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OKAY.CZ
Podmínky akce na okay.cz/hd

DLUHOPISY PRO OBČANY

INZERCE

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Celé portfolio našich nemovitostí najdete na www.e-ﬁnance.eu.

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

5,6%
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.

od

970 Kč
pokoj/noc

NAVŠTIVTE ZÁMEK RAČICE
30 KM OD BRNA, IDEÁLNÍ VÝLETNÍ CÍL NA BRNĚNSKU
www.zamekracice.cz, +420 515 555 549, info@zamekracice.cz
V ROCE 2020 NOVĚ:
• Komentované prohlídky zámku
• Ubytování přímo na zámku
• Občerﬆvení pro cykliﬆy a turiﬆy na III. nádvoří
PŘIJEĎTE SI K NÁM PRO ZÁŽITEK!
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 motorce, 29 km z Brna na kole
Vhodné i pro skupiny turiﬆů, kapacita 103 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
Rychlé občerﬆvení – v létě točené pivo a limo
Travnaté hřiště 4 000 m2
Parkování motocyklů možné v areálu zámku
Množﬆví turiﬆických a cykliﬆických tras a výletních cílů
Certiﬁkace Cykliﬆé vítáni

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

Veronika
Khek Kubařová
Když si divák
zívne, moje
ego to nedokáže
vstřebat
ČÍSLO 29, ROČNÍK IX

31. 7. 2020

…str. 6 a 7

Dělníci vrátí komnatám
lesk jejich bývalé slávy
Obec Linhartovy, místní
část Města Albrechtic,
leží na pravém břehu
řeky Opavice, jejímž
středem prochází
hranice mezi Českou
republikou a Polskem.
Zdobí ji zámek
obklopený parkem.

Příští vydání
14. srpna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu.
Další vydání tak najdete ve stojanech za 14 dní. Kdo si chce zkrátit čekání, může navštívit naše webové
stránky 5plus2.cz, kde pro vás připravíme speciální letní číslo.
Redakce 5plus2

ŽANETA MOTLOVÁ
LINHARTOVY | Rekonstrukci v řádech
třiceti milionů korun i letní návštěvnickou sezonu letos a příští rok spojí
zámek Linhartovy. Sezonu totiž stavební práce nenaruší. Přístupný zůstává Papírový svět i celé přízemí.
Zatímco v některých částech renesanční stavby se bude bourat, vyměňovat, spravovat a obnovovat, do těch
ostatních mohou návštěvníci po celé
léto. „Začíná se nejprve ve sklepech
a dělají se i nejrůznější přípravné práce,
například se staví lešení,“ popsal aktuální situaci kastelán zámku a výtvarník Jaroslav Hrubý.

AUTEM K MOŘI

Vyjeli jsme do Chorvatska:
1900 km za 7500 Kč ...str. 8

Původní stav i repliky
Za patnáct měsíců stavební dělníci postupně opanují celý zámek. „Během rekonstrukce se vymění všech 150 oken,
v devíti místnostech se zrenovují stropy
do původního stavu, budou se dělat dřevěné podlahy a ve 21 místnostech se nainstalují klasické dřevěné dveře,“ nastínila Petra Hanusová z radnice ve Městě
Albrechticích, které zámek spravuje.
Novodobá zámecká okna, která jsou
na budově nyní, nahradí historické repliky oken původních, výměna čeká
i sedmadvacet interiérových a dvoje
vstupní dveře z masivního dřeva.

Kastelán zámku Linhartovy a výtvarník Jaroslav Hrubý stojí u exponátu vycpaného lva z Afriky.
FOTO | ADOLF HORSINKA
Místnosti se promění především
v prvním patře zámku, aby se v budoucnu mohly využít pro společenské i reprezentační účely.
Nová dlažba se objeví také na chodbách, dřevěné podlahy v jednotlivých
pokojích.

Pracovat se ovšem zároveň bude
i v suterénu, odtud dělníci vybourají stávající betonové podlahy, jež nahradí cihlovými, a obnovy se dočkají také klenby. Oprava čeká rovněž zámecké schody a komíny a prokoukne i okolí zámku.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

SLAVNÉ FILMOVÉ PÁRY

Kopecký a Zázvorková: proč
byli manželé jen rok
...str. 11
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Bruntálsko a Opavsko

KRÁTCE
Kostel sv. Václava se
dočká nové střechy
OPAVA | Přes 7, 5 milionu korun bude
stát výměna střešní krytiny opavského
kostela sv. Václava. Po dobu rekonstrukce, která má skončit v prosinci, je
vstup do objektu pouze z Mnišské ulice.
Součástí oprav bude i sanace krovů
– zhruba polovina bude vyměněna. Město na rekonstrukci získalo pětimilionovou dotaci z Moravskoslezského kraje,
zbytek uhradí z vlastních peněz. (dmk)

Na příměstských táborech
si děti užijí dobrodružství
VRBNO POD PRADĚDEM | Příměstský tábor nazvaný Cesta za dobrodružstvím zahájil 27. července už čtvrtý turnus nazvaný Cesta do světa techniky.
Zájemci stále mohou přihlásit své děti
– bližší informace zjistí na stránkách
města Vrbno pod Pradědem, formuláře
si vyzvednou na podatelně radnice. Další turnusy jsou 3. až 7. srpna – Cesta letem světem, 10. až 14. srpna – Cesta do
světa filmů, 17. až 21. srpna – Cesta do
světa malých detektivů, a 24. až 28. srpna – Cesta do světa umění.
(dmk)

Nový chodník pro
Rýmařovskou ulici
BRUNTÁL | Rýmařovská ulice v Bruntále dostane nový chodník. Dělníci jej
postaví po levé straně ulice ve směru
z města. Chodník chybí i proto, že poblíž stojí základní škola. Nový chodník
přejde do ulice Zeyerovy. Město na vybudování získalo příspěvek z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Ten pokryje asi polovinu nákladů ve
výši 1,3 milionu korun s DPH. (dmk)

Řidiče i cestující v Krnově
čekají komplikace
KRNOV | V pondělí 3. srpna začne
oprava průtahu městem Krnov. Do konce září dostane nový asfaltový povrch
čtyřkilometrový úsek od vjezdu do Kostelce od Bruntálu přes Revoluční ulici
a Říční okruh až za křižovatku ulic
Opavské a Palackého. Opraveny budou
oba kruhové objezdy. Pro řidiče, kteří
budou stavbami projíždět, bude zajištěna objízdná trasa. Jako první přijde na
řadu úsek od vjezdu do města od Bruntálu po ulici Mýtní a oba kruhové objezdy
s Říčním okruhem. Dopravu budou řídit
semafory, a kde to šířka komunikace
umožní, bude provoz obousměrný. Investorem akce za téměř 48 milionů korun je Ředitelství silnic a dálnic České
republiky.
(dmk)

Landek je jako Petřín
v Ostravě, říká Čichoň
Román básníka Petra
Čichoně se jmenuje
Lanovka nad Landekem.
Autor ji naplnil slezským
nářečím – prvky češtiny,
slovenštiny, polštiny
a němčiny.

Petr Čichoň
Narodil se v roce 1969 a pracuje ve
vlastním architektonickém
ateliéru. Vyrůstal v Ludgeřovicích,
po absolvování VUT žije převážně
v Brně. Po roce 1989 pracoval
v nakladatelstvích Votobia, Vetus
Via nebo Host. Od roku 1998 se
vrátil k architektuře.
Vydal básnické sbírky Chilia
(1995), Villa diabolica (1998)
a Pruské balady / Preussische
Balladen (2006). Byl navržen na
Drážďanskou cenu lyriky (2004)
a za Slezský román (2011)
nominován na Cenu Josefa
Škvoreckého. Jeho texty byly
přeloženy do angličtiny, němčiny,
maďarštiny, ukrajinštiny a polštiny.
Svou poezii doprovází při
autorských čteních hrou na loutnu.

MARTIN JIROUŠEK

K

dyž člověk přijíždí na známý ostravský vrch Landek, k hornickému muzeu, hned před vstupem
se po levé straně nacházejí dva strážní
domky. Tam se odehrává podstatná část
již druhého románu Petra Čichoně – Lanovka nad Landekem.
Příběh z blízké budoucnosti, který je
částečně i politickým thrillerem a oslavou obyčejného lidství, upomíná na kultovní místo spjaté s pradávnou historií,
jehož novou možnou formu symbolizuje právě fiktivní lanová dráha.
Pozůstatky těch skutečných nákladních lanovek však mohl autor knihy vídávat už v dětství, jež trávil na rozhraní
Ostravy a Ludgeřovic, vesnice, odkud
pochází. „Vyrůstal jsem v Ludgeřovicích, což je druhá vesnice hned za Ostravou. Člověk musí projet z Ostravy přes
Odru a kolem petřkovického Landeku,
o kterém jsem psal. Je to Prajzská, spojovaná s Opavskem. Přesto jsme vždy
vnímali přítomnost Ostravy, která je blíže,“ říká autor románové novinky.

Průmyslové lanovky
Ostravu si dobře pamatuje z konce 80.
let, kdy navštěvoval stavební průmyslovku v nedalekém Přívoze. „Každý
den jsem jezdíval trasu mezi Ludgeřovicemi a Přívozem přes řeku Odru, přes
Černý potok, kolem Dolu Vítězný únor.
Někdy jsem se ze školy vracel na Prajzskou pěšky, mnohdy s popílkem na košili,“ vzpomíná Čichoň. Tehdy se ještě
nad městem na některých místech tyčily pověstné průmyslové lanovky.
„Torzo nákladní lanové dráhy si pamatuji z dětství. Vybavuji si, že jedna
vedla také nad okrajem Petřkovic. Když
jsem psal Lanovku nad Landekem, občas se mi vybavila i tato dětská vzpomínka na tyto dávné nákladní lanovky,

„Landecká architektura by si jistě
zasloužila pozornost, tvoří významné místo kraje,“ říká Petr Čichoň.
FOTO | DAVID KONEČNÝ, MAČ
na proděravělé pletivo, které vedlo pod
jejich dráhou, na vzdušné vozíky, v té
době již zastavené,“ vypravuje.
Řada staveb už v 80. letech chátrala.
„Landek i nákladní lanovky připomínaly už tehdy spíše ruiny, které se dnes
snažíme zachránit. Jako každého Ostraváka i mě zaujala konverze Dolních Vítkovic a myšlenka výstavby osobní lanové dráhy. V románu Lanovka nad Landekem jsem si vybral svou pomyslnou
trasu, a to z Dolní oblasti Vítkovice na
Landek,“ vysvětluje Čichoň román.
„Jako kluci jsme na Landek jezdili na
kole, ještě si pamatuji některé zbytky
zdejšího strážního hradu. Poslední hradní kameny. Pro mě je vrch Landek romantickým místem. Landecká vila je
opravená, později jsem zjistil, že v ní
žili předkové básníka Jaroslava Erika
Friče. Dříve to byla ruina, kam jsme si
vodili holky. Kolem se šířila zvláštní,
temná atmosféra,“ líčí spisovatel.

Na Landek se šlo buď z Petřkovic,
nebo od Ostravy. „Když z Petřkovic,
tak kolem hospody U Sněhoty a nahoru
až k Fričově vile. Ještě zajímavější pak
byly návraty z Ostravy domů na Prajzskou, kdy jsem musel projít přes most
přes Odru,“ popisuje Čichoň.

Pruské balady
Do knihy Pruské balady zařadil báseň
Z Přívozu na Landek je dlouhá cesta.
„Člověk měl štěstí, když jej tramvaj dopravila až na Černý potok a pak musel
přejít přes tuto temnou zónu.“
Stav landeckého areálu není podle Čichoně zrovna povzbudivý a zasloužil
by si větší pozornost. „Konverze na Landeku podle mě zatím neproběhla s takovou péčí jako v Dolní oblasti Vítkovice.
Landecký areál pojímá také vzácné historické domy, a mnohé z nich chátrají.
Měly by se citlivě zrekonstruovat. Landecká architektura by si jistě zasloužila
pozornost,“ zdůrazňuje.
„Landek vnímám jako ostravský Petřín, místo, kterému bychom měli věnovat pozornost. Nejde jen o hornické muzeum, ale také o lokalitu vrcholné ostravské romantiky. Hrad na něm již sice
nestojí, ale na Landeku zůstaly zachovány uhelné sloje vycházející až na povrch, ideální potenciál pro poutní místo,“ dodává Petr Čichoň.
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Dělníci vrátí do komnat lesk
pozici keramiky Jana Kutálka,“ řekl
Hrubý.
Zdůraznil, že zámek dále bude především výletním cílem rodin s dětmi.
„Rádi bychom nadále obměňovali expozice, aby se k nám lidé vraceli,“ dodal
kastelán. Na zámku vždy bývá k vidění
několik výstav. Většina z nich se každoročně mění.

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

„Před zámkem by pak měla vzniknout
promenádní zóna ve tvaru ležaté osmičky neboli nekonečna,“ uvedla Hanusová. V plánu je vznik mlatového chodníku u zámku, úpravy veřejné zeleně
i nový mobiliář v zámeckém parku. Historii a zajímavosti o linhartovském zámku lidem v celém areálu přiblíží nové informační tabule.
Revitalizace a obnova zámku jsou vyčísleny na 26,8 milionu korun bez DPH
a hradí je peníze z přeshraničního evropského projektu Slezsko bez hranic III
– Hrady a zámky. Projekt se kromě zámku v Linhartovech týká také zámku ve
Slezských Rudolticích a polské Moszny.

