKCE OTEVŘENÉ CHRÁMY JE PŘÍSTUPNÝ NAPŘÍKLAD TAKÉ KOSTEL
SV. PETRA Z ALKANTARY V KARVINÉ. FOTO: ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA

třech významných kostelů, které pak mohou zdobit některý z dalších ročníků Otevřených chrámů. „Jde o konkatedrálu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, kostel
Nejsvětější Trojice ve Fulneku a kostel
Neposkvrněného Početí Panny Marie ve

Starém Městě u Bruntálu,“ vyjmenoval
David. Připomněl také obnovu žhářským
útokem zničeného dřevěného kostelíka
v Třinci-Gutech.
Otevírací dny a hodiny všech kostelů
jsou například na webu diecéze.

INZERCE

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR

BIO & EKO
VÝROBKŮ
Z CELÉHO SVĚTA

Likvidátor pachu ALP
Přírodní barvy na vlasy
Konopná a Ajurvédská
kosmetika • Aromaterapie
Čistění a úklid

09.00 začátek registrace
10.00 závody mládeže vč. vyhlášení
11.15 běh pro zdraví
1,7 km
hl avní závod žen
3,4 km
hl avní závod mužů
5 km
běh lukáše kuči
o pohár senátora Jiřího carbola

muži 18-34 let muži 35-49 let
muži 50+
ženy 18-39 let ženy 40+
junioři
mladší a starší žáci předškolní děti
Prodejna: Nádražní 84, Ostrava 774 775 777 www.alpik.cz
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Interaktivní Grand Prix
láká do světa rychlosti

Expozice historických motorek v Ostravě se přestěhovala.
Nyní je součástí Velkého světa techniky.
MARTIN PJENTAK

G
V ROLI VÍTĚZE VÝSTAVA JE INTERAKTIVNÍ A JE URČENA
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ GENERACE. FOTO: A. HORSINKA

rand Prix, tak se jmenuje nová
interaktivní expozice v Dolní
oblasti Vítkovice zaměřená na
svět motocyklů, rychlosti a závodění. Vznikla díky spolupráci Dolních Vítkovic s Moravskoslezským
krajem.
Její základ tvoří unikátní sbírka 30 motocyklových veteránů, které kdysi Moravskoslezskému kraji daroval jejich původní majitel, akademický sochař Miroslav
Rybička, který na historických motocyklech závodil. Historické stroje se kvůli
nové expozici přestěhovaly z pavilonu na
výstavišti Černá louka do přízemí Velkého světa techniky.

„Rozhodně nečekejte výstavu krásně
seřazených veteránů za bariérou ze zdobného lanka. Lidé se mohou těšit, že si
svět motorek osahají a zažijí,“ popsal výstavu hejtman Moravskoslezského kraje
Ivo Vondrák.
Návštěvníci si tak například zkusí proudění vzduchu při 120kilometrové rychlosti, budou moci roztlačit motorku o váze
150 kilogramů nebo vykuchají motor
a pak ho složí zase zpátky. „Celá koncepce výstavy vychází z nejmodernějších expozičních trendů, které kladou důraz na
interaktivitu a tím i na zábavu spojenou
se vzděláváním,“ dodal hejtman.
Kromě historických strojů jsou součástí výstavy také tři současné moderní motocykly BMW.

INZERCE

WERKOVÉ FUŠKY

5/2/2020 – 31/7/2020
Železárny vzdají hold kutilství
Kutilství - werkové fušky u nás hrály před listopadem
1989 velkou roli. Vždyť řada dnes běžných výrobků byla
pro většinu lidí nedostupná, a proto musela postačit
šikovnost hutních kutilů.
U většiny kutilských počinů jde o technické unikátní originály s vlastní zajímavou historií. Byla by velká škoda,
aby zmizely na šrotišti. Vždyť kolik zaměstnanců různých
profesí mělo ke kutilství blízko ...

ATLAS PTÁKŮ NEOBYČEJNÝCH

5/2/2020 – 31/7/2020
ve spolupráci s Ornitologickou stanicí Muzea Komenského v Přerově
Mytologie a skutečnost ptáků zve do muzea
Výstava seznamuje s vývojem vztahu člověka ke zvířatům od prvobytně pospolné společnosti do současnosti. Všímá si některých druhů
ptáků vyhynulých v průběhu vývoje živočišných druhů, se kterými se
lidé potkávali v podobě zkamenělin.

MYKOKOSMOS

5/2/2020 – 31/7/2020
ve spolupráci s Ornitologickou stanicí Muzea Komenského v Přerově
Muzeum plné hub známých i neznámých
Návštěvníci se na výstavě mohou dozvědět základní informace z mykologie a seznámit se s množstvím rozličných druhů hub. Nejznámější
je dělení podle jedlosti na jedlé, nejedlé a jedovaté, což zajímá český
národ houbařů nejvíce.

Muzeum Třineckých
železáren
a města Třince

Frýdecká 387, Třinec
www.muzeumtz.cz

Náš kraj

Sbírka veteránů se může pochlubit celou řadou unikátních strojů. „K nejzajímavějším patří anglický veterán Douglas
vyrobený před 100 lety, jediné dochované kusy na světě belgická La Mondiale
a anglický Humber nebo unikátní první
motocykl firmy Jawa nazývaný Rumpál.
Vystavujeme historické silniční speciály,
plochodrážní motocykly, cestovní unikáty, ale také lidové motocykly z let 1920 až
1967,“ vypočítal ředitel Světa techniky Jakub Švrček.
Součástí expozice je také motocykl
Jawa 250 special z roku 1939, který byl nedávno obnoven v restaurátorské dílně,
která vznikla před dvěma lety při
VŠB-TUO. Tento historický kousek na
VŠB kompletně rozebrali a repasovali,
takže je teď plně funkční a pojízdný.
Výstava je koncipována tak, aby zaujala celou rodinu. Kouzlu expozice by měly
podle organizátorů podlehnout i ženy
a dívky. Na výstavě je může zaujmout stylový foto point se stupni vítězů, historické i současné motorkářské outfity nebo
model motocyklu budoucnosti. Vyzkoušet si přímo mohou také u žen oblíbený
skútr Liberty.
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KRÁSA VETERÁNŮ JÁDRO VÝSTAVY TVOŘÍ TŘICÍTKA HISTORICKÝCH MOTOCYKLŮ, KTERÉ KDYSI KRAJI VĚNOVAL
AKADEMICKÝ SOCHAŘ MIROSLAV RYBIČKA.
FOTO: ADOLF HORSINKA

