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Jak dostat srnče z pasti
PŘÍBĚH Z VYSOČINY

Fotograf čeká na snímek
s hvězdami i hodiny ...str. 2 a 3

NOVÉ ZVÍŘECÍ HVĚZDY

Slůňata a další mláďata
českých zoo
...str. 6 až 9
Toto srnče z okolí Hurtovy Lhoty mělo štěstí, myslivci a dobrovolníci jej před sečí našli včas.

Plašiče, drony, termovize, ale i napuštěné válečky
z dřevité vlny a hlavně aktivita myslivců a zemědělců
zachraňují mláďata od smrti při sečích plodin.
JANA NEDĚLKOVÁ
VYSOČINA | Vzrostlý jetel, vojtěška
a tráva jsou v jarním období ideálním
úkrytem pro srnčata. Matky je v porostech odkládají a míří za potravou, k mláďatům se pak pravidelně vrací.
Při první seči se však zdánlivě bezpečné plochy stávají pro srnčata pastí. Na
Vysočině je zachraňují desítky lidí.
„Zemědělské stroje mají dnes obrovské rozměry. Mládě přikrčené v trávě
nemá před sekačkou šanci na útěk. Že
došlo k jeho usmrcení, poznáme často
tak, že po sklizni srny obcházejí místo
s mrtvolkou svého mláděte a marně se
ho snaží přivolat. Škody na zvěři bývají
veliké,“ vysvětluje dlouholetý žďárský
myslivec Oldřich Sedlář.
Ne vždy však musí tyto situace končit
tragicky. Například v okolí Hurtovy
Lhoty na Havlíčkobrodsku už několik

let dobře funguje spolupráce zemědělců
a myslivců. Při prvních sečích jetele
a mnohdy i luk upozorňují hospodáři
myslivecká sdružení na termíny sklizně.
Myslivci s loveckými psy, zemědělci
a další dobrovolníci potom před sečí porosty procházejí. „Sešlo se nás osmnáct.
Prošli jsme zhruba třicet hektarů a povedlo se nám vyhnat sedm srnčat. Letos

10

dřevitých válečků
na hektar plochy stačí
k odpuzení srnčí zvěře.

je kvůli počasí první seč o něco později,
takže už byla mláďata dost velká na to,
aby sama odběhla. V případě potřeby
jsou ale i odnášena, samozřejmě v rukavicích. To proto, aby na nich neulpěl lidský pach,“ popsala Jana Šimková, agronomka Zemědělské společnosti Vysočina, která v oblasti hospodaří.

FOTO | PETR LEMBERK

Každý rok se takto podaří zkontrolovat asi 150 hektarů porostů. Naplánovat
záchrannou akci není podle jejích slov
tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.
„Musíme dát myslivcům dopředu vědět termín, zároveň jsme ale vázáni na
počasí, které je mnohdy opravdu nevyzpytatelné. A navíc ne všichni myslivci
jsou ochotni do terénu vyrazit, i když
musím říci, že spolupráce se sdruženími
Krásná Hora a Vršek Šmolovy funguje
velmi dobře,“ zmínila Šimková.
Procházení vzrostlých plodin, často
mokrých, je totiž fyzicky i časově náročné. A to nejen pro lidi, ale i pro vycvičené lovecké psy, ve většině případů se
jedná o ohaře.
Myslivci ale používají i jiné způsoby,
jak škodám na mláďatech zamezit. Na
Žďársku se například velmi osvědčily
válečky z dřevité vlny napuštěné speciálním odpuzujícím roztokem. „Stačí
rozházet válečky v počtu asi deset kusů
na hektar plochy,“ dodal Sedlář. Náklady na ošetření takového území činí asi
padesát korun.
Používají se také nejrůznější zvukové
či světelné plašiče, drony či termovize.