Zámek Linhartovy

Turisty neodmítnou
Turistickou sezonu ovšem stavební práce nenaruší. „Máme k dispozici Papírový svět v prvním patře a celé přízemí.
Postup prací koordinujeme tak, že vše
bude minimálně do konce srpna, a vypadá to, že i v září, přístupné. Lidé jezdí,
jsme velmi rádi,“ konstatoval kastelán.

Vznosnou architekturou a bohatě zdobenou rokokovou fasádou a válcovou
věží se vyznačuje zámek v Linhartovech.
FOTO | MAFRA
Se všemi pracemi by mělo být hotovo
na konci září příštího roku. Co nově návštěvníci v opravených prostorech uvidí, ještě definitivně rozhodnuto není.

„Uvidíme podle situace, jak se bude vyvíjet. Máme nabídky od významných
výtvarníků, takže by mohla vzniknout
ještě jedna stálá expozice ke stávající ex-

Vznikl v polovině 16. století
z linhartovské tvrze. Z té doby se
zachovala dispozice s uzavřeným
vnitřním dvorem, obrannou věží
a sklepními klenbami. Vzácná je
sgrafitová omítka na věži.
Figurální sgrafita jsou i v arkádové
chodbě 2. poschodí zámeckého
křídla. V polovině 17. století byl
zámek zchátralý a Sedlničtí
z Choltic začali jeho barokní
přestavbu. U zámku vyrostl sad ve
francouzském stylu. V 19. století
pak byl přeměněn na přírodně
krajinářský park.

INZERCE

Lidé na trase poznají život
v řece Opavě, ale i blízko ní
KARLOVICE | Těsních vymyslela
ně kolem řeky Opaa podílela se na jevy z Vrbna pod Prajím vzniku.
dědem do nedaleNa trase s nákých Karlovic vede
zvem Cesta kolem
nová naučná stezka.
vody nechybí relaSpíše než klasicxační chodník pro
ké naučné tabule ji
bosé nohy ani zajívšak lemují hravé
mavosti, třeba proč
a interaktivní prvky,
se lidé vydávali do
díky nimž lidé do dehor právě po říčtailu poznají život
kách a potocích
ve vodě i jejím okoa jak jim voda sloulí. Dozvědí se, kde
žila. Že poháněla
řeka Opava prame- Nová naučná stezka „Cesta kolem pily,
hamry
ní, co v ní žije a ros- vody“ vede mezi Vrbnem pod Pradě- a mlýny, využívala
te i jakou roli hrála dem a Karlovicemi a již vítá první tu- se při těžbě a zprapři osidlování kraje risty. Ukáže jim život u vody.
cování kovů a rýžopod jesenickými
FOTO | ADOLF HORSINKA valo se tu zlato.
kopci.
A zájemci zjistí
„Lidé poznají nejrůznější vodní i lestaké to, že okolní kraj také sužovala poní živočichy a rostliny, ptačí budky,
vodněmi.
hnízda, siluety i stopy živočichů. Bu„Stezka se bude doplňovat o další prvdou si moci i vyzkoušet, jaké to je být
ky, kvízy pro návštěvníky a výukové lislarvou chrostíka a bydlet ve schránce
ty pro školy. Určena je zejména pro
z klacíků či kamínků. Ale nemusí pod
pěší, lze ji ale projet také na kole,“ dodavodu, schránky v nadživotní velikosti
la Kočí.
jsou připraveny na břehu,“ popsala něCelkové náklady na vybudování naučkteré z atrakcí trasy Kateřina Kočí ze
né trasy se vyšplhaly na 285 tisíc korun,
spolku pro přírodu a krajinu Actaea.
její hodnota je ale mnohem vyšší. Řadu
Actaea společně s městem Vrbno pod
interaktivních prvků totiž budovali dobPradědem, obcí Karlovice, Povodím
rovolníci. Podíleli se například na vzniOdry a Moravskoslezským krajem šestiku chodníku bosých nohou či čištění
kilometrovou stezku o deseti zastavecelé trasy, aby byla průchodná. (žah)

Jubileum opavské
Obchodní akademie
a SOŠ logistické
V roce 1920 vznikla v Opavě Česká obchodní škola, historie ekonomického školství v Opavě
je však delší. Již v roce 1851 byla v Opavě zřízena Německá gremiální obchodní škola, roku
1894 byla přejmenována na Slezskou obchodní školu. Vyučovacím jazykem však zůstala
němčina. Od roku 1912 se na ní vyučovalo česky a v roce 1920 vznikla Česká obchodní
škola, jejíž rozvoj byl však přerušen okupací. Po roce 1945 se vystřídaly další názvy školy:
hospodářská družstevní, střední ekonomická. Od roku 1990 se škola jmenovala Obchodní
akademie a Obchodní škola, od roku 1996 Obchodní akademie a od roku 2012 se nazývá
Obchodní akademie a SOŠ logistická, ta si letos připomíná 100 let českého ekonomického
školství v Opavě.
Jubilejní akce plánuje škola na podzim letošního roku. „Připravujeme například prohlídky
školy či vydání pamětní publikace k výročí. Vyvrcholením oslav by měl být podzimní společenský a odborný program, ten plánujeme na 8. října“ doplňuje ředitel a prozrazuje, že první
část programu bude věnována výroční konferenci a v podvečer bude pro žáky školy, zaměstnance současné i bývalé, ale také přátele školy připraven koncert v opavském kině Mír.
Součástí oslav budou i dny otevřených dveří 9. a 10. října 2020 s výstavou o historii opavské obchodní akademie. „Zvu všechny
zájemce, zvláště pak
naše
absolventy
i zaměstnance, aby
spolu s námi oslavili
významné výročí školy, která má na mapě
škol našeho regionu
významné místo. Veškeré informace budou
od začátku školního
roku na internetových stránkách školy
w w w.oa- opava.cz,“
dodává ředitel školy
Petr Kyjovský.

Příspěvková organizace
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Miluju staré herečky a vrásky.
Už se těším na své zralejší já
Hrát pod širým nebem bývá podle herečky Veroniky
Khek Kubařové pořádně dobrodružné. „Vdechnete
brouka, narazí vám do čela můra a do toho si nahlas
zívne divák,“ směje se vítězka StarDance a hvězda
Letních shakespearovských slavností.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ve stejnojmených filmech už byla
ženou v pokušení, ženou v běhu nebo
princeznou Romarýnkou v Nejkrásnější
pohádce. K tomu Veronika Khek Kubařová patří do party z Dejvického divadla a Češi si ji zamilovali jako tanečnici
a následně i vítězku StarDance. Na co
sáhne, to se daří. Teď ji čeká letní hraní
a vůbec jí nevadí, že stejně jako spousta
lidí nevytáhne paty z Česka. „Užívám si
léto, které jsem naposledy prožila jako
malá,“ říká.
Letos se při Letních shakespearovských slavnostech opět objevujete na
jevištích jako Ofélie. Dříve jste přiznala, že je to psychicky náročná postava, tak si říkám, jestli se vám po roce
do něčeho takového vůbec chce?
Dokonce je to tak, že hraju nejen Ofélii
v české verzi, ale ještě také Desdemonu
na slovenských shakespearovských
slavnostech. Takže mě čekají za sebou
tyhle dvě pěkně náročné krásky a musím říct, že cítím, že mě to vyčerpá zase
na dlouhou dobu. Je to výlet někam dál,
než kam se člověk běžně pouští. Je to
velké psychické rozpětí, a to vše navíc
ve verších. Není to tak, že bych se netěšila. Kdepak, to já se těším moc a moc
si toho vážím. Ale sbírám na to síly.
Patříte k herečkám, kterým nedělá
problém zanechat po odehraném
představení postavu na jevišti,
nebo ji ze sebe dostáváte hůře?
Ono se to střídá. Trošku to záleží na mé
kondici, náladě nebo na tom, jak reagovali diváci. Například když jsem před
lety hrála na jiné scéně Julii, stalo se, že
někdo z diváků si strašně nahlas zívnul
zrovna před tím, než jsem se na jevišti
probodla dýkou. Ještě dvě hodiny po
představení jsem pak řešila, co jsem
udělala špatně. Mé ego to nedokázalo
vstřebat, pořád jsem si říkala: To jsem
teda hrála opravdu příšerně, když chudák pán skoro usnul a málem spadl z balkónu! (smích) Tím chci říct, že někdy
záleží, jaký herecký pocit si z představení odnesu. Někdy ze mě role spadne

sama od sebe a někdy jí musím trošku
pomoct.
Shakespeare je autor, ke kterému si
herci často hledají cestu pomalu,
byť se s tímto jménem setkávají už
od školy. Jak to bylo u vás?
Mám v uvozovkách na kontě už docela
dost Shakespearových her, první přišla
dokonce ještě na škole v Boleslavi. Tehdy jsem hrála Hermii ve Snu noci svatojánské. Ze začátku jsem k němu přistupovala tak trochu lehkovážně s tím, že
je to autor jako každý jiný. Jeho hry
jsou sice skvělé a geniální, ale herectví
se zase tak moc nemění. Říkala jsem
si, že když jsem herečka, musím
dobře odvést každou práci, ať jsou
hry ve verších, nebo v próze. Je
ale pravda, že Shakespeare dokáže člověka hrozně snadno vytrestat, když si nedává pozor na
technickou stránku – čímž myslím specifickou mluvu a zmiňované verše. Je na to opravdu potřeba zkušenost a trošku
jiný přístup i k tomu, aby vše
člověk dobře spojil s prožitkem.
Nesmíte to podcenit ani přecenit.
Mám pocit, že poprvé se mi to
začalo dařit až s Desdemonou. Do té doby jsem se
se Shakespearem trochu prala. S Julií se
mi to spíš nepovedlo. Člověk
v tomhle opravdu musí dozrát.

doba, kdy se začnou slétat brouci. A jelikož je jeviště široko daleko jediný intenzivně osvětlený prostor, soustřeďují se
všichni právě tam. Takže třeba mluvíte
a vdechnete brouka, narazí vám do čela
můra, nebo před vámi leze kolegovi po
kabátě ohromný černý brouk a vy nevíte, jestli mu ho dát dolů, nebo ne. Jeden
takový brouk mě potrápil, když jsem
jako Desdemona zůstala poměrně dlouho mrtvá na jevišti a celou dobu po mě
lezl. Na druhou stranu se mi vlastně
líbí, jak je tohle hraní nekompromisní.
Tohle všechno je v podstatě bonus, který si my i diváci odnášíme.
Před lety vás do širšího povědomí
diváků dostaly mimo

jiné role princezen. Tyhle postavy si
prý mimořádně užíváte.
Je to tak, miluju kostýmy a pořád v sobě
někde mám tu malou Verunku, která nosila babiččiny lodičky a navlíkala si punčocháče na hlavu, aby měla jakože dlouhé vlasy. Toho se pořád nemůžu zbavit,
ale vlastně mě to baví.
V jednom asi rok starém rozhovoru
jste zmínila, že už se pozvolna připravujete na herecký posun od princezen ke královnám. Není na to ještě trochu brzy?
Počkejte, neblázněte, mně je třiatřicet!
(smích) Na dálku, když člověk stojí na
jevišti, tak by se to možná ještě chvíli
dalo, ale nablízko i na kameru ty vrásky
už úplně neschovám. Není na tom nic
špatného. Říkám to jako milovnice starých žen s vráskami a starých hereček.
Jejich krása mě fascinuje a přijde mi
jako hrozná škoda všechno to vyhlazování, ke kterému se dnes
dámy uchylují. Ta moudrost v
nich zapsaná mi totiž opravdu
připadá okouzlující a odzbrojující. Nechci se z vrásek hroutit a vlastně se na
to své zralejší já těším.
Otevírají se tím nové kategorie v životě, ale i v herectví, protože se vám nabízí nové barevné spektrum postav matek, královen a žen, které mají nějakou vnitřní sílu
opřenou o zkušenost.