INZERCE

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA
19. 7. – 16. 8. 2020

• nedělní pohádky v amﬁteátru •
• koncert • venkovní atrakce •
Více informací a vstupenky
na www.dlo-ostrava.cz

Projekt je realizován
za ﬁnanční podpory
Statutárního města Ostrava, obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury ČR.
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KONSTRUKTÉR LEOPOLD SVITÁK ZASVĚTIL
SVŮJ ŽIVOT AUTOMOBILŮM. PŘI NEHODĚ
VOZU PRÄSIDENT VŠAK PŘIŠEL O NOHU.
FOTO: TECHNICKÉ MUZEUM KOPŘIVNICE

Náš kraj

120 let od
první vážné
nehody

Jeden mrtvý, dva těžce zranění. Takové byly následky první
středoevropské tragické automobilové nehody. Stala se v Rychalticích.
JOSEF GABZDYL

V

osudný den, který se neblaze zapsal do dějin tuzemského automobilismu, údajně panovalo velké
parno před blížící se bouřkou. V úterý
1. května 1900 se v Rychalticích na Frýdecko-Místecku stala v tehdejším Rakousku-Uhersku první automobilová nehoda, při níž zemřel člověk. Evropský pri-

mát má havárie v Anglii z roku 1898. První automobil Präsident v kopřivnické továrně vznikl v roce 1898. Následovala
slavná cesta do Vídně a výroba dalších jedinečných „kočárů bez koní“. „Do května 1900 vzniklo asi osm až devět vozů,“
poznamenal automobilový historik a někdejší ředitel tatrováckého muzea Karel
Rosenkranz. S jedním z prvních vozů vyrazil první květnový den na zkušební

INZERCE

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

jízdu, údajně do Místku, i duchovní otec
automobilu Präsident, tehdy 44letý Leopold Sviták (1856–1931). Právě on vůz
řídil, vedle něj se posadil další z konstruktérů, Jan Kuchař, vzadu byli zámečník
Viktor Bayer a kreslič Romuald Brauner.
Než čtveřice dojede po silnici mezi Příborem a Místkem na kritické místo, přibližme trochu první automobil v rakouskouherském mocnářství.

Náš kraj
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Na první pohled spíše připomínal kočár,
což byl ostatně výrobek, který kopřivnickou firmu ve druhé polovině 19. století
proslavil. V roce 1900 se však nejmenovala Tatra, to až od roku 1927, tehdy se fabrika nazývala Nesselsdorfer Wagenbau
(NW) – Fabriks – Gesselschaft A. G. Založená byla v roce 1850 Ignácem Šustalou.
Präsident měl výkon šesti koňských sil,
vyvinul maximální rychlost až 25 kilometrů za hodinu, přičemž obvyklá cestovní
rychlost kočáru s koňským spřežením
byla poloviční.
HAVÁRII NEJSPÍŠE ZAVINILO
PRASKNUTÍ PÁSOVÉ BRZDY
První sériově vyráběný automobil v Rakousku-Uhersku měl místo volantu řídítka, ale obsahoval i řadu vylepšení, třeba
jako první použil zdobné nárazníky chránící přední kola.
Automobilismus byl v té době v plenkách. Na jedné straně budil nadšení coby
symbol začátku 20. století, u velké části
veřejnosti však naopak vyvolával odpor
kvůli plašení koňských spřežení, svou výstředností a podivným zápachem.
Ale zpátky do Rychaltic, dnes součásti
obce Hukvaldy. Paradoxně nedaleko odtud Sviták žil. Vůz s posádkou sjížděl poměrně prudké klesání zakončené zatáčkou k mostu přes říčku Ondřejnici. Cestu
nejspíše krylo kamenné dláždění, takzvané kočičí hlavy. Na konci klesání při vjezdu do zatáčky se Präsident najednou převrátil a skončil mimo silnici. Lidé byli z
vozu vymrštěni a některé z nich stroj dokonce zavalil.
Následky byly tragické. Kuchař zemřel
přímo na místě, údajně hlavou narazil do
patníku. Těžce se zranili Sviták s Bayerem, bez újmy vyvázl jen Brauner. Svitákovi ojnice motoru rozdrtila nohu pod kolenem a nakonec mu ji musel lékař amputovat. Přesnou příčinu nehody nikdo nezná, protože havarovaný vůz byl záhy

DRAMATICKÝ OKAMŽIK DOBOVÁ ILUSTRACE AUTOMOBILOVÉ NEHODY JE VELMI NÁZORNÁ,
OSTATNĚ NÁSLEDKY HAVÁRIE BYLY TRAGICKÉ. FOTO: TECHNICKÉ MUZEUM KOPŘIVNICE

poté převezen do Kopřivnice a na příkaz
generálního ředitele rozebrán. „Nikde se
o příčinách nepíše, ale nejspíše šlo o technickou závadu,“ konstatoval Rosenkranz, který se možnostmi příčin první
tragické nehody v minulosti zabýval. „Sviták mohl mít při jízdě z kopce vyřazenou
rychlost, to nikdo neví. Pravděpodobně
ale v poměrně velké rychlosti zatáhl za
ruční brzdu, což nevydržela pásová brzda na jednom ze dvou zadních kol. Vůz
tedy najednou brzdil jen jedním kolem,
což pochopitelně vedlo ke smyku.“
Svitákovi hrozil soud za zabití člověka,
k čemuž však nedošlo, prý pomohla
přímluva předsedy rakouského aeroklubu barona Liebiga. Sviták se sice naučil
chodit s protézou, funkci šéfa závodu
však musel opustit. „Stal se technickým
poradcem generálního ředitele, dvakrát
byl ještě v letech 1902 a 1904 na studijní
cestě na autosalonech v Paříži a v roce

INZERCE

Výroba a prodej krmných směsí
pro hospodářská zvířata
krmivo na Váš dvůr

Drůbež
Prasata
Králíci
Ostatní
www.afeedmix.cz

1906 v Německu kvůli zavedení autogenního svařování (svařování plamenem –
pozn. aut.) v Kopřivnici,“ přiblížil Rosenkranz.
Sviták, který profesně vychoval pozdějšího tvůrce prvních aerodynamických
vozů Hanse Ledwinku, odešel z firmy
v roce 1912 a je pochován v rodinném
hrobě v Hukvaldech. Místo, kde Präsident havaroval, si stále můžete projet, silnice vede souběžně s novou komunikací
I/48. Navíc obec Hukvaldy tam chystá
připomínku na tehdejší tragédii. „O nehodě samozřejmě víme, ostatně na obecním zastupitelstvu jsme o možnosti
umístění pamětní desky na toto místo
debatovali,“ zmínil starosta Hukvald Luděk Bujnoch. Z jednání nevzešlo žádné
usnesení, ale nikdo z přítomných prý nebyl proti. „Takže pamětní desku plánujeme, jen jsme to nestihli do letošního výročí,“ dodal starosta.
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Tátovi na vozíku postavil
syn posed i s plošinou
Těžko mohl dostat od syna hezčí dárek. Členovi mysliveckého spolku Pavlu Taskovi
postavil jeho potomek posed. Ne ledajaký – má postel, kamna a hlavně plošinu.
PETR WOJNAR

