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Ladislav Bank: plavec,
dobrodruh a patriot
NÁŠ KRAJ

Pedagog a trenér, který
v Olomouci pomohl
založit Fakultu tělesné
kultury, oslavil
osmdesátku.

Speciální příloha
o střední Moravě

...str. 17 až 40

MILOSLAV JANČÍK
OLOMOUC | Jako závodník patřil Ladislav Bank mezi znamenité znakaře, jenže doplatil na to, že v Olomouci dříve
nebyl krytý bazén. Jinam za lepším olomoucký patriot nechtěl. Plaveckému
klubu je věrný dodnes a osud mu na
oplátku naplnil život zážitky až po
okraj.
Z dobrodružných expedic na Sibiř, nekonečné práce pro vysokoškolský sport
i z bazénu, kde patří k inventáři.
„Plavání je krásné. Přitom jsem se
k němu dostal náhodou. Po válce jsem
byl skaut, jenže pak nás v roce 1951 rozprášili. To můj život nasměrovalo jinam,“ vzpomíná čerstvý osmdesátník
Ladislav Bank.

NOVÉ ZVÍŘECÍ HVĚZDY

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

Místo do skautu
na koupaliště
Když komunisté zakázali skauting, našla jeho klukovská parta útočiště na „Sokoláku“. Koupaliště postavené u sokolovny nedaleko centra Olomouce v roce
1930 původně se stometrovým bazénem později rozdělili na závodní padesátku a druhý o délce 48,5 metru.
„Plavat jsem trochu uměl, a když
jsme tam přišli, bylo zrovna armádní
mistrovství i s vloženým závodem na
50 metrů prsa. Jedna dráha byla volná,
tak mi řekl trenér, u kterého jsem se hlásil, ať si také zaplavu. Startovali tam tehdejší mistři Talpa, Jung a Svozil, takže
oni už byli osušení a já ještě doplavával,
ale už jsem zůstal,“ vzpomíná Bank.
Ve všech bazénech na koupališti byla

PRÁZDNINY „DOMA“

Cestovatelskou hrou chtějí
oslovit národ
...str. 10

Na svůj osudový krytý bazén v Olomouci chodí Ladislav Bank dál. „Slíbil
jsem, že v osmdesáti začnu s veteránskými závody,“ říká.
FOTO | ST. HELOŇA
studená voda, dokud tam plavci nepřivedli teplou odpadní z Mila. „Byla zbarvená dohněda, ale měla asi 48 stupňů, v
Milo závodech ji používali ke chlazení
obřích kotlů při výrobě. Tak jsme my

plavci vykopali šachtu, dvakrát přes silnici, abychom si prodloužili sezonu,“
popisuje oslavenec. Díky tomu mohli
sportovci začínat už 15. dubna a sezonu
skončit 30. října.
POKR. NA STR. 3

PADDLEBOARDY

Češi podléhají kouzlu
„prken z Havaje“ ...str. 12 a 13
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KRÁTCE
Regionální vlaky už jezdí
podle jízdních řádů
OLOMOUCKÝ KRAJ | Od 1. července
2020 pojedou všechny regionální vlaky
v Olomouckém kraji podle platného
jízdního řádu. Týká se to spojů na trati
z Olomouce do Nezamyslic, Prostějova, Šumperku, Uničova, dále z Přerova
do Hranic na Moravě, ze Šumperku do
Krnova, z Mikulovic na Zlaté Hory. Vlaky se vrací i na tratě Lipová Lázně – Jeseník – Krnov, Jeseník – Mikulovice
– Zlaté Hory, dále pak Hanušovice
– Staré Město pod Sněžníkem, Prostějov – Dzbel, Červenka – Prostějov i na
další.
(dmk)

Vlastivědné muzeum
Jeseník představí policii
JESENÍK | Součástí oslav desátých narozenin Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje je také interaktivní
výstava v prostředí jesenické Vodní tvrze, která trvá až do 6. září. Návštěvníci
si na ní poměří svou fyzickou zdatnost,
prověří paměť při sestavování identikitu, pořídí si otisky svých prstů a zjistí,
proč je v silničním provozu alkohol nebezpečný. Součástí výstavy je „místo
činu“, policejní cela či historická sonda
do dějin policie na Jesenicku.
(dmk)

Kácení májky nabídne
i program pro děti
HANUŠOVICE | Akce pro celou rodinu, která pobaví nejen děti a jejich rodiče, ale také seniory, se koná v hanušovickém Hparku v sobotu 27. června od
14.00. Jde o kácení májky, které navíc
počítá i s dětským programem jako oslavy Dne dětí. Na místě budou pro nejmenší připraveny kolotoče, různé atrakce a soutěže. „Okolo 18. hodiny bude
skácena májka, pak bude až do večerních hodin hrát k tanci i zpěvu kapela
Corouhave,“ uvedli pořadatelé. „Pro
všechny přítomné bude připraveno bohaté občerstvení a nápoje. Všechno
bude samozřejmě probíhat za nutných
hygienických opatření,“ doplnili organizátoři.
(dmk)
INZERCE

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

Jeseníky hrou. Turisté
dostanou knihy i trička
Celkem šestnáct výletních tipů má nová razítkovací
akce – Jeseníky hrou. Spouští se 1. července. Platí
pro ni pravidlo – čím více razítek, tím více výher.
DALIBOR MAŇAS
JESENÍKY | V Jeseníkách se letos objeví nová „razítkovací hra“. Je určena pro
všechny turisty, kteří si rádi hrají a poznávají přitom zajímavá místa. Její součástí jsou například křížovky a kvízy
a na jejím konci čeká účastníky také odměna.
Platí přitom jednoduché pravidlo:
čím více razítek zájemci posbírají, tím
větší odměna je čeká. „Pro všechny zájemce jsou připraveny magnetky, záložky, pohlednice, průvodce po Jeseníkách, pexeso, knihy nebo trička s tematikou hor,“ uvedli pořadatelé ze spolku
Actaea – společnosti pro přírodu a krajinu, kteří hru společně se Vzdělávacím
a informačním centrem ve mlýně Karlovice a Moravskoslezským krajem připravili.
Turisté si tuto hru mohou zahrát poblíž nejvyšší hory Jeseníků Pradědu, ale
nejen tam. „Zavede vás do Jeseníku
a České Vsi nebo do Zlatých Hor. Odhalí vám historii Bruntálu a jeho okolí
nebo se s ní vydáte do Rýmařova. Na
jednotlivých místech, která jsou zaznačena v mapě, si můžete zahrát hry – hledačky neboli questy, kvízy, křížovky.
Poznáte přírodní krásy a taje kraje, to,
jací zde žijí živočichové a jaké rostliny
tady rostou. Zájemci zjistí, proč je vlastně příroda Jeseníků tak vzácná a proč
stojí za to ji chránit,“ přiblížili pořadatelé. Hráči se dozvědí také řadu zajímavých informací o historii kraje, osudech
lidí v horách i v údolích pod nimi.
Velkou odměnou pro turisty jsou výhledy. „Uvidíte Praděd, Petrovy kameny a Velkou kotlinu z úplně jiných
stran. Stačí jen vystoupat na některý
z vrcholů, třeba na Anenský vrch u Andělské Hory, na Kapličkový vrch
v Malé Morávce nebo na rozhlednu Na
Skalce v Holčovicích. Kromě zraku
a sluchu zapojíte i jiné smysly na interaktivní stezce Cesta kolem vody z Vrbna pod Pradědem do Karlovic nebo na
výstavě Jeseníky všemi smysly,“ popsali organizátoři.
Na trasách jednotlivých výletů turisty
čeká také návštěva místních muzeí a ex-

pozic. „Na mapě, která je herním plánem, jsou zobrazeny i další zajímavosti.
Celkem je připraveno 16 her. Pro získání odměny musí zájemci nasbírat nejméně pět razítek za úspěšně vyřešenou
hru,“ uvedli pořadatelé.
Mapu s hracím plánem Jeseníky hrou
si mohou zájemci koupit na místech jednotlivých her a razítek. Jednotlivá zastavení pak najdou od července na stránkách www.jesenikyhrou.cz. Za odměnu
pak úspěšní hráči získají průvodce po
naučných stezkách Jeseníků, knihy o horách, pexeso Jeseníky, trička a další. Vyzvednout si je mohou ve Vzdělávacím
centru VÍCE Ve mlýně Karlovice v otví-

Tip na výlet
Ve hře Jeseníky hrou lze vyrazit na
trasu Jeseník, Česká Ves a Zlaté
Hory, kde účastníci získají čtyři
razítka: Jesenické toulky nejen za
textilní tradicí (Katrovna Jeseník),
Za historií a přírodou Jesenicka
(Vlastivědné muzeum Jesenicka),
Osudy mezi horami (Čertovy
kameny) a Zlatohorsko, kraj
pokladů (Zlatokopecký skanzen).

rací době, kterou najdou na stránkách
www.jesenikyhrou.cz nebo na stránkách centra.
Projekt připravil spolek Actaea
s mnoha dalšími partnery. Finančně jen
podpořen také z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Minulost Zlatých Hor v Jeseníkách je spojena také s rýžováním zlata. Součástí nové hry je i Zlatokopecký skanzen.
ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA
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Ladislav Bank: plavec a patriot
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Přes zimu se ale dál plavat moc nedalo.
„Jediný krytý bazén byl ve Vančových
lázních v Sokolské ulici, kam se o sobotách chodila koupat třetina Olomouce,
která neměla v bytech koupelnu. Bazén
měl jedenáct metrů, takže když jste si
ho dali devětkrát, měli jste stovku. Bohužel v roce 1955 lázně zlikvidovali
a pak už nebylo kde plavat,“ vysvětluje.
Než otevřel velký padesátimetrový
bazén, který se plánoval, uběhlo deset
let. Bank jako závodník na to doplatil.
„Dostal jsem se sice na vojnu do Dukly,
ale protože mi emigrovali příbuzní do
Německa, nemohl jsem být v Praze,
i když jsem byl v ročníku znakař číslo
jedna. Převeleli mě do Plzně, kde byli
také plavci, ale ti s problémy a horším
kádrovým profilem. Neměli jsme takové tréninkové podmínky jako v Praze,“
líčí.

Patriot duší i tělem
Jako člen reprezentace se do Olomouce
vrátil, ačkoliv stále bazén neměla.
Proč? „Přemluvili mě, ať se vrátím, a já
jsem vždycky byl patriot. Taky mi bylo
jasné, že mistrem světa už nebudu, po
vojně se mi ale povedlo být dvakrát třetí na mistrovství klubů bez krytého bazénu. A kdo byl do 4. místa na mistrovství
republiky, zařadili ho automaticky do
nároďáku.“
Bank později začal pracovat na Univerzitě Palackého. Mezitím v Olomouci
v roce 1965 otevřel krytý 50metrový bazén, jako druhý v Československu. „To
znamenalo velký rozvoj plavání, na tu
dobu byl vynikající, říkalo se, že byl
okopírovaný z Německa,“ podotýká.
Pro Banka ale vznikl příliš pozdě.
„Když jsem nastoupil na univerzitu, ještě jsem dva roky závodil, ale pak už
jsem začal trénovat a učit.“

I z malého
Bělkovického
potoka nebo Sitky se
může v březnu stát řeka
na utopení.

V roce 1981 společná expedice listů Mladá fronta a Komsomolskaja pravda
poprvé v historii splula veletok Ob od pramenů až k ústí. Ladislav Bank (ve
žlutém) vedl sportovní vodáckou část na horských tocích. Na řece Pyža byl
prvním člověkem v pevné lodi.
REPRO FOTO | PETR CERHA, SVĚT V OBRAZECH
Na univerzitě měl štěstí na kolegy, lyžaře i vynikající vodáky. Téměř osudovým bylo pro Banka kamarádství s ekologem Otakarem Štěrbou. Právě s ním
se Bank dostal na expedice na Sibiř.
„Byl takový samotářský biolog a měl
nafukovací kulatou vaničku, vždycky si
uřezal bidlo a sjížděl na ní rozvodněné
potoky. To nás taky bavilo a s kluky na
katedře jsme začali lepit kajaky a jezdit
na nich. Štěrbovi jsme taky jeden postavili a začali jsme po potocích šmejdit
spolu, jakmile začal tát sníh,“ usmívá se
Bank a dodává: „Nikdo si nedovede
představit, jak se z Bělkovického potoka nebo Sitky může v březnu stát řeka
na utopení. Soupeřili jsme spolu a za
každé tři ujeté kilometry na takové řece
si dělali čárky. Do dnešního dne jich
mám 178 a k tomu spoustu příhod.“
Se Štěrbou a reportérem Jaromírem

Přírodovědec Otakar Štěrba (vpravo v červeném) společně s reportérem Jaromírem Štětinou vymysleli plavidlo Matylda, předchůdce raftu, a v roce
1973 na něm poprvé sjeli Čertovy proudy na Vltavě (vlevo). Ladislav Bank
byl členem posádky.
FOTO | ARCHIV L. BANKA A PETR CERHA, SVĚT V OBRAZECH

Štětinou z tehdejší Mladé fronty se
v roce 1981 vydali sjet řeku Ob. „Otakar
mi nabídl účast na horním toku řeky Biji
až k soutoku s Katuní, čímž vzniká Ob,
veletok podobný Dunaji. Odtud začínala druhá část na dvou plachetnicích do
moře. Já jel jen tu první, vodáckou.“

Expedice dopadla úspěšně, byl to první souvislý sjezd Obu od pramene do
moře (3 680 km). I díky tomu pro Banka nebyla poslední. Za dva roky Štěrba
se Štětinou vymysleli expedici z jezera
do jezera, tedy z mongolského jezera
Chövsgöl neznámou řekou Egín Gol
a Selengou do Bajkalu. I když kvůli
tomu, že je Rusové nechtěli pustit k Bajkalu, museli skončit na mongolských
hranicích. Bank se pak na Bajkal vrátil
s vlastní výpravou v roce 1986.
Pár let nato byla sametová revoluce
a on pomáhal v Olomouci založit Fakultu tělesné kultury, jako třetí v Československu. V té době také převzal univerzitní sportovní klub, který vedl dalších
třicet let. Čím se baví v osmdesáti letech? „Mám chalupu na Mutkově. Plavce už netrénuju, ale kluci trenéři mě na
bazénu trpí jako poradce. A také jsem
slíbil, že v osmdesáti začnu s veteránskými plaveckými závody!“

INZERCE

Zlatnictví Sherri vykupuje
zlato za výhodné ceny
Pobočka Sherri v Olomouci
Pobočka Sherri v Olomouci poskytuje
bezplatné odborné poradenství týkající se výkupu zlata a zejména individuální přístup ke každému zákazníkovi.
Prodávat můžete používané, nepoužívané či dokonce poškozené zlaté šperky, ale i stříbrné šperky. Dále je možné
zpeněžit i jiné předměty, např. stříbrné
příbory, zlaté korunky, brože, investiční zlato v podobě slitků a cihel, mincí
apod. Pokud si nejste jisti, přijďte se
bezplatně informovat.
Zlato opět zažívá růst cen. Než se však
rozhodnete pro prodej, dobře zvažte,
kde své zlato prodáte. Je známo, že se
poslední dobou vyskytlo mnoho nepoctivých praktik v oblasti výkupu zlata. Máme pro Vás tip, kde se zaručeně
nemusíte žádných nekalých praktik
obávat a navíc získáte garanci nejvýhodnější ceny za výkup. Do Sherri se

můžete o skvělých výkupních cenách
přijít nezávazně přesvědčit.
Manager Sherri nám sdělil, že„v současné době cena za 1kg ryzího zlata
šplhá k částce až 1 400 000 Kč, což
je 1 400 Kč za 1 gram. Zákazníkům
garantujeme nejlepší výkupní ceny
a profesionální jednání.“ Prodej zlata
je opět při současných cenách poměrně snadný způsob znovuzhodnocení peněž, tak neváhejte ani Vy.
Sherri můžete najít v pasáži spojující
Horní nám. s tř. Svobody.