Jestli za tenhle
váš pocit z Julie
nemůže spíš ten zívající pán.
Jednak zívající pán a jednak kritika, která tehdy vyšla s titulkem: Šup a pích a je
to! (smích)
Technická stránka, kterou jste zmínila, dostává v případě jeviště pod
širým nebem zcela jiný rozměr. Jedno brněnské představení jste prý dokonce museli odpískat uprostřed
hry, protože pršelo tak silně, že jste
se s kolegy ani neslyšeli.
Ano, hraní venku má spoustu vtipných
okolností. Zajímavé je to třeba, když se
začne stmívat, protože to je přesně

FOTO | PETR KOZLÍK, MAFRA
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VERONIKA KHEK KUBAŘOVÁ
Narodila se 1. června 1987 v Rakovníku.
Jejím prvním filmem byli Rafťáci v roce 2006. Mezi nejznámější filmy, v nichž hrála,
patří Ženy v běhu, Ženy v pokušení, Můj vysvlečenej deník, Lidice a naposledy Modelář.
■ Režiséři ji rádi obsazují do pohádek jako princeznu. Objevila se třeba v pohádce
Nejkrásnější hádanka (na snímku z roku 2007 s Ladislavem Potměšilem) nebo Duch
nad zlato.
■ Pět let už je členkou souboru
Dejvického divadla.
■ Stala se vítězkou 10. řady
taneční soutěže StarDance
...když hvězdy tančí v roce
2019, kde tvořila pár
s tanečníkem Dominikem
Vodičkou.
■ Jejím manželem je divadelní
režisér Pavel Khek (41).
■
■

Novou komnatu jste svým způsobem
otevřela loni úspěšnou účastí ve StarDance. Zaujal mě váš výrok, že kdyby takhle nabídka přišla o rok dříve,
tak byste po psychické stránce nejspíš neustála trému. To mi jako herečka budete muset vysvětlit.
Myslím, že to souviselo spíš s mým tehdejším osobním obdobím. Něco jsem
tehdy řešila, bylo toho hodně a nebyla
jsem nastavená na takhle velký tlak. Nedokážu si představit, že bych to v té
době zvládla, ale možná se podceňuju.
Tenhle pořad totiž z člověka dokáže vymáčknout netušené věci. Nakonec ale
načasování sedlo naprosto krásně.
Změnila vás tahle show nějak? A teď
nemyslím po taneční stránce, ale
jako osobnost.
Stoprocentně. Zažila jsem a překvapilo
mě tolik věcí – včetně toho, jak mě mé
tělo fyzicky podrželo. Úžasná byla také
vlna v drtivé většině pozitivní zpětné
vazby, která byla až hmatatelná. To je
něco, co my herci tolik nezažíváme,
takhle intenzivní reakce. Moc si vážím,
že jsme tohle mohli s Dominikem zažít,
protože to bylo o nás jako o dvojici, ne
až tak o mně.
Po filmu Ženy v běhu jste přiznala, že
jakmile skončilo natáčení, běhat už
jste nešla. Dopadlo to s tancem lépe?
Naštěstí ano. S běháním je to u mě špatné odjakživa. Můj manžel se ještě pořád
snaží mě k tomu nějak motivovat, ale zatím bez úspěchu. Teď jsme zrovna byli
na tenise, kde mi dával lekci, takže s jinými sporty to tak beznadějné není. Na
běhu mě deptá, že to celé trvá tak dlouho
a člověk se u toho pořád strašně rychle
hýbe. Když jsem v přírodě, ráda se po ní
dívám a chytám její pomalé tempo. Běh
mi zkrátka přijde nějaký moc zběsilý.
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(smích) Tanec je něco jiného. Ten mi zůstal a mám ho fakt ráda. Už nám dokonce začínají chodit nabídky na předtančení v další plesové sezoně, z čehož mám
obrovskou radost, protože to znamená,
že se zase pustíme do tréninků. V koroně jsem navíc začala aplikovat jednu
věc, kterou jsem naposledy dělala jako
malá, a sice že jsem si začala tancovat
doma sama pro sebe. Trsala jsem si jen
tak pro radost na písničky z osmdesátek
a devadesátek a bylo to úžasné.
Nepočítáme-li tanec, chápu to
správně, že pokud jde o sport, je
tím hlavním iniciátorem váš muž?
To hodně. Až teď zpětně mi dochází, že
dokud jsme byly se sestrou malé, rodiče
nás hodně vedli k rekreačnímu pohybu.
Tím myslím kolo, lyže a tak dále. Základy jsme od nich měly dost intenzivní,
ale neměly jsme nikdy jeden hlavní
sport, kterému bychom se aktivněji věnovaly. To má v sobě zase můj manžel.
Myslím, že je to fajn, když můžete
v páru podnikat různé společné aktivity.
Je pravda, že většinou je iniciátor on,
ale teď nedávno naopak kvůli mně začal
tancovat. Je úžasný v tom, že ačkoli je
to bývalý hokejista, tak se vydal na cestu k volnému tanci, což je pro něj naprosto nový typ pohybu. Po první hodině byl celý splavený a musel s překvapením uznat, že je to docela náročné.
Jak vlastně zatím probíhá vaše léto
v porovnání s předchozími roky? Poznamenala ho koronavirová opatrnost?
Pravda je, že jsme zrušili naplánovanou
dovolenou a zůstali jsme v Česku, protože jsme se trochu báli cestovat. Měli
jsme ale před pár dny takový záchvat,
protože všichni naší známí a kamarádi
průběžně zveřejňují fotky od moře, takže
jsme měli nutkání vyrazit také. Po chvíli
moje tělo ale udělalo takovou zvláštní reakci, jako by mi říkalo: „Co blázníš?
Vždyť je ti tady tak strašně dobře, tak
proč budeš něco takového podnikat?
Abys mohla mít také pěknou fotku od
moře?“ Takže jsme si řekli, že zůstaneme a užíváme si české léto, které jsem naposledy prožila snad jako malá. A musím říct, že je to zatím parádní změna.

BALENÍ

osoba/den

VEPŘOVÁ
KÝTA*
bez kosti,
ve vakuu
cena za
1 kg
KOFOLA*
original | 4x 2 l
1 l 7,49 Kč

59,90

99,90
MLÉKO TRVANLIVÉ
polotučné,
1,5 % tuku | 1 l

ilustrační foto

Věřím, že tohle nadšení s vámi moc
kolegyň nesdílí.
Zažila jsem párkrát, jak některé herečky, když stárnou, pak koukají zlostně na
mladší kolegyně a nadávají na „ty mladé potvory“. To je pravda. Ale přijde
mi, že když to člověk přijme jak v životě, tak v herectví, může pak otevřít úplně nové komnaty.

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
MAX.

FOTO | ARCHIV MAFRA

9,90
13,90�

PŘI
KOUPI
1 KS
1 bod
navíc

TOALETNÍ PAPÍR
ZEWA
s vůní heřmánku,
3vrstvý | 8 ks

28%

49,90
89,90�

1 ks 6,24 Kč

63/70PD

44%

LAMBRUSCO
EMILIA
bílé,
červené,
růžové
0,75 l

1PD = 3,16/2,84 Kč

PALMEX
prášek
horská
vůně, gel
color
4,095 kg/
3,5 l
1 balení

1 l 53,20 Kč

199,299,-�

33%

39,90
69,90�

42%

OKURKA
SALÁTOVÁ
1 ks
PAPRIKA
BÍLÁ
volná
1 kg

27,90
39,90�

30%

9,90
14,90�

33%

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn. Množství zboží
je omezené. *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být dodány na prodejny
v menším množství, proto nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Další
podmínky nabídky na www.penny.cz. ** Body za své nákupy můžete získat od 16. 7. do 7. 10. 2020. Získané
body lze uplatnit od 16. 7. do 14. 10. 2020. Akce platí do vyprodání a vydání zásob v jednotlivých prodejnách
Penny Market. Podrobná pravidla na www.penny.cz.
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Autem za tyrkysovým mořem
Dovolenou v cizině
mnoha Čechům zkazil
koronavirus. Jak teď
vypadá cesta do
Chorvatska? Na ostrov
Rab se v půli července
vypravil 5plus2. Náklady
na dopravu automobilem
vyšly na 7500 korun.

Okouzlující Rab,
staré město.

5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
CHORVATSKO | Češi milují Jadran.
Na jeden z nejkrásnějších chorvatských
ostrovů Rab, z Prahy vzdálený asi
850 kilometrů, jsme zvolili klasickou
trasu Praha-Graz-Maribor-Záhřeb-Rab.
Velké komplikace a zákazy během
desetihodinového přesunu nečekejte,
největším problém bývá zdržení na hranicích. V neděli odpoledne zabrala fronta osobních aut necelou hodinu, horší
bývají soboty, kdy se zastávka může
protáhnout i na několik hodin.
Chorvatští celníci kontrolují, zda přijíždějící turista vyplnil před příjezdem
do země povinný elektronický formulář, kde se uvádí místo a délka pobytu
nebo osobní údaje. „Formulář najdete
na webu entercroatia.mup.hr a je i v češtině. Doporučuji vytisknout si potvrzení
nebo údaj o zaplacení pobytu,“ radila
nám před cestou Chorvatka Valentýna,
v jejímž penzionu jsme týden bydleli.
Celnice si nakonec ještě vzala naše telefonní číslo, na oplátku předala informační leták s opatřeními kolem koronaviru, kde byla nejdůležitější znovu zavedená povinnost nosit v obchodech roušky, a cesta na Rab byla volná.
Na ostrov se dostanete pouze trajektem, ten jezdí ale od rána do půlnoci každou chvíli. V nedělní frontě jsme čekali
asi 30 minut, plavba zabere patnáct.
Čeká se na parkovišti, kde vše řídí a
navigují „oranžové vesty“ chorvatské
obsluhy, jen je třeba vyskočit z auta a
v kiosku si koupit lodní lístek, osobní
auto se třemi pasažéry vyšlo na
123 kun, tedy asi 450 korun. Stejnou
částku zaplatíte při odjezdu.

Prázdné maďarské dálnice
Zpáteční cestu jsme vzhledem k dlouhým frontám na chorvatsko-slovinské
hranici zvolili přes maďarské město
Szombathely a dále přes Vídeň a Brno
do Prahy. Je sice delší, ale prázdné maďarské dálnice si řidič užije, zmizí tisíce
rakouských, německých či belgických
aut, která se z dovolené vrací právě přes
Slovinsko. Po návratu ukazoval tacho-

metr 1900 kilometrů, většinou se jelo po
dálnicích. Za cestu, tedy benzin, známky, dálniční poplatky, ale i trajekt, jsme
dali 7500 korun. Další dva tisíce stály
zmrzliny, kávy, limonády, bagety a jiné
cestovní propriety, ty ovšem nepočítám.

Stovky skrytých pláží
Okouzlující Rab spojuje tyrkysové
moře, skály, lesy, hory i zajímavá historie. Celý ostrov propojují tzv. archeologické cyklotrasy, kde jsou na jednotlivých zastávkách popsány dávné boje i
řemesla. Jméno pochází z ilyrského slova „Arb“, kterým starověká civilizace
nazývala místo tmavé či zalesněné.
Perlou je starobylé městečko Rab.
Parkování v centru bývá obtížné, auto
lze ale za pár kun odstavit na velkém
parkovišti a dojít několik minut pěšky.
Procházka kolem moře, koupání na malých plážích, vyhlídková věž nebo Horní a Dolní hlavní ulice plná barů a restaurací, to vše zabere asi dvě hodiny.
Protože celý ostrov měří jen dvaadvacet
kilometrů, není problém navštívit hlavní město vícekrát, klidně každý večer.
Letní den na Rabu bývá příjemný,
protože neustále pofukuje. Ostrovu dominuje obří písečná pláž zvaná Rajská.
Míří sem hlavně rodiny s dětmi, i sto
metrů od břehu je vody po kolena. Mají
tu hřiště, atrakce, skákající hrady, šlapadla i trhy s cetkami.
Mnohem hezčí pláže a klid ale nabízí
zalesněná část ostrova zvaná Suha Punta. Pobřeží lemují stín a odpočinek skýtající borové lesy. Přístup do tyrkysově
čistého moře je ze skal nebo z pláží. Oblast Suha Punta je nejlepší projet po les-

Na vyhlídkovou věž nad město Rab se platí vstupné okolo deseti kun, příkré
schůdky jsou ale docela náročné (foto nahoře). Pokud se vydáte úzkými
stezkami, objevíte krásné skryté pláže. Najdete je také pod symbolem slunečníku třeba na mapy.cz. Lépe je mít s sebou boty do vody, můžete narazit
i na mořské ježky.
FOTO | MAFRA, JOSEF HORA
ních stezkách na kole nebo projít pěšky,
skrývá totiž, stejně jako celý ostrov,
plno malých zátok, a kdo si dá trochu
práce s jejich objevováním, může najít
liduprázdná místa ke koupání.
Na závěr jedna rada, i tak trochu malé

varování: Pokud jsou někde u silnice zaparkována tři čtyři auta, zkuste se vydat
po nejbližší vyšlapané cestičce k moři,
bývají tam pláže bez lidí. Zároveň ale
mohou být i nudistické, Rab je totiž kolébkou chorvatských naháčů.

Ceny ostrova Rab: Pivo za devět pětek
Ceny v restauracích bývají vyšší. Za grilované „lignje na žaru“, tedy olihně na grilu,
zaplatíte i s přílohou 80 kun, tedy necelých tři sta korun, podobně stojí i čevapi,
pljeskavice nebo řízek, v Chorvatsku zvaný „odrezak“. Ani pivo není nejlevnější, za
půllitr dobře vychlazeného Ožujska dáte asi 25 kun, tedy kolem 90 korun.
Nakoupit lze v síti supermarketů Petra nebo obřím Plodine, ceny podobné jako
v Česku, možná vás příjemně překvapí vysoká kvalita a chuť chorvatských potravin.
Motorový nafukovací člun lze půjčit za 100 kun na hodinu, trochu méně dáte za
šlapadla nebo paddleboardy. Půjčit kolo stojí 140 kun na den, elektrokolo bývá
dvakrát i třikrát dražší, milovníci potápění zaplatí za týdenní kurz zhruba 7 tisíc
korun na osobu. V případě špatného počasí lze vyjet na nejvyšší vrchol ostrova
Kamenjak, kudy prochází horská stezka s několikahodinovými túrami.
(jos)
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Prezidentská (ne)rozmarná léta
Letní dovolené českých
a československých
prezidentů byly často
skromnější, než by se u
hlav státu čekalo. Masaryk
jezdil na Slovensko i k moři,
Beneš do jižních Čech,
Gottwald i Husák na Krym.

S Novotným u mariáše
V letech 1957 až 1968 působil ve funkci
prezidenta Antonín Novotný, který víkendy trávil na chatě ve Štěchovicích, kde
rád zahradničil, stejně jako manželka Božena. Později nechal coby „první muž“
vybudovat luxusní rekreační areál na Orlíku, kde s oblibou „mastil“ s přáteli mariáš, sedělo se u stolku v obřím pivovarnickém sudu. V prezidentském důchodu
si pak Novotní pořídili chatu v Mirošovicích u Sázavy, kde se věnoval včelám
a zahradě.

JOSEF HORA
ČR | Miloš Zeman tráví letošní dovolenou hlavně na zámku v Lánech, vždy
však rád odpočíval na své chalupě na Vysočině. Především hory včetně alpských
túr i sjezdovek si oblíbil jeho předchůdce
Václav Klaus. Největší cestovatelem z posledních tří prezidentů byl Václav Havel,
který si své respirační obtíže léčil zejména
v Portugalsku či Španělsku. Kde ale odpočívali ostatní prezidenti?