P

avel Taska je milovník přírody. Již
dvacet let je sice upoutaný na vozík, ale i tak může trávit celé dny v
lese. Na Velkém Sošově na Nýdecku.
Jeho syn mu tam postavil posed.
Z vypiplané stavby umístěné asi dvě
stě metrů od polských hranic si může
imobilní Pavel Taska užívat klidu v přírodě, kochat se výhledem na horu Čantoryji a nerušeně pozorovat různou lesní
zvěř. „Běžně mi sem chodí jeleni, taky divočáci. A na Nýdecku je i dost rysů,“ líčí
57letý muž. V posedu vzdáleném asi deset kilometrů od domova vydrží i tři dny,
aniž by byl na kohokoliv odkázán. „Pak
zase syn přijede, naloží mě do auta a jedeme domů. Déle bych tu asi nevydržel, i
kvůli hygieně a podobně,“ popisuje Taska.
Osmadvacetiletý Abraham Taska vyslyšel přání otce v polovině minulého roku.
„Toužil po vysokém posedu, kde by měl
postel. Zároveň musel být zateplený, protože otec nesmí prochladnout. A samozřejmě mít plošinu, aby se na něj dostal.
Hned mě napadlo, jak to udělat,“ líčí mladý muž. To, co by někomu přišlo jako neřešitelný úkol, zvládl uskutečnit za zhruba měsíc. „Jsem strojní inženýr, takže to
pro mě nebyl zase tak velký problém. Výtah byl udělaný za chvíli, s chatkou bylo
ale přece jenom více práce,“ popisuje
zručný vysokoškolák.
Stavbu si otec se synem připravili
doma na pozemku, poté si najali firmu,
která ji převezla a za pomoci hydrauliky
umístila na dřevěnou konstrukci.

V LESE PAVEL TASKA A JEHO SYN ABRAHAM U POSEDU NA POZEMKU KAMARÁDA JEN PÁR SET
METRŮ OD HRANIC S POLSKEM. FOTO: PETR WOJNAR

Ve vytápěné chatce strávil Pavel Taska
už část uplynulé zimy. Právě to je období
roku, kdy jej pobyt na posedu láká nejvíce. „Přes léto se můžu pohybovat venku
i doma, ale v zimě mám jako vozíčkář
prakticky půl roku domácího vězení. Stačí trocha bláta a končím. Byl jsem tedy
vděčný, když mě sem syn zavezl i v době,
kdy na zemi leželo asi patnáct čísel sněhu.“ O tři dny později ale zažil drobné
obavy. „Celou dobu sněžilo a já měl starost, jestli se sem synovi podaří vyjet s autem. Bál jsem se, že tu zůstanu do jara,“ lí-

čil s úsměvem nadšený člen mysliveckého spolku.
Tělesně handicapovaný muž si práce
svého syna velmi váží. „Šikovnost má asi
od boha, ale taky ho k tomu donutily
okolnosti. Od jeho osmi let, kdy jsem měl
úraz a zůstal upoutaný na vozík, se
prostě musel starat a poradit si kolem
domu. Moc se toho naučil.“ Se synem plánuje ještě jedno drobné vylepšení posedu. „Chtěl bych tu instalovat solární panel, abych měl elektřinu. Pak budu maximálně spokojený,“ dodal Pavel Taska.

INZERCE

~ tobogán
~ divoká řeka
~ plavecký, výukový
a rekreační bazén
~ vířivky
~ parní sauna
~ VŠECHNY BAZÉNY
SE SLANOU VODOU !
~ opalování na letní terase
~ mokrý bar
~ restaurace

PRÁZDNINOVÁ AKCE:
P
~ 5 hodin za cenu 3 hodin
užijte si 5 hodin zábavy,
relaxace a opalování nyní
pouze za cenu 3 hodinového
vstupného

04. 07. 2020

Hřiště TJ Slezan Jindřichov

9:00 hod.

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

www.wellnessbruntal.cz

PROGRAM:

DENNÍ FOTBALOVÉ ZÁPASY

BOHATÉ OBČERSTVENÍ DISKOTÉKA
PŘIJĎTE FANDIT A DOBŘE SE POBAVIT

Jak šel čas… aneb modernizace
a rekonstrukce biologické čistírny odpadních
vod ve společnosti DEZA

INZERCE

Spoustu práce, potu a nepochybně i stresových situací přinesla modernizace a rekonstrukce biologické čistírny odpadních vod.
Výsledek však stojí za to. Takzvaná Béčeovka,
jak se jí ve společnosti pracovně říká, byla
na konci května uvedena do zkušebního
provozu. Provoz Vodní hospodářství má tak
za sebou největší investici v celé své historii
fungování. Investiční náklady se vyšplhaly
téměř k půl miliardě korun.
O rekonstrukci a modernizaci biologické
čistírny odpadních vod (BČOV) se začalo
ve společnosti mluvit poprvé ještě před
rokem 2010. Stávající BČOV byla uvedena
do provozu koncem roku 1967, tudíž se dalo
zařízení do jisté míry považovat za morálně
zastaralé a jeho rekonstrukce byla nezbytná
také s ohledem na splnění legislativních limitů, které společnost bez této investiční akce
po roce 2020 nebyla schopna plnit.
Přípravy začaly probíhat už v roce 2010, kdy
byla vypracována studie proveditelnosti.
V letech 2015 až 2017 se pracovalo na projektové dokumentaci. Před dvěma lety se
uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele
stavby, v září 2018 byla zahájena vlastní realizace. Na podzim loňského roku byla ve společnosti uvedena do režimu předčasného
užívání první etapa nové BČOV. Do provozu
byly uvedeny aktivační nádrže, v jejich blízkosti postavena čerpací stanice pro externí
substrát a kyselinu fosforečnou i dmýchárnu.
Dále dosazovací nádrž a několik dalších objektů pro rozvod čištěné vody. Stavba byla
dokončena letos v květnu.