SHERRI | Horní nám. 409/26, 779 00 Olomouc | v pasáži spojující Horní nám.
s tř. Svobody | +420 585 412 407 | olomouc@sherri.cz | www.sherri.cz
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Česká republika

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

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

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

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

Monika Absolonová

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

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

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

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

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

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

INZERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PŘÍRŮSTKY MLÁĎAT DALŠÍCH ZOO NA STR. 8 A 9

DLUHOPISY PRO OBČANY
JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

5,6%
Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Zámek Račice, přestavba

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

ROČNÍ VÝNOS

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

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

Ubytování na zámku
v Račicích 30 km od Brna

eFi Hotel – hotel s bazénem
v centru Brna

+420 515 555 549, info@zamekracice.cz

+420 515 555 500, rezervace@eﬁhotel.cz

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

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

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

eFi Hotel, Bratislavská 52, 602 00 Brno-Zábrdovice

www.zamekracice.cz

www.eﬁhotel.cz

8 26. června 2020

Česká republika
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.
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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
Šumperk - Vikýřovice

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

Olomouc - Bukovany

SITTA K+M s.r.o., Bukovany 98,
tel.: 585 351 730

Olomouc - Holice (Husqvarna)

Agrocentrum DFG s.r.o., Týnecká 826/55,
tel.: 585 154 632, 608 714 245

Konice

Zahradní technika M. Dlouhý,
Smetanova 53,
tel.: 722 744 267

Klášterec nad Orlicí

ŽIVA z.o., a.s.,
Klášterec n. Orl. 120,
tel.: 723 533 780, 606 640 063

Další nejbližší prodejny:

Ústí n. Orl., Hranice, Nový Jičín,
Ostrava a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

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

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

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

INZERCE

PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

/

MALOTRAKTORY

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

/

KARTÁČE

/

ŠTÍPAČ
ČE

/

A DALŠÍ

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

Ani Carter, ani Joe
Motorové
é sekačky
č od

Bubnové sekačky od

4 890 Kč

19 990
90 Kč

Travní traktory od

Malotraktory s vozíkem od

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

47 490 Kč

Mulčovače / vyžínače křovin od

27 990 Kč

51 910 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
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.

1

pro vaše
projekty

www.hornbach.cz

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

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

Prevence kvasinkových
infekcí

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

N

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

FOTO | ARCHIV

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

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

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

INZERCE

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

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

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

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

Zajímavosti,
příběhy
a rozhovory
z regionu

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas
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Dub

Legenda
o Bubníkovi,
Brücknerovi
i gólech Petrohradu
Život Karla Duba rámuje historii hokejové Moravie Olomouc. Byl u toho,
když oddíl v polovině 50. let vznikal, odehrál za něj šestnáct sezon a
ještě donedávna u áčka nynějšího HC Olomouc pracoval, ačkoli mu brzy
bude 79 let.
MILOSLAV JANČÍK

P

ři charitativní akci Legenda legendám se v minulé sezoně olomoucký hokejový klub rozhodl
vzdát čest právě Karlu Dubovi a
hráči nastoupili v dresech s
jeho podobiznou. „Měl jsem radost. Asi
mě zvolili, protože jsem tu byl nejdéle ze
všech. Začal jsem v roce 1955 a jako kustod jsem skončil na začátku této sezony,“
vypráví olomoucký rodák.
Jaká je vaše nejstarší vzpomínka na
hokej?
S tátou jsem se chodíval na Prostějov, který dojížděl hrát do Olomouce. Led se
shraboval ručně, zápasy trvaly tři i čtyři
hodiny. V roce 1955 končilo v Olomouci
vojenské mužstvo Křídla vlasti. Tehdy byl
oddíl i ve Velké Bystřici, měl pár hokejistů, kteří tam chodili na kluziště. Pod sebe
je vzala fabrika Moravia, doplnila je kluky z Křídel vlasti, kteří byli místní – Luboš
Novotný, Dosedla, Buriánek nebo brankář Vacek. Pojmenovali se Moravia Olomouc, vyhráli divizi a postoupili do druhé ligy. A pak přišel Gusta Bubník.

PAMĚTNÍK KAREL DUB VĚNOVAL SVŮJ HOKEJOVÝ ŽIVOT OLOMOUCKÉMU KLUBU.
FOTO: STANISLAV HELOŇA, MAFRA
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Stříbrný olympionik z olympiády ve
Svatém Mořici 1948, který byl ve
vykonstruovaném procesu s ostatními
reprezentanty odsouzen za špionáž
a velezradu na 14 let. Jak se sem dostal?
Tehdy ho právě pustili z kriminálu a nesměl hrát nejvyšší soutěž, tak ho přemluvili, aby šel do Olomouce. Byl to výborný
hráč, trochu při těle, ale nebojácný, divočák. Byl velice dobrý, ale vydržel tu jen
jednu sezonu, pak mu trest prominuli
a šel, tuším, do Slovanu Bratislava.
Vám bylo v té době patnáct let, jak jste se
dostal k hokeji?
Moravia tehdy neměla dorostence, tak se
snažila nějak poskládat družstvo. Nás
byla parta kluků, kteří bývali na veřejném bruslení denně. Jednou v sobotu
jsme tu byli hned po tréninku hokejistů
a tehdy mě zastavil nějaký pan Brauner,
který dělal v Moravii, a že se mnou chce
mluvit jejich trenér. Tak jsem se potkal
s Lolkem Cetkovským, na kterého jsem
se jako malý s tátou chodil dívat na stadion. Pozval mě na trénink, tak jsem přišel
a už jsem zůstal. Hráli jsme dorosteneckou ligu, jezdili jsme do Chomutova, Pardubic nebo Jihlavy, takže jsem si zahrál
i proti bratrům Holíkům.

Náš kraj
Lolek Cetkovský, předválečný reprezentant, velká osobnost prostějovského
a olomouckého hokeje. Jaký byl?
V Olomouci trénoval čtyři nebo pět let. Říkalo se mu hrabě, protože rád vyprávěl,
jak chodil za hraběnkami ve Švýcarsku.
My mladí jsme to hltali, ale ti starší si

„ŘÍKALO SE MU HRABĚ,
PROTOŽE RÁD VYPRÁVĚL,
JAK CHODIL
ZA HRABĚNKAMI
VE ŠVÝCARSKU.“
z něj dělali i legraci. Byl to velice příjemný a vzdělaný člověk, málokterý hokejista je takový.
Právě pod ním jste se dostal do prvního
týmu?
Bylo mi k sedmnáctému roku, když mě
vzali do mužstva a začal jsem s nimi pravidelně trénovat. Při zápasech jsem většinou seděl jako bažant a na led se dostal,
jen když se hodně vedlo nebo hodně prohrávalo. Ale další rok už jsem normálně

hrával. Centra mi hrál Luboš Novotný
z Olomouce, výborný hokejista, který byl
i v béčku národního týmu a dnes má devadesát let. My staří hokejisti se setkáváme už asi čtyřicet let vždy poslední středu v měsíci v hospodě U Rytíře.
Tehdy v 50. letech bylo ve městě a okolí
víc hokejových oddílů, za Moravské
železárny hrával Karel Brückner. Zažil
jste ho?
No jo, Karas. Měl tak velikou nohu, že
mu boty na brusle museli nechat ušít speciálně ve Zlíně. Kromě fotbalu byl i výborný hokejista, ani ne tak velký bruslař, spíš
technik. Jel s pukem a nevedl ho na hokejce, vždycky ho ťukl a hokejku zvedl, takže
když ho do ní praštili, měl puk dál. Ťuk,
ťuk, ťuk, to bylo jeho a dnes už to nevidíte. Hrál jsem s ním sedm let.
Protože byl dobrý, tak si ho stáhla
Moravia, že?
Mohl přijít v roce 1961 a hrál do 1967. Pamatuju si ho, když jsme hráli v Prostějově
a napadli nás fanoušci. To byla divočina,
Karas Brückner jak byl velký, tak je
i s ostatními mlátili hokejkami po hlavě,
to už dnes neexistuje. Co se tehdy dělo,
bylo úplně šílené.
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POCTA LEGENDĚ V JEDNOM ZE ZÁPASŮ MINULÉ EXTRALIGOVÉ SEZONY VZDAL OLOMOUCKÝ KLUB ČEST LEGENDĚ KARLU DUBOVI. HRÁČI MORY
NASTOUPILI V DRESECH S JEHO PODOBIZNOU, ON SÁM VHODIL ÚVODNÍ BULY. FOTO: STANISLAV HELOŇA, MAFRA
INZERCE

ZÁMEK PLUMLOV, nová sezóna láká
Plumlovský zámek, který se
tyčí
nad Podhradským rybníkem od roku
1680, v nastávajícím létě přinese celou řadu kulturních akcí. I když tento
zámek nebyl nikdy dokončen, nabízí
návštěvníkům rovnou tři prohlídkové
okruhy. První okruh představí historii
Plumlova a historické i umělecké expozice. Na druhé trase si přijdou na
své hlavně děti, dvě podlaží sklepů
s pohádkovými bytostmi a vyprávěním příběhů o Plumlově. Třetí trasa je
tak trochu pro milovníky stavebnictví
a adrenalinu. Tento speciální okruh
vede po nikdy nedostavěných částech zámku, a dokonce i po zámecké
půdě.
V průběhu roku se na zámku koná
celá řada výstav, které jsou součástí

prohlídky. Letos v létě se návštěvníci
mohou těšit na fotograﬁe česko-maďarských autorů, na snivé obrazy od
Antonína Gavlase a fotograﬁe dokumentující renesanční náhrobky v Olomouckém kraji
Šermířská akce sezóny
Víkendová akce 8. a 9. srpna je akcí
sezóny a ponese se v duchu šermířských klání. Návštěvníci se po oba
dny mohou těšit na bohatý program i
se zahraniční účastí,s průvodem panstva, historickou muzikou, tancem
i divadlem Víti Marčíka a dobrým
jídlem. Dále ukázkou příletu dravců.
Nebude chybět ani dobový tábor, lukostřelnice, zvířátka, řemesla, stánkový prodej a jízdy na koni.

Kulturní zámecké léto
27. 6.
Vernisáže výstav
27. 6.
Klavírní koncert Barbory Dostalíkové
4. až 6. 7.
Dobývání hradu Plumlov
10. 7.
Divadelní představení - Uděláte mi to znova?
11. a 12. 7.
Pohádkové prohlídky
18. a 19. 7.
Řemesla na Plumlově
25. 7.
Veřejný trénink siláků
1. 8.
Hravé odpoledne s kostkou
8. a 9. 8.
Šermířský víkend
13. až 20. 8.
Divadelní léto, představení Ženy a sluhové
12. 9.
Představení divaadla Point
19. 9.
Živé obrazy z 1. a 2. světové války
26. až 28. 9.
Sokolnické slavnosti

Otevírací doba
duben, květen, říjen víkendy a svátky 10.00 – 18.00
červen až září denně mimo pondělí 10.00 – 18.00
Poslední prohlídka vychází v 17 hodin.
Kontakty
www.plumlov-zamek.cz
www.facebook.com/ZamekPlumlov
774 302 165
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Povídejte.
Honili nás a my jsme se potřebovali dostat do šatny, tak jsme i v bruslích utíkali
po betonu. Petra Podlahu tehdy zatlačili
ven a mlátili ho, a aby se ubránil, kopl nejbližšího chlapa bruslí a přerazil mu kost v
noze. Odjížděli jsme od zimáku, ujeli
jsme pět set metrů a stála tam schovaná
skupina lidí s kameny v rukách a rozbili
nám okna u autobusu. Tam to byla vždycky mela.
Tenkrát v roce 1967 se v Olomouci nad
otevřenou ledovou plochou postavila
střecha, to si musíte pamatovat.

„PETRA PODLAHU TEHDY
ZATLAČILI VEN A MLÁTILI
HO, A ABY SE UBRÁNIL,
KOPL NEJBLIŽŠÍHO
CHLAPA BRUSLÍ
A PŘERAZIL MU KOST
V NOZE.“
Samozřejmě, začala se dělat už v roce
1966 a my jsme tam chodili na brigády,
místo tréninku jsme házeli písek. Tu sezonu jsme jako nejslušnější mužstvo dostali
za odměnu zájezd na čtrnáct dní do Ruska, přes Vánoce a Silvestra. Jeli jsme pod
hlavičkou výběru Moravy a na letišti v Ruzyni jsme se potkali s Kometou, která jela,
tuším, do Švýcarska. Ti, když slyšeli, že jedeme do Ruska, chytali se za hlavy. „To si
zahrajete hokej. Budete hrát s nějakou divizí a zmlátí vás, že jste to neviděli,“ slibovali nám. A taky že jo.
Drsný zážitek?
Tu zimu bylo strašně moc sněhu. Z Moskvy jsme měli letět asi sedm set kilometrů
na zápas do Penzy, ale letadla byla právě

kvůli sněhu mimo provoz, a tak jsme jeli
dva dny vlakem po Transsibiřské magistrále. Měli jsme vlastní vagon, který měl děžurnou s kioskem, kam se chodilo pro jídlo nebo vodku. V kupé jsme byli po
čtyřech, vždy dvě lůžka nad sebou.
A i když už jsme byli z Moskvy čtyři sta kilometrů, pořád byla vidět zářící hvězda
na Lomonosově univerzitě.
A zápasy?
V Penze na otevřeném hřišti bylo minus
třicet, domácí měli ušanky na hlavách,
sako, šálu kolem krku a hotovo. My jsme
si dávali noviny na prsa a do bot, ale stejně to nepomohlo. Koukám na Karla Brücknera a říkám: „Ty máš úplně bílý uši.“
„A ty máš úplně bílej nos,“ povídá on.
V takové zimě jsem nikdy nehrál, byli
jsme úplně zmrzlí, ale vyhráli jsme. Po zápase jsme měli společnou večeři a proti
mně seděl Nikolaj Sologubov (bývalý reprezentant, se SSSR vyhrál zlato na OH
1956 v Cortině D‘Ampezzo a bronz na OH
1960 ve Squaw Valley – pozn. aut.), který
Penzu trénoval. Vodka tekla proudem a
zatímco nás si nikdo nevšímal, když měl
Sologubov prázdnou lahev, zvedl ji nad
hlavu a číšník mu ji okamžitě vyměnil za
plnou.
S kým jste se ještě utkali?
V Leningradě (dnes Petrohrad – pozn.
aut.) jsme hráli s SKA na fotbalovém hřišti. Kolem něj byla atletická dráha, ze které
byl udělaný ovál pro rychlobruslení a v zatáčce byla ledová plocha. Přišlo tam dvacet tisíc lidí, ale sotva jsme vyjeli na led,
začaly padat sněhové vločky, jaké jsem nikdy neviděl. Během pěti minut nebyl puk
vidět, tak vyjela rolba, ale za pár metrů
byla plná sněhu. Tak nahnali na led stovku mužiků s dřevěnými lopatami a za
chvíli se mohlo hrát. Stačilo ale pět minut
a znovu nás přerušili.
Jak to dopadlo?
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Výroba a prodej krmných směsí
pro hospodářská zvířata
krmivo na Váš dvůr

Drůbež
Prasata
Králíci
Ostatní
www.afeedmix.cz

SKA nás nekompromisně valili, byli v první lize a měli i reprezentanty, ale hráli
jsme s nimi 2:2 a já dal oba góly, jeden dokonce přes celé hřiště. Jak nás mleli, tak jejich gólman si jezdil kolem branky. Sršeň
mi přihrál puk a já ho chtěl jen vyhodit,
ale letěl celou dobu vzduchem, a i když
na brankáře řvali, tak než se stihl otočit,
už ho měl v síti. Pak jsme hráli ještě v Lužnikách.
A ta střecha?
Když jsme odjížděli, vzadu na házenkářském hřišti svařovali konstrukci. Po návratu už to měli svařené a šlo to rychle, sezo-

„SRŠEŇ MI PŘIHRÁL PUK
A JÁ HO CHTĚL JEN
VYHODIT, ALE LETĚL
CELOU DOBU VZDUCHEM,
A I KDYŽ NA BRANKÁŘE
ŘVALI, TAK NEŽ SE STIHL
OTOČIT, UŽ HO MĚL V SÍTI.“
nu už jsme začínali pod střechou, a i když
boky byly otevřené, aspoň nepršelo. K
tomu mám taky zážitek.
Sem s ním.
Měli jsme hrát mistrák s Havířovem, který jel auty a někde se zdrželi. Nakonec
jich nejspíš kvůli nějaké poruše přijelo
jen sedm – brankář a šest hráčů do pole.
Pod střechou byly pověšené velké lampy,
na kterých kondenzovala voda a kapala
na led, kde po zmrznutí vytvářela malé hrbolky. Chytal nám Franta Štěpánek, za
stavu 3:4 jsme hráli dvojnásobnou přesilovku, Havířov vyhodil přes celé kluziště,
Franta chtěl puk chytit jen hokejkou, ale
ten se těsně před ní na hrbolku odrazil,
jesle a prohráli jsme 3:5.
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Zažil jste i dostavbu stadionu?
Když jsem v Morávce končil, to byklo
v roce 1972, tak byla ledová plocha zakrytá i z boků, to už bylo velice slušné. Nás
ale celá pětka odešla do Přerova, protože
jsme byli staří, měli jsme už dvaatřicet
let. S Přerovem jsme hned postoupili do
druhé ligy a hrávali jsme tam dalších pět
let proti Moravii. To byly taky velmi vypja-

dalšího. Původně to mělo být jenom na
půl roku, ale vždycky mi pak říkali, ať vydržím ještě do Vánoc, že už si někoho seženou. Nakonec jsem tu byl celých pět
let, až do konce minulé sezony. Přece jen
už mi bude 79 let a byl to pro mě pořádný zápřah, hlavně časový. Musel jsem
tam být už na sedmou, všechno nachystat, pak být hodinu v mrazu na tréninku,
a ten když skončil, tak hned zapnout
pračky, sušičky a spravit na výstroji všechno to, co bylo potřeba.