PRÁZDNINY „DOMA“

Cestovatelskou hrou chtějí
oslovit národ
...str. 10
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Češi podléhají kouzlu
„prken z Havaje“ ...str. 12 a 13
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Na snímky památek

KAM VYRAZIT
Alternátor láká na nové
expozice i turistický vláček
TŘEBÍČ | Ekotechnické centrum Alternátor Třebíč představí několik novinek.
Tou nejdůležitější je expozice o výrobě
tepelné energie v Třebíči s poukazem
na její ekologičnost. „Zároveň s touto
expozicí bude představena i nová výstava Baťovy malé Zlíny, která návštěvníkům představí tovární města, jež Baťův
koncern vystavěl po celém světě,“ říká
mluvčí centra Milan Krčmář. Obě novinky budou k vidění od 27. června do
konce roku. Alternátor bude do 31. července také zastávkou turistického vláčku s názvem Třebíčský expres, který
bude po celý den jezdit mezi zajímavými turistickými lokalitami v Třebíči. Zastavovat bude také na Karlově náměstí,
zámeckém nádvoří, u akvaparku Laguna a hotelu Atom.
(bar)

Sportovní odpoledne
zpestří účast hráčů NHL
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | Na dnešek
chystá speciální program pro rodiny
s dětmi žďárský hokejový klub. Od 15
hodin začne na víceúčelovém oválu
u zimního stadionu sportovně laděné
Odpoledne s plameny. „Akce je určena všem mládežníkům klubu, rodičům, přátelům, ale také všem fanouškům a široké veřejnosti,“ zve na akci
generální manažer SKLH Žďár Martin
Nečas starší. Účast na autogramiádě
kromě hráčů A-týmu přislíbil i jeho
syn Martin, jeden z největších talentů
českého hokeje a hráč Caroliny Hurricanes, nebo další odchovanec žďárského klubu a Nečasův soupeř z Colorada
Avalanche Martin Kaut. V případě nepřízně počasí se akce plná her a zába(bar)
vy uskuteční uvnitř stadionu.

Nadšenec do krajinářské
astrofotografie.
Jiří Hudec zachycuje
i neznámější místa
Vysočiny nevšedně.
JIŘÍ BÁRTA
LÍSEK | Často míří za nejznámějšími
kulturními a přírodními památkami Vysočiny. Osmatřicetiletý Jiří Hudec z Lísku na Bystřicku se totiž rád toulá přírodou. S fotoaparátem na krku nebo na stativu. Přesto jej potkáte málokdy, na
„lov“ totiž vyráží často až v noci.
Čím dál víc se totiž zaměřuje na krajinářskou astrofotografii, využívá dlouhé
expoziční časy a otáčení Země. Za jasných nocí už zachytil například hrad
Pernštejn s hvězdami, novoměstské Tři
kříže s Mléčnou dráhou nebo také skalní vyhlídku Prosičku u Jimramova.
Jaká byla vaše cesta k fotografování?
Nejdřív jsem fotil výlety po horách, vážněji jsem se k tomu dostal, až když jsem
vstoupil do Fotoklubu Vysočina, který
založil Pavel Juráček. Viděl jsem, že se
dá posouvat dál, přiblížit se některým kolegům a naopak ukázat něco svého. Noční fotky mě začaly zajímat, bylo to pro
mě něco nového. První výsledky byly
špatné, ale postupně jsem techniky focení začal zvládat i v těžších podmínkách.

Letos na jaře zachytil Jiří Hudec majestátní hrad Pernštejn i s hvězdnými drahami. Musel se však vyrovnat se světelným smogem.
FOTO | JIŘÍ HUDEC
ní. Získal jsem další motivaci. Měl jsem
pak možnost prezentace při dalším ročníku této soutěže.
Kolik času zabere pořízení a zpracování takové astrofotografie?
Na místě jsem strávil asi dvě hodiny, obtížně se zaostřuje. A v počítači další dvě
až čtyři hodiny práce. Zmíněná fotka

Před dvěma roky jste vyhrál amatérskou soutěž Bystřická zrcadlení. Posunulo vás to dál?
Uspěl jsem se svým snímkem kostelíka
ve Vítochově s názvem Nebeské spoje-