Nová dosazovací nádrž, jejíž průměr činí 15 metrů, hloubka při stěně nádrže je 5,8 metru.
Celkový objem nádrže je 833,5 m3.

V popředí stojí nová aktivační nádrž. V pozadí fotografie je již zmiňovaná hala koagulace.

Společnost DEZA obdržela povolení ke zkušebnímu provozu a momentálně mají zaměstnanci Vodního hospodářství před sebou
18 měsíců zkušebního provozu, po němž by
měla následovat v listopadu příštího roku kolaudace.
Nejnáročnější na této investiční akci bylo
zkoordinovat provoz stávající čistírny s probíhající rekonstrukcí a výstavbou nových objektů. Nešlo o takzvanou výstavbu na zelené
louce. Výstavba nové čistírny totiž probíhala
na místě té původní.

Strojně stírané rotační česle, které slouží k mechanickému předčištění splaškové odpadní vody přitékající
na čističku odpadních vod.

www.deza.cz
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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)

INZERCE

INZERCE

NÁŠ REGION

KOMERČNÍ PREZENTACE HNUTÍ ANO 2011

„Až všechno definitivně skončí,
znovu všem ze srdce poděkuji“
V době nouzového stavu
vedl hejtman Ivo
Vondrák krizový štáb
Moravskoslezského kraje.
Ležela na něm veškerá
zásadní rozhodnutí,
a tedy i odpovědnost.
„Musíme být systematičtí
a trpěliví,“ ví hejtman.

Ivo Vondrák
Narodil se 15. dubna 1959
v Ostravě.
■ Vystudoval strojírenství na
Vysoké škole báňské v Ostravě,
kterou později v letech 2010 až
2016 vedl jako rektor.
■ V roce 2016 byl z pozice uvolněn
poté, co se stal za hnutí ANO
moravskoslezským hejtmanem.
■ O rok později uspěl ve volbách
do Sněmovny, kde působí ve
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu.
■

Pane hejtmane, začnu úplně od začátku – nezalitujete někdy svého
vstupu do politiky?
Vstoupil jsem do ní, protože mám rád
náš region. Jsem rodilý Ostravák, patriot, věřím v tento kraj a lidi v něm. Dlouhodobě jsem pracoval v USA a Rakousku a velmi rád jsem se do svého rodného kraje vrátil. Náš region je neopakovatelný ve své poctivosti – u nás se vždy
tvrdě dřelo, zdejší lidé jsou přímí, féroví a zaslouží si mít se dobře. Věřím, že
v čele kraje se mohu pokusit o to náš
kraj posunout dál. Aby tu lidé měli příjemné prostředí, zajímavé možnosti
a aby to tu i oni měli stejně rádi jako já.
Takže nelituji ničeho.
Máte za sebou nesporně jedno z nejtěžších období v čele Moravskoslezského kraje. Znáte dnes recept na
překonání těžkých okamžiků?
Věřím ve slušnost a přímé chování. Životní situace nás všech se stále mění, některá období jsou snadná a plynou si
s lehkostí. Přicházejí ale i náročné dny
či týdny a je na každém z nás, jak se
k nim postavíme. Jistě, každý může pod
tlakem klopýtnout a udělat chybu, ale
stále věřím, že když se k problému postavíme čelem a s pokorou, tak jej třeba
i s pomocí ostatních, ať už kolegů, či
blízkých, vyřešíme. A to platí nejen
v krizových situacích, ale i v politice
nebo osobním životě.
Nastala během nouzového stavu situace, která vám doslova vzala
dech?
Upřímně? Na chvíle, že by vám něco
vzalo dech, ať už v pozitivním, nebo negativním směru, nebyl čas. Ocitli jsme
se nečekaně v situaci, kterou jsme dříve
nezažili. Vše se řešilo za chodu a z minuty na minutu. Nebylo čas nenadálé situace hodnotit, bylo potřeba je okamžitě řešit. Ideálně bez emocí, protože bylo
nutné, aby nám mozky jely na tři sta pro-

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák hledal odreagování od starostí
FOTO | ARCHIV IVA VONDRÁKA
v nouzovém stavu i u svého westíka Oswalda.
cent. Ty emoce nepřicházely bezprostředně s problémy, ale třeba až zpětně.
Takže si vzpomenu například na chvíli,
kdy jsem se dozvěděl, že ochranné pomůcky, které jsme měli objednané,
uvázly na letišti v Maďarsku. To člověka opravdu může zaskočit vlastní bezmoc. Naopak vás ale nabíjí ta úžasná
ochota a nasazení lidí kolem. Nad tou
vlastně žasnu ještě pořád a všem kolegům ještě jednou i touto cestou děkuji
za podporu a spolupráci.
Co podle vás zaručeně vždy, a tedy
i tentokrát, zažehne vnitřní jiskru optimismu a naděje?
V žádném případě nechci nic zlehčovat.
Máme za sebou těžké dny a nevíme, co
nás čeká dál. Když jsem ale potřeboval
nějakou, jak říkáte, jiskru, bylo nejlepší
se od vážnosti celé situace oprostit.

A na to je ideální můj westík Oswald.
Ten pes řeší, jestli má plnou misku
a jestli ho na požádání kdykoliv pohladíte. Jedinou jeho starostí je číhat na zahradě na ježky a zda ho pustíte na gauč.
Když se o mě pokoušela vyčerpanost,
koukli jsme si navzájem do čí, on mlasknul a já mu dal za pravdu.
Vaše hlavní práce je určovat cestu,
kterou se region vydá. Budete ji
nyní přehodnocovat s ohledem na
ekonomické dopady koronavirové
krize?
Když naši vizi zjednoduším, vždy jsme
chtěli, aby byl Moravskoslezský kraj
místem, kde se budou lidé dobře cítit,
budou mít dobrou práci za dobré peníze
a taky možnosti si odpočinout nebo se
pobavit. A to platí i nadále. Koronavirus měl samozřejmě obrovský vliv na

ekonomiku, také paralyzoval cestovní
ruch. Vedení kraje se proto v nejbližším
období zaměří na podporu projektů, které společnosti pomohou se s dopady krize vyrovnávat. Nebude to nic jednoduchého, je mi jasné, že se se všemi následky budeme srovnávat postupně a delší
čas. Nezbývá nám než být systematičtí
a trpěliví.
Co uděláte nejdřív, až se vše znovu
naplno rozběhne?
Znovu všem ze srdce poděkuji. Uvědomuji si, kolik sil a energie lidi toto náročné období stálo. A to nemluvím jen
o těch, kteří stáli v první linii. Slovo hrdina, které jsme častěji začali používat,
je opravdu namístě. Už jsem se setkal
s některými zdravotníky, hasiči nebo vojáky a policisty, vážím si jejich přístupu
a nasazení. Ale děkoval jsem i těm, kteří nebyli tolik vidět. Nesmíme totiž zapomínat na prodavačky, které seděly za
pokladnami, na řidiče hromadné dopravy nebo i ty, kteří vozí poštu nebo vyvážejí odpad. Poděkování patří i všem dobrovolníkům, kteří šili roušky, nakupovali seniorům nebo jinak pomáhali. Jak už
jsem řekl, lidé se k sobě začali chovat
více hezky a já bych si moc přál, aby
nám to všem vydrželo i dál.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011