„ZLANAŘIL MĚ JIRKA
DOPITA S PETREM FIALOU,
KDYŽ POSTOUPILI DO
EXTRALIGY, PROTOŽE MĚLI
JEN JEDNOHO KUSTODA
PETRA PŘECECHTĚLA.“

Co vás u té práce drželo?
Jen to, že jsem byl s mladými kluky a byla
legrace. I když jednou jsem měl výstup
s trenérem Venerou. Tehdy hráli špatně,
měli sérii snad patnácti porážek. Vzadu
v místnosti s koly seděli hráči a sledovali
v televizi pořad Chcete být milionářem.
Hádali odpovědi a já jim povídám, že nic
nevědí, a řekl jsem jim správnou odpověď. Díval jsem se na to totiž předchozí
večer, to ale hráči nevěděli. Postupně
jsem tedy takto uhádl i další otázky a kluci u toho trochu řvali. Trenér Venera si
mě zavolal, že nebudu hráče rozptylovat,
protože pak myslí na voloviny místo hokeje. A hráčům zakázal se se mnou bavit.
Samozřejmě za mnou stejně chodili a dě-

té zápasy, ale už to bylo klidnější. A pak
už jsem skončil.
Do olomouckého klubu jste se ale vrátil
jako kustod.
Ano, vrátil. Zlanařil mě totiž Jirka Dopita
s Petrem Fialou, když postoupili do hokejové extraligy, protože měli jen jednoho
kustoda Petra Přecechtěla a potřebovali

lali si z toho legraci. A jak začali vyhrávat,
bylo to vyřešené.
Jak jste vzal, že vás klub vybral za
legendu?

„DLOUHOU DOBU SI NÁS
TOTIŽ NIKDO NEVŠÍMAL,
AŽ S ERIKEM FÜRSTEM
ZAČALA LEPŠÍ
SPOLUPRÁCE. PŘEDTÍM
JSME PRO KLUB DLOUHO
NEEXISTOVALI, ZATO LIDÉ
NÁS DODNES ZDRAVÍ.
PAMATUJÍ, JAK JSME ZA
MORAVII VÁLELI.“
Byl jsem potěšený, že to tak vymysleli
a vzpomněli si na staré kluky, kteří byli
u zrodu oddílu. Dlouho si nás nikdo nevšímal, až s Erikem Fürstem začala lepší
spolupráce. Předtím jsme pro klub dlouho neexistovali, zato lidé nás dodnes zdraví. Pamatují, jak jsme za Moravii váleli.
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROSTĚJOV

nám. Ed. Husserla 1, 796 01 Prostějov
tel.: 582 351 977, e-mail: sos@sosprostejov.cz
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SOŠ na nám. E. Husserla opět otvírá
perspektivní učňovské obory
Na SOŠ Prostějov, nám. E. Husserla 1, si zakládáme na tom, že naši absolventi nekončí na úřadech práce, že reagujeme na potřeby zaměstnavatelů a občanů a že pečlivě a s předstihem připravujeme studijní programy. Proto jsme
od školního roku 2020/2021 otevřeli nový učební obor 53-41-H/01 Ošetřovatel a těšíme se, že ve školním roce
2021/2022 přivítáme další ročník žáků a žákyň tohoto oboru.
Je vhodný pro absolventy ZŠ, dívky i chlapce, které spojuje sociální cítění, schopnost pracovat samostatně a také se
samostatně a rychle rozhodovat, zájem o druhé, ochota pomáhat seniorům a vážně nemocným s hladkým chodem
domácnosti, trávením volného času i s drobnými úkony podle pokynů lékaře.
Absolventi se uplatní hlavně v nemocnicích, domovech s pečovatelskou službou, ústavech sociální péče, domovech
pro seniory, ale také ve stále potřebnější domácí ošetřovatelské péči.
Tímto oborem reaguje naše škola na nedostatek pracovníků právě v pomáhajících profesích. Vždyť každý z nás jednou zestárne a bude potřebovat pomoc druhých.
Jsme škola tradičních řemesel a učí se u nás žáci dvou oborů podporovaných stipendijním programem Olomouckého kraje. Výrobci kožedělného zboží jsou žádáni nejen v Gale Prostějov, ale i v řadě dalších firem včetně příbuzných oborů, které pracují s kůžemi a jejími umělými ekvivalenty.
Firma Makovec dává najevo svůj zájem o kvalifikované řezníky – uzenáře vlastním stipendijním programem
a řadou zaměstnaneckých výhod pro žáky a zaměstnance. Obor tradičně spojovaný s řezníkem a vesnickou zabijačkou je uzpůsoben i pro dívky a právě letos skládá zkoušky po boku silných mladíků i křehká dívka,
řeznice - uzenářka.
Po nelehkém období „restauračního útlumu“ se česká gastronomie opět rozjíždí a my nabízíme klasický obor
Číšník, o jehož úspěšné absolventy je v regionu stálý zájem, i moderní maturitní studium oboru Gastronomie,
které otvírá cesty jak ke zdravé kuchyni, tak k dalšímu odbornému studiu na vyšších odborných a vysokých školách.
Absolventi tříletých učebních oborů, kteří uvažují o nelehké kariéře živnostníků, o dalším odborném studiu či potřebují maturitu k výkonu povolání, mohou pokračovat v maturitním nástavbovém studiu Podnikání. Nabízíme náročný studijní program, osobní přístup a na konci dvouletého studia tvrdou prací zasloužené maturitní vysvědčení.
Informace k našim oborům (samozřejmě všem, protože učíme i budoucí úspěšné cukráře, kuchaře, prodavače a kosmetičky) vám pro školní rok 2020/2021 i 2021/2022 ochotně podáme telefonicky nebo e-mailem.

v

ZÁJEMCŮM O STUDIUM NA NAŠÍ ŠKOLE
NABÍZÍME VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022:
KLASICKÉ TŘÍLETÉ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM

29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření Číšník
65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření Kuchař
53-41-H/01 Ošetřovatel – nový obor!
66-51-H/01 Prodavač
32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží
29-56-H/01 Řezník, uzenář

ČTYŘLETÉ STUDIJNÍ OBORY
ZAKONČENÉ
MATURITNÍ ZKOUŠKOU

C

69-41-L/01 Kosmetické služby
65-41-L/01 Gastronomie

DVOULETÉ DENNÍ NÁSTAVBOVÉ
STUDIUM ZAKONČENÉ
MATURITNÍ ZKOUŠKOU

64-41-L/51 Podnikání

.
info

.
5
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2
51
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Přátele z války
komunisté nerozdělili
Už druhý rok odkrývá MF DNES podrobnosti příběhu jednoho z našich
nejlepších válečných pilotů v RAF, rodáka z Přerovska Josefa Čapky.
Unikátní svědectví získala i od potomků jeho kamaráda Adama Piláta,
mechanika oceněného řadou vyznamenání.
MICHAL POLÁČEK

N

ěco je špatně, Adam se neusmívá, probleskne pilotovi Josefu Čapkovi hlavou. Je listopad roku 1941, svět krvácí při
druhé světové válce a pětadvacetiletý Čapka na vojenské základně Britského královského letectva (RAF) míří za
kamarádem, leteckým mechanikem Adamem Pilátem.
Ten právě prohlíží děly zmrzačený
bombardér, s nímž se Čapka a jeho po-
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sádka v noci jen tak tak vrátili z náletu na
nacistické Německo.
„Šel jsem se podívat, jaké škody Adam
zjistil. Zavolal jsem na něho, ale on se neusmál jako jindy. Když slézal z křídla, tvářil se velice vážně. ‚Tentokrát jsi to skoro
slízl, Pepíku. Měl jsi na kahánku daleko
víc, než myslíš. Koukni na tohle,‘ řekl
Adam, shýbl se pod pravé křídlo a ukázal
nahoru. Spodek křídla vypadal jako cedník,“ vybavil si o desítky let později Čapka ve vzpomínkové knize Oblaka v ohni,
kterou s ním ve Velké Británii sepsal Ken-

dall McDonald. Rodák z Kokor na Přerovsku Čapka a o šest let starší Pilát, jenž pocházel ze slovenské obce Vaďovce, spolu
v Británii sloužili v letech 1940 a 1941
u slavné československé 311. bombardovací perutě.
Služba pak sice Čapku zavedla jinam,
přesto se z nich stali velcí přátelé. A zůstali jimi až do konce. Kromě společného nepřítele je spojoval i v historii RAF legendární bombardér Wellington, pojmenovaný Cecilka podle označení velkým písmenem C.
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vaný Cecilka podle označení velkým písmenem C. „Adam ošetřoval můj letoun téměř
po celou dobu a stali jsme se nejlepšími přáteli,“ vzpomínal Čapka.

„Utkvělo mi v paměti, že zmínil, jak ho v komunistickém vězení mučili i tím, že mu za
skleněné oko sypali písek,“ podotkl 71letý Pilát.

DOZORCI JEJ MUČILI SYPÁNÍM
PÍSKU NA SKLENĚNÉ OKO
Znovu se viděli zřejmě až v 50. letech v poválečném Československu. To už byl ale úplně
jiný, pokroucený svět. Zemi ovládal zločinný
komunistický režim, z řadou medailí ověnčeného pilota Čapky byl čerstvě propuštěný vězeň, Pilát navzdory svým zásluhám a vyznamenáním čelil špiclování komunistické policie, ústrkům a ponižování.
Po válce se usadil v Novém Jičíně, Čapka
za ním zamířil krátce po propuštění v prosinci 1954. „To jsem se s Čapkou poprvé setkal i
já. Přijel za tátou, seděli v kuchyni. Vykládal,
co zažil v kriminálu. Se sestrou jsme to vnímali jako něco hrůzostrašného, když líčil,
jak ho dozorci mlátili. S tátou si společně zanadávali na režim,“ popsal mechanikův syn
Karel Pilát. Jako dítě si hned všiml následku
Čapkova válečného zranění, ztráty levého
oka. V červnu 1944 byl sestřelen při bojové
akci, život si zachránil nouzovým přistáním.
Náraz ale hořící letoun rozerval na dvě části.
Popáleného kokorského rodáka čekala
mimo jiné série plastických operací a měsíce
bolesti. Tu později Čapka zakusil i v zemi, o
jejíž osvobození od nacistů se zasloužil.

PILÁT DO VĚZENÍ NEŠEL, VÝSLECHŮM
SE ALE NEVYHNUL
Fakt, že komunistům nejsou hrdinové z RAF
po chuti, poznal na vlastní kůži i jeho otec.
Od kriminálu ho nejspíš zachránil fakt, že
jako mechanik přece jen nepatřil mezi proslavené piloty či vysoké důstojníky, jichž se
komunisté báli nejvíc.
„Po komunistickém převratu v únoru 1948
začali mého otce kdoví z čeho podezírat, musel chodit na výslechy. Maminka mi vyprávěla, že se pak často bála, když nám někdo v koženém kabátě s kloboukem do očí chodíval
kolem domu,“ dodal Karel Pilát, který vyrůstal na historkách z RAF. „Čapkovo jméno se
v tátově vyprávění dříve či později vždy objevilo. A o Cecilce jsme doma slyšeli pořád.
Táta měl nejrůznější materiály a výkresy letadel. Když jsem studoval průmyslovku, společně jsme se tím probírali. Od Wellingtonů
ke konci války přešel k americkým Liberatorům. Vzpomínal na ně jako na úžasné stroje,“ vybavil si Karel Pilát.
Definitivně cesty Piláta a Čapky rozdělil komunistický režim. Vězněný pilot se po propuštění na čas vrátil do Olomouce, žil u matky a rodin svých sester. Karel Pilát ho tady

KAMARÁD PILOTA JOSEFA ČAPKY
MECHANIK ADAM PILÁT U BOČNÍHO
KULOMETU BRITSKÉHO BOMBARDÉRU
WELLINGTON.
FOTO: ARCHIV ROBERTA PILÁTA

tehdy i se svým otcem ještě několikrát navštívil. Poté ale Čapka získal vystěhovalecký pas
a odjel zpět do Anglie za svojí ženou Rhodou. Domů se už nikdy nevrátil. Pilátovým
ale vždy koncem roku posílal vánoční přání.
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Celoživotní dílo se Jiří
Sedláček z Litovle
chystá předat městu.
Unikátní sbírku asi 250
harmonik, jež ve
střední Evropě nemá
obdoby, dával
dohromady 50 let.
Radnice ji ještě letos
umístí v muzeu.
MICHAL POLÁČEK

N

a každý den v letošním roce
už má Jiří Sedláček z Litovle
jasně daný program. Velký
sběratel harmonik musí detailně projít svoji jedinečnou sbírku zhruba 250 akordeonů a heligonek,
každou vyfotit, popsat a ocenit. Vlastní
rodinný dům kvůli nim před mnoha lety
přeměnil na muzeum, letos se ale vzácné
nástroje budou stěhovat. Je tak třeba sepsat jejich katalog.
Bývalý učitel hry na akordeon a zároveň opravář harmonik sbírku věnoval
městu Litovel, jež pro ni plánuje v centru
města vybudovat zcela nové muzeum.
Zatím jsou tak mnohdy vzácné nástroje stále k vidění doma u Jiřího Sedláčka.
Prohlídka mimořádného soukromého
muzea, do něhož každý rok přijde na ti-

Náš kraj

Sběratel
věnuje
harmoniky
Litovli
síc lidí, začíná hned za dveřmi. Nejrůznějších akordeonů a heligonek je ovšem
plný celý dům.
Se sbíráním harmonik Sedláček začal
přibližně před padesáti lety. Každý z nástrojů, jež zabírají především celé patro
domu, mu prošel rukama při ladění a renovaci. Řada harmonik je díky výzdobě
skutečnými uměleckými díly, na policích
leží i unikáty, jež nemají obdobu na celém světě.
„Intenzivně se sbírkou zabývám, co
jsem v důchodu, a to už je pětadvacet let.
Denně se věnuji jen harmonikám, ničemu jinému. Měl jsem tady na prohlídce
experty jak od nás, tak ze zahraničí a říkali, že to je největší muzeum harmonik ve
střední Evropě,“ říká Sedláček.
V budoucnu ale budou jeho harmoniky k vidění přímo v centru Litovle v prvním patře zdejší Záložny. Město opraví

SE SBÍRKOU JIŘÍ SEDLÁČEK Z LITOVLE SE SVOU SBÍRKOU ZHRUBA 250 AKORDEONŮ
A HELIGONEK, KTEROU VĚNUJE MĚSTU. FOTO: STANISLAV HELOŇA, MAFRA

nevyužívané prostory a vybuduje díky
Sedláčkově daru za téměř tři miliony korun muzeum harmonik.
Otevřít má ještě letos, sběratel už má
s radnicí podepsanou smlouvu o budoucí darovací smlouvě. S celoživotním dílem se bude podle svých slov loučit s klidným srdcem.
„V rodině není člověk tak zapálený pro
harmoniky, abych mu to předal, byť
bych to udělal rád. Ve městě tak mám,
alespoň doufám, záruku, že sbírka zůstane pohromadě a zachovaná pro další generace. Věřím městu, že se nic neztratí,
vše bude navíc zachycené v katalogu,“ vysvětluje bývalý pedagog a muzikant, jenž
kromě harmoniky ovládá i kytaru, trombón či klarinet.
VÝROBCE HARMONIK TVRDĚ
ZASÁHLO ZNÁRODNĚNÍ
Dnes však již ve svých dvaaosmdesáti letech hrává jen na harmoniku, ovšem alespoň několik minut každý den.
Sedláčkovým cílem také je, aby sbírka
dál připomínala někdejší výrobce akordeonů a heligonek, které tvrdě zasáhlo komunistické znárodnění po únoru 1948.
„Tito lidé měli zlaté ruce a komunistický režim se k nim zachoval velice špatně.
Například Josefu Hlaváčkovi rozbili stroje a odvezli je do šrotu, Konstantinu Stibitzovi pak vysypali náhradní díly do
řeky. Pro ně a také pro ostatní bylo znárodnění tragédií,“ popisuje pohnuté osudy. „Něco ale dokázali, a tak chci, aby tu
na ně a jejich práci stále byla památka,“
dodává jejich ctitel.
Ani po tom, co auta sbírku odvezou, se
Sedláček své záliby úplně nevzdá. Některé obyčejnější harmoniky si ještě nechá
doma. „Když se mi jich několik podaří
opravit a prodat, mohu sehnat jeden pěkný a vzácný nástroj. Věnovat se harmonikám budu v každém případě dál, už bych
bez toho nemohl být,“ říká nadšenec.