Sandály i vývrtka pro TGM
„Každého roku se těšil na léto, neboť miloval zralý sluneční žár,“ napsal o T. G. Masarykovi Karel Čapek, který ho nejednou
provázel na dovolené na milovaný zámek
ve slovenských Topoľčiankách. Za hranicemi si Masaryk oblíbil italský ostrov Capri,
kde si prý vždy po příjezdu koupil sandály,
plavky a vývrtku, měl rád středomořské večery a noci za svitu měsíce. Do Neapole
a zpět jel někdy speciálním vlakem, častěji
ale nechal za linkový spoj pouze připojit
prezidentský vagon. Dlouhou dovolenou
podnikl také v Egyptě a Alžíru nebo v Palestině a Řecku, cestoval inkognito pod
jménem Thomas G. Marsden.

Benešovi jezdili „na chatu“
Druhý čs. prezident Edvard, rozený Eduard, Beneš si zamiloval jižní Čechy. Do kraje nejdříve jezdil na statek za bratrem Bedři-

Gustáv Husák s manželkou Vierou
trávil léto na Krymu, Edvard Beneš
preferoval Sezimovo Ústí, kde se věnoval i zahradničení.
FOTO | AR-

Gottwald? Palmy i Stalin

chem, v roce 1929 se rozhodl si v Sezimově Ústí nechat postavit vilu. Pozemky byly
ale drahé a majitel, město Tábor, nehodlal
slevit jen proto, že byl někdo ministr zahraničí, tak se na ně Beneš složil s přáteli.
Ve vile trávil svátky, slavil Vánoce a odpočíval, na zahraniční dovolené k moři do
Francie jezdil minimálně. Stejně jako manželka Hana miloval zahradu, staral se o trávník i stromy. Beneš se do vily po válce vrátil, v zahradě rád hrál kroket, který se naučil
v exilu v Anglii, v září 1948 ve vile zemřel.

Klement Gottwald odjel po svém zvolení
v červnu 1948 do Lán. Tady se dle tradice
poklonil hrobu prezidenta Masaryka,
zámek občas využíval i k odpočinku. Zatímco Masaryk a občas Beneš vyráželi na
dovolené do Středomoří, nejvíc do Itálie
a Francie, komunističtí prezidenti relaxovali u Černého moře na Krymu. Sem odjel
s manželkou Martou i první dělnický prezident, k dispozici dostal vilu ztracenou v záplavě palem, eukalyptů a další zeleně, poměrně vzdálenou od dalších vil luxusního
areálu. Nejspíš pokuřoval dýmku, chodil
na procházky a pravděpodobně popíjel,
tehdy už měl problémy s alkoholem, kterým mimo jiné zaháněl stres z kontaktů se
Stalinem, jenž trávil léto blíž k Jaltě.

Hácha v brdských lesích

Zápotockého zámeček

Nástupcem Beneše v roce 1938 byl Emil
Hácha, který již za I. republiky jezdil rád do
městyse Jince v Brdech, kde odpočíval ve
vile v ulici Pod Plešivcem. Místo měla ráda
i jeho manželka Marie. Formálním státním
prezidentem zůstal Hácha i za nacistické
okupace, úřad mu ale podlomil duševní i fyzické zdraví. Tehdy trávil chvíle volna s
dcerou na zámku v Lánech, kde byl po porážce Německa zatčen a převezen do věznice Pankrác, kde o pár dnů později zemřel.

Gottwaldův nástupce, rodák ze středočeských Zákolan Antonín Zápotocký, se do
funkce prezidenta dostal v březnu 1953.
Do Lán jezdil minimálně, naopak rád měl
Slovensko – Masarykovy oblíbené Topoľčianky a zejména lovecký zámeček Tatranská Javorina na úpatí Belianských Tater. Zámeček sloužil jako rekreace pouze
komunistické straně a dochoval se dodnes,
po desetiletích ho nechal v roce 2015
zpřístupnit slovenský prezident Kiska.

CHIV MAFRA A REPRO iDNES.cz

Milovník hor Svoboda
Generál Ludvík Svoboda miloval hory, zejména ty československé včetně Podkarpatské Rusi. Před nástupem do prezidentského úřadu jich většinu s manželkou Irenou prochodil, pěšky i na lyžích, spali
v chatkách, srubech i pod širým nebem.
Vyšplhal na Gerlachovský štít i na Rysy,
obdivoval krásu a říkal, že hory na rozdíl
od lidí jsou klidné, důstojné a neválčí mezi
sebou, sám totiž prošel frontami první
i druhé světové války. Coby prezident jezdil na chalupu do Jizerských hor k Bedřichovu. Na túru do Vysokých Tater se vydal naposledy v 75 letech, prý se rozloučit.

Husák s Brežněvem na Krymu
Stejně jako Svoboda, i jeho nástupce
Gustáv Husák jezdil na rekreace do Vysokých Tater, konkrétně do tamní nejstarší
horské osady Starý Smokovec. V prezidentském úřadu, který zastával od roku
1975 až do pádu režimu, vyrážel také na
Krym. Do letadla nastupoval na odpočinek každý rok v polovině července a v
SSSR pobyl dva týdny. Doprovázela ho
tehdy ještě partnerka, novinářka Viera
Čáslavská. Společně se setkali i s generálním tajemníkem ÚV KSSS Leonidem
Brežněvem, na kterého Viera znalá jazyků mile zapůsobila, a Husák tehdy poslechl Brežněvova přání a s Vierou se oženil.

INZERCE

LÉTO NA
JIŽNÍ MORAVĚ
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Zkus Bohdalku, řekla mu žena
Sám trochu vypadal jako pohádkový dědeček. Však
po kreslíři a animátorovi Zdeňku Smetanovi zůstalo
na 400 filmových a desítky knižních pohádek. Za
svoji práci posbíral ceny po celém světě. Máte raději
Štaflíka a Špagetku, nebo Křemílka a Vochomůrku?
A co Rákosníček? Před pár dny, 26. července, jsme
si připomněli nedožitých 95 let jejich tvůrce.

ZÁBLESK
HISTORIE

Zdeněk
Smetana

ČR | „Ty kluku budeš mít štěstí, protože
ses narodil v neděli,“ často říkávali v rodině výtvarníkovi Zdeňku Smetanovi.
A měl. Když Jiří Trnka ze studia Bratři
v triku viděl kresby talentovaného mladíka ze Žižkova, zavelel: „Tamhle si
sedněte a můžete začít.“
Koncem 60. let začal Smetana dělat
televizní Večerníčky. Hned ten první je
možná nejhezčí, i když byl původně jen
černobílý. Barvy se dočkal až později.

Pohádky z mechu a kapradí

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 37 %
SELVO 41000

79 900 Kč

49 990 Kč

V roce 1968 dostal Smetana do ruky Pohádky z mechu a kapradí od „jakéhosi
pana Čtvrtka“. Nevěděl, kdo to je, ale
krásně vystavěným textům propadl. Navíc hlas postavičkám skřítků Křemílka
a Vochomůrky propůjčila Jiřina Bohdalová. „Jednou jsem se ho zeptala, jak přišel právě na mě. Řekl, že mu to poradila
manželka, ať prý mě zkusí,“ vzpomínala před časem slavná herečka.

Štaflík a Špagetka

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

Hranice

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

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

Šumperk - Vikýřovice

Nový Jičín

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

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

Další nejbližší prodejny: Frýdek-Místek,

Olomouc 2x,
Přerov, Konice a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Povídání o pejscích psala scenáristka
Alena Munková se svým mužem pro
dcerku jako náhradu za živého psa. Příběhy Štaflíka a Špagetky vznikaly také
po roce 1968 a jejich původní název Psí
život museli autoři kvůli politické atmosféře změnit. Zdeněk Smetana nakonec
nakreslil tři třináctidílné série.

Rákosníček a řada jiných
„Za mlhou
hustou tak, že
by se dala krájet, a dost
možná ještě
dál, je rybníček Brčálník…“ Tak začíná každý díl
Rákosníčka.
Zdeněk Smetana ale nakreslil i Malou čarodějnici, Kubulu a
Kubu Kubikulu, Radovanovy radovánky a mnohé další pohádky.
(kor)
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Slavné české filmové páry

„Miloš mne
poznamenal
rukou mistra“
Manželství dvou
hereckých ikon
proslulých komediálním
talentem vydrželo pouhý
rok. Stellu Zázvorkovou
a Miloše Kopeckého ale
po celý život spojovala
práce, přátelství a
bohužel i jedna bolestná
rodinná tragédie.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Měla to být osudová láska. Byla,
ale jinak, než čekali. Stella Zázvorková
i Miloš Kopecký pocházeli z dobře situovaných pražských rodin. Ani jeden z
nich však nemohl v životě čerpat z velkého rodinného štěstí.
Malá Stella měla sice velmi blízko ke
svému otci, jímž byl známý architekt
Jan Zázvorka, avšak pouto s její matkou
bylo spíše slabé. „S tatínkem neměla
šťastný vztah, a tak se mstila na mně.
Jednou mi řekla: Nejsi ani stín mé
krásy!“ vzpomínala později herečka,
která sice nepodědila po matce oslnivou
krásu, ale zato oplývala nezkrotným
temperamentem a jen těžko přehlédnu-

telným kouzlem osobnosti.
Mládí Kopeckého zase poznamenal
tragický osud jeho židovské matky, s
níž se jeho otec rozvedl ještě před válkou, aby ochránil sebe a svůj kožešnický salón. Její život vyhasl v Osvětimi.
Oba mladé lidi dalo dohromady divadlo, přesněji řečeno scéna Větrník, kterou v roce 1941 spolu ještě s dalšími
mladými herci zakládala právě Stella
Zázvorková.
Byl mezi nimi například i Vlastimil
Brodský, který později Zázvorkové a
Kopeckému svědčil při jejich, mírně řečeno, recesisticky laděné svatbě. Ženich totiž svou nevěstu, ačkoli byla zcela zdravá, přivezl k oltáři na invalidním
vozíku, což měl být odkaz na jejich společné švejkovské představení.

Už nemohla patřit jinému
Důvod k poměrně rychlému sňatku byl
prozaický. Mladičká Zázvorková byla
totiž těhotná. Manželské štěstí však netrvalo dlouho. Důvodem byla především
Kopeckého záliba v ženách.
Vyhlášený svůdník zkrátka neuměl
být mužem jen jedné jediné. Ostatně
jeho názory na manželskou věrnost trefně vystihoval hercův oblíbený bonmot.
„Spát s vlastní ženou je incest – vždyť je
to příbuzná,“ říkával umělec pověstný
svým podmanivým projevem a elegan-

2
(1) Růžový Hubert (1985).
TV film.
(2) Zítra to roztočíme,
drahoušku...! (1976).
Stella Zázvorková, Miloš
Kopecký, Dagmar Havlová a Luděk Sobota v komedii plné sousedských
sporů.
(3) Momentka ze svatby
Miloše a Stelly (1946). Za
svědka šel Vlastimil Brodský.
FOTO | MAFRA, ČSFD.cz
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cí. Energická Zázvorková, která nebyla
nikdy typem mlčící a přihlížející partnerky, měla jeho věčných záletů dost.
Krátce po narození jejich dcery Jany,
přibližně rok po svatbě, od rodiny odešel. Rozpad manželství nesla osudověji
Zázvorková. Už nikdy se nevdala a oficiálně se už žádný další muž po jejím
boku neobjevoval. „Miloš mě poznamenal rukou mistra – jako housle. Nemohla jsem pak už patřit nikomu jinému,“
přiznala v pozdějších letech. Naproti
tomu Kopecký, který se až do stáří potýkal s psychickými problémy a sužovaly
jej těžké stavy depresí, se závazkům nevyhýbal. Oženil se ještě třikrát.

„

náct let, jeden takový demonstrativní pokus skončil tragicky. Krátce před příchodem Zázvorkové z divadla spustila její
dcera všechny kohoutky plynového sporáku. Jenže herečka se zpozdila, když se
před domem, kde bydlela, zapovídala s
Natašou Gollovou. Domů se dostala
pozdě, a ani přivolaná pomoc už nic nezmohla. Tato tragická událost Zázvorkovou dostala na kolena, ale nezlomila.
„Miloš Kopecký byl velice zvláštní etapou mého života, která skončila smutným odchodem naší dcery. Oba je mám
ukryté v sobě ve zvláštní kazetě, kterou
málokdy otevírám,“ řekla později.
Stejně tak jako její bývalý manžel i

Miloš Kopecký byl velice zvláštní etapou
mého života, která skončila smutným
odchodem naší dcery.
Rozchod obou herců měl nejfatálnější dopad na jejich dceru. Pracovně vytížení rodiče na ni neměli téměř čas. Děvče trpělo nedostatkem pozornosti a přičteme-li ještě nevyrovnanou psychiku,
za níž dost možná mohly geny, bylo jen
otázkou času, kdy dojde k neštěstí.
Jana se několikrát pokusila o sebevraždu. Šlo však spíše o demonstrativní
pokusy, kterými se nešťastná dívka snažila získat pozornost. Když jí bylo pat-

ona dál rozdávala smích z jeviště i z filmového plátna. Několikrát dokonce společně. Jejich nejznámějším společným
počinem je komedie Zítra to roztočíme,
drahoušku…!, kde si zahráli manželský
pár vedoucí sousedskou válku s Ivou
Janžurovou a Františkem Peterkou.
Tvůrcům dokonce poskytli své vlastní
svatební fotografie coby rekvizity do
své filmové domácnosti. V některých
záběrech filmu jsou velmi dobře vidět.