MILOVNÍCI MOTOREK SI PROHLÉDNOU HISTORICKÉ SKVOSTY.
ZVEME NA NOVOU INTERAKTIVNÍ EXPOZICI
Unikátní sbírka 30 motocy
c klů je těžištěm nové záv stavy
v v ostra
r vský
k ch Dolních Vítkovicích
žitkové vý
ve Velkém světě techniky
k . Kromě samotných strojů
čeká návštěvník
íky další intera
r ktivní progra
r m. Ex
E pozice nazv
z aná GRA
R ND PRIX vz
v nikla dík
íky spoluprá
r ci
Dolních Vítkovic s Mora
r vskoslezský
k m kra
r jem.

„Rozhodně nečekejte vý
v stavu krásně seřazených veteránů za bariérou ze zdobného lanka. Lidé se mohou těšit, že
si svět motorek osahají a zažijí. Zkusí si proudění vzduchu
r chlosti, budou moci roztlačit motorku
při 120kilometrové ry
o váze 150 kilogramů nebo vy
v kuchají motor a pak ho složí zase zpátky. Anebo se o to aspoň pokusí. Celá koncepce
v stavy
vý
v vy
v chází z nejmodernějších expozičních trendů, které
kladou důraz na interaktivitu a tím i na zábavu spojenou se
vzděláváním,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo
Vondrák a připomněl, že motocykly věnoval Moravskoslezskému kraji jejich původní majitel akademický sochař Miroslav Rybička, který
r na historických motocyklech závodil.

„K nejzajímavějším motocyklům v expozici patří anglický
veterán Douglas vy
v robený před 100 lety, jediné dochované

INZERCE

kusy na světě belgická La Mondiale a anglický Humber nebo
r ní motocykl ﬁrmy JAWA nazýv
ý aný RUMPÁL. Vyunikátní prv
staveny jsou historické silniční speciály, plochodrážní motocykly, cestovní unikáty, ale také lidové motocykly z let 1920
až 1967,“ vy
v jmenoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch Jan Krkoška s tím, že instav stavy
v přišla na 2 miliony korun, které pokry
r l ze svého
lace vý
rozpočtu Moravskoslezský kraj.
Součástí expozice je také motocykl Jawa 250 special
z roku 1939. Motocykl byl za konzultace Národního technického muzea odborně zrestaurován v restaurátorské dílně,
r Moravskoslezského
která vznikla před dvěma lety za podpory
kraje při VŠB-TUO. Tento historický kousek na VŠB kompletně rozebrali a repasovali, takže je teď plně funkční a pojízdný.
Výstava Grand Prix ve Velkém světě techniky se nachází
v prostorách dočasných vý
v stav, tedy napravo od recepce.
r á nejméně do březOtevřena je vždy od 10 hodin a potrv
na 2021. Po ukončení vý
v stavy
v se expozice přesune do
Kopřivnice, kde bude k vidění v nový
v ch prostorách Muzea
Novojičínska.

MUZEUM TĚŠÍNSKA SE PO DVACETI LETECH VRACÍ DO HISTORICKÉ
BUDOVY NA HLAVNÍ TŘÍDĚ
r alo, než byla zrekonstruováDlouhých dvacet let trv
na historická budova Muzea T
Těšínska. Přestavba
byla naplánovaná na rok 1999, majetkoprá
r vní spor rekonstrukci přerušily až do roku 2018. Po dvou
ry
letech pra
r cí a investici ve vý
v ši 117 milionů korun
muzeum při
ř vítalo prv
r ní návštěvník
íky.

„Pro Moravskoslezský kraj je tato rekonstrukce jednou
z nejvý
v znamnějších investičních akcí. Z evropských zdrojů se
nám na ni podařilo získat 99 a půl milionu korun, stát přispěl necelých 6 milionů, zbytek šel z krajského rozpočtu. Díky
těmto prostředkům byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce,
která začala v roce 1998 a byla přerušena v roce 2000.
Jsem rád, že je konečně tato památkově chráněná budova
v reprezentativním stavu, který
r si rozhodně zaslouží,“ uvedl
hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že
v muzeu čeká na návštěvníky moderní, interaktivní stálá expozice Příběh Těšínského Slezska.
„Rekonstrukce budovy
v byla opravdu rozsáhlá. Celkovou
revitalizací a sanací vlhkého zdiva musel projít suterén budovy
v . Také bylo nutné zpevnit střešní krovy
v a kompletně vy
v měnit poslední strop budovy
v , který
r napadl dřevokazný hmyz.
Budova muzea má nové omítky i všechny podlahy. Původní
dřevěná okna byla repasována, vnitřní dveře už ovšem původní nejsou, byly vy
v tvořeny věrné truhlářské kopie. Součástí
projektu byla samozřejmě i oprava historicky zdobné fasády,“ vy
v jmenoval náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje pro ﬁnance, investice a majetek Jaroslav Kania
s tím, že zahájení rekonstrukce předcházela demolice tří
objektů ve dvoře za budovou muzea. V roce 2004 byla také
v budována vý
vy
v tahová šachta.
„Stálá muzejní expozice představuje ve čtyřech podlažích na několika stovkách metrů čtverečních vý
vývoj Těšín-