Horní Moštěnice

Horní moštěnice

počet obyvatel: k 01. 01. 2020 - 1687
Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice
tel.: 581 224 122, 602 514 359
e-mail: ouhornimostenice@cbox.cz

www.hornimostenice.cz
Obec Horní Moštěnice leží v bezprostřední blízkosti okresního města Přerov, na silnici 1. třídy spojující
Přerov s Hulínem a Zlínem. Obec má nově od roku 2020
zpracován a schválen územní plán v digitální podobě.
Obecní úřad v souladu s územním plánem ovlivňuje
podobu nové zástavby, která se v posledních letech
rozšířila.
Je zde moderně zrekonstruovaná základní devítiletá škola, kterou navštěvuje 230 žáků, tři oddělení mateřské školy a oddělení mikrojeslí.
Dále v obci bylo v posledních letech vybudováno centrální bezbariérové
zdravotní středisko pro obvodního, dětského a zubního lékaře. V obci
funguje pošta, kino, místní knihovna, 2 obchody s potravinami, z toho
jedna večerka, tři hospodská a jedno restaurační zařízení a občerstvení
a další široká škála drobných živnostníků.
V obci jsou tři prameny minerálních vod – dva oﬁciální. Nejznámější je
„Hanácká kyselka“.
V průběhu posledních let dochází ke značnému zlepšování prostředí pro
život v obci.
Díky dotaci z Fondu Životního prostředí obec pořídila a provozuje od
roku 2011 mobilní kompostárnu biologicky rozložitelného odpadu. Spolu
s tímto bylo zřízeno centrální sběrné místo odpadu v řízeném provozu
a rozšířena síť sběrných míst na tříděný odpad.
Průběžně, s rekonstrukcí zámeckého parku, dochází k výsadbě nové
zeleně v obci
a k parkovým úpravám veřejných prostranství. Zcela zásadním způsobem se provedla generální oprava sociálního zázemí kulturního domu,
včetně vytápění a uteplení objektu. V obci bylo nově vybudováno šest
bytových jednotek pro přestárlé občany. V loňském roce proběhla generální oprava hřbitovní zdi, chodníků a budovy márnice a vybudován

INZERCE

víceúčelový sportovní areál u ZŠ a MŠ. V současné době se dokončují
podkrovní nájemné bytové jednotky nad poštou a nové chodníky v ulici
Havlíčková.
HistOrie:
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1141, kdy obec
náležela arcidiakonátu přerovskému. Název obce pochází
z dávné minulosti, kdy v době Velkomoravské říše tudy procházela cesta spojující Velehrad s Přerovem a Olomoucí.
V té době zde byla řada močálů a bažin, proto musela být
cesta tvrzena, aby mohla být sjízdná. K tvrzení cesty se
používalo proutěných otýpek tzv. moštin. Podle toho pak
byla pojmenována obec.
Řeka Moštěnka, která protéká obcí, nesla v minulosti jméno
„Stvola“ což je druh vrby. V dávných dobách byly břehy řeky
hojně lemovány touto vrbou, a proto dostala název „Stvola“.
Sídelní útvar pokrývá mírné západní a jižní svahy tzv.
„Švédských šancí“ na rozloze 982 ha. Název „ Švédské
šance „pochází z dob třicetileté války, kdy zde bylo opevnění švédských vojsk a vojáci odtud podnikali výpady do
okolních obcí.
Kulturní PamátKy:
● dva boční oltáře ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie
● socha sv. Floriána na náměstí Dr. M. Tyrše
● boží muka u silnice I/55 mezi
Horní Moštěnicí a Říkovicemi
● socha Jana z Nepomuku u mostu přes Moštěnku
● farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
● budova zámku
● kaplička u Horní hospody
● kamenný kříž v ulici Hliníky
● Švédské šance
- pozůstatky opevnění z třicetileté války
● jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), stáří více jak 170 let,
atypický tvar koruny stromu, památkově chráněný strom
roste v zámecké zahradě
● železný kříž pod Švédskými šancemi, památka tragédie
265 podkarpatských Němců, kteří zde byli po válce, dne

18. 6.1945 zákeřně postříleni a pohřbeni v hromadném
hrobu
sPOlKy:
V obci aktivně působí řada spolků: TJ Sokol Horní Moštěnice, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení
„Šance“, Český zahrádkářský svaz, Český svaz chovatelů
a Spolek rybářů a včelařů.
V posledních letech zahájil aktivně činnost „Klub starších
a pokročilých“, který se v hojném počtu schází pravidelně
každý měsíc i s hudbou v kulturním domě. Významnou
●
složkou v obci je i Sdružení rodičů a přátel školy.

KONCERT

neděle 16. 8. 2020|od 17.00|v zámecké zahradě Horní Moštěnice
Vstupné: dospělí 400,- Kč, děti 200,- Kč (v předprodeji: dospělí 300,- Kč, děti 100,- Kč)
Předprodej vstupenek: OÚ Horní Moštěnice - tel.: 581 224 122
V případě nepříznivého počasí bude koncert v kulturním domě.
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Bezručův dům je po
letech zase otevřený
Patnáct let čekání na novou expozici o básníkovi Petru Bezručovi
skončilo. V Kostelci na Hané na Prostějovsku je opět otevřený červený
domek, v němž na sklonku života autor slavných Slezských písní bydlel.
MICHAL ŠVERDÍK

V

opraveném červeném domku
v Kostelci na Hané už zase mohou zájemci vidět třeba Bezručovu postel, jeho obrazy a knihy, ale i hřeben, břitvu nebo
brýle, které používal. Autor sociálně laděné poezie tady bydlel v závěru svého života až do smrti v únoru roku 1958.
„Na přelomu století muzeum připravilo expozici Básník slezského lidu. Otevřená byla až do roku 2005. Pro současnou
expozici jsme vybrali další nové předměty,“ přiblížil historik Muzea a galerie
v Prostějově Filip Gregor.
V Kostelci na Hané na Prostějovsku byl
slavnostně otevřen opravený červený domek, ve kterém žil básník Petr Bezruč.
Domek je veřejnosti znovu přístupný po
patnácti letech, Olomoucký kraj nechal
zchátralou nemovitost kompletně opravit za téměř osm milionů korun. Expozice o slavném obyvateli je ve dvou přízemních místnostech.
O opravách chátrajícího červeného
domku a sousedního – dnes už zbořeného – bílého domku se mluvilo dlouhé
roky. Hejtmanství, pod které prostějovské muzeum spadá, rozhodlo, že opraví
jen jednu ze staveb. Bílý domek tak šel
k zemi, rekonstrukce červeného stála
osm milionů korun.
Proti tomuto plánu však vznikla petice,
podepsalo ji několik desítek lidí. Podle
autora petice Jiřího Kastnera z Kostelce
na Hané oba Bezručovy objekty historicky tvořily jeden celek. Když zde Bezruč
bydlel, převážnou část schůzek měl v bílém domku. Červený obýval a málokoho
zval k sobě domů. „Z tohoto pohledu to
má své historické odůvodnění. Bílý dům
navíc tvoří tradiční nároží ulice. Jsem z
toho smutný a naštvaný, že se bourá, protože je to dům, který na toto místo patří.
Žádné extra opravy nepotřeboval,“ argumentoval již dříve Kastner.
VYSTAVENY JSOU VĚCI, KTERÉ
JEŠTĚ NIKDO NEVIDĚL
Historik Gregor potvrzuje, že Bezruč byl
uzavřený člověk, do svého domova si ná-

V INTERIÉRU NÁVŠTĚVNÍCI KOSTELCE NA HANÉ SI MOHOU PROHLÉDNOUT DOMEK, VE KTERÉM
ŽIL BÁSNÍK PETR BEZRUČ. FOTO: STANISLAV HELOŇA, MAFRA

vštěvy moc nezval.
„Byl to tichý a samotářský člověk, měl
rád své soukromí. Rád však podnikal výlety do přírody a do okolí, takzvané výplazy. Ani moc fotografií z jeho života není.
Z jeho dětství a mládí máme ve sbírkách
dvě nebo tři a v pozdějších letech neměl
rád, když ho lidé fotili. Proto se dochovaly vesměs jen momentky,“ vysvětlil historik.
Návštěvníci červeného domku nyní
mohou alespoň trochu nahlédnout do
Bezručova světa. V přízemí je mimo jiné
jeho pracovní stůl, zrestaurované obrazy, které básník měl, původní postel s přehozem nebo knihy a sochy, jež dostal
k 90. narozeninám.
„Jsou tam věci, které nikdo ještě neviděl. Vybrali jsme například knihy, jež
četl, máme tam jeho osobní věci, hřeben,
břitvu, brýle nebo hornický kahan, který
dostal,“ dodal Gregor.
PO REVOLUCI ZÁJEM O BEZRUČE
UPADL A EXPOZICE ZANIKLA
Původně se nová Bezručova expozice
měla v opraveném červeném domku otevírat již před časem.
„Plán byl otevřít pro veřejnost již v dubnu, ale bohužel jsme kvůli koronaviru
museli termín posunout. I přesto, že

dům je v okrajové části města Kostelec
na Hané, věřím, že si k němu najdou cestu i turisté,“ podotkla ředitelka Muzea a
galerie v Prostějově Soňa Provazová.
Před domem jsou stojany na kola, na
boku stojí pergola, kde si návštěvníci a turisté mohou posedět, nechybí travnatá
plocha a ani altánek, v němž básník rád
odpočíval. Pro veřejnost bude červený
domek otevřený jen od dubna do října,
pro zájemce nebo školy je navíc muzeum
připraveno zajistit odborný výklad.
Autor sociálně zaměřené poezie Petr
Bezruč se v Kostelci na Hané poprvé objevil v roce 1895 na návštěvě, poté roku
1899, kdy zde strávil zdravotní dovolenou, a potřetí ve městě zakotvil víceméně natrvalo v letech 1939 až 1942. Pak
bydlel v červeném domku až do své smrti. Původní profesí byl poštovní úředník v
Brně, zájem obdivovatelů přilákal poté,
co se prozradilo, že je autorem Slezských
písní. Sbírka při svém vydání na počátku
20. století zasáhla tehdejší společnost
jako blesk.
Po sametové revoluci ale zájem o Bezruče upadal. Původní expozice byla nakonec úplně uzavřena a červený i sousední
bílý domek zůstaly prázdné. Až po patnácti letech se Bezruč opět dočkal pozornosti.

Kroměříž, UNESCO

Zlín

Východnú

Objavte

Moravu
turistický región Zlínskeho kraja
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Šiřitelé sportu

Jako kluziště sloužila v zimě i česká dráha a odehrály se tu snad i první hokejové
pokusy.

Nedávno uplynulo 130
let od chvíle, kdy
v Olomouci vznikl Klub
českých velocipedistů,
první sportovní oddíl,
který pak pomáhal
pokládat základy
zájmových sportů.
MILOSLAV JANČÍK

P

řání olomouckých nadšenců se
zhmotnilo v obálce, kterou přinesl listonoš v pondělí 21. dubna 1890. Od c. k. místodržitelství z Brna přišly schválené stanovy a Klub českých velocipedistů mohl
v metropoli Hané oficiálně zahájit činnost.
„O kopané nebylo ještě ani slechu, o kanadě (hokej – pozn. red.) rovněž ne, lehká
atletika měla svá střediska jen v sokolských tělocvičnách, tennis byl považován za jakýsi druh luxusu a zimní sporty
pěstovala mládež spíše pro zábavu. Cyklistické spolky daly základy sportovnímu
životu na Hané,“ popisoval Jan Cekl v knize 20 let hanáckého sportu začátky prvního českého sportovního klubu v Olomouci.
Olomoučtí měli inspiraci z Prahy, kde
už tou dobou deset let úspěšně fungoval
Český klub velocipedistů založený smíchovským továrníkem Janem Kohoutem.
I se svými čtyřmi syny se zamilovali do vysokých kol natolik, že je začali vyrábět.
Tak se zrodily pověstné „kohoutovky“,
z nichž některé přežily dodnes.
Na Moravě vznikl první klub v roce
1883 ve Vyškově a o dva roky později v nedalekém Prostějově. Po nich už přišli na
řadu olomoučtí velocipedisté a jejich snaha měla i silný národnostní charakter.
Správu města totiž držela pevně německá většina a Češi tu museli dennodenně
bojovat o svá práva. Olomouc zrovna čerstvě procitala z dlouhého pevnostního
období, kdy ji pevně svíraly hradby, a nadechovala se k velkému rozvoji. Brány
padly a kolem donedávna strnulého vojenského města začaly vyrůstat nové ulice a čtvrtě. Do této doby se objevili první
nadšenci na kolech.
K masivnímu rozvoji cyklistiky nepřímo pomohly i úřady, když nařídily každému cyklistovi složit zkoušky.

JEDNÍM Z NEJLEPŠÍCH ZÁVODNÍKŮ
OLOMOUCKÉHO KLUBU ČESKÝCH
VELOCIPEDISTŮ BYL ANTONÍN STAVĚL.
FOTO: KNIHA 20 LET HANÁCKÉHO SPORTU

„Kdo chtěl jezdit na kole, musel mít povolení od obce. A ta ho vydala pouze
tomu, kdo byl členem cyklistického klubu a byl školený v jízdě na kole. Tím byla
účast v klubu v podstatě povinná,“ líčí
olomoucký historik Milan Tichák.
Při založení měl Klub českých velocipedistů 58 členů, ale po zavedení povinnosti zkoušek pro jízdu po městě i po státních silnicích počítal záhy své řady ve
stovkách.
KDYŽ ČEŠI VELODROM,
TAK NĚMCI TAKY
Klub vyjížděl na společné výlety po okolí,
které vytvořily základ turistického ruchu
na Hané. Aby mohl pořádat závody, rozhodl se postavit cyklistickou dráhu
a vhodné místo našel poblíž vlakového
nádraží. V roce 1896 tak mohl s velkou
slávou otevřít velodrom s tribunou a restaurací. „Závodní dráha vznikla naproti
nádraží v místech, kde dnes stojí hotel.
Měla kruhový tvar, přibližně sto metrů v
průměru. A protože to byl český klub, konávaly se tam i různé další národní slavnosti. Svůj slet zde měla také Dělnická tělocvičná jednota a další,“ líčí historik Tichák.
Neuplynul ani rok a Olomouc měla
i druhý velodrom, zřídil ho německý
1. Olmützer Radfahrerklub. Věčné soupeření mezi Čechy a Němci se projevilo
i zde. „Německá cyklistická dráha oválného tvaru stávala v dnešní Šantově ulici.
V posledním domě napravo, tuším číslo
10, bývala hospoda Zum Wanderer, která
byla v symbióze s cyklistickým stadionem. Na něj se v zimě také chodívalo
bruslit a v létě se tam i jinak dovádělo,“
popisuje Tichák.