TÝM CNN PRIMA NEWS
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Slunečná se vrátí
v srpnu, Modrý
kód má Sestřičky

MODERÁTOR PAVEL ŠTRUNC

„Adrenalin při živém
vysílání mě baví“
N

Barbora Jánová a Eva Burešová
jsou hlavní hvězdy Slunečné.
ČR | Fanouškům aktuálně nejpopulárnějšího televizního seriálu v Česku udělá televize Prima radost ještě před koncem prázdnin. První díl nové série Slunečné se objeví na obrazovkách už
25. srpna. Odstartuje tak podzimní televizní schéma, v němž bude seriálu patřit hlavní vysílací čas každé úterý a čtvrtek. V příběhu o dvou sestrách a jedné
farmě se objeví nové tváře, například
Denisa Nesvačilová, Vladimír Polívka
nebo Eva Josefíková a diváci se mohou
těšit na dramatické okamžiky i hned několik soků v lásce.
Slunečná chce navázat na výjimečně podařenou první řadu, která ve sledovanosti drtila konkurenční pořady.
Primácký seriál si totiž pravidelně
pouštělo až milion a půl diváků, čímž
s přehledem překonal i dosavadní jedničku českých televizí Ordinaci v růžové zahradě.
Pondělky a středy na Primě obsadí novinka – seriál Sestřičky Modrý kód, který vychází z původního Modrého kódu.
Tvůrci chtějí zachovat nemocniční prostředí urgentního příjmu, ale posílit vztahové motivy. V hereckém obsazení se
potkají Sabina Laurinová, Adéla Gondíková, Daniela Kolářová, Saša Rašilov,
Jiří Štěpnička, Igor Chmela, Sandra Nováková či David Gránský. První díl Prima odvysílá 29. srpna.
(kuk)

a Primě začínal v roce 2012
jako politický reportér a později
moderoval hlavní zpravodajské
relace v tandemu s Terezií Kašparovskou, dnes Tománkovou. V současné
době Pavel Štrunc uvádí na CNN Prima
NEWS pořad HLAVNÍ ZPRÁVY s Veronikou Kubíčkovou. „Živé vysílání má
své výhody. Nemusím volat každý den
mámě, že jsem v pořádku. Ale teď vážně, pochopitelně mě baví adrenalin. Ten
zpravodajský, z živého vysílání,“ říká
Pavel Štrunc.
Moderátorská práce, jak by se mohlo
zdát, nespočívá jen v předčítání zpráv.
„Má oblíbená část hlasatelské práce je,
když mohu text upravit tak, aby to pro
diváka bylo srozumitelné. A když to
téma umožní, třeba i vtipné. Divák musí
zprávě rozumět. Pak také mluvíme ostatním kolegům do výběru témat, což je
také moje oblíbená disciplína,“ tvrdí.

Hlavní je mít rád tuto zemi
Klíčem k úspěšné kariéře televizního reportéra a moderátora je podle Pavla
Štrunce otevřená mysl a ochota nedělit
věci jen na zlo a dobro. „Třeba informování o událostech ze zahraničí. Když to
přeženu, tak vše západní je dobré, z východu zase zlo, a to já neberu. Prostě se
umět povznést nad věci,“ míní.
„Taky je fajn mít smysl pro humor
a proboha hlavně se nebrat vážně. To je
častý nešvar mezi novináři, mají se za
strašně důležité. Jo a klíčové je to, že musíte mít rádi tuto zemi,“ vysvětluje Pavel
Štrunc, který čerpal životní zkušenosti
v několika českých televizích a během
studentských let i v zahraničí. „V Anglii

jsem krom jiného umýval
záchody a ve Francii jsem
seděl tři hodiny na strašně
nepohodlných dřevěných lavicích na sorbonnské univerzitě. Celkově jsem si z toho
odnesl to, že Česko je nejlepší země na světě.“
A jak by moderátor zhodnotil svoji dosavadní kariéru na Primě? „Dalo mi to
spoustu zkušeností, utvrzení
v tom, že svět není černobílý, a manželku.“
Mimo televizní kamery Pavel Štrunc relaxuje s rodinou.
„Manželka by mě zabila, kdybych tohle
neřekl. Pak čtu slevové letáky. A také si
s oblibou vybírám, co
si koupím, ale pak si to
nekoupím. Žena říká,
že mě baví ten proces.“ Vedle prací v televizi se moderátor
baví také prací manuální. „Rád zahradničím. Dřív mě to štvalo, teď je to jiné. Člověk se zrelaxuje a ještě něco vypěstuje,“
uzavírá.
(pd)

Moderátor Pavel Štrunc.
FOTO | CNN PRIMA NEWS

HLAVNÍ
ZPRÁVY sledujte
každý všední den
v 18.55 na CNN
Prima NEWS.

INZERCE

Provozní elektrikář vyučení v oboru
elektro, praxe v oboru min 3–5 let, praxe s
elektronikou (NC řízené stroje) výhodou,
platná vyhláška 50/78 Sb., min. § 6,
orientace v dokumentaci strojů, vazačský
průkaz a jeřábnický průkaz výhodou. Email: personalni@pspmachinery.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/M1QPVN

Personalistika, HR
Benefitní specialista

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Specialista odměňování

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Personální konzultant/ka s velkým "P"

PS P Mac hinery
s.r.o.

Řemesla, výroba

Senior IT recruiter Praha
Ob h d ě
ál í k
lt
Více na www.jobdnes.cz

50 000 Kč / měsíc
30 000 - 50 000 Kč / měsíc

tP h

28 000 50 000 Kč /

ě í

Reality
Projektant silnic/mostů

50 000 - 99 999 Kč / měsíc

Mistr výroby

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Stavební mistr

20 000 - 40 000 Kč / měsíc

Mistr výroby

30 000 - 32 000 Kč / měsíc

Stavbyvedoucí v žárotechnice

30 000 - 49 900 Kč / měsíc

Nástrojař

25 000 - 32 000 Kč / měsíc

Projektant pozemních staveb

30 000 - 60 000 Kč / měsíc

Obsluha strojů - šance pro každého !

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 1. srpna 2020
Nova

Prima

Prima cool

8.10 Brémští muzikanti 9.25 Jantarová komnata 11.35 Dáma a Král (7) 12.40 Utajený šéf
13.55 Loskuták na výletě 14.20 Výměna manželek IX 15.40 Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach 17.30 Odvážná Vaiana: Legenda
o konci světa 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.05 Čapí příběhy (11) 6.35 Ninjago IX (10)
7.05 M.A.S.H (3) 7.35 Autosalon.tv 8.45 Polda
II (6) 10.05 V. I. P. vraždy (7) 11.20 V. I. P. vraždy (8) 12.35 Vraždy v Brokenwoodu IV (4)
14.45 Perfektní shoda. Romantický film (USA,
2015). Hrají: S. Wolf, C. Ford, B. Smith. Režie
B. Herzlinger 16.40 Dva týdny štěstí. Filmová
komedie (ČR, 1940). Hrají: A. Mandlová,
R. Schránil, R. Deyl sr., J. Marvan, M. Nedbal.
Režie V. Slavínský 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME

5.15 Umění je cool 6.00 Poslední loď (6) 6.45
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (18) 7.40 Top
Gear: Indický speciál 9.30 Pevnost Boyard (1) 11.45
Re-play 12.20 COOL e-sport 12.45 Futurama V
(15) 13.15 Simpsonovi II (20-22) 14.45 Simpsonovi
III (2) 15.15 Futurama V (16) 15.45 Rocky V 17.55
Simpsonovi III (3, 4) 18.55 Simpsonovi III (5) 19.30
Simpsonovi III (6) 20.00 Kung Fu Panda 21.50 96
hodin: Zúčtování 0.00 El Chapo II (3)

20.10 Všechnopárty
Talk show Karla Šípa. Hosté:
D. Bárta, B. Klepl, I. Hlas, I. Devátá,
G. Soukalová, V. Nerušilová
21.10 Hana Zagorová 70
Koncert (2016)
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.10 Otec a otec
Komedie (Fr., 1983). Hrají
G. Depardieu, P. Richard,
A. Dupereyová, M. Aumont
23.40 Detektiv Endeavour Morse V
Ikarus. Seriál (VB, 2017). Hrají
S. Evans, R. Allam, A. Lesser
1.15
Bolkoviny
2.05 Banánové rybičky
2.45 Světáci
3.35 Žiješ jenom 2x
4.05 Bydlení je hra
4.30 Chalupa je hra
4.50 Zahrada je hra
5.15 Etiketa

Joj Family
SOBOTA 6.45 Noviny 7.30 Policisté v akci

8.35 Policisté v akci 9.35 Na chalupě 10.35 Nové
bydlení 11.35 Stříbrná pila (6) 12.35 Chlapci a chlapi (3) 14.00 Pan Tau 16.10 30 případů majora
Zemana (22) 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Chlapci a chlapi (4) 21.45
Dnes v jednom domě (5) 23.50 Soudní síň – cz
0.25 Soudní síň – cz 1.00 Krimi

NEDĚLE 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.10 Krimi
6.35 Noviny 7.20 Policisté v akci 8.20 Policisté
v akci 9.25 Soudní síň – cz 10.15 Soudní síň – cz
11.10 Dnes v jednom domě (5) 13.00 Chlapci
a chlapi (4) 14.25 Svět nic neví 16.55 Na chalupě
17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.25 Všechno, co mám
rád 0.10 Záchranáři v akci 0.45 Záchranáři v akci
PONDĚLÍ 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Krimi
6.35 Noviny 7.20 Soudní síň – nové případy 8.30
Soudní síň 9.35 Soudní síň 10.35 Policisté v akci
11.35 Extrémní případy 12.55 Jsem máma II (17)
13.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 18.00 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Svět nic
neví 22.40 Ochránci 23.35 Policisté v akci

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ SCI-FI

INZERCE

ČT1
8.05 Příběhy slavných... Ludvík Ráža 8.55 Cizí
lidé 9.55 Slovácko sa nesúdí (11/12) 10.30
Slovácko sa nesúdí (12) 11.00 Všechnopárty
12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25
Hobby naší doby – letní speciál 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 O bílém
jadýrku 14.10 Zlatá flétna 14.55 Maruška.
Pohádka 15.25 Limonádový Joe aneb Koňská
opera 17.05 Dobrá Voda (5/7) 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

PLOTY

Bývalý nadějný baseballový hráč (Denzel Washington)
se snaží zaopatřit rodinu ve světě, který mu klade
jednu překážku za druhou.

SOBOTA | 14:15

20.20 Strážci Galaxie Vol. 2
Akční sci-fi (USA, 2017)
22.55 Černočerná tma
Sci-fi thriller (USA/Austr., 2000)
1.00 Policejní akademie 5:
Nasazení: Miami Beach
2.35 Dr. House VII (21)
3.20 Kolotoč
3.55 Brémští muzikanti

ÚTERÝ 8.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.50 Extrémní případy 13.05 Jsem máma II (18)
14.00 Ochránci 14.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Stíhán a podezřelý 22.05 Ochránci
23.00 Soudní síň – cz 23.55 Policisté v akci
STŘEDA 8.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.50 Extrémní případy 12.50 Jsem máma II (19)
13.50 Ochránci 14.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Velitel (1) 22.05 Ochránci 23.00 Policisté
v akci 23.55 Nová zahrada 0.35 Jsem máma II (19)

ČTVRTEK 10.45 Policisté v akci 11.45 Extrémní

případy 12.55 Jsem máma II (20) 13.55 Ochránci
14.55 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.05 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora Zemana (23) 21.55 Ochránci 22.50
Soudní síň – cz 23.35 Policisté v akci

PÁTEK 8.40 Soudní síň 10.40 Policisté v akci
11.40 Extrémní případy 12.45 Divocí koně II (1)
14.05 Ochránci 15.05 Soudní síň 17.05 Policisté
v akci 18.05 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Chlapci a chlapi (5) 21.45 Den pro
mou lásku 23.45 Policisté v akci 0.30 Nová zahrada

20.05 Počasí
20.15 Polda II (7)
Láska na klíč. Detektivní seriál
(ČR, 2017). Hrají D. Matásek,
I. Orozovič, O. Pavelka,
J. Vyorálek, J. Kolesárová
21.30 Fešák Hubert
Filmová komedie (ČR, 1984).
Hrají K. Heřmánek, P. Kostka,
P. Zedníček, P. Nový, J. Somr.
Režie I. Novák
23.25 Nevyřízený účet
Akční film (USA, 2013). Hrají
J. Statham, J. Franco, K. Bosworthová, W. Ryderová
1.25 Pláž
Drama (USA/VB, 2000). Hrají
L. DiCaprio, V. Ledoyenová,
T. Swintonová, R. Carlyle
3.55 Lovci prokletých pokladů (5)
Bratrstvo boha Serapa.
Dobrodružný seriál (Fr., 2017)
4.45 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 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 16.55 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

Nova Cinema
5.10 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 6.50 Srdce
a duše 8.45 Odložené případy II (6, 7) 10.35
Bohatství chudých 2 12.55 Flubber, rodinná komedie (USA, 1997) 14.40 Happy Feet, animovaný film
(USA/Austr., 2006) 16.40 Mimzy, dobrodružný
film (USA, 2007) 18.25 Zakázané uvolnění, komedie (ČR, 2014) 20.00 Planeta pokladů, animovaný
film (USA, 2002) 21.55 Kopačky, komedie (USA,
2008) 0.05 21 gramů, drama (USA, 2003)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 7.05 Super Wings (13)
7.20 Čapí příběhy (10) 7.50 Super Wings (14) 8.00
Námořní vyšetřovací služba VII (16) 9.00
Zaprášená tajemství: Svatební šaty 10.55 Banditi
13.30 Deník malého poseroutky: Výlet za všechny
peníze 15.25 V pravé poledne 17.20 Poslední akční
hrdina 20.00 Jak ztratit kluka v 10 dnech, romantická komedie (USA, 2003) 22.25 Vražedné jezero,
horor (USA, 2015) 0.15 96 hodin: Zúčtování, thriller