(Ne)všední krásy
Vysočiny
Výstava fotografií Jiřího Hudce
je k vidění do konce června
ve žďárské Knihovně
M. J. Sychry, na prázdniny se
přesune do Bystrého na Svitavsku,
na podzim pak do Galerie Tři
v Novém Jimramově.

vznikla jako časosběr, složený ze 45 fotografií s minutovou expozicí. Musí vyjít
podmínky, to znamená jasno, žádný opar
ani vysoká oblačnost, u časosběrných fotek by neměl foukat vítr. U stavby to sice
nevadí, ale stromy by byly rozmazané.
Jak se pracuje u denních fotek se světlem, tak se pracuje se světlem i v noci,
v tomto případě hraje roli svit Měsíce.
Zaměřujete se na nejfotogeničtější
místa Vysočiny. Proč?
Snažil jsem se představit profláknutá místa nevšedně. Třeba do Vítochova to mám
z Lísku přes kopec. Ale jestli pojedu do
Žďáru na Zelenou horu, to už se hodně
rozmýšlím. U rybníka se tam často tvoří
mlhy, navíc je Zelenka na kraji města,
kde je extrémní světelný smog. Moje srdeční záležitost je údolí řeky Doubravy
a Jihlavy. Jsou to nejdostupnější místa na
top focení, nerušená civilizací.

INZERCE

přes léto můžete vše dohnat!
Letní měsíce jsou
časem dovolených
a příjemně strávených
okamžiků s rodinou.
Letos je to ale jiné.
Děti od poloviny
března nechodí do
školy. Zvládly se naučit
všechno učivo? Jak
zvládnou látku v novém školním roce?
Letní prázdniny jsou
ideální dobou, kdy se
Studijní centrum BASIC
Masarykovo náměstí 9, 586 01 Jihlava
U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod

dá dohnat spousta
problémů s učením.
Studijní centrum
BASIC nabízí letní
intenzivní doučování,
které vašemu dítěti
může pomoci doplnit
chybějící základy
a dohnat tak školní
látku, aby v dalším
školním roce podobné
nepříjemnosti nenastávaly.

pŘIpRaVte Se
Na NOVÝ ŠkOLNÍ
ROk uŽ teĎ!
Šárka začala chodit
do 1. třídy a nešlo jí
čtení. Byla z toho nešťastná. O prázdninách jsme jí přihlásili
do BASICu. Teď nastoupila do 2. třídy
a je spokojená. Čtení

jí jde dobře.
Zlepšilo se jí i sebevědomí. Moc se jí tu
líbilo. Chtěla bych
poděkovat
paní učitelce a krásný přístup. Kdybychom měli ještě
nějaké problémy
s učením, určitě
bychom jí přihlásili
znovu.
Maminka D. Ch.

LETNÍ
INTENZIVNÍ
DOUČOVÁNÍ
A PŘÍPRAVA
NA REPARÁTY
- nejvhodnější doba
na dohnání školní látky
- efektivní pomoc se
čtením a psaním
- gramatika českého
jazyka
- matematika
- příprava na reparáty
Více na 725 774 710

www.basic.cz
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čeká pod hvězdami i hodiny
příklad na fotografii Pernštejna je vidět
světelný smog Brna. Padesát kilometrů
není žádná vzdálenost. Ve výsledku
není Mléčná dráha tak dobře zřetelná.
Světelný smog je vidět na všech mých
fotografiích. Nejde o svítání, při něm už
by takto nebyly vidět hvězdy. Existují
na to filtry, které by to dokázaly potlačit, ale zastávám myšlenku, že ho raději
přiznám a potlačuji jen částečně. Naopak třeba v případě Tří křížů jsem světelné znečištění z Nového Města využil,
jsou díky němu nasvícené.
Chystáte se někam do oblasti tmavé
oblohy?
Chci vyrazit někam na Slovensko, například na Velkou Fatru. To je úplně jiná
Mléčná dráha, na fotkách je zřetelnější.
Ale noční snímky se nedají fotit v létě,
kdy nenastává astronomický soumrak.
Je to asi měsíc a půl dlouhé období.