KONEC ZLATÝCH ČASŮ
Obě sportoviště však prožila éru slávy trvající sotva patnáct let. Český stadion po
prvních letech nadšení začal strádat finančně, náklady na stavbu odhadované
na 30 až 40 tisíc zlatých se klubu dařilo
splácet čím dál hůř.
Další těžkosti jim způsobovala i německá radnice ukončením dodávek vody, takže provoz kluziště prodražovalo ruční nošení či dovážení vody okolí. V roce 1910
raději celý stadion předali velocipedisté
zpět majiteli pozemku a navrch museli
splatit i nemalé dluhy. „Ve stejném čase
zanikla i německá dráha. Později tam
byly tenisové kurty, které spravovala Česká sportovní společnost, dokonce tam
kdysi vystupoval Karel Koželuh, slavná
sportovní hvězda (profesionální mistr světa v tenisu, který Československo reprezentoval i v hokeji a fotbale – pozn. red.),“
zmínil olomoucký historik.

„JAKMILE SE CYKLISTIKA
ROZŠÍŘILA, PADLA
POVINNOST REGISTRACE
JEZDCŮ A TÍM SE
ROZPADLY I KLUBY.“
Úpadek také nepřímo ovlivnil znovu
i zásah úřadů. „Jakmile se cyklistika rozšířila, padla povinnost registrace jezdců
a tím se rozpadly i kluby. Zůstalo v nich
pár nadšenců, kteří závodili, ale ti nemohli nájemné stadionu zaplatit,“ popsal Tichák.
Olomoucký klub fungoval dál, věnoval
se krasojízdě, pólu i jiným hrám v přírodě a výletům. Překonal první světovou
válku i nástup automobilismu, ještě
v roce 1940 měl 115 členů. Skončil patrně
společně s celou Českou ústřední jednotou velocipedistů. Tento první sportovní
spolek v Rakousko-Uhersku byl zrušen
v roce 1949 nástupem centrálně řízené
socialistické tělovýchovy.
Cyklistice to však neublížilo, je nejmasovějším sportem u nás a její obliba stále
roste. Odkaz prvních průkopníků žije
i po 130 letech. „Býti kolečkářem znamená přímo vášeň, krásnou a ušlechtilou,
která pronikla do všech vrstev našeho občanstva a která má veliké a nesporné zásluhy o rozvoj sportovního života,“ napsal v roce 1940 Jan Cekl a jeho slova platí dodnes.
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Po zhruba osmi desítkách
let mohou obyvatelé
a návštěvníci Olomouce
opět obdivovat a za jasné
oblohy také využívat
sluneční hodiny, které byly
odhaleny na historické
budově radnice.

S

luneční hodiny na olomoucké
radnici v minulosti sloužily po
generace, ovšem ve 20. století se
kvůli odkazům na rakouskouherskou monarchii staly trnem
v oku. Nynější obnovu více než čtyři metry širokého i vysokého díla provedl akademický malíř a restaurátor Radomír Surma, který se snažil co nejvěrněji napodobit poslední známý vzhled slunečních hodin zachycený na řadě dobových fotografií či kreseb.
„Jejich podoba ale nebyla na žádném
z dokumentů zachycená natolik přesně
a detailně, aby je bylo možné jednoduše
a doslovně zrekonstruovat. Nynější výsledek je tedy novým autorským dílem,
ovšem inspirovaným v maximální míře
tím původním,“ popsal Surma.

Náš kraj

Radnici zdobí
sluneční hodiny
Zleva hodiny zdobí monogram císaře
Františka Josefa na prsou černého orla
s mečem v pařátu, znaku monarchie.
Vpravo na orla navazuje moravská orlice
s iniciálami Marie Terezie. Dalšími výraznými prvky jsou alegorické postavy boha
času Chrona a bohyně moudrosti Sapienzy. Pozadí výjevu pak dotváří idealizované panorama Olomouce v podobě barokní bastionové pevnosti.
„V celé republice jsou tyto hodiny unikátní. Díky tomu, že jsou umístěné na
rohu, jsou celodenní. Ukazatel, jenž je na
jihovýchodní straně, tak ukazuje dopolední čas, druhá strana pak čas odpolední,“ nastínil Surma.
Na jižní a západní fasádě radnice restaurátor vytvořil dvoje menší a výtvarně
střídmější hodiny, které jsou také obdobou původních hodin, jež na těchto místech bývaly v historii.
Jejich zvláštností je mimo jiné to, že
ukazují nejen čas, ale například i to, kdy
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Jak si správně napustit bazén

je letní či zimní slunovrat, jarní a podzimní rovnodennost či jaké je zrovna roční
období. Nynější podoba hodin odkazuje
na ztvárnění z poloviny 19. století, na stejných stranách radniční fasády ale bývaly
už dříve barokní sluneční hodiny.
Menší hodiny jsou přesnější, ukazují
celé hodiny, půlhodiny a čtvrthodiny, zatímco větší nárožní astronomicko-výtvarné dílo má na číselnících zaznačeny jen
hodiny celé a půlhodiny.
Nelehkým úkolem je nastavení přesnosti slunečních hodin, jde o disciplínu
vyžadující rozsáhlé znalosti z astronomie
a dalších oborů. Kombinací nastavení na
zimní čas i dalších faktorů ukazují hodiny opravdu přesný čas jen v období slunovratů, zatímco směrem k jarní a podzimní rovnodennosti se „předbíhají“ či
„zpožďují“ až o desítky minut.
„Kupříkladu v těchto dnech ukazují poledne v čase 12.47. V den letního slunovratu 21. června budou ukazovat poledne přesně ve 13 hodin, v době zimního
slunovratu v prosinci pak přesně ve
12 hodin,“ shrnul mluvčí olomouckého
magistrátu Michal Folta.
– Stanislav Kamenský, Michal Poláček

V horkých letních dnech je velmi příjemné se osvěžit v průzračně čisté vodě
zahradního bazénu, který se v současné době stává již běžným doplňkem
mnoha zahrad u rodinných domů. Vlastníkům nemovitostí tak přibývá starost
jak si jej správně napustit.
Proto se provozovatelé vodovodů, ve spolupráci s vlastníky vodovodních sítí,
snaží předcházet možným kolapsům v dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a vydávají doporučení jak napouštět bazény. Kvalitní pitná voda
se stává drahocennou surovinou a je na zvážení každého z nás, jak zdrojem
pitné vody budeme nakládat.
Při napouštění bazénu z vodovodní přípojky doporučuje společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. napouštět pomalu a mimo špičku, nejlépe
v noci. U rychlého a prudkého napouštění bazénu, dochází k nárazovým
změnám hydraulických poměrů ve vodovodní síti. To způsobuje uvolňování
usazenin z vnitřních stěn vodovodního potrubí a dochází k zakalení vody.
Vodovodní kohoutky tedy otevřete pouze „napůl“. Kromě zakalení vody, může
dojít i k poklesu tlaku v síti a tyto problémy se mohou současně projevit
i u jiných odběratelů. Majitel bazénu si tak silným proudem vody může nejen
napustit zakalenou vodu přímo do bazénu, ale navíc může způsobit zakalení
vody i svým sousedům.
Napouštění větších bazénů nad 20 m3 z vodovodní přípojky je nutné předem oznámit na dispečinku společnosti, prostřednictvím zákaznických linek
840 668 668 a 601 276 276.
V případě napouštění bazénu vodou z vlastní studny je vhodné si nejprve
nechat provést rozbor, který vám potvrdí, zda je tato voda ke koupání vhodná, jelikož voda v soukromých studních nepodléhá žádné pravidelné povinné
kontrole.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu 799 Kč (s DPH), které provádí zkušební laboratoř
č. 1446 akreditovaná ČIA.
Kontakty na pracoviště: Laboratoř Olomouc, ČOV Olomouc – Dolní novosadská, 779 00 Olomouc, tel. 585 412 031-32, Laboratoř Prostějov, ČOV
Prostějov – Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané, tel. 582 337 441
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668 • 601 276 276

www.smv.cz

SLUNEČNÍ HODINY NA OLOMOUCKÉ RADNICI. FOTO: STANISLAV HELOŇA, MAFRA
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Elektrokola stopupají do hor.
Jeseníky mají síť nabíječek
ROSTISLAV HÁNYŠ

H

ustou síť nabíjecích stanic pro elektrokola mají nyní k dispozici návštěvníci Jeseníků. V horách jich je
rozeseto více než čtyřicet, jak u známých,
tak i u mnohdy opomíjených míst.
„Je to skvělý počin. Člověk se už nemusí bát při delší jízdě vybití baterky. Určitě
to přispěje i k větší návštěvnosti Jeseníků, protože jezdců na elektrokolech přibývá,“ uvedl Petr Procházka z Jeseníku.
Míst, kde mohou turisté dobít svá elektrokola, je dvaačtyřicet. V Olomouckém
kraji je první v Zábřehu, síť pokračuje
přes Šumpersko, centrální Jeseníky a pokrývá i celé Jesenicko. V Moravskoslezském kraji je k dispozici v druhé části centrálního jesenického pohoří, a k tomu i
na Bruntálsku. Zasahuje i do Krnova či
Opavy a končí ve Vítkově a Odrách na
Opavsku.
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„Jedná se o první společný projekt rozvoje turistické infrastruktury dvou krajů
na jednom území. Snažíme se spojovat
Jeseníky jako jednu turistickou destinaci
napříč kraji,“ sdělil šéf Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.
Výhodou nové sítě je, že si lidé elektrokola mohou nabíjet na jednotně vybavených stanicích. „Každý nabíjecí panel ob-

sahuje po dvou nabíječkách pro systémy
Bosch, Shimano a čtyři zásuvky na 230
voltů pro připojení vlastních nabíječek
ostatních systémů. Součástí stanice je
také mapa, která cestovatele upozorní na
to, co lze během dobíjení baterie v blízkosti navštívit,“ upřesnil Rak.
Rozmístění stanic bere v potaz dojezdové vzdálenosti bicyklů. Na mapě se
pak mohou jezdci na elektrokolech podívat také na to, kde se nacházejí další stanice, a podle toho si tak naplánovat další
jízdu. Zjistit, kde všude je nová síť rozprostřená, je možné i na webu jeseniky.cz.
„Nabíjecí stanice jsou rozmístěny tak,
aby reflektovaly dojezdové možnosti většiny elektrokol a umožnily navštívit
i méně známá místa, která ale mají velký
potenciál,“ doplnil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Provozovateli sítě jsou pak obce a podnikatelé v cestovním ruchu.
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Živnostník zemřel
po bití v žaláři,
dozorce trestu unikl

Sedmdesát let uplynulo letos od smrti Aloise Kalábka, prostějovského
živnostníka, kterého komunisté uvrhli bez většího důvodu do vězení.
Kalábek krátce nato zemřel poté, co jej brutálně zbil dozorce. Ten zůstal
nepotrestán.
MICHAL ŠVERDÍK

T

ragický příběh začal už za první
republiky. Prostějov tehdy znal
železářství u Zahradníků na
Pernštýnském náměstí. Jedním
z prodavačů tam byl mladý muž
jménem Alois Kalábek z Hostěnic na
Vyškovsku.
V nedalekém Rousínově se mladík vyučil u obchodníka a někdy kolem roku
1936 se rozhodl, že se osamostatní. Pronajal si obchůdek na stejném náměstí
v Prostějově, kde do té doby pracoval,
a otevřel si zde železářství.
Protože byl krámek opravdu malý, měl
snad jen dvacet metrů čtverečních, později si Kalábek pronajal ještě malé skladiště na náměstí T. G. Masaryka. Ani to nebylo o moc větší než asi třicet metrů čtverečních. Mladý živnostník ovšem prahl
po úspěchu, a tak dal svému podniku
vznešený název Velkoobchod zbožím železářským Alois Kalábek. A to se mu později pravděpodobně stalo osudným.
V podnikání se pracovitému Kalábkovi
docela dařilo. Dokonce si koupil náklaďáček a později i osobní auto. Pamětníci si
pak vzpomínají například na jeho obchodní slogan: Od hřebíku až po dlátka,
vše koupíte u Kalábka!
„Dařilo se mu až do února 1948, kdy komunisté rázně zamávali nejen se všemi
živnostníky, ale i s celou zemí. Název firmy podle všeho komunistické mocipány
popouzel víc než názvy konkurence, a
tak Kalábkovi znárodnili jeho velkoobchod o rozloze padesát metrů čtverečních už v lednu roku 1949,“ přibližuje
osudy živnostníka badatel Ivan Čech, který se dlouhodobě věnuje historii Prostějova. „On sám dostal místo ve znárodněné
firmě Kovomat a dojížděl do tehdejšího
Gottwaldova, nynějšího Zlína,“ dodává
Čech.

V té době měl Kalábek ženu a dvě děti,
syna a dceru. Šikovný syn Jiří v roce 1949
odmaturoval s vyznamenáním na prostějovské obchodní akademii, od svého oblíbeného učitele se však dozvěděl, že nedostane doporučení na žádnou vysokou
školu v tehdejším Československu.
Pro talentovaného mladíka to byl šok
a zlom v jeho životě. Jiří zmizel do zahraničí, zřejmě do Rakouska a pak do USA.
„Rodině to samozřejmě nepomohlo
a těžce zkoušený otec v listopadu roku
1949 začal přemýšlet o stejném kroku. Bohužel se to nepodařilo a byl zatčen. A zde
začíná komunistická bestiálnost v plné
parádě. Hned druhý den po zatčení navštívili jeho ženu soudruzi z StB a sdělili
jí, že do týdne se musí vystěhovat z jejich
nájemního bytu. Kam, to jim bylo jedno.
Zoufalá manželka neměla kam dát nábytek, tak jí doporučili, že ho má na dvoře
spálit,“ zjistil Čech.
Ženě naštěstí pomohl jeden bývalý zákazník. Byl to majitel statku v Drozdovicích. Po nástupu komunistů k moci nemohl hospodařit tak, jak by chtěl, a tak
alespoň narychlo vybílil a zrenovoval bývalou stáj a nešťastný zbytek rodiny zde
našel střechu nad hlavou. Nakonec to
bylo na více než dvacet let.
Veškerý majetek pak Kalábkově manželce a dceři komunisté ukradli nebo zabavili. Například auto podle nich ženy
přece nepotřebují, když je muž ve vězení,
a tak auto zmizelo.
VĚZNI CHTĚLI DOZORCI
UKRÁST KLÍČE A UTÉCT
Živnostník Kalábek byl uvězněn ve vyšetřovací vazbě prostějovského soudu. Ivan
Čech vypátral, že vězni si všimli, že jeden
z dozorců nechává klíče od cel volně ležet na určitém místě. A tak v únoru roku
1950 vznikl plán na útěk.
Vězni chtěli klíče ukrást a uprchnout.