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 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 322

neděle 2. srpna 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.20
15.20
15.45
16.40
18.00
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
22.15
23.29
23.30
1.00
2.10
2.40
2.45

Zajímavosti z regionů 6.25 Limonádový
Joe aneb Koňská opera 8.05 Přátelé
Zeleného údolí (8/12) 8.30 Všechno, co
mám ráda 9.00 Úsměvy Theodora
Pištěka 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Hotel Herbich (6/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Není houba jako houba
Chudák muzika
Rozhodni, obraze krásný
Velké sedlo (4)
Smrt v sedle
Co teď a co potom? (6/8)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Pupendo
Komediální drama (ČR, 2003)
Hříšní lidé města brněnského
Výsledky losování Šťastných 10
Detektiv Endeavour Morse V
Manéž Bolka Polívky
Hobby naší doby – letní speciál
Sváteční slovo Petra Rause
Žiješ jenom 2x

Nova
6.00
6.20
7.10
7.35
8.25
8.45
10.30
11.45
13.15
15.20
17.45
19.30
20.20
22.35
0.35
1.55
2.55
3.25
4.45

Oggy a Škodíci VII
Tlapková patrola (20, 21)
Looney Tunes: Úžasná show II (15)
Kačeří příběhy (92, 93)
Krok za krokem IV (5)
Željesboj
Pohádka (N, 2011)
Není Kronk jako Kronk
Anim. komedie (USA, 2005)
Lišáci, Myšáci a Šibeničák
Komedie (ČR, 1970)
Zelená karta
Komedie (USA, 1990)
Doktor od jezera hrochů
Komedie (ČR, 2010)
Vítr v kapse
Komedie (ČR, 1982)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Jak se krotí krokodýli
Komedie (ČR, 2006)
Poslední skaut
Akční film (USA, 1991)
Vítr v kapse
Kriminálka Anděl III (15)
Krok za krokem IV (7)
Željesboj
Novashopping

Prima
6.15
6.45
7.10
8.10
9.25
9.55
11.00
11.50
12.45
13.00
13.45
14.55
16.50
18.55
19.55
20.05
20.15
22.20
0.15
2.05
4.05

Čapí příběhy (12)
Marvel Superhrdinové
M.A.S.H (3, 4)
Druhá světová válka:
Cena říše (10)
Prima SVĚT
Vražedná Mallorca (5)
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Fešák Hubert
Filmová komedie (ČR, 1984)
Vinnetou a míšenka Apanači
Western (N/It./Jug., 1966)
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Krokodýl Dundee
Dobrodružná komedie
(Austr., 1986)
Sněžná past
Akční film (Kan., 2018)
Nikdo nepřežije
Komedie (USA/VB, 2013)
Vraždy v Brokenwoodu IV (4)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.20 Umění lhát 7.10 Mimzy 9.00 Jantarová komnata 11.45 Happy Feet 13.40 Planeta pokladů 15.30
Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach 17.20
Strážci Galaxie Vol. 2, akční sci-fi (USA, 2017) 20.00
Divočáci, akční komedie (USA, 2007) 21.55 Šílený
Max a Dóm hromu, sci-fi (Austr., 1985) 23.55
Kopačky, komedie (USA, 2008)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.55 Poslední loď (7) 7.50
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (19) 8.45 Top
Gear: Patagonský speciál 10.00 Pevnost Boyard
(2) 12.10 Prima Partička 13.15 Futurama V (16)
13.45 Simpsonovi III (3-6) 15.45 Futurama VI (1)
16.05 Kung Fu Panda 17.55 Simpsonovi III (7-10)
20.00 Kingsman: Tajná služba 22.45 Holky za mřížemi (3) 23.55 American Horror Story: Cult (3)

Prima Max
6.05 Čapí příběhy (11) 6.35 Super Wings (15) 6.50
Námořní vyšetřovací služba VII (17) 7.45 Dva týdny
štěstí 9.50 Tomb Raider 12.15 Poslední akční hrdina
14.55 Jak ztratit kluka v 10 dnech, romantická
komedie (USA, 2003) 17.20 Nejdelší jízda, romantický film (USA, 2015) 20.00 Aféra Thomase
Crowna, thriller (USA, 1999) 22.20 Nevyřízený účet,
akční film (USA, 2013) 0.20 Sněžná past, akční film

pondělí 3. srpna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Šatna 10.10 Dobrá Voda (5/7)
11.30 Po stopách hvězd

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (20)
13.25 Pohádky z lesa (4)
13.40 Trumfy Miroslava Donutila
14.20 Abeceda hvězd
15.20 To je vražda, napsala
16.55 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 SAZKAmobil šance
20.10 Vraždy v kruhu
21.30 Muž, který vycházel z hrobu
Krimifilm (ČR, 2001)
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Kriminalista
23.55 Smrt v sedle
Detektivní film (ČR, 1958)
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 Kalendárium

Nova
5.55
8.25
8.40
9.15
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
21.15
22.30
23.25
0.20
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Comeback
Comeback
Policie Modrava II (2)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (754)
Odložené případy II (8, 9)
Dr. House VII (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Comeback
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (87)
Okresní přebor (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (22)
Dr. House VII (22)
Odložené případy II (8, 9)
Novashopping

Prima
6.10
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
22.30
23.30
0.25
1.25
2.20
3.25

Čapí příběhy (13)
Nový den
M.A.S.H (4)
M.A.S.H (5)
Danielle Steelová:
Zoja (2/2)
Romantický film (USA, 1995)
Walker,
Texas Ranger IX (3)
Poslední polda V (5)
Policie Hamburk IV (2)
Námořní
vyšetřovací služba V (17)
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Mezi supy
Western (Fr./N/Jug./It., 1964)
Hudson a Rex (5)
Policie v akci
Námořní
vyšetřovací služba V (17)
Walker, Texas Ranger IX (3)
Poslední polda V (5)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.25 Film o filmu: 3Bobule 6.00 Bohatství chudých
2 7.55 Brémští muzikanti 9.10 Není Kronk jako
Kronk 11.00 Planeta pokladů 13.25 Zelená karta
15.30 Strážci Galaxie Vol. 2 18.05 Odvážná Vaiana:
Legenda o konci světa, animovaný film 20.00
Chlapectví, drama (USA, 2014) 23.15 Zlověstné
ticho, horor (USA, 2007) 1.00 Zakázané uvolnění

Prima cool
12.30 Futurama VI (1) 12.50 Simpsonovi III (7-10)
14.50 Re-play 15.20 Futurama VI (2) 15.50
Hvězdná brána VI (11) 16.45 Top Gear: Patagonský
speciál 18.15 Simpsonovi III (11-14) 20.15 Čundr
v Africe (1) 20.45 Podivuhodné prázdniny rodiny
Smolíkovy (2) 21.20 Teorie velkého třesku XII (10)
21.50 Partička 22.40 COOL e-sport 23.00
Americký chopper VII (20) 0.00 Partička

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.25 Super Wings (15)
6.45 Čapí příběhy (12) 7.15 Super Wings (16) 7.25
Námořní vyšetřovací služba VII (18) 8.25 Tomb
Raider 10.50 Moje sestřenice Rachel 13.10 Nejdelší
jízda 15.45 Aféra Thomase Crowna 18.10 Pohled na
lásku, romantický film 20.00 Ďáblice, komedie
(USA, 1989) 22.05 Operace Zlomený šíp, akční
thriller (USA, 1996) 0.15 Kingsman: Tajná služba

úterý 4. srpna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
10.35 Záchranáři (3/6) 11.30 13. komnata Kristiana Kodeta

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (21)
13.25 Trumfy Miroslava Donutila
14.20 Hvězdy letí do století
15.15 Panství Downton II (4/11)
16.10 To je vražda, napsala
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
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Hop nebo trop (5)
23.45 Profesionálové
0.40 AZ-kvíz
1.05 Rajské zahrady
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Malá farma

Nova
5.55
8.35
8.50
10.00
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.15
19.30
20.20
21.35
22.55
23.55
0.50
2.25
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Comeback
Specialisté (87)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (755)
Odložené případy II (10, 11)
Dr. House VII (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (16)
Kriminálka Anděl IV (1)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (23)
Dr. House VII (23)
Odložené případy II (10, 11)
Krok za krokem IV (8)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (754)

Prima
6.10
7.00
9.25
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.30
22.00
23.25
0.25
1.25
2.20
3.20
4.25
5.30

Pirátova rodinka (1)
Nový den
M.A.S.H (5, 6)
Rosamunde Pilcherová:
Láska z nebes
Romance (N, 2013)
Walker, Texas Ranger IX (4)
Poslední polda V (6)
Policie Hamburk IV (3)
Námořní
vyšetřovací služba V (18)
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Kateřina Veliká (7)
Cesty z dluhů
V. I. P. vraždy (9)
Policie v akci
Námořní
vyšetřovací služba V (18)
Walker, Texas Ranger IX (4)
Poslední polda V (6)
Prostřeno!
Šéf na grilu
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.15 Mimzy 8.05 Odložené případy II (8, 9) 9.55 Željesboj 12.15 Zelená karta 14.50 Odvážná Vaiana:
Legenda o konci světa 16.40 Vítr v kapse, komedie
18.15 Blesk z čistého nebe, komedie (USA, 2012)
20.00 Pes baskervillský, detektivka (Kan., 2000)
21.55 Nebezpečné myšlenky, drama (USA, 1995)
23.45 Černočerná tma, sci-fi (USA/Austr., 2000)

Prima cool
12.10 Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy (2)
12.45 Futurama VI (2) 13.15 Simpsonovi III (11-14) 15.15
Teorie velkého třesku XII (10) 15.45 Futurama VI (3)
16.05 Hvězdná brána VI (12) 17.00 Top Gear speciál
18.15 Simpsonovi III (15-18) 20.15 Simpsonovi XXXI (5)
20.45 Teorie velkého třesku XII (11, 12) 21.30 Partička
22.25 Americký chopper VII (21) 23.25 Partička 0.10
American Crime Story: Lid versus O. J. Simpson (8)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.30 Super Wings (16)
6.50 Čapí příběhy (13) 7.20 Super Wings (17) 7.30
Námořní vyšetřovací služba VII (18, 19) 9.25 Jak
ztratit kluka v 10 dnech 11.50 Krokodýl Dundee
13.50 Pohled na lásku 15.45 Ďáblice 17.50 Hledám
Susan. Zn.: Zoufale 20.00 Deepwater Horizon:
Moře v plamenech, katastrofický film (USA/HG,
2016) 22.10 Odznak cti 0.15 Operace Zlomený šíp

středa 5. srpna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Panství Downton II (4/11) 10.40
Prkno 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (22)
13.25 Všechno, co mám ráda
13.50 Všechnopárty
14.25 Hvězdy letí do století
15.25 To je vražda, napsala
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 Četnické humoresky (3/39)
21.30 Deník šílené manželky
Komedie (ČR, 2001)
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Herbert v ringu
Psychologické drama (ČR, 2008)
23.50 Po stopách hvězd
0.20 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.25
8.40
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.15
19.30
20.20
21.40
23.00
23.55
0.55
2.30
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Comeback
Kriminálka Anděl III (16)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (756)
Odložené případy II (12, 13)
Dr. House VIII (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek X
Kriminálka Anděl IV (2)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (24)
Dr. House VIII (1)
Odložené případy II (12, 13)
Krok za krokem IV (9)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (755)

Prima
6.10
7.00
9.20
9.50
10.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
23.50
0.55
1.55
2.55
3.55
5.30

Pirátova rodinka (2)
Nový den
M.A.S.H (6)
M.A.S.H (7)
Rosamunde Pilcherová:
Stíny minulosti
Romance (N, 2014)
Walker,
Texas Ranger IX (5)
Poslední polda V (7)
Policie Hamburk IV (4)
Námořní
vyšetřovací služba V (19)
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Hobit: Neočekávaná cesta
Fantasy (USA/N. Zél., 2012)
Ano, šéfe!
Námořní
vyšetřovací služba V (19)
Walker, Texas Ranger IX (5)
Poslední polda V (7)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.00 Není Kronk jako Kronk 7.20 Odložené případy II (10) 8.15 Odložené případy II (11) 9.10 Policejní
akademie 5: Nasazení: Miami Beach 11.30
Jantarová komnata 14.20 Pes baskervillský 16.10
Lišáci, Myšáci a Šibeničák 17.40 Doktor od jezera
hrochů 20.00 Zakletý v čase, romantický film
22.05 Pan tělocvikář 23.45 Poslední skaut, akční

Prima cool
11.50 Simpsonovi XXXI (5) 12.20 Teorie velkého
třesku XII (11) 12.45 Futurama VI (3) 13.15
Simpsonovi III (15-18) 15.15 Teorie velkého třesku XII
(12) 15.40 Futurama VI (4) 16.00 Hvězdná brána VI
(13) 17.00 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 18.15
Simpsonovi III (19-22) 20.15 Prima Partička 21.15
Teorie velkého třesku XII (13) 21.35 Partička 22.25
Americký chopper VII (22) 23.20 Partička

Prima Max
6.15 Pirátova rodinka (1) 6.45 Super Wings (18)
6.55 Námořní vyšetřovací služba VII (19, 20) 8.50
Banditi 11.25 Řetězová reakce 13.45 Dva týdny
štěstí 15.50 Deepwater Horizon: Moře v plamenech, katastrofický film (USA/HG, 2016) 18.05
V náruči moci, drama (USA, 2013) 20.00 Gejša,
romantický film (USA, 2005) 22.55 Tvář spravedlnosti, krimifilm (Fr., 2016) 0.55 Odznak cti, krimifilm