Vzácná těrlická Madona zaujala také náměstka
hejtmana kraje Lukáše Curyla.
ského Slezska od prehistorie až po nedávnou minulost.
Nabízí pohled do života místních lidí v minulosti, na počátky dolování uhlí i na překotný rozvoj průmyslu, který
r na
přelomu 19. a 20. století k nepoznání změnil tuto dříve
poklidnou podhorskou krajinu. Na své si tedy přijdou i zá-

jemci o poznání přírody,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči
Lukáš Cury
r lo a upozornil, že stálá expozice je jen částí rozsáhlého vý
v stavního a edukačního komplexu. Dodal, že expozice s řadou multimediálních prv
r ků představí i mnohé dosud
nevy
v stavené sbírkové předměty.
Jedním z nejhodnotnějších a nejvzácnějších vy
v stavených
exponátů je originál takzvané těrlické madony. „Tento vý
v jimečný gotický obraz z přelomu 15. a 16. století byl objeven
pouhou náhodou. Skrý
rýval se totiž pod několika vrstvami
jiných maleb, což se odhalilo při restaurování původního
barokního díla z kostela svatého Vavřince v Těrlicku-Kostelci. Věřím, že to musel být pro restaurátory
r šok, když zjistili,
že je před nimi zhruba pět stovek let starý
r obraz, jakých je
v republice jen poskrovnu,“ řekl náměstek hejtmana kraje Lukáš Cury
r lo a poděkoval za zapůjčení Ostravsko-opavskému
biskupství, které obraz vlastní. Muzeum Těšínska zajistilo obrazu odpovídající stálé prostředí, klimatické podmínky, bezprašnou vitrínu, studené osvětlení obrazu a především stálý
24hodinový
v dohled bezpečnostními kamerami s napojením
na pult centralizované ochrany Policie ČR. Gotická těrlická
madona je součástí stále expozice.
„Návštěvníci muzea budou moci vy
v užívat nejen interiéry
r,
ale také venkovní prostory
r , jejichž úpravy
v byly součástí rekonstrukce. Muzejní dvůr nově nabízí miniamﬁteátr a lapidárium
s kamennými artefakty. Umím si představit, že právě zde budou moci například školáci se svý
v mi učiteli probrat, co v muzeu viděli nebo si prostě jen odpočinout v příjemném prostředí,“ řekl náměstek hejtmana kraje Lukáš Cury
r lo a zdůraznil,
že při celkové rekonstrukci historické budovy
v muzea byla
obnovena většina historických prv
r ků objektu a byl zachován
jeho neoklasicisní charakter.
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Po pěti letech od doby,
kdy psychicky nemocný
muž pozabíjel osm lidí,
v přestavěné restauraci
Družba v Uherském
Brodě otevřeli horní
patro budovy.

Česká republika

Na místě šílené střelby
teď vyrostly kanceláře

JANA FUKSOVÁ
ČR | Bývalá restaurace Družba u rušné
křižovatky a železničního přejezdu v
Uherském Brodě už zůstane jen ve vzpomínkách. Místo poznamenané obrovskou tragédií, kdy tu šílený muž střílel
do lidí, se úplně proměnilo. Z celého patra budovy se staly kanceláře a událost z
24. února 2015 už tu nic viditelného nepřipomíná.
„Chtěli jsme, aby dům byl nenápadný
a ničím tu tragédii nepřipomínal,“ řekl
Miroslav Borák, jednatel firmy Borák
Development. Proto zazdili původní
vstup do restaurace, udělali nový v jiné
části budovy, kompletně předělali dispozici patra a zbořili schodiště. „Vlastně
jsme všechno udělali znovu a zůstaly
jen nosné pilíře. Věřím, že jsme domu
dali novou duši a že sem lidé budou chodit rádi,“ dodal Borák.

„Do restaurace už by stejně
asi nikdo nechodil“
Před pěti lety zemřelo v restauraci Družba osm lidí. Nejtragičtější střelbu v novodobých dějinách měl na svědomí třiašedesátiletý psychicky nemocný Zdeněk Kovář. Krátce po obědě vystoupal
po širokém schodišti, přišel do restaurace a začal střílet. Na místě zůstalo mrtvých sedm mužů a jedna žena ve věku
od 27 do 66 let. Pachatel pak zastřelil
i sebe.

„

Pár dní po
neštěstí
působilo místo strašně
stísněným dojmem. Co
s budovou, abychom
z ní už necítili tu hrůzu,
která se tu stala?
„Když jsem tady byl pár dní po neštěstí, působilo to pochopitelně strašně
stísněným dojmem a uvažoval jsem, co
bude s budovou v budoucnu. Jestli se ji
podaří proměnit tak, abychom z ní už necítili tu hrůzu, která se tady stala,“ líčí
senátor Patrik Kunčar, který byl v době
střelby starostou Brodu.
„Místní se hlavně báli, že tady znovu
bude restaurace, protože by do ní asi nikdo nechodil. Ale pocity, které jsem tehdy měl, jsou dnes pryč,“ dodal při nedávném slavnostním otevření Kunčar.
Město za necelý rok po události proměnilo prostranství před Družbou na
decentní pietní místo. Cesta k proměně

Kromě nápisů podél chodníku před budovou už nic tragédii nepřipomíná. Novému interiéru Družby požehnal i uherskobrodský děkan Stanislav Pavlica.
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samotného patra s restaurací však byla
delší. Uherskobrodská firma stála o budovu nacházející se v blízkosti dnešního akvaparku už v roce 2004. S tehdejším majitelem se ale nedomluvila a jednání obnovila až po deseti letech, kdy se
změnil vlastník.

„Dům za nic nemůže, proto
jsme chtěli věc dokončit“
„To, co se stalo o pár měsíců později, narušilo naše vztahy a obě strany přemýšlely, jestli transakci dokončit. Nakonec
jsme usoudili, že dům za nic nemůže a
že budeme radši, když to uděláme my
jako brodští obyvatelé a vytvoříme tady
něco důstojného,“ popsal Miroslav Bo-

rák. Architekti pro přestavbu navrhli
hned několik variant. Ve hře byla i dostavba jednoho až dvou pater, extravagantní úprava fasády a využití pro ambulance lékařů a služby.
Nakonec se majitelé rozhodli pro nenápadné řešení, kdy vyměnili okna
a změnili barvu fasády. V přízemí zůstaly obchody, na něž byli obyvatelé
zvyklí a které zůstaly otevřené i po uzavření restaurace.
Celé patro pak bylo přestavěno na několik reprezentativních kanceláří. Polovina z nich bude sloužit firmě Borák Development, zbývající část nájemníkům.
Rekonstrukce stála 15 milionů korun.
Novému prostoru požehnal uherskobrodský děkan Svatopluk Pavlica, který

před pěti lety působil ve funkci šternberského děkana na farnosti v Uničově.
„Před jednou hodinou odpoledne
jsem tehdy zaznamenal první zprávu
v médiích, že se tady stala tragedie. V té
chvíli jsem se spojil s tímto místem a
modlil jsem se. Za ty, kteří odešli z tohoto světa, i za ty, kteří si z této události
odnesli šrám, jenž si ponesou do konce
života. Chci do tohoto místa vnést boží
požehnání, milost i odpuštění,“ pronesl
Pavlica.
Současné vedení Uherského Brodu
věří, že nová podoba budovy dobře zapadne do okolí. V budoucnu by nedaleko mělo například vzniknout nové venkovní koupaliště, které bude navazovat
na krytý akvapark.
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Česká republika

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.
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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.