Kalábkovi bylo tehdy 44 let a byl
z nich nejstarší. Pokus o vzpouru
a hromadný útěk
se však nepodařil a
vězni byli tvrdě potrestáni. Nejvíc domnělý vůdce vzpoury Kalábek.
ALOIS KALÁBEK
„Jeden z prostějovských dozorců ho tak zmlátil, že zůstal v bezvědomí, a předseda soudu, který byl nadřízený i veliteli věznice, dostal
strach a nechal Kalábka převézt do věznice v Olomouci. Tam byl Alois Kalábek nalezen ráno 24. února 1950 mrtvý. Pohřeb
se musel uskutečnit tajně a bez smutečního oznámení,“ popisuje tragický konec
Čech.
Dnes Kalábek leží v rodinné hrobce na
prostějovském hřbitově. Jeho rodina dál
živořila v Drozdovicích. Syn sice posílal
ze Spojených států dopisy a peníze, ale
marně. StB se postarala o to, že nikdy nebyly doručeny.
Všichni se opět setkali až po pádu komunismu. Ještě předtím, když přišel rok
1968, se rodina, která stále přebývala v bývalé stáji, marně snažila o rehabilitaci.
Bylo to však velmi složité, protože nikdy
vlastně nedošlo k soudu a k vynesení rozsudku.
POTRESTÁNÍ DOZORCE
SE RODINA NEDOČKALA
„Po roce 1990 pak rodina prosazovala potrestání dozorce Emila D., který byl po
vraždě přemístěn někam do severních
Čech. Neustále se však vymlouval na
špatný zdravotní stav, až zemřel nepotrestán. Na stáří se do rodného Prostějova dokonce vrátil a ve městě se s manželkou a dcerou své oběti potkával,“ líčí
okolnosti případu Ivan Čech.

JESENÍK, MĚSTO PRAMENŮ
V Jeseníku a jeho okolí se nachází stovky pramenů, které léčí
lidské neduhy již od dob prvního
vodního lékaře Vincenze Priessnitze. Jedná se o bohatství, které
nám zde nechali naši předci
a o které bychom se měli co nejlépe starat.
První prameny
Jesenické prameny a další památníky začaly vznikat již od první poloviny 19. století ještě za života Vincenze Priessnitze
a to z vděčnosti pacientů za své uzdravení. Mezi první památky tak patří Maďarský
pomník s bronzovým lvem či Wesselényiho zahrada s prvním známým pramenem
v dnešním slova smyslu. Poté se spustila
vlna stavby pomníků, které budovaly jednotlivé národy. Vrcholem se stal Anglický
pramen v roce 1848 v dnešních Smetanových sadech. Češi a Poláci se díky situaci
v monarchii přidali se svými pomníky se
zpožděním v letech 1874 resp. 1894.
Poválečné období
Obdobím úpadku se pro jesenické prameny stala doba po druhé světové válce.
Došlo k odstranění části původních německých nápisů na deskách pramenů, k jejich přejmenování a zpřetrhání vazeb s pů-

vodními obyvateli, kteří měli k pramenům
blízký vztah. Nový zájem o prameny začal
vznikat především až v šedesátých letech,
kdy došlo k první moderní obnově některých pramenů Československými státními
lázněmi Jeseník. Ve znamení doby se využívalo k přestavbě beton a žulové kvádry,
čímž se však vytrácela umělecká hodnota
památek. V tomto období dokonce část
pramenů zanikla. Zajímavým počinem počátku osmdesátých let se stala výstavba
sochařsko-krajinářské kompozici Cesta
života na Jižním svahu provedená Janem
Šimkem symbolizující přírodní děje, lidskou existenci a jejich vzájemné propojení.
V tomto období se objevili první „pramenáři“ – Ivan Prociv nebo Vítězslav Mazura,
kteří se pokoušeli prameny zmapovat. Na
tuto práci pak navazovali další místní nadšenci.
Znovuobjevení pramenů
Od devadesátých let docházelo ke znovuobjevení významu pramenů, začaly být
opravovány Státními lesy ČR, lesní správou Jeseník, jesenickými lázněmi, městem
Jeseník a různými jednotlivci a skupinami
(Ondřej Truneček, studenti Gymnázia Jeseník). Důležitou etapou byl také projekt
Cesta ke kořenům, při kterém Hnutí Brontosaurus opravilo několik pramenů a vznikla naučná stezka Vincenze Priessnitze
a stezka Živé vody.
Současnost
V roce 2018 vznikla tzv. Rada pramenů,
složená z místních institucí, na jejichž pozemcích se prameny nachází. Rada má
za úkol sjednocení jednotlivých činností
dobrovolníků, ale i majitelů pozemků a vytvoření dlouhodobé vize a především udržitelnosti s ohledem na údržbu pramenů
a okolních stezek. Rada pramenů navazuje
na práci Lázeňské komise (Curcommision
Gräfenberg) a Okrašlovacího spolku (Verschönungverein Freiwaldau), které v Jeseníku působily do roku 1938. Během posledních několika let se postupně opravilo
několik drobných památek jako například
Editin pramen, Mločí pramen, Knoppův
pramen, Soﬁin pramen. V letošním roce se
pak pracuje na opravě nejstaršího pramene ve městě pojmenovaném po významné
postavě středoevropských dějin, barona
Wesselényiho. Do oprav se však kromě

institucí pouští také místní nadšenci, mezi
které patří také Kamil Zajíček a jeho přátelé, kteří obnovili Krizový kříž na Předním
vršku a celé jeho okolí postupně zvelebují.

Popularizace pramenů
Za popularizací tématu pramenů stojí
v poslední době mimo jiné Jiří Glabazňa,
lázeňský průvodce, který se aktivně již
přes desetiletí zapojuje do obnovy okolí
lázní a své zkušenosti předává pacientům
a turistům. Důležitým milník moderního
období existence pramenů je také vydání
knihy Atlas jesenických pramenů místním
nadšeným badatelem Lukášem Abtem,
který se pramenům věnuje přes 15 let. Tato
kniha tak nabízí kompletní přehled o pramenech a jejich historii, fotograﬁe historické i aktuální a různé další zajímavosti.
Na tuto knihu pak v loňském roce navázal
portál Jesenické prameny, který se stal online verzí knihy a nabídl možnost průběžné
aktualizace informací o pramenech.
Portál je přístupný na
www.jesenickeprameny.cz
Správci drobných památek
Na Jesenicku funguje program Správci
drobných památek, který čítá na 30 dobrovolníků, kteří se starají o vybrané místní památky a prameny. Tento program zaštiťuje
Hnutí Brontosaurus, které zajistilo obnovu
mnoha pramenů a nyní spolupracuje s majiteli památek na obnově dalších památek
a zapojení dalších dobrovolníků a pramenů
do programu.
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Premiéra Švadlenky
Jedno z nejkrásnějších žánrových děl malíře Josefa Mánesa je k vidění na
zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku, kde malíř pravidelně
pobýval a tvořil. Obraz jménem Švadlenka je na zámku k vidění poprvé.
MICHAL ŠVERDÍK

Š

vadlenku, jeden z nejkrásnějších obrazů slavného českého
malíře Josefa Mánesa, vystavují
na zámku v Čechách pod Kosířem u příležitosti dvou set let od
jeho narození. „K tomuto výročí také
v září plánujeme uvedení autorské divadelní hry Obrázky ze života Josefa Mánesa,“ láká Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci, pod které
zámek spadá.
Obraz, který má hodnotu kolem deseti
milionů korun, se po ukončení letošní sezony vrátí zpět do Národní galerie v Praze. S ním budou do Prahy odvezeny i
všechny další Mánesovy obrazy, které
jsou nyní na zámku k vidění. Návštěvníci
tak ještě několik měsíců mají šanci vidět
ucelenou sbírku Mánesových děl, neboť
obrazy čeká rozsáhlé a několikaleté restaurování.
Obraz Švadlenka Mánes maloval mezi
lety 1858 až 1859. Patří mezi takzvaná
žánrová díla, z nichž je právě Švadlenka
považována za jedno z nejkrásnějších.
Při tvorbě žánrových obrázků se Mánes
inspiroval pohledy do pražských domácností poloviny 19. století.
Experti se v minulosti přeli o to, kdo je
na obraze zachycený. Nejrozšířenější verzí bylo, že se jedná o Františku Pokornou, snoubenku Mánesova přítele Adolfa Kosárka. Je zachycená při šití svatebních šatů v okamžiku, kdy se dověděla
o smrtelné chorobě svého budoucího
muže.
Kosárek již v době zásnub trpěl tuberkulózou, přesto se v září 1858 se snoubenkou vzali. Nedlouho po svatbě se dvojici
narodila dcera, otec však po roce zemřel.
Odborníci na obrazu plačící dívky objevili řadu atributů, které umožňují významné interpretace.
„Při bližším zkoumání je možné si za
dívkou povšimnout obrazu Panny Marie
Karlovské. Panna Marie Karlovská je
ochránkyní těhotných žen, proto je pravděpodobné, že plačící dívka na obraze je
v jiném stavu,“ vysvětluje ředitel muzea
Holásek. Vzhledem k tomu, že žena dosud nebyla provdaná, mohlo to v případě
smrti ženicha vést ke společenskému odsouzení.
Dále je na obraze vidět prázdná klícka

OBRAZ ŠVADLENKA MALÍŘE JOSEFA MÁNESA. FOTO: STANISLAV HELOŇA, MAFRA

a ptáček, který z ní uletěl. „Klícka může
značit vztah muže a ženy a jejich jakoby
uzavření v klícce lásky. Otevřená klec
však také značí ztrátu dívčí nevinnosti.
Jednoduchou interpretací objevující se
do dnešní doby je příslovečné ulétlé štěstí,“ popisuje ředitel.
Dívka na obraze navíc přerušila šití,
snad svatebních šatů, což může dokazovat světlá látka v přední části obrazu. Znázornění šití nebo jiných domácích prací
znamená přípravu na manželství a také
význam ženy jako strážkyně rodiny. „Proto Švadlenka svým pojetím patří k nejzdařilejším dílům českého malířství,“ podotkl Holášek.
NAJDI SVÉHO MÁNESA
Ke kulatému výročí Mánesova narození
zámek v Čechách pod Kosířem odstartoval projekt s názvem Najdi svého Mánesa, který má za cíl objevit jeho nezvěstná díla. Řada děl se poztrácela zejména
za druhé světové války, v posledních letech se podařilo najít dva ztracené nebo
neznámé Mánesovy obrazy.
Jde o dvojportrét šlechtičen ze soukromé sbírky a kresbu, která se našla na zámku v Lysicích na Blanensku. Obě díla jsou
nyní na zámku v Čechách pod Kosířem k
vidění. „Nezvěstných Mánesových kreseb je určitě několik desítek. Pokud jde o
olejomalbu, bylo to o štěstí. Ozval se
nám soukromý majitel, že má obraz
a bude rád, když bude důstojným způsobem vystavený,“ popisuje kastelán zámku Martin Váňa. Pravost potvrdili experti, šlechtičny se jim podařilo identifiko-

vat, a dokonce vyšlo najevo, že se s Mánesem na zámku potkávaly. „Zajímavostí
je, že tento obraz neprošel žádnou známou aukcí a nebyl ani v žádné odborné
publikaci, takže to vlastně nebylo nezvěstné dílo, ale neznámé dílo,“ podotkl
kastelán.
Také kresbu zámku v Čechách pod Kosířem se podařilo v Lysicích najít náhodou. Byla součástí prohlídkového okruhu a až nedávno se ukázalo, že ji namaloval Mánes. Do druhé světové války byla
kresba v Čechách pod Kosířem, na konci
války se však v tuzemsku sbírky rabovaly
a řada uměleckých děl se ztratila. Památkový ústav tehdy vyčlenil několik lidí, kteří měli poměrně velké zdroje financí, aby
obcházeli aukce a obchody se starožitnostmi a nakupovali kvalitní umění. „Jeden z těchto lidí kresbu našel, ale neidentifikoval ji jako Mánesovu. Provedení
bylo tak vynikající, že pro zámek v Lysicích dílo koupil za 25 tisíc korun, což
byla po druhé světové válce obrovská
částka,“ vysvětlil Váňa.
Projekt Najdi svého Mánesa by nyní
chtěl na obě objevená díla navázat. „Pokud si někdo myslí, že mu doma visí Mánes, ať nás kontaktuje, a my domluvíme
návštěvu odborníka,“ slibuje kastelán.
Podle něho může Mánesovy obrazy spolehlivě určit právě jen expert. „Signovaných obrazů je velmi málo a kresby nesignoval prakticky vůbec, takže se dá vycházet jen z publikací, které o Mánesovi
v 19. a na počátku 20. století vyšly. Díla
jsou tam ofocená nebo převedená na
kresby,“ dodal kastelán.
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Štěpánov

Hornomoravský uval je domovem bodrých a rozvážných Hanáků. Najdete tady
místa vyhledávaná turisty z blízka i z daleka, ale i ta méně nápadná, která na své
objevení teprve čekají.
Hornomoravský úval, to je také Litovelské
Pomoraví, říčky Oskava a Sitka, kolem kterých svá sídla rozložil Štěpánov s přilehlými
Březcemi, Benátkami, Moravskou Huzovou
a Stádlem. Než přejdete jednu z největších
a nejvýznamnějších hanáckých vesnic v celé
její pětikilometrové kráse, zabere Vám to
více jak hodinu.
Tato procházka vám nabídne pohled do života 3500 místních obyvatel a vy poznáte
obec, o které psal sám král Přemysl Otakar
I. Již v roce 1201. Samému středu obce vévodí od roku 1787 farní kostel sv. Vavřince
a fara, o které se píše již v roce 1455. V obci
se udržuje několika set letá tradice oslav pa-

mátky tohoto svatého mučedníka a zároveň
bývají i největšími hody v kraji. Štěpánov, to
je také historie významných železáren z 19.
století a okolních dělnických kolonií, v jejichž sousedství můžete obdivovat odsvěcený novogotický kostel sv. Barbory z roku
1875 od významného vídeňské architekta
Fridricha von Schmidta, jenž je vyhledávaným místem snoubenců k uzavírání manželství. Jde o jeden z mála kostelů, ne-li jediný,
v Evropě v železnými sloupy podpírající jeho
originální klenby.
Celý tento prostor svou pohnutou historií
osloví i paměť národa. Krátce před vypuknutím druhé světové války v roce 1938 začal
sloužit, společně s prázdnými objekty železáren, jako internační tábor pro politické odpůrce té doby. V roce 1939 naopak posloužil jako sběrný tábor, v mnoha historických
pramenech označován i jako koncentrační
tábor Štěpánov, pro odpůrce nastupujícího

nacismu. Následně byly ze Štěpánova vypravovány vlaky do KT Mauthausenu a dalších.
A aby toho nebylo málo, v roce 1945 paradoxně stejný prostor posloužil shromaždiště
pro odsun německých občanů z Olomoucka. V obci je také pravoslavný chrám sv.
Prokopa Sázavského z r. 1928. První školní
budova byla postavena v roce 1786, německá obecná škola byla otevřena v roce 1856.
Štěpánov leží na trati Olomouc - Praha, která
je v provozu od roku 1845. Moravská Huzová, místní část obce Štěpánov, byla v letech
1954-1965 působištěm kardinála Františka
Tomáška. Nález rozsáhlého pohřebiště a sídliště u této místní části dokládá zdejší osídlení již v době bronzové.
Přijměte pozvání do této obce, naslouchejte
řeči krajiny, kterou zdobí smírčí kříže, kapličky, boží muka a naslouchejte rozvážnému
životu zdejších lidí.
www.stepanov.cz
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Otevřené chrámy
mají dvě novinky
Čtvrtý ročník akce
Otevřené chrámy
nabízí prohlídku třiceti
kostelů i modliteben
i tří kostelních věží.
Organizátoři nabízejí
i kuriozity.