čtvrtek 6. srpna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
10.35 Velké sedlo (4) 11.30 13. komnata Ivana Palúcha

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (23)
13.25 Rozvod
Bakalářská povídka (ČR, 1972)
13.45 Otec a otec
Komedie (Fr., 1983)
15.10 Panství Downton II (5/11)
16.05 To je vražda, napsala
16.55 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
22.10 Proč bychom se netopili (5/10)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Případy detektiva Murdocha XI
23.50 Kriminalista
0.50 AZ-kvíz
1.15
Banánové rybičky

Nova
5.55
8.20
8.40
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.15
19.30
20.20
21.40
23.00
23.55
0.55
2.30
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Comeback
Kriminálka Anděl IV (1)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (757)
Odložené případy II (14, 15)
Dr. House VIII (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf
Kriminálka Anděl IV (3)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans IV (1)
Dr. House VIII (2)
Odložené případy II (14, 15)
Krok za krokem IV (10)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (756)

Prima
6.10
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.45
22.55
0.10
1.05
2.05
3.00
4.00
5.35

Pirátova rodinka (3)
Nový den
M.A.S.H (7)
M.A.S.H (8)
Rosamunde Pilcherová:
První, nebo druhá
Romance (N, 2014)
Walker, Texas Ranger IX (6)
Poslední polda V (8)
Policie Hamburk IV (5)
Námořní
vyšetřovací služba VI (1)
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Vinaři II (4)
Show Jana Krause
V. I. P. vraždy (10)
Policie v akci
Námořní
vyšetřovací služba VI (1)
Walker, Texas Ranger IX (6)
Poslední polda V (8)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.25 Odložené případy II (12, 13) 8.15 King Kong
11.20 Doktor od jezera hrochů, komedie (ČR, 2010)
13.45 Teleshopping 14.20 Zakletý v čase, romantický film (USA, 2009) 16.20 Wyatt Earp, western
(USA, 1994) 20.00 Zelená je tráva, komedie (USA,
2005) 21.55 Přeber si to, krimikomedie (USA, 1999)
23.55 Pan tělocvikář, komedie (USA, 2007)

Prima cool
10.50 Hvězdná brána VI (13) 11.50 Prima Partička
12.50 Futurama VI (4) 13.20 Simpsonovi III (19-22)
15.20 Teorie velkého třesku XII (13) 15.45 Futurama
VI (5) 16.05 Hvězdná brána VI (14) 17.05 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 18.15 Simpsonovi III (23)
18.45 Simpsonovi IV (1-3) 20.15 Autosalon.tv 21.30
Teorie velkého třesku XII (14) 22.00 Nájemní zabijáci 0.00 Americký chopper VII (23)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.25 Super Wings (18)
6.45 Pirátova rodinka (2) 7.15 Super Wings (19)
7.25 Námořní vyšetřovací služba VII (21) 8.25 Mezi
supy 10.35 Ďáblice 12.40 V náruči moci, drama
(USA, 2013) 14.40 Gejša, romantický film (USA,
2005) 17.35 Vrať se mi, romantická komedie (USA,
2000) 20.00 Bouřlivé víno, komedie (ČR, 1976)
22.55 Ronin, akční thriller (VB/Fr./USA, 1998)

pátek 7. srpna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Panství Downton II (5/11) 10.45
Rozvod 1.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (24)
13.25 Zločin v obrazárně
Rodinný film (ČR, 1983)
14.05 Případ hodného vedoucího
Krimifilm (ČR, 1977)
15.10 Příběhy slavných... Ilja Prachař
16.05 To je vražda, napsala
16.55 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 Kouzelník Žito
Pohádka (ČR, 2018)
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Profesionálové
23.45 Případy detektiva Murdocha XI
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv

Nova
5.55
8.20
8.35
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.15
19.30
20.20
21.30
22.50
1.00
2.10
3.20
4.00
5.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Comeback
Kriminálka Anděl IV (2)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (758)
Odložené případy II (16, 17)
Dr. House VIII (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava II (3)
Dáma a Král (10)
Ro(c)k podvraťáků
Černá komedie (ČR, 2006)
Okresní přebor (15, 16)
Odložené případy II (16)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (757)
Novashopping

Prima
6.10
7.00
9.20
9.50
10.25
12.30
13.25
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.20
22.25
0.50
1.45
2.40
3.45
5.20

Pirátova rodinka (4)
Nový den
M.A.S.H (8)
M.A.S.H (9)
Rosamunde Pilcherová:
Kolotoč života
Romantický film (N, 1994)
Walker, Texas Ranger IX (7)
Jake a Tlusťoch (1)
Policie Hamburk IV (6)
Námořní
vyšetřovací služba VI (2)
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Kateřina Veliká (8)
Vražedná Mallorca (6)
Pád Bílého domu
Thriller (USA, 2013)
Námořní
vyšetřovací služba VI (2)
Walker, Texas Ranger IX (7)
Jake a Tlusťoch (1)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
7.25 Odložené případy II (14) 8.20 Odložené případy II (15) 9.20 Táta 12.10 Zakletý v čase 14.40 Malí
válečníci 16.45 Zelená je tráva 18.35 Mustang, hřebec ze Cimarronu, anim. film 20.00 Happy Feet 2,
animovaná komedie (Austr./USA, 2011) 21.55
Reservation Road, drama (USA, 2007) 23.50
Cizinec mezi námi, krimidrama (USA, 1992)

Prima cool
9.25 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 10.30 Hvězdná
brána VI (14) 11.25 Autosalon.tv 12.40 Futurama VI
(5) 13.10 Simpsonovi III (23) 13.40 Simpsonovi IV
(1-3) 15.10 Teorie velkého třesku XII (14) 15.35
Futurama VI (6) 16.00 Hvězdná brána VI (15) 16.55
To nejlepší z Top Gearu: Top 41 18.15 Simpsonovi IV
(4-7) 20.15 Rocky Balboa 22.20 Zabijácká hora
0.05 Americký chopper VII (24)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Super Wings (19)
7.00 Pirátova rodinka (3) 7.30 Super Wings (20)
7.50 Námořní vyšetřovací služba VII (22) 8.50
Země naděje 11.05 Banditi 13.40 Vrať se mi 16.10
Krůček ke štěstí 18.05 Človíček Tate, rodinný film
(USA, 1991) 20.00 Co se nepromíjí, western (USA,
1960) 22.40 Případ nevěrné Kláry, drama (It./ČR,
2009) 0.40 Ronin, akční thriller (VB/Fr./USA, 1998)
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„Intenzivně pracujeme na
slibné přeměně našeho kraje“
Moravskoslezský
hejtman Ivo Vondrák
věří, že se „jeho“ kraj
úspěšně mění. Této
transformaci mimo jiné
pomohou i velké peníze
od státu, ale především
z Evropy.

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

Pane hejtmane, často říkáte, že se
Moravskoslezský kraj stále mění. Co
máte přesně na mysli?
Náš kraj míval nálepku umouněného
a upracovaného nešťastného místa, kde
se těžce žije. Dnes se z nás postupně stává region, který jde vstříc nejmodernějším technologiím a inovacím. Připravujeme se na dobu „bez uhlí“. Blížící se
úplný konec těžby bude mít vliv i na další průmyslová odvětví, která jsou na
této surovině závislá, ať už jde o ocelářství, či energetiku. Jedinou a správnou
cestou, jak se s těmito změnami vyrovnat, je podpora inovací, digitalizace, ale
také rozvoj nových dovedností.
A jak se to v kraji zatím daří?
Věřím, že jsme v tomto směru na správné cestě. Těžký průmysl dříve zaměstnával absolutní většinu lidí z našeho kraje.
Dnes už je v informačních technologiích a ve výrobě aut stejný počet zaměstnanců jako v hutnictví a slévárenství. Je
to pro nás dobrá zpráva, potřebujeme našim lidem nabídnout zajímavé uplatnění. Moravskoslezský kraj se totiž dlouhodobě potýká s úbytkem obyvatel. Poslední čísla jsou pro nás povzbudivá –
počet lidí, kteří náš kraj opouštějí, se
meziročně snížil na půlku, přesto bychom chtěli odliv talentovaných, zkušených i mladých lidí zastavit úplně. Platí,
že potřebují dobrou práci za dobré peníze, ve volném čase se chtějí dobře bavit,
a to v pěkném a zdravém prostředí.
Zní to skvěle. Hned mě ale napadá, že
každá „legrace“ něco stojí. A transformace celého regionu zvlášť...
Tak to máte velkou pravdu. Naštěstí
v tom nejsme sami. Nejen stát, ale i Evropská unie na strukturálně postižené regiony myslí. Přechod na nízkouhlíkovou energetiku má například podpořit
vládní program RE:START, který má
řešit specifické potřeby uhelných regionů v transformaci. Evropská komise
pak zřídila Platformu pro uhelné regio-

žitost, a to bylo opravdu hodně povzbuzující. V každém těžším období se nejvíce projevuje charakter lidí a já jsem
moc rád, že mě lidé naplnili optimismem.

„Makáme na tom, aby se v našem kraji žilo lépe. A jsem přesvědčený, že se
FOTO | ARCHIV IVA VONDRÁKA
nám to daří,“ říká hejtman Ivo Vondrák.
ny procházející přeměnou. To jsou zdroje, ze kterých můžeme čerpat, a intenzivně pracujeme na tom, abychom předkládali kvalitní a smysluplné projekty.
A co konkrétního připravujete?
Například projekt „Pohornická krajina“
hledá smysluplné a funkční využití hornické oblasti negativně ovlivněné těžbou uhlí. Dále plánujeme kompletní rekonstrukci Domova Březiny včetně výstavby nového pavilonu nebo třeba
vznik nového Muzea Trojmezí v Jablunkově. Chystáme také strategické projekty ke zlepšení kvality školství. Evropské zdroje umíme využívat smysluplně,
s důrazem na kvalitu života našich občanů i s ohledem na životní prostředí.
Budu velmi rád, když do našeho regionu podpora z Evropy poplyne dál, pro
Moravskoslezský kraj i lidi, kteří v něm
žijí, je to nesmírně důležité.

Nelze opomenout důležité téma posledních měsíců. Jak vnímáte pandemii koronaviru a její průběh v republice a v Moravskoslezském kraji?
Víte, během šampionátu se z každého
stává hokejový trenér. No a díky koronaviru se u nás vyrojily stovky odborníků
na epidemiologii. Tento tlak byl možná
nejhorší. Někteří lidé ztráceli trpělivost,
byli rozhořčení, často vykřikovali, co
by mělo být jinak. Samozřejmě, bylo to
způsobeno jejich obavami o zdraví,
o práci, strachem z důsledků všech těch
opatření a nařízení. Přesto to celkem
ubíjelo. Naštěstí jsme si uvědomovali
a vnímali i ten mnohem intenzivnější
opačný pól, a sice obětavost, upřímný
zájem a ochotu pomáhat. Firmy, školy,
ale i jednotlivci se zapojovali do dobrovolnických aktivit a nezištně nabízeli
pomoc, kde bylo potřeba. Takže se kromě strachu projevovala i lidská sounále-

A jak se tedy pandemie odrazí v krajské ekonomice?
Nějaký čas musíme očekávat propad příjmů Moravskoslezského kraje. Odhadujeme, že příjmy ze sdílených daní budou asi o 20 procent nižší než loni, to
znamená, že do krajského rozpočtu letos ‚přiteče‘ zhruba o 1,5 miliardy korun méně. Takže se vracím zpátky
k podpoře z Evropy. Pro další rozvoj regionu bude tedy klíčové, abychom efektivně čerpali peníze z evropských zdrojů, které budou k dispozici v období let
2021 až 2027.
Určitě máte konkrétní vize. Kam
chcete evropské peníze směrovat?
Významná část investic bude zaměřena
na aktivity směřující k dosažení zelenější a nízkouhlíkové Evropy. Moravskoslezský kraj už teď intenzivně pracuje
na přípravě strategických projektů. Jedním z nich je vytvoření Centra environmentálních a energetických technologií
při Vysoké škole báňské. Bude se zabývat potenciálem stávajících, ale doposud nedostatečně využitých energetických zdrojů, výzkumem nových technologií v energetice, energetickou bezpečností a řízením energetických toků v našem kraji.
To zní hodně nadějně.
Ano. Makáme na tom, aby se v našem
kraji žilo lépe. A jsem trošku neskromně přesvědčený, že se nám to daří.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011
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Polský básník Julian Tuwin: Tulák je člověk, který by se nazýval turistou, ...

Tajenka: ...kdyby měl peníze.

Nové Téma: Jídlo
jako chemická
továrna

J

e to jako odvěký strašák na lidi.
Chemie v jídle. „Přitom samotné jídlo je vlastně chemie, až tisíce různých molekul,“ podotýká profesorka Jana Hajšlová z Ústavu analýzy potravin a výživy Fakulty potravinářské a biochemické technologie
na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze.
Tato světově uznávaná odbornice
v oblasti kvality a bezpečnosti potravin v mezinárodně akreditované laboratoři na VŠCHT zkoumá jednotlivé
potraviny a přírodní produkty pro jejich výrobu ze všech možných úhlů.
„V naší laboratoři se zabýváme
hlavně otázkou chemické bezpečnosti, ale pak je také bezpečnost mikrobiologická, která je z hlediska rizik z
potravin celosvětově na prvním místě... V řadě případů kontaminují potraviny toxické plevely. Takto jsme
třeba objevili toxické látky v oreganu nebo v dětském čaji z heřmánku
lékařského.“
Jaké potraviny dopadly v testech
špatně? A má se konzument skutečně bát „éček“ v jídle?
Čtěte v novém vydání týdeníku
Téma.