Moravskoslezský kraj
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„Název nám teď nepomáhá“

Lázním Darkov uškodila koronavirová pandemie i blízké centrum nákazy, říká ředitelka lázní Pavlína Filipi
PETR WOJNAR

poru lázeňství, kdy stát lidem dá čtyři tisíce korun na pobyt. Už k nim chystáme
speciální balíčky, aby klienti ze svého
utratili co nejméně. I proto, že lidé nyní
vyčkávají, ale musíme počítat s tím, že
tuzemský i arabský trh budou nabíhat
pozvolna.

KARVINÁ | Karvinské Lázně Darkov
prožívají těžké časy. Kvůli koronaviru
přišly v minulých měsících o desítky milionů korun tržeb. K chybějící arabské
klientele se přidaly obavy tuzemských
pacientů, kteří se strachují blízkosti lokálního ohniska nemoci covid-19. Lázně proto budou s nízkou obsazeností bojovat pravděpodobně i v dalších měsících. Situace si vyžádala propuštění asi
tří desítek zaměstnanců, zároveň ale lázně ve složité době daly miliony eur do
koupě slovenských Kúpelí Brusno.
„Mohou si být s Darkovem vzájemně
prospěšné,“ vysvětluje ředitelka lázní
Pavlína Filipi.
Pár dní stará zpráva o koupi Kúpelí
Brusno možná mnohé překvapila,
a to zejména v souvislosti s těžkostmi, které lázeňství kvůli epidemii koronaviru zažívá. Proč právě nyní?
My jsme Brusno měli vyřešené dřív,
než přišla koronavirová krize. Zbývalo
podepsat kupní smlouvu. O akvizici
jsme uvažovali už asi čtyři roky. Tehdy
se tamní zaměstnanci hlásili na konkurzy k nám a my tak zjistili, že jsou v problémech. Chceme jim vrátit reputaci,
kterou trochu pošramotil konkurz, a vrátit jim dobré jméno. Jsou to lázně postavené v krásném místě v Horehroní, kde
byli zvyklí jezdívat lidé zdaleka.
Jak si slovenské lázně mohou s Darkovem pomoci?
Stává se nám, že potenciální klienti
z Třince nebo Ostravy nechtěli do Karviné, protože chtěli do oblasti, kde je čistší vzduch. Budeme teď mít alternativu.
Na druhou stranu platí, že na Slovensku
není takový nedostatek zdravotních
sester a fyzioterapeutů, takže Brusno
může být Darkovu prodlouženou rukou
v získávání kvalifikovaných zaměstnan-

Ředitelka Lázní Darkov Pavlína Filipi.
ců. Dá se to propojit i obchodně, například zajímavou slevou pro samoplátce,
kteří v jeden rok navštíví jedny i druhé
lázně.
Zaznamenal jsem i hlasy kritizující
fakt, že investujete ve chvíli, kdy
jste v Darkově propouštěli. Co na ně
říkáte?
Investice a řešení personální situace
jsou pro mě dvě rozdílné věci. Chápu,
že se některých dotkne, že jsme snížili
počet zaměstnanců. Ale pokud nemáte
pro ty lidi práci, tak úkolem každého
manažera je to vyhodnotit a vyřešit.
Kolik zaměstnanců opustilo Lázně
Darkov a jaké měli profese?
Zhruba tři desítky, mezi nimi hodně sanitářů, nižšího obslužného personálu,
několik lidí z recepce a pár číšníků. Dalších devadesát lidí nám chybí, protože

Omezí kvůli tomu Lázně Darkov provoz?
Před pár dny jsem se od nejmenovaného
zastupitele dozvěděla, že zavíráme celé
lázně, že už to ví celá Karviná. To je nesmysl. Jen 8. července dočasně zavřeme
staré lázně (historickou část – pozn.
red.), a to vyjma bistra a Společenského
domu, abychom vykryli dovolené. Řada
našich zaměstnanců už je má zaplacené,
devadesát lidí je mimo a byť nemáme takovou obsazenost, potřebujeme lidem
ulevit. Zkonsolidujeme tak provozy,
jako to děláme v prosinci a v lednu, pojedeme na jednu léčebnu a ve starých lázních zase otevřeme 1. srpna.
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jsou na ošetřovném, na nemocenské,
mají příbuzného v OKD a podobně.
Jaká je aktuální obsazenost darkovských lázní?
Obsazenost máme nižší než po uvolnění opatření. Hodně nás totiž zasáhl
strach z oblasti Dolu Darkov. Kdyby se
nákaza objevila na Dole ČSM nebo
ČSA, tak by si to řada lidí nespojila. Pacienti z odlehlejších částí republiky
jsou ale často přesvědčeni, že Důl a Lázně Darkov musí být nutně vedle sebe.
Název nám teď nepomáhá…

Když jsme u historické části lázní...
OKD chce těžit v dalších dvou nedalekých porubech. To posléze posvětil báňský úřad i radní. Lázně podle
nich těžba neohrozí, přesto jste tuto
zprávu nesli dost nelibě...
Z podnikatelského pohledu chápu, že
OKD potřebují těžit. Na druhou stranu
dlouhodobě zpochybňujeme čísla, která
říkají, že tam pokles nebude. S rozhodnutím už nic neuděláme, ale vyhodnotíme v čase, kdo má pravdu. Už nyní tam
pociťujeme na opravených fasádách
domů následky těžby.

O kolik jste kvůli koronaviru přišli
na tržbách?
Za dva měsíce jsme přišli o téměř padesát milionů korun. Bude trvat asi další
tři měsíce, abychom se dostali na čísla
alespoň z února, který je mimo sezonu.
Hodně nám pomohou vouchery na pod-

Pokud máte důlní škody, můžete je
přece vymáhat…
To je cesta, která nás čeká. Já po OKD
ale nebudu chtít peníze, ale uvedení do
původního stavu. Taky kvůli rizikům následků těžby stopneme nějaké chystané
rekonstrukce, zejména exteriérů.