JOSEF GABZDYL
stravsko-opavská diecéze spolu
s krajským úřadem letos otvírají
i dva kostely, kam měli lidé velmi
omezený vstup.
„Premiérově se zúčastňuje chrám svatého Josefa ve Slezské Ostravě, která bývá
turisticky trochu opomíjena. Právě tento

O

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 renovuje. Navíc nečekaně získal primát dřevěného kostela
s nejstaršími prvky v České republice. Při
výzkumu se přišlo na to, že několik
trámů pochází z roku 1424.
Návštěvnost akce každoročně stoupá,
loni ji navštívilo 187 300 lidí. „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 rarity. Přístupný je například kostel sv. Petra z Alkantary, který se vlivem poddolování naklonil. Právě tato stavba jako jediná zůstala po zplanýrované staré Karviné.
Nebo bazilika Navštívení Panny Marie
ve Frýdku-Místku, která skrývá rozlehlou
kryptu s mumifikovanými poutníky.
Apoštolský administrátor diecéze Martin David na dotaz redakce 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 připomněl, že pokračují opravy
třech významných kostelů. „Jde o konkatedrálu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku
a kostel Neposkvrněného Početí Panny
Marie ve Starém Městě u Bruntálu.“
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LÉTO V KINĚ METRO 70
kino prosluněné novinkami

V kině Metro 70 se stejně jako v dalších
kulturních institucích vracíme do normálu a z nucené odstávky vyjde kino
svěží a krásnější. Provoz pokladny je již
plně obnoven, časy projekcí máme stejné jako dříve, ochranné prostředky jsou
k dispozici.
Prostějovské diváky v kině přivítá hned
několik novinek: tou nejdůležitější je
oprava baru a nový mobiliář ve foyer.
Metro 70 oslaví v roce 2020 své padesátileté výročí a k narozeninám si nadělilo
nové, krásné foyer. Již od začátku července bude kino zářit, mimo jiné novou
světelnou instalací ze starého neonu
umístěnou na barovém pultu.
Další novinkou je již dlouho plánovaný
přechod na čtrnáctidenní cyklus programování. Informace ke změně najdou
návštěvníci na webu www.metro70.cz,
stejně jako program kina, který bude
nově přibývat ve dvoutýdenním, nikoli
měsíčním intervalu.
Máme radost, že i v našem kině přivítáme od 3. do 11. července festival Tady
Vary, což je transformovaný Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary,
který se letos neuskuteční na svém ob-

vyklém místě, ale v kinech. A protože
skvělé filmy je třeba vítat na červeném
koberci, uspořádáme festival ve velkém
stylu. Tato příležitost se nebude opakovat, přijměte proto pozvání především
na zahájení 3. července ve 20:00 s filmem Než skončí léto. Veškerý program
i předprodej vstupenek je k dispozici na
webu www.metro70.cz. Uděláme maximum, abychom vám přiblížili festivalový zážitek, ať už jste filmovými festivaly
protřelí, nebo jsou pro vás Vary tady
v Prostějově prvním festivalovým dobrodružstvím.
Do druhé sezony vstupuje také Letní
kino na zámku, kde pro vás Metro 70
letos připravilo osvěžující letní mix filmových novinek i časem prověřeného
kultovního retra. Na velkém plátně pod
hvězdami uvidíte vedle 3Bobulí, V síti
či Vlastníků také Samotáře, Postřižiny,
Forresta Gumpa, Psycho nebo Pomádu.
Léto si koronou zkazit nenecháme, teď
už nás ohrozí jen velmi špatné počasí.
Ale pozor, na zámeckém nádvoří letos
vyrostla nová zastřešená letní scéna,
takže vlahý lehký deštík žádného diváka
nemůže odradit. Nehrajeme pouze při
průtrži mračen, vyhlídky na letní kino
jsou zcela bez mráčku!

JEDINÉ
VLČÍ SAFARI
V REPUBLICE
WWW.ZOO-OLOMOUC.CZ

Významný výrobce a dodavatel kvalitních
anorganických pigmentů v České republice

Nabízíme
tyto volné pracovní pozice
REFERENT/KA
CONTROLLINGU

PROJEKTANT/KA
ELEKTRO A MAR

PROGRAMÁTOR/KA
SYSTÉMŮ MAR

Požadavky:
VŠ vzdělání ekonomického směru, znalost práce v prostředí MS
Office (Excel), základní orientace
v podvojném účetnictví a ve výkazech (rozvaha, výsledovka, cash
flow). Praxe v oblasti controllingu,
znalost IS SAP a AJ výhodou. Nástup od 1.9.2020

Požadavky:
VŠ nebo SŠ v elektrotechnickém
oboru se znalostí vyhl. 50/78 Sb..

Požadavky:
VŠ nebo SŠ v elektrotechnickém
oboru a platné osvědčení o zkoušce z vyhlášky 50/78 Sb. Výhodou
je znalost programování řídicích
systémů nebo IT technologií.

Náplní práce je samostatné navrhování a projektování průmyslových elektroinstalací a automatizace v programech AutoCad.
Práce je v jednosměnném provoze a je vhodná jak pro uchazeče
s praxí, tak i pro absolventy.

Náplní práce je správa a rozvoj firemního finančního controllingu,
správa kalkulací a výrobků, vytváření komentářů k výsledkům hospodaření a jejich odchylkám.

Našim
zaměstnancům
nabízíme:

•
•
•
•
•
•
•

Hlavní náplní práce je analýza
a programování systémů řízení
technologických procesů v chemické výrobě a programování
SCADA systémů pro monitorování
a řízení technologií výroby. Pozice
je vhodná i pro absolventy.

Stabilní a dlouhodobé zaměstnání v prosperující české společnosti
Teplé obědy v závodní restauraci od 23 Kč
Měsíční a roční podíl na hospodářském výsledku společnosti
Roční příspěvek 4000 Kč na kulturu, sport a zdraví podle vlastního výběru
5 týdnů dovolené
Program výhodného volání a pojištění pro zaměstnance a rodinné příslušníky
Příspěvek k penzijnímu připojištění a další benefity

Více informací na https://www.precheza.cz/volna-mista/ nebo na personalistika@precheza.cz
PRECHEZA a.s.
nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24 | 750 02 Přerov
Tel: +420 581 252 725
E-mail: personalistika@precheza.cz | www.precheza.cz

Děláme
svět barevnější
PRECHEZA
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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

síš se o
m

HUDEBNÍ IMPULSY

Padesátníkovy megahity
JOSEF VLČEK

J

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

Kutil

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

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

Dobrák od Kosti

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

Můj svět

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

Drobná paralela

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

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

Každý ráno

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

Potkal jsem tě po letech

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

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

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Mediální partner:

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

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

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 27. června 2020
Nova

Prima

Prima cool

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

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

AKČNÍ KRIMI

SERIÁL

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

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

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

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

PONDĚLÍ 7.25 Soudní síň – nové případy 8.35

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

SÉRUM PRAVDY

INZERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÚTERÝ

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

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

neděle 28. června 2020
ČT1
6.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pondělí 29. června 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 Ohnivé ženy
Komedie (ČR, 1984)
13.45 Úsměvy Dany Medřické
14.25 Legendy televizní zábavy
15.25 To je vražda, napsala XI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vraždy v kruhu
21.25 Reportéři ČT
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Kriminalista IV
23.10 Velký flám
Válečná komedie (Fr./VB, 1966)
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 Kalendárium
2.00 Sváteční slovo zábřežského
děkana Františka Eliáše

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

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

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

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

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

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

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

úterý 30. června 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy
12.30 Ohnivé ženy se vracejí
Komedie (ČR, 1986)
13.35 Všechno, co mám ráda
14.05 Legendy televizní zábavy
15.05 Panství Downton (1/7)
16.10 To je vražda, napsala XI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 Nejlepší Bakaláři
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Boží pole, s. r. o. (1/2)
Komediální drama (ČR, 2006)
23.45 Profesionálové
0.35 AZ-kvíz
1.00 Rajské zahrady II

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

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

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

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

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

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

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

středa 1. července 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy
12.30 Ohnivé ženy mezi námi
Komedie (ČR, 1987)
13.35 Lustr
Komedie (ČR, 1979)
14.25 Legendy televizní zábavy
15.25 To je vražda, napsala XI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Chalupáři (6, (7/11)
21.35 Cesta do Vídně a zpátky
Komedie (ČR, 2006)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Šéfe, to je věc!
Komedie (ČR, 1982)
0.10 AZ-kvíz
0.35 Toulavá kamera

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

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

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

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

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

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

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

čtvrtek 2. července 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 To jsem z toho jelen (1/2)
Komedie (ČR, 2000)
13.50 Durrellovi III (7/8)
14.40 Všechnopárty
15.25 Panství Downton (2/7)
16.10 To je vražda, napsala XI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 Nejlepší Bakaláři
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Boží pole, s. r. o. (2/2)
Komediální drama (ČR, 2006)
23.40 Případy detektiva Murdocha XII
0.25 Kriminalista IV
1.25 AZ-kvíz
1.55 Banánové rybičky
2.20 Dobré ráno

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

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

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

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

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

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

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

pátek 3. července 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 To jsem z toho jelen (2/2)
Komedie (ČR, 2000)
13.55 Reportéři ČT
14.40 Šéfe, to je věc!
Komedie (ČR, 1982)
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Princezna a písař
Pohádka (ČR, 2014)
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Profesionálové
23.20 Případy detektiva Murdocha XII
0.05 AZ-kvíz
0.30 Objektiv
1.00 Chalupa je hra

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

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

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

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

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

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

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 7.00 Super Wings II (36)
7.15 Gormiti (7) 7.35 Super Wings II (37) 7.45
Námořní vyšetřovací služba VI (11, 12) 9.40 Luisa
a Lotka 11.40 Beznadějný trouba 13.35 Podnikavá
Joy 16.05 Láska pod hvězdami 17.50 Eragon,
dobrodružný film (USA/VB/Maď., 2006) 20.00
Kapsy plné dynamitu, western (It., 1971) 23.15
Virtuální vězni, thriller (USA, 2012)
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Hejtman Ladislav Okleštěk:
„Nesedíme s rukama v klíně“
Hejtman Olomouckého
kraje a poslanec Ladislav
Okleštěk si váží toho, že
v regionu žijí lidé, kteří si
umí pomáhat. Jedině tak
se totiž dají zvládat krize
a těžké okamžiky.
Česko má za sebou epidemii koronaviru. Jedno z ohnisek bylo v Olomouckém kraji, konkrétně na Uničovsku a Litovelsku. Teď zase přišly
bleskové povodně, které způsobily
škody za stovky milionů korun. Nemáte trochu smůlu?
Pravda je, že nás příroda zkouší víc než
ostatní regiony. Rozhodně bych ale náš
kraj nenazýval smolným. Naopak, myslím, že navzdory všem potížím máme
i pořádnou dávku štěstí.
A v čem?
V tom, že v Olomouckém kraji žijí pracovití lidé, kteří si umí pomáhat. Celý
region, a hlavně třeba Jesenicko, patřil
vždycky k chudším částem Moravy.
Možná právě proto si zde lidé zvykli na
to, že nejlepší pomocnou ruku často najdou na konci své paže nebo u souseda.
Mám tomu rozumět tak, že na krajskou podporu se třeba lidé z vyplavených obcí nemohou spolehnout?
To jste špatně pochopil. Myslel jsem to
tak, že zdejší lidé – pokud k nějaké přírodní katastrofě či jiné tragédii dojde –
nesedí s rukama v klíně a nečekají, až
přijde pomoc z Prahy. Povodně sice vyplavily jen některé obce, ve svém důsledku ale citelně zasáhly celý kraj. Se
zaplavenými vesnicemi soucítí lidé v Jeseníku, Šumperku, Přerově, Prostějově
i v Olomouci. Žijeme zde jako rodina.
Není soucit trochu málo?
Není, protože když s někým soucítíte,
máte mnohem větší motivaci pomáhat.
Jak třeba?
Ve vyplavených obcích pracuje řada
dobrovolníků z celého Olomouckého
kraje, včetně našich hasičů. Hejtmanství také velmi rychle zařídilo finanční
sbírku, kam mohou lidé posílat peníze.
Zároveň připravujeme řadu dalších kroků, které vytopeným obcím pomohou
třeba s čištěním studní, zajištěním statiky, opravou silnic a další poničené infrastruktury.

„Žijeme zde jako rodina,“ říká o Olomouckém kraji hejtman Ladislav Okleštěk.

Ladislav Okleštěk
Narodil se 10. března 1961
v Prostějově.
■ Dvacet let starostoval ve
Výšovicích na Prostějovsku. Je
předsedou krajské organizace
ANO v Olomouckém kraji a od
roku 2013 poslancem. Je členem
předsednictva hnutí ANO.
■ V roce 2016 se stal zastupitelem
Olomouckého kraje a 27. února
2017 byl zvolen hejtmanem.
■ Je ženatý, má dceru a syna
a také dvě vnoučata.
■

Řekněte, nemáte pocit, že se planeta a počasí zbláznily? Že je těch extrémů příliš – koronavirus, sucho,
kůrovec, povodně…
Nejsem odborník, ale asi každému je
jasné, že se s přírodou něco děje. A my
v Olomouckém kraji nebudeme sedět
s rukama v klíně a čekat, co se stane.
Chcete poručit větru, dešti?
Poručit ne, ale porozumět. Musíme vést

s přírodou dialog. Proto také aktuálně
zpracováváme novou studii, která má
zmírnit následky sucha a eliminovat rizika dalších bleskových povodní.
Olomoucký kraj razí v mnoha směrech zcela nové cesty, řadu myšlenek a projektů spouštíte jako první.
Například jste jako první vymysleli
koncepci paliativní péče, pak ekonomický tým, který má zmírnit dopady
koronaviru na ekonomiku…
Nevím, jestli první, nebo druzí. Na tom
ale nesejde. Důležité jé, že do celého
procesu vždy zapojíme odborníky. Oživení ekonomiky či zmírnění následků
sucha musí vymyslet experti – lidé, kteří problematice rozumí. Na politicích
je, aby jejich nápady prosadili, a taky
aby za ně nesli politickou odpovědnost.
A daří se to?
Daří. Koncepce paliativní péče funguje
skvěle. A co se týče expertního týmu na
oživení ekonomiky, tak z jeho jednání
velmi rychle vzešla první smysluplná
opatření, která už zavádíme do praxe.
Tak hlavně aby se dařilo běžným lidem, ne?

FOTO | HNUTÍ ANO 2011

Přesně. Proto nám také experti doporučili, abychom v rámci oživení ekonomiky
znovu rozjeli projekt kotlíkových dotací – tím zlepšíme nejen životní prostředí, ale zároveň dáme práci topenářům,
kteří montují moderní kotle, kominíkům, již vložkují komíny, nebo zedníkům, kteří upravují kotelny. Tomu se
říká synergický efekt. Ekonomice tím
prospějeme víc, než kdybychom třeba
rozdávali poukázky na dovolené, jak to
zkouší některé jiné kraje.
Kam se na dovolenou chystáte vy?
Dovolenou už roky trávím v Olomouckém kraji. Člověk sjezdí půlku
světa, a nakonec stejně zjistí, že nejlíp
je mu tam, kde se narodil.
Na co byste nalákal ostatní?
Náš kraj je plný památek a přírodních
zajímavostí. Můžete si zajet do lázní, vyrazit s kajakem na Moravu či v pohorkách přejít hřeben Jeseníků. Nenapadá
mě nic, co by u nás pro ideální dovolenou chybělo. Nemáme sice moře, ale
můžeme nabídnout moře zážitků. Zkuste přijet a uvidíte, že mi dáte za pravdu.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011

Česká republika

26. června 2020 49

Návrhář
vrací slávu
prestižkám

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

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

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

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

FOTO | MICHAL SVÁČEK

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

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

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

„
Muzeum Waldy stěhují
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z pevnosti na zámek

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

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

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

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

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

Další lákadla na zámku

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

FOTO | P. LEMBERK

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

Česká republika

26. června 2020 51

Ještěd ve stylu Ludvíka XIV.?
Nápad vyvolal rozhořčení
Plány na rozsáhlou
rekonstrukci hotelu
a vysílače Ještěd za
přibližně půl miliardy
korun vyvolaly řadu
kritických reakcí.
Architekti mají například
problém i s některými
návrhy interiérů.
GABRIELA VOLNÁ GARBOVÁ
ČR | Chtějí vrátit liberecký Ještěd do podoby, jakou měl v době svého otevření.
Ne ve všech ale návrhy architektů na renovaci hotelu a vysílače Ještěd vyvolaly nadšení. Autoři architektonické studie obnovy Jiří a Michal Krejčíkovi
z ARN STUDIA se přitom zaštiťují jmény tvůrců spjatých s Ještědem, s nimiž
svůj projekt konzultovali.
„Zveřejněné vizualizace studie interiéru, které nectí ducha původní architektury a designu interiéru, nás značně
znervózňují,“ vyjádřila se na sociálních
sítích Kancelář architektury města Liberec (KAM).