Za svůj nejprestižnější snímek považuje Jiří Hudec fotku zelenohorského kostela při zatmění Měsíce (se
všemi jeho fázemi) v lednu 2019.
FOTO | JIŘÍ BÁRTA

Kterého snímku si vážíte nejvíc?
Nejprestižnější je pro mě fotografie Zelené hory nasnímaná při zatmění Měsíce 21. ledna 2019. Pamatuji si to jako
by to bylo dneska. Nad ránem bylo minus 18, naštěstí absolutní bezvětří, takže se ty čtyři hodiny v mrazu daly vydr-

žet. Na snímku s poutním kostelem
jsem zachytil všechny fáze od úplného
zatmění až po úplné odejití zemského
stínu z Měsíce. Byl to určitě nejnáročnější snímek, co jsem kdy dělal. Nejen
průběhem, mezi jednotlivými fázemi je
rozdíl čtyři minuty, ale i zpracováním

v počítači. Celkem to dělá téměř sedmdesát hodin práce.
Jak bojujete se světelným smogem?
Obecně je u nás velké světelné znečištění, což je pro noční snímky problém. Na-

Pracujete jako kovář. Jak dělíte čas
mezi černé řemeslo ve své dílně a fotografování?
Prioritou je samozřejmě kovařina, ta mě
živí. V rámci možností se snažím využít
každou situaci. Výhoda je, že dělám
sám, ve své kovárně. Když fotím v noci,
nemusím pak vstávat v pět a jet někam
do fabriky.

INZERCE

SUPER CENY

PONDĚLÍ
AŽ
STŘEDA

29. 6. – 1. 7. 2020

Káva Jacobs Aroma standard 250 g

49 69,90
90

Veselá kráva 120 g (LAHODNÁ, SE ŠUNKOU)

19 90
38,80

Kachna mražená 1 kg

69 99,99 90
149,90

Špekáčky 1 kg

Klášterecké masné pochoutky

Haberské párky 1 kg

Centrální výrobna Habry

Nektarinky 1 kg

90

99 90
134,90
44 69,90

1 kg/44,90 Kč 1 kg/99,90 Kč 1 kg/99,90 Kč 1 kg/69,90 Kč 100 g/16,58 Kč 100 g/19,96 Kč

SÍŤ PRODEJEN COOP DRUŽSTVA HB: HAVLÍČKOBRODSKO, KROMĚŘÍŽSKO, OLOMOUCKO, TŘEBÍČSKO | Seznam všech prodejen na www.coophb.cz.

V letáku mohou být použity ilustrační fotografie. Ceny jsou bez dekorace. Za tiskové chyby neručíme, případná změna
vyhrazena. Nabídka platí do vyprodání zásob. Prodej je možný pouze v obvyklém množství pro domácnost.

SMETANOVÝ JOGURT
Z VALAŠSKA 150 g
RŮZNÉ PŘÍCHUTĚ
11,90

- 34 %

7 90

100 g/5,27 Kč

REBEL ORIGINÁL
PREMIUM 0,5 l

14,90

PLATÍ V OBLASTI: HB / SY

1 l/19,80 Kč

HOSTAN HRADNÍ
0,5 l

13,90

LITOVEL CLASSIC 0,5 l
ZUBR CLASSIC 0,5 l

13,50

PLATÍ V OBLASTI: TR

PLATÍ V OBLASTI: KM

9

- 34 %

90
- 29 %

9 90

1 l/19,80 Kč

- 34 %

8 90

1 l/17,80 Kč
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Česká republika

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

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

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

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

Monika Absolonová

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

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

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

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

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

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

INZERCE

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

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

6 26. června 2020

Česká republika

Rodí se jak o závod!
Nové hvězdy zoo

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

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

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

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

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

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

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

PŘÍRŮSTKY MLÁĎAT DALŠÍCH ZOO NA STR. 8 A 9

DLUHOPISY PRO OBČANY
JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

5,6%
Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Zámek Račice, přestavba