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

Jezdíme spolu už 125 let.
Vyberte si model ŠKODA OCTAVIA 125 let. K nadstandardní výbavě
vám navíc nabízíme i celou řadu vzájemně kombinovatelných benefitů.
Využijte například pojištění schopnosti splácet nebo prodloužené
záruky až na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus. Při výměně starého
modelu za mladší dostanete za svůj stávající vůz výkupní bonus ve výši
až 25 000 Kč. Bližší informace k nabídce naleznete na webových
stránkách našeho dealerství nebo na www.skoda-auto.cz.
Osobně vám naši akční nabídku představíme v našem autorizovaném
dealerství ŠKODA. Zastavte se, už můžete.

ŠKODA

OCTAVIA
již od 444 900 Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTODRUŽSTVO, Beskydská 704, Frýdek - Místek
Tel.: 730 588 246, 730 588 227
AUTODRUŽSTVO, Brandlova 5, Ostrava - Centrum
Tel.: 602 188 589, 724 221 776
AUTODRUŽSTVO, Hlučínská 60, Ostrava - Přívoz
Tel.: 724 173 860, 606 634 419
AUTODRUŽSTVO, Frýdecká 12, Český Těšín
Tel.: 730 588 216, 558 746 716
www.ado-autodruzstvo.cz

se zvýhodněním až

217 600 Kč
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,9–7,0 l/100 km, 103–159 g/km
Ilustrativní fotograﬁe
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Kittelové se doma utkali s elitou
Bratři Kittelové nakoukli
mezi českou
beachvolejbalovou elitu.
Navíc v domácím
prostředí na turnaji
Opava Beach Open.
JIŘÍ SEIDL
OPAVA | Byť už bratři Lukáš a David
Kittelové volejbal v Opavě nehrají, pořád tam jsou doma. Vždyť v Happy
Sportu začínali.
A na tamějších kurtech se tento měsíc
v rámci turnaje Českého poháru potkali
i s českou beachvolejbalovou elitou.
Mezi startujícími byli česká jednička
David Schweiner, reprezentant Jan Dumek, hvězdy šestkového volejbalu Jan
Hadrava a Donovan Džavoronok, kteří
vyhráli, veteráni Michal Bíza a Petr Beneš i naděje Patrik Maňas a Jiří Sedlák...
Kittelové skončili sedmnáctí.
„Hned po vyřazení jsme byli zklamaní, ale ve skupině jsme porazili nasazené pětky a z pavouka jsme vypadli po
bitvě s pozdějšími finalisty. Snad jsme
divákům nabídli pěknou podívanou,“
řekl dvaadvacetiletý Lukáš Kittel, který
jako junior okusil v Ostravě extraligu.
Leč v roce 2017 zamířil do Zlína.
„Jenže jsem se zranil a měl to hodně
složité, takže minulé tři sezony jsem
hostoval v prvoligovém Starém Městě.
K tomu studuji v Ostravě vysokou školu, s týmem jsem tak toho moc nenatrénoval,“ podotkl Lukáš.
O tři roky mladší David loni na podzim přešel do Frýdku-Místku. „Bohužel
korona nám vzala poslední republikový
finálový turnaj juniorů, což mě mrzí,
protože pro mě to je poslední juniorská
sezona,“ uvedl dvacetiletý David. „Teď
hledám nový klub. Nevím, kde budu
příští sezonu, ale momentálně hlavně
maturuji, takže přednostně řeším školu.“
V hale jsou oba univerzálové, byť
Lukáš to zkoušel i na bloku. Shodují se,
že mezi beachem a šestkami je velký
rozdíl. „Je to úplně jiný sport,“ tvrdí.
„Proti beachovým specialistům jsme
to tak měli složitější,“ uvedl Lukáš. „Je
to hodně o prstech, o nahrávce a o balonech, které vám jdou na hlavu, ale nemůžete je hrát prsty, protože by vám
sudí zapískal nečistý úder. Hlavně na
písku musíte zvládnout každou činnost,
zatímco v šestkách se specializujete jen
na něco – buď jste nahrávač, blokař, a to
pak nehrajete ani v poli, nebo univerzál,
což je nejvyšší borec, co to bouchá,
nebo smečař, který přihrává. V beachi
jste všechno. Pokud nezvládáte jednu
z těch činností, tak prohráváte.“
I přes všechny obtíže si beachvolejbal pochvalují.

David Kittel vybírá míč na turnaji
v Beach Centru Kolofík v Opavě,
kde se spolu s bratrem utkal s českou špičkou.
FOTO | JIŘÍ SEIDL
„V Opavě to pro nás byl takový křest
ohněm, první Český pohár, který jsme
hráli spolu,“ uvedl Lukáš Kittel poté, co
vypadli s Janem Dumkem a Jiřím Sedlákem 0:2 (-14, -20). Před tím ve skupině
porazili Myslivečka a Samce 2:0 (25,
20) a podlehli ostříleným beachařům
Michalu Bízovi s Davidem Kufou 0:2
(-16, -19).
„I když jsme neprošli dál, byl to hodně povedený turnaj. Jen škoda druhého
setu v play off, v němž jsme vedli, ale
bohužel jsem trochu pokazil koncovku,“ litoval David Kittel. Před tím ale
servisem, jímž dal několik přímých
bodů Sedlákovi, stav druhé sady otočil.
„Trošku jsi to prodal,“ smál se Lukáš.
„Ale vážně. Brácha na to, že je to jeho
první sezona, hrál dobře, a tak mě moc
zajímá, jak bude hrát druhou a třetí...
Na to se už moc těším.“
Budou vůbec hrát nadále spolu?
„Tuto i příští sezonu určitě a pak uvidíme, jak se nám bude dařit,“ podotkl
David.
„Ostatně moc bratrských dvojic spolu nehraje a asi vím i proč...“ usmál se
Lukáš. „Někdy je těžké se s bráchou
shodnout, tak bude důležité, abychom
se nerozbili navzájem.“
Problémem podle nich je to, že nejen
v Opavě, ale ani nikde v kraji nejsou beachové tréninkové skupiny mužů jako
v Praze. „Vše si domlouváme sami. Těžší je i najít parťáka, takže jsem rád, že si
brácha chtěl beach vyzkoušet,“ řekl
Lukáš, který už dříve úsek s klasickým
volejbalem střídal.
Koncem srpna bude v Opavě mistrovství republiky. Zabojují o účast? „Nestanovili jsme si nějaký cíl. Uvidíme. Hlavně chceme hrát pro radost,“ odpověděl
Lukáš Kittel.

Lukáš Kittel na beachvolejbalovém turnaji Českého poháru Opava Beach
Open přihrává podání soupeře.
FOTO | JIŘÍ SEIDL
INZERCE
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Otevírá
á
áme
po celkové rekonstrukci 8. června
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bary
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