Úlitba papalášům
S některými návrhy interiérů mají problém i architekti ze studia Mjölk. Nelíbí
se jim například obnova apartmánu ve
stylu Ludvíka XIV., který chtějí autoři
nechat vyrobit z průhledného polykarbonu přesně podle původního nábytku
z Versailles.
„Dříve byl ten pokoj míněn jako úlitba papalášům a jako legrace. Nevím,
jestli by to bylo dnes morální. Pokud by
se měl ale obnovit, tak absolutně do původního stavu,“ vysvětlil Jan Vondrák
ze studia Mjölk.
Podle něj je ale největší problém v samotném představení projektu. „Prezentace takové věci by měla probíhat úplně
jinak. Není v ní obsažena hlubší myšlenka a působí tak nedůvěryhodně,“ dodal
Vondrák, podle kterého v prezentaci například chybí vyjádření některého
z tvůrců původního návrhu, s nimiž
Krejčíkovi spolupracovali.
„My se jen bojíme, aby se to nepokazilo,“ okomentoval architekt, podle kterého by si Ještěd zasloužil mezinárodní
soutěž. „Ta stavba má obrovskou hodnotu. S podobnými projekty už máme
v Česku negativní zkušenosti,“ poznamenal.
Stejný názor na prezentaci má i vedoucí KAM Jiří Janďourek. „Nechci se

Plány rekonstrukce Ještědu počítají i s obnovou apartmánu ve stylu Ludvíka XIV. Také tento návrh se některým architektům nelíbí.
VIZUALIZACE | ARN STUDIO
vyjadřovat jen k obrázkům. Proto jsme
naplánovali společné setkání s projektanty i zástupci Libereckého kraje, od
kterých je to vstřícný krok,“ sdělil Janďourek.
Po autorech návrhů budou podle jeho
slov chtít, aby řadu věcí upřesnili a zasadili do kontextu. „Zajímají nás myšlenková schémata, podle kterých postupovali,“ upřesnil vedoucí kanceláře.

„

Dříve byl ten
pokoj míněn
jako úlitba papalášům
a jako legrace. Nevím,
jestli by to bylo dnes
morální.
Hodně diskutované podle něj bude například velké molo, které by mělo vyrůst na východní straně a nabídnout výhled na Liberec. Podle Janďourka je to
velký zásah a je proto nutné vědět, jak
ovlivní siluetu kopce. „Chceme proto vidět i krajinné zákresy,“ doplnil. „Musíme některé věci pochopit a potom třeba
i rozporovat,“ uzavřel.

Otec a syn Krejčíkovi představili
svou studii na krajském úřadě počátkem června. Za těchto okolností bylo
podle nich složité seznámit přítomné se
všemi detaily návrhu.
„Naším cílem je obnova věže do původního stavu, a to včetně interiérů.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
za konzultace a spolupráci panu architektu Binarovi, profesoru Masákovi
a profesoru Suchomelovi,“ vyjádřili se
architekti. Negativní reakce dále odmítli komentovat.
Za Krejčíkovy se postavila krajská
radní Květa Vinklátová, podle které návrh ctí původní myšlenky architekta Jiřího Hubáčka.
Soutěž na obnovu hotelu a vysílače
vypsal spolek Ještěd 73. Své zástupce
v něm má mimo jiné současný provozovatel hotelu a restaurace, Liberecký kraj
i majitel objektu České Radiokomunikace. Podle radní bylo osloveno 28 špičkových architektonických kanceláří z celé
České republiky. V porotě zasedli i autoři původního návrhu.
„To byli odborní garanti s hlavním
a rozhodujícím slovem,“ dodala Vinklátová. Velkým povzbuzením je podle ní
i kladné vyjádření Národního památkového ústavu.

Projekt zahrnuje kompletní renovaci
stavby od základů až po interiéry a bezprostřední okolí stavby.

Silueta hotelu Ještěd je symbolem
kraje.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
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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.
FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA
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.

Olomoucký kraj
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Letní Olomouc chystá
slevy i vstupy zadarmo

Zoo na Svatém
Kopečku má první
vlčí safari v zemi

Turistická sezona počítá
s pobytovými balíčky,
kartou plnou výhod
i novými prohlídkovými
okruhy Olomouce. Cílí na
domácí návštěvníky.

OLOMOUC | V červenci roku 2013 se
první návštěvníci olomoucké zoo na
Svatém kopečku mohli projet areálem
zahrady v safarivláčku. Ten je zavezl
do první otevřené části plánované safari
– tedy do Euroasie. „Návštěvníci se přiblížili zvířatům a zvířata přírodě,“ uvedl tehdy ředitel zoo Radomír Habáň.
Po Euroasii se otevřela Afrika.
„A nyní zájemci poprvé okusí, jaké to je
stanout tváří tvář vlkům a projet se přímo v jejich výběhu. Otevírá se Safari
Amerika. První vlčí safari v České republice. Následovat budou Austrálie
a Arktida,“ přiblížila Iveta Gronská, tisková mluvčí Zoo Olomouc.

DALIBOR MAŇAS
OLOMOUC | Krásná rodinná dovolená
pro „našince“ se klube z Olomouce. Domácí turisty má do krajského města nalákat nová kampaň, která nabízí i nové
prohlídkové okruhy.
„Letošní sezona bude specifická a ponese se ve znamení restartu cestovního
ruchu. Právě na to jsme se zaměřili.
Chceme zúročit vše, co Olomouc nabízí, a není toho málo,“ řekla náměstkyně
primátora Markéta Záleská.
„Do větších měst budou turisté letos
mířit spíš na jednodenní výlety. Novou
kampaní, novinkami a bonusy je hodláme oslovit natolik, aby měli důvod zdržet se déle,“ vysvětlila.

Karta je zadarmo
Pro turisty, kteří se v Olomouci ubytují
na více než jednu noc, připravilo město
kartu „Olomouc region Card“, kterou
obdrží zdarma. Spolu s organizací Střední Morava připravilo tematicky zaměřené pobytové balíčky za zvýhodněnou
cenu. „Karta zahrnuje volné vstupy do
více než devadesáti turistických zajímavostí a slevy na zhruba osmdesát míst
v Olomouci a okolí. Kdo má kartu, jezdí městskou hromadnou dopravou zdarma,“ uvedla Záleská. Karta má varianty

Památka vídeňské secese Vila Primavesi v Olomouci.

Turistický vláček
Od 25. června do 10. září mohou
turisté v Olomouci využít služeb
vláčku na trase Horní náměstí –
kaple sv. Jana Sarkandra – kostel
sv. Michala – Dolní náměstí –
Bezručovy sady – Botanická
zahrada – Jihoslovanské
mausoleum – katedrála sv.
Václava (15 min přestávka) –
Arcibiskupský palác – Horní
náměstí.

pro dospělé a děti a platnost 48 hodin
nebo pět dnů.
Prohlídky města jsou zaměřené na

Testování bez návštěvníků

FOTO | MAFRA

jeho historii a osobnosti. Patří k nim například exkurze do Freskového sálu
v Základní škole Komenium. „Ten můžeme hrdě propagovat jako olomouckou Sixtinskou kapli. Budou i prohlídky Vily Primavesy, o které je velký
zájem. Nově lze s průvodcem vyrazit
do městských parků a za architekturou,“ řekla vedoucí Informačního centra Olomouc Jitka Lučanová. Lákadlem
jsou i nové sluneční hodiny na radnici.
O atmosféru na Horním a Dolním náměstí se postará program letních večerů, na nichž vystoupí místní spolky
a umělci. „Podařilo se připravit festival
komornějšího rázu, který bude centrum
oživovat od 10. července do 29. srpna
vždy v pátek a v sobotu. Připravujeme
také street art,“ prozradila Záleská.

Vlci absolvovali testování provozu safari bez návštěvníků, zkoušky podstoupil
i vláček, který vozí návštěvníky. „Nejprve jezdil pouze s řidičem, poté nastoupili zaměstnanci zoo a jako poslední se obsadil návštěvníky. Bezpečnost pasažérů
v safari zajišťují brány, elektrické ohradníky, bezpečnostní sítě v oknech vláčku,“ vysvětlila mluvčí.
Nové vlčí teritorium v zoo je rozlehlé
1,5 hektaru. „Cestující se nemusí bát, že
by se s žádným vlkem nesetkali. Vlci
přichází až k samotnému vláčku a oproti jiným druhům by u nich Karkulka
měla šanci. Jistojistě se nedívají, co nesou turisté v košíčku, a na babičku se nedotazují,“ popsala mluvčí. Ve výběhu
se pohybuje smečka osmi vlků. Zbylá
část zůstala na původním místě. (dmk)
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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
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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
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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

Akční ceny platí v prodejnách Jednoty
Uherský Ostroh 26. 6. - 30. 6. 2020

Olomouc, Šumperk a Jeseník
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Vít: Lukášovi říkám, ať víc střílí
Jiří Vít začínal s velkým
fotbalem v Prostějově,
Olomouc vytáhl z divize
do ligy a teď drží palce
vnukovi Lukáši Kalvachovi,
který válí za Plzeň.
JAN DOČKAL
OLOMOUC | Na novosadském hřišti
mezi paneláky olomouckého sídliště,
kde v sedmdesáti trénuje brankáře a masíruje divizní fotbalisty, pozdraví Jiří
Vít chlapíky popíjející pivo, přeskočí
plot jako junák, posadí se na dřevěnou
lavici a vypráví.
O dlouhých cestách v autě s Karlem
Brücknerem, téměř padesáti letech
v Sigmě, začátku a konci v Prostějově
a především o Kalvim. Tedy o vnukovi
Lukáši Kalvachovi, který vyrostl v Sigmě, ale od loňského léta válí za Plzeň.
Jaký je Lukáš vnuk?
Začínal jsem s ním chodit na tréninky
od benjamínků. Jak je na hřišti skoro nemluvící, tak byl takový odmala. Věčně
fotbal, fotbal, fotbal.
Žádné maléry?
Bezproblémové dítě. Se školou neměl
problémy. Maximálně okno rozbité kopačákem. Pořád práskal balonem. Pod
stromek byl pro něj nejlepší dárek, když
dostal míč a takové branky z umělé
hmoty metr krát metr. Za sezonu zlikvidoval troje. Normální kluk, akorát ho
víc bavil fotbal.
Díky vám, sigmácké legendě?
Dost jsem se mu věnoval, protože byl
první vnouče. Měl jsem z něj radost,
a když to ještě mělo fotbalové geny, kopalo to, sotva to začalo chodit, tak jsem
si říkal: Škoda toho nevyužít.
Do branky jste ho nestavěl?
Kolikrát to zkoušel, ale víc ho to táhlo
ke tvoření hry, střílení gólů.
Jak snáší porážky? Dokáže je hodit
za hlavu rychle?
Ne. Když si voláme po zápase a já mu
povídám: Bylo to dobrý, buď rád za
bod, on nechce moc vykládat a jen poví:
No, ale... Je vidět, že nad tím dost přemýšlí. Nedá to moc najevo, je uzavřenější, ale porážky ho trápí. Asi jako každého člověka, který dělá sport.
Jste nervózní při jeho zápasech?
Neměl bych to říkat, ale jsem. Odcházím od tabletu, od televize. Sleduji
všechny plzeňské zápasy.
Zatím si vede v Plzni náramně, dostal se i do reprezentace.
Když byl v béčku Olomouce, trenér

Jiří Vít žije fotbalem celý život, teď nejvíc jako fanoušek vnuka Lukáše Kalvacha.
Chromý mi říkal, že z něho něco bude,
že je to dobrý. Teď jsme s Novými Sady
hráli proti Otrokovicím, byl se tady dívat Ladislav Minář (sportovní manažer
Sigmy) na svého syna a povídal mi:
Lukášovi hrozně pomohlo, že byl v Táborsku. Ale já jsem se o hostování v Táborsku dozvěděl, až když jsem se vrátil
z mistrovství Evropy z Francie, já byl
hrozně rozlícenej, proč tam dali jako jediného jeho. S odstupem času musím
uznat, že mu to vážně moc pomohlo.

Našemu ročníku se podařilo po padesáti
letech postoupit do ligy. To mi nikdo ze
srdíčka nevyrve. To bylo nejkrásnější,
co jsem mohl zažít. No a pak byla krásná jízda Evropou s trenérem Brücknerem. Dotáhnout do Olomouce skvělé
soupeře a sehrát s nimi kvalitní utkání.
S Juventusem jsme v Turíně sice prohráli 0:5, ale bylo to pro nás ponaučení.
Odehráli jsme kvalitní zápasy proti
Hamburku, Realu Madrid a dalším
týmům.

Bude se ještě zlepšovat pro evropský fotbal?
Ještě není starej, předpoklady má. Však
sám říká: Kroos hraje taky v Realu Madrid a nemá žádnou velkou rychlost. To
byl jeho vzor. Třeba taky jednou jak on
dokáže hrát v super evropském klubu.

Obrátil se vám život vzhůru nohama, když si vás trenér Brückner vytáhl jako maséra nejdřív k reprezentační jednadvacítce a pak k áčku?
Pro mě to byl důležitý moment. Nebudu
nic nalhávat: bylo to k lepšímu. Viděl
jsem hromadu stadionů, měst, zápasů.

„

Viděl jsem hromadu stadionů, zápasů,
měst. Těch dvacet let nejde zapomenout.

Jako defenzivní záložník je ceněný
pro výstavbu hry. Co se vám na vnukovi líbí na hřišti nejvíc?
Fyzický fond. Hraje všechny zápasy devadesát minut, trenér o něm musí vědět,
že je na tom dobře. Teď k tomu má přidanou fotbalovost. Já mu vytýkám: Víc
střílej, buď sobečtější!
Zatímco Lukáš zamířil do Plzně, vy
jste spjatý s Olomoucí, se kterou
jste postupoval z divize až do ligy,
což je ojedinělé.

Strávil jsem s tím pěkných dvacet let.
Nejde zapomenout.
Koho z reprezentantů jste měl na
masérském lehátku nejraději?
Neměl jsem problémy se žádným hráčem – Pavlem Nedvědem, Petrem Čechem, Honzou Kollerem, Milanem Barošem, Tomášem Rosickým, Jardou Plašilem či Bořkem Dočkalem. Nechci na
nikoho zapomenout. Výjimeční hráči.
Jako Hanák si myslím, že se ve světě neztratíme a dokážeme se přizpůsobit a po-
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rovnat s každým. Vždyť já měl lepší kariéru jako masér než jako brankář.
Jak vás napadlo dělat maséra?
V Sigmě jsem měl na starosti brankáře,
a když se jezdilo na zahraniční zájezdy,
tak trenér brankářů nejel. Pak mně trenér Brückner jednou napověděl: Udělej
si masérský kurz a budeš jezdit. No
a tak se stalo. Jeden masér onemocněl,
a jak jsem se z vesnické kopané dostal
do ligy, tak jsem se jako masér dostal
z Olomouce až do reprezentace.
Se svérázným géniem Karlem Brücknerem jste strávil hodně času i jako
jeho řidič z reprezentačních srazů.
Mlčeli jste v autě, nebo filozofovali?
Dlouhé hodiny ticha nebyly. Když jsme
jeli z prohraného zápasu, tak až pomalu
do Vyškova jsme mluvili jen o fotbale:
Ten hrál špatně, toho jsem neměl nominovat. U Jihlavy jsem si myslel, že to
končí. A za pět minut mi povídá: A teď
mi to znova řekni! Tak jsme to probrali
ještě jednou. Když jsme se vraceli z desetidenní štace, cestu jsme dohrávali
v autě.
Stoupnete si ještě do branky?
Minulé léto jsem řekl, že už jsem dovršil věkový limit, takže to zabalím.
V Prostějově jsem to jednou začal v dorostu, pak jsme tam hráli zápas mezi starými pány a mě napadlo, že to tam i zabalím. Chci to dodržet. Budu maximálně suplovat brankáře v Old Boys na lávce. Devadesát minut odsedím.
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po celkové rekonstrukci 8. června
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Relaxační víkendové a týdenní pobyty
Vánoční a silvestrovské pobyty

TŘEBOŇSKÉ LÁZNĚ:

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

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

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

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