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

ROČNÍ VÝNOS

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

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

Ubytování na zámku
v Račicích 30 km od Brna

eFi Hotel – hotel s bazénem
v centru Brna

+420 515 555 549, info@zamekracice.cz

+420 515 555 500, rezervace@eﬁhotel.cz

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

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

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

eFi Hotel, Bratislavská 52, 602 00 Brno-Zábrdovice

www.zamekracice.cz

www.eﬁhotel.cz
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HLUBOKÁ:
PŘEKVAPENÍ OD VYDER

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

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

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

FOTO: MAFRA, PETR LUNDÁK, MARTIN POLÍVKA
INZERCE

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

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

ZLÍN: OBŘÍ
SUDOKOPYTNÍCI
Z INDIE

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

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

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

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

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

Hledáte rodinný dům,
byt či pozemek?

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

Přes

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

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL

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

www.penzionboskovstejn.cz

tel.: 727 842 057

70 000
nemovitostí z celé ČR

www.reality.idnes.cz

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

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

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

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

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

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

FOTO 3 x | DREAM RACE

V PL N É M PR O U D U

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Příprava na léto
Chraňte svůj zrak
silou borůvek

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

P

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

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

V

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

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

T

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

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

K

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

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

Prkno pro začátečníky:
široké, nafukovací, půjčené

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

Procházka
po hladině.
Češi objevují
paddleboard

Nikde nikdo Výlet na paddleboardu po Labi.

FOTO | MARTIN VESELÝ, MAFRA

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

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

I

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

„Prkna z Havaje“.
Náčelník měl
plovák nejdelší

P

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

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

děti. Další takové akce se konají například 11. července v Jablonci nad Nisou,
25. a 26. července v Neratovicích,
1. a 2. srpna v Brně na přehradě, paddleboardy se představí také v Berouně,
Nymburce či na Vranovské přehradě.
Velká půjčovna a testovací centrum,
kde profesionálové dají zájemcům kompletní instruktáž, funguje přes celé léto
v Praze na přehradě Džbán, půjčovny
jsou i v Týnci nad Vltavou, Třeboni, na
Brněnské přehradě a mnoha dalších místech. Více informací na webu cfsup.cz.
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Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 37 %
SELVO 41000

79 900 Kč

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

Autobaterie Kopečný s.r.o., Trnava 215,
tel.: 724 319 325, 568 823 537

Jihlava

elektrokola-skutry.cz - ADOVE, Fritzova 4,
tel.: 776 458 817

Další nejbližší prodejny: Havl.

Brtnice

START Zelený, náměstí Svobody 254,
tel.: 567 216 388, 777 743 410

Boskovice

TLAMKA s.r.o., Chrudichromská 1b,
tel.: 516 456 297, 777 064 225

Brod, Čechtice, Brno, Vlašim a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz
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Česká republika

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

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

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

INZERCE

PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

/

MALOTRAKTORY

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

/

KARTÁČE

/

ŠTÍPAČ
ČE

/

A DALŠÍ

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

Ani Carter, ani Joe
Motorové
é sekačky
č od

Bubnové sekačky od

4 890 Kč

19 990
90 Kč

Travní traktory od

Malotraktory s vozíkem od

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

47 490 Kč

Mulčovače / vyžínače křovin od

27 990 Kč

51 910 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Boskovice, TLAMKA-ZAHRADNÍ TECHNIKA, Chrudichromská 1b, T 516 456 297, 777 064 455 / Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T
548 531 294 / České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 / Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T
569 425 052 / Chotěboř, Lébl s.r.o., 5.května 366, T 724 868 848 / Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 / Moravský Krumlov,
JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 / Strakonice, Milisterfer, s.r.o., Volyňská 97, T 777 993 399 / Tábor, HUTAB s.r.o., Chýnovská
2989, T 381 212 153 / Žďár nad Sázavou, ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o., Brodská 104, T 566 627 075