Monika má nervy, ale zvládá to
ČR | MMA zápasník Makhmud Muradov (30 let) se svěřil, že by měl jednou
rád velkou rodinu. S partnerkou, zpěvačkou Monikou Bagárovou (26), vychovávají společně dvouměsíční dceru Rumiu. „Letošní léto je klidnější, protože
kvůli koronavirovým opatřením méně
létám. Všechno je zavřené, nemohu do
Ameriky ani do Uzbekistánu, kde jsme
měli nějaké plány, ale bohužel z nich sešlo. Každý den jedu dvoufázové tréninky, cvičíme s Karlosem Vémolou. Jsem
připraven kdykoliv zase začít pracovat,“ řekl Makhmud Muradov v rozhovoru pro pořad Showtime.
Nejvíce času tráví zápasník momentálně na trénincích a ve svém domově
za Prahou, který nechal postavit a kam
se s partnerkou Monikou Bagárovou ještě před narozením jejich dcerky nastěhovali. Na roli otce, kterým se stal před
dvěma měsíci, si prý Muradov zvykl
rychle. „Je to štěstí, které musí zažít každý chlap. Věděl jsem, že to bude velké,
ale netušil jsem, že až tolik,“ přiznává.
„S péčí o dceru se snažím pomáhat,
než jsem vyjel na rozhovor, jsem ji například hlídal, zatímco maminka Monika se doma ráno připravovala a sprchovala. Pro maminky je to období po porodu hodně náročné. Já jsem ale tatínek, a
tak můžu vypadnout na trénink a tam

Zpěvačka Monika Bagárová je šťastná s přítelem Makhmudem Muradovem.
FOTO | PROFIMEDIA, INSTAGRAM

trochu déle zůstat. Monika vše zvládá v
pohodě, občas má nervy, ale zvládá to
hezky,“ říká MMA zápasník.
Výběr povolání prý nechá čistě na
dceři. „Až bude větší, sama se rozhodne, čemu se bude chtít v životě věnovat.
Do ničeho ji nebudu nutit, ale podpořím
ji v čemkoliv. Rozhodně ale nechci, aby
dělala MMA,“ směje se Muradov a dodává, že dalšímu dítěti se rozhodně ne-

brání. „Všechno má svůj čas. Třeba jo,
třeba ne. Chtěl bych ale velkou rodinu,
takže na tom budeme makat,“ dodává.
Dcera Rumia Muradova se Monice Bagárové a Makhmudovi Muradovi narodila
letos 27. května. „Rozhodli jsme se dát našemu dítěti jméno mé milované mámy,“
vysvětlil tehdy fighter. Těhotenství oznámila zpěvačka a česko-uzbecký MMA zápasník v prosinci minulého roku.
(zre)

Moravskoslezský kraj
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Z vítkovického nádraží se stala
památka. Dráhy plánují opravu
Dvanáct let od podání
návrhu schválilo
ministerstvo kultury
zařazení jedinečné
„výpravní budovy“
železničního nádraží
v Ostravě-Vítkovicích
mezi kulturní památky.

Nádraží Vítkovice
Nádraží bylo vybudováno v letech
1962 až 1964 mezi zastávkami
Ostrava-Kunčice
a Ostrava-Svinov. Výpravní
budovu v módním bruselském
stylu navrhl architekt Josef Danda.
V minulosti objektem denně
procházely tisíce lidí. Po roce 1990
však byly dálkové linky odkloněny,
v nástupnických firmách po
Vítkovických železárnách je
značně nižší zaměstnanost
a mnoho lidí si pořídilo automobil.
V posledních letech výpravní
budova pustne a chátrá.

JOSEF GABZDYL
OSTRAVA | Do zpustlé budovy železničního nádraží v Ostravě-Vítkovicích
se vrátí život. Státní Správa železnic plánuje opravy zchátralé „výpravní budovy“. V budoucnu by tam mohl sídlit finanční úřad, obchody a restaurace.
Zařazení mezi chráněné stavby zvýšilo naději na zachování objektu. „Správní řízení o prohlášení této budovy za kulturní památku bylo náročné. Návrh ministerstvo obdrželo v roce 2008, jeho vyhodnocení si vyžádalo řadu odborných
konzultací, neboť šlo o dosud neprobádané období architektonické tvorby v Česku,“ vysvětlila Ivana Awwadová z tiskového odboru ministerstva kultury.
Objekt v takzvaném bruselském stylu
navrhl architekt Josef Danda. Začal
sloužit v roce 1964 a stal se jednou z nejmodernějších výpravních budov v Československu.

Obchodní centrum
Status památky vítkovického nádraží
v minulosti komplikovaly České dráhy,
tehdejší vlastník. Pro objekt neměly využití, a proto se jej snažily prodat. Získaly i zájemce, jenž je chtěl přestavět na
obchodní centrum. To by však památková ochrana znemožnila.
Proto se vše protahovalo. Když se
v roce 2011 rozhodlo o zařazení objektu
mezi památky, následovalo odvolání
a tehdejší ministr kultury Jiří Besser rozhodnutí zrušil. Národní památkový
ústav následně podal podnět k přezkumu, při kterém byl ministrův verdikt
také zrušen a řízení pokračovalo. „Celkem bylo vydáno třikrát prvoinstanční
rozhodnutí, které bylo po odvolání zrušeno druhoinstančním rozhodnutím ministra kultury,“ nastínila Awwadová.
Zájem o ochranu budovy převážil. Podle Awwadové pomohlo i vydání odborné literatury o architektuře druhé poloviny 20. století. „Na tomto základě bylo
možné závěrečné rozhodnutí kvalifikovaně odůvodnit a vypořádat se s řadou
námitek,“ konstatovala. Nádraží po-

Železniční nádraží v Ostravě-Vítkovicích.
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mohl i fakt, že se od otevření v budově
nic nerekonstruovalo a zůstala původní.
Nyní má výpravní budova jiného
vlastníka – Správu železnic. A její postup je zcela odlišný. „Budova projde
komplexní rekonstrukcí, při stavbě se
upraví i přednádražní prostor a řešeno
bude i nové uspořádání vnitřku objektu
pro komerční využití,“ přiblížil mluvčí
Správy železnic Marek Illiaš.
Náklady na opravu se pohybují okolo
380 milionů korun. Práce by měly začít
ve druhé polovině roku 2022 a skončit
do října následujícího roku.
Správa železnic už má i představu
o využití budovy. Díky studii se jeví
jako nejšetrnější přestěhování některého z úřadů, což podpořili i památkáři.
„Do prostor bude od prosince 2023
umístěno pracoviště Generálního finančního ředitelství,“ řekl mluvčí Illiaš.
Ve zbývajícím prostoru mají být malé
obchody, restaurace nebo služby.
Prohlášení nádraží za památku přivítal i ostravský primátor Tomáš Macura.
„Jednak si to vzhledem ke své architektonické výjimečnosti zaslouží a také se
tím zvyšuje pravděpodobnost její záchrany,“ sdělil primátor. Těší ho i využití finančním úřadem. „Na hledání způsobu využití zbývající části výpravní budovy a jejího předprostoru jsme připraveni se aktivně podílet,“ slíbil.

Přidej se k nám
a ukaž, co umíš!
Mgr. Jana Kellnerová
ředitelka školy

www.ssodry.cz
Email: info@ssodry.cz
Telefon: 556 730 171
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Bruntálsko a Opavsko

Karanténa komplikuje
Opavským přípravu
na novou sezonu

Nevěděli jsme,
co bude, což
bylo nejsložitější,
řekl Kováč

Fotbalisté Slezského FC Opava měli v kádru hráče pozitivního na nemoc
covid-19. Museli do karantény. A skupina o záchranu v první lize se nedohrála.
Z nejvyšší domácí soutěže tak nikdo nesestoupil.
OPAVA | Jiné týmy se už chystaly
na další sezonu, leč sestupem ohrožení opavští fotbalisté se stále připravovali na dohrání koronavirem několikrát přerušené sezony.
O tom, že jsou zachráněni a liga se
už dohrávat nebude, se definitivně
dozvěděli před týdnem.
Trenér Radoslav Kováč tak do té
doby neměl čas přemýšlet o další sezoně, která má odstartovat 22. srpna.
„To na tom bylo nejsložitější,“
uvedl Kováč. „Máme předjednané
příchody některých hráčů, jenže pořád jsme nevěděli, jestli bude v Opavě první, nebo druhá liga, a tak jednání stála. Bylo to velice komplikované.“

JIŘÍ SEIDL
OPAVA | Stoper Jan Hložek se z hostování vrací do Teplic a odchází i záložník Petr
Zapalač, jemuž skončila smlouva. To jsou
zatím změny v kádru fotbalistů Slezského
FC Opava.
„Jsem moc rád, že se liga v Opavě zachránila. Mohu odejít s čistou hlavou.
Do Opavy se však budu vždy rád vracet,“ řekl Petr Zapalač, který byl v roce
2018 u postupu Slezského FC mezi elitu.
Opavští se po předčasném konci sezony zachránili v první lize, jenže přípravu na další soutěžní ročník jim komplikuje karanténa, jelikož v týmu měli hráče nakaženého nemocí covid-19. V ní
by měli být do 6. srpna, přičemž první
liga má začít o šestnáct dnů později.
„Pro nás je důležité, že jsme zůstali
v lize, ale připravit se na další ročník
bude pořádně náročné. Čekají nás horké
chvíle,“ prohlásil generální manažer
SFC Opava Alois Grussmann. „Kvůli
tomu, že se konec sezony neustále oddaloval a my jsme nevěděli, zda budeme
v první, či druhé lize, jsme přišli o nějaké možné posily.“
Někteří hráči, s nimiž Opavané jednali, dali přednost jiným celkům, jelikož
chtěli mít prvoligovou jistotu. „O to je
to pro nás těžší, ale doufejme, že kádr
připravíme na ligu tak, abychom byli
konkurenceschopní,“ řekl Grussmann.
Kromě Jana Hoška a Petra Zapalače
by měli odejít i Filip Souček, Jiří Texl
a Matěj Helešic, jimž skončilo hostování ze Sparty Praha, Olomouce a Baníku
Ostrava.
„Zatím nevíme, jak to s nimi bude,
protože jsou stejně jako další naši hráči
v karanténě,“ upozornil Alois Grussmann s tím, že o všechny tři mají Opavané zájem. „V případě Texla jsme byli
domluveni na opci, takže s vedením Sigmy jednáme. A rádi bychom, aby u nás
pokračovali i Souček a Helešic.“
Otazník visí i nad záložníkem Tomášem Jursou, jemuž skončila smlouva.
Grussmann si přeje přivést tři čtyři
nové fotbalisty. „Ale každopádně do přípravy půjdou naši mladí hráči z béčka
nebo dorostu, kteří vypadají nadějně.
Z hostování se navíc vrátili obránce Ma-

A problémem určitě bude i kvalitní příprava před dalším ročníkem
ligy. Navíc když jste nyní v karanténě.
Některé kluby už mají po dovolené,
ale my jsme pořád měli hrát. Jasné
je, že příprava bude velmi krátká. Taková je bohužel doba.
Bez ohledu na nynější karanténu,
plánovali jste vůbec dovolenou?
To určitě. Máme hodně mladé hráče,
ale i ty starší. Všichni teď potřebují
z toho zápřahu vypadnout. Musejí si
oddechnout, jinak by v prvním týdnu
mohla přijít zranění, a my nemáme
tak široký kádr. Dovolená je nezbytná.
Stoper Jan Hošek (vlevo) se po hostování vrací z Opavy do Teplic. Za opavský tým stihl v jarní části první ligy odehrát šest zápasů.
FOTO | JIŘÍ SEIDL
těj Hellebrand z Vítkovic a záložník Denis Darmovzal z Petřkovic.“
Jenže Opavští musejí být v karanténě
doma a nemohou nic dělat. Nedostanou
se ani na dovolenou, aby si psychicky
odpočinuli.
To je podle středopolaře Jana Schaffartzika problém. „Kdyby sezona skončila dříve, nebyli bychom spolu, nehrozila by nákaza, a mohli jsme si užít dovolenou. Teď budou kluci v karanténě
doma, nebudou moci nikam vyjet. Psychicky si neodpočinou,“ uvedl Schaffartzik, jenž se karanténě vyhnul, jelikož si

léčí přetrženou Achillovu šlachu.
„Mám karanténu už měsíc. Mám berle
a nechodicí sádru.“
Karanténě se vyhnul i Alois Grussmann, který se s nemocným hráčem nepotkal. „Přípravu začneme později, než
bychom měli. Máme jen několik dnů na
to dát vše dohromady,“ řekl.
A Opavští musejí shánět i soupeře
pro přípravné zápasy, protože některé
kluby jim duely odřekly. „Jde o dva tři
týmy, ale soudit nikoho nebudu.
Dneska se můžete nakazit kdekoliv,“
upozornil Grussmann.

Některé kluby vám odřekly už dříve naplánované přípravné zápasy. Co s tím?
Plánování je složité. Celou přípravu
jsme už překopali. Věřím, že ještě najdeme nějaké mančafty, s nimiž bychom tři čtyři přípravné zápasy před
další sezonou sehráli. Zástupci klubu
jednají. Uvidíme, jak to dopadne.
Jasné jsou zatím odchody stopera Jana Hoška a záložníka Petra
Zapalače. Můžete říct, jak se váš
kádr změní?
Něco se změní, to jednoznačně.
Máme představu, s kým počítáme
dál. I o doplnění, ale jak to bude, se
ukáže v nejbližších dnech.
(jsl)