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

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

Vážení čtenáři
a fandové
Vysočiny

O

citli jsme se v době, která nás
nutí změnit zaběhlé zvyky,
přehodnotit to, co dosud platilo, a čelit novým výzvám. Je
jasné, že ekonomický propad
uplynulých měsíců se dotkne každého
z nás, ale i přesto si myslím, že všechno,
co jsme prožili, mělo také nějaká pozitiva.
Konečně jsme našli čas poznat nádhernou přírodu Vysočiny, objevovat
skrytá zákoutí, pátrat po méně známých
historických památkách. Vždyť Vysočina, to nejsou jen skvosty zapsané na seznamu UNESCO, ale i řada zajímavých
zámků a zámečků, hradů a jejich zřícenin, rozmanitého přírodního bohatství.
Věděli jste, že v našem kraji máme step,
vodopád, kaňon, úzkokolejnou trať
nebo pomyslné mravenčí město a že tu
leží srdce České republiky...? S malou
nadsázkou lze říct, že mnoho světových
unikátů má v Kraji Vysočina své zmenšené kopie.
A je tu další obor, jímž se Kraj Vysočina
může pyšnit a který má v našem regionu

dlouhou tradici a propojuje v sobě jak řemeslnou zručnost, tak cit pro umění – je
to SKLÁŘSTVÍ. Užijte si tedy rok 2020
jako Rok skla a seznamte se s prací mistrů sklářů a brusičů, talentovaných umělců i studentů našich uměleckých škol.
Na své si přijdou také děti, pro něž jsme
připravili turistickou hru Vysočinou za
skleněnkou, která je provede po nejzajímavějších sklářských místech.
Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré, a já s tím souhlasím. Využijme proto
jedinečnou příležitost poznat Vysočinu
zblízka. Jaký způsob zvolíte, už je jen na
vás. Můžete vyšlápnout s batohem po některé ze značených turistických tras, sednout na kolo a užít si kopcovitou krajinu,
nebo vyrazit autem do některého z měst
za historickými památkami. Určitě nebudete litovat, protože DOVOLENÁ DOMA,
TO JE DOVOLENÁ NA VYSOČINĚ!
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
vysocinakraj
www.kr-vysocina.cz

Velkým bohatstvím regionu je sklářství.
Vysočina sklářská zve návštěvníky a turisty k rozžhaveným pecím velkých skláren
i malých hutí, k ochutnávkám historie
i současnosti sklářského řemesla. Turistická hra Vysočinou za skleněnkou provede
děti po sklářských místech.

Patříte-li k milovníkům piva a dobré
gastronomie, vydejte se po vysočinských
pivovarech. Nasbíráte nejen nevšední zážitky, ale dozvíte se mnohé z historie tradičního řemesla.

Na Vysočině je taky spousta jezdeckých
stanic, i s ubytováním. Ochlazení v horkém létě nabízí třeba Vodní ráj Jihlava,
už 20 let největší akvapark v kraji. V krajském městě si přijdou na své milovníci
sushi, v Cityparku se otevře první restaurace running sushi na Vysočině.
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Pojďte s námi k rozžhaveným
pecím sklářských hutí

V

ysočina sklářská zve návštěvníky a turisty k rozžhaveným pecím velkých skláren i malých
hutí, k ochutnávkám historie i
současnosti sklářského řemesla. Nabízí výstavy, živé ukázky skláření,
dětskou hru Vysočinou za skleněnkou, výtvarné dílny a jarmarky.
Sklářství je bohatstvím Vysočiny. Dílo
zdejších mistrů sklářů putuje do celého
světa. Vždyť také vyrábějí vše, od skleniček a užitkového skla přes tavené plastiky, vitráže, mozaiky, vánoční ozdoby až
po šperky z Tiffany vitráží nebo vinutých
a foukaných perel.
Už jste někdy byli přímo ve sklářské huti? Cítili jste žár z rozpálené pece
a pozorovali skláře v rozhalené košili,

kterak noří píšťalu do pánve, nabírá roztavenou sklovinu, fouká a točí píšťalou
a pod jeho šikovnýma rukama pomalu
roste křehká křišťálová krása? Je to
dechberoucí zážitek!
VYSOČINOU ZA SKLENĚNKOU
Turistická hra Vysočinou za skleněnkou
provede děti po sklářských místech. Nabízí zážitky i nové poznatky.
Tištěného průvodce hrou si vyzvedněte ve vybraných informačních centrech,
herních a sklářských místech a vydejte se
po stopách sklářské historie do zámku,
hradu, muzea či galerie. Projděte se v krajině sklářů po naučné stezce nebo navštivte opravdovou huť, ve které se sklo
stále vyrábí. Průvodce vám nejen poradí,

kde vás čekají zajímavé zážitky, ale rovněž vám prozradí, z čeho a jak se sklo vyrábí, jaké nástroje jsou k výrobě zapotřebí a jakými technikami se sklo zkrášluje.
Navštivte sedm herních míst, kde získáte nápovědy k otázkám z průvodce, razítko do herního kuponu a skleněnku. V posledním navštíveném herním místě si vyzvedněte skleněnou odměnu. Posbíráte-li všech sedm razítek, můžete soutěžit
o deset deskových her Vysočina.

HERNÍ MÍSTA
Huť Jakub Tasice 1, Tasice-Bělá, 584 01
Ledeč nad Sázavou
Hrad Ledeč nad Sázavou Husovo nám.
7, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Zámek Světlá nad Sázavou Zámecká 1,
582 91 Světlá nad Sázavou
Sklárna Svoboda Karlov 31, 591 01 Žďár
nad Sázavou
Sklářská huť U Hrocha Škrdlovice 272,
591 01 Žďár nad Sázavou
Horácké muzeum Vratislavovo nám.
114, 592 31 Nové Město na Moravě
Milovská naučná stezka obec Křižánky
(razítko získáte v obecní kavárně, Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky)

AKCE VYSOČINY
SKLÁŘSKÉ
Živá ruční výroba skla v Huti Jakub
4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., Tasice
Den otevřených dveří ve výrobně
vánočních ozdob
22. 8., 8.00–14.00, Horní Bradlo
Návštěvník projde celou výrobu, foukání, malování, stříbření, smáčení, dekorování ozdob.
Sklářská pouť na hradě v Ledči nad
Sázavou
12. 9., Ledeč nad Sázavou
Tradiční staročeská pouť, tentokrát tematicky věnovaná sklářům. Ukázky sklářského řemesla, sklářská pec, bohatý doprovodný program ke stálé expozici Sklářství na Vysočině.
Dny otevřených ateliérů
3.–4. 10., Vysočina
Slavnost výtvarného umění a tradičních
řemesel po celé Vysočině. Návštěvy ateliérů s možností vyzkoušet si výtvarné
techniky a postupy.
Kalendář všech akcí Vysočiny sklářské:
www.vysocina.eu
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Ochutnejte lákavě
orosenou Vysočinu

K

de se pivo vaří, tam se dobře
daří, to všichni dobře znají z lidové písničky. V Čechách
se vaří pivo už víc než tisíc let
a Vysočina není výjimkou.
Patříte-li k patriotům, milovníkům
piva a celkově dobré gastronomie, neboť
dobré pivo a dobré jídlo k sobě neodmyslitelně patří, vydejte se s námi po vysočinských pivovarech. Nasbíráte nejen nevšední gastronomické zážitky, ale dozvíte se mnohé z historie tradičního řemesla. Třeba v Muzeu rakousko-uherského
pivovarnictví v Dalešicích. Velkým a nadmíru příjemným bonusem při putování
Pivovarskou stezkou
Vysočiny pak je
poznání těch
nejkrásnějších míst
našeho
čistého
kraje.
Teď
už stačí
jenom

dobře si to všechno naplánovat. Můžete
přitom využít našich tipů na zajímavé výlety po okolí pivovarů. Dobré občerstvení je zaručeno.
Pivovarská stezka Vysočiny se rozrostla
na šestnáct pivovarů:
1. Pivovar Jihlava
2. Rodinný pivovar Bernard
3. Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod
4. Rodinný minipivovar Pacov
5. Akciový pivovar Dalešice
6. Pivovar Jelínkova vila Velké Meziříčí
7. Balónový hotel a pivovar Radešín
8. Pivovar Kozlíček Horní Dubenky
9. Želivský klášterní pivovar
10. Podklášterní pivovar Třebíč
11. Račínský minipivovar Richard
12. Pivovar Kamenice
13. Pivovar Trojan Telč
14. Panský pivovar Telč
15. Horácký pivovar Jihlava
16. Měšťanský pivovar Polná

Pravidla Pivovarské stezky
Pivovarskou stezkou Vysočiny se může

vydat každý návštěvník kraje, kterému je
více než osmnáct let. Během roku navštíví pivovar, dá si pivo, sbírá razítka, závěrem získá upomínkový půllitr s logem Pivovarské stezky Vysočiny a koncem roku
se pak může zúčastnit slosování o další
ceny. Herní karta Pivovarské stezky Vysočiny je k dispozici ve všech TIC Kraje Vysočina a v zúčastněných pivovarech.
Tipy na výlety s pivem a ubytováním
www.vysocina.eu
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Na koňském hřbetu
hodíte starosti za hlavu

N

ejkrásnější pohled na svět je
z koňského hřbetu. Souhlasíte? Nebo jste to ještě nezkusili? Tak neváhejte, vždyť všechno je jednou poprvé. Kůň je
obdivuhodné inteligentní zvíře a přímý
kontakt s ním vám přinese nezapomenutelný zážitek. Na Vysočině je spousta jezdeckých stanic i s ubytováním, kde můžete získat základní jezdecký výcvik. Zkušení koňáci si mohou koně půjčit a využít
třeba i zdejší jezdecké stezky. A věřte, až
vyrazíte na vyjížďku malebnou krajinou
Vysočiny, všechny starosti hodíte za hlavu a bude vám fajn.

JIHLAVSKO
Q RANCH u pramene Dyje
Ranč v Bezděkově nabízí dovolenou
v koňském sedle i bez něj. Ubytování je
v apartmánech hotelového typu, v penzionu nebo jen v běžné turistické třídě,
vybere si každý. Majitelé ranče nabízejí
vyjížďky na koni pro úplné začátečníky
i pokročilé jezdce, výcvik na jízdárně, vícedenní pobyty zaměřené na westernové
ježdění, ale také pořádání firemních a společenských akcí. Ustájí vám tu
i vlastního koně. Pro zpestření programu
je v areálu možnost rybolovu, grilování,
wellness (vířivka, sauny, masérské služby, solná jeskyně) či ochutnávky vín
v kombinaci s nakládanými sýry. Děti se
zabaví třeba dováděním v zorbingových
koulích.
Tipy na výlety:
Roštejn – šestihodinový výlet na koni pro
zkušené jezdce
Třešť (8 km)
Telč (11 km)

Kontakt:
Q RANCH u pramene Dyje
Pavlov-Bezděkov
589 01
Karla Mendlová
739 030 607
E-mail:kajaqranch@seznam.cz (objednávka vyjížďky, ubytování a přihlášky na
akce)
www.qranch.cz

Hospodářský dvůr Bohuslavice
Jezdecké centrum najdete i v Bohuslavicích u Telče. K dispozici je ubytování
v penzionu, restaurace, sportovní i turistická stáj, hipoterapie. Můžete jezdit na
koni, oslu či poníkovi nebo vyzkoušet
jízdu s bryčkou. Děti nadchne malá zoo
s hospodářskými zvířaty, jako jsou koně,
kozy, drůbež, ovce, osli, ale i jelen, lamy,
pávi, exotické ptactvo a jiné drobné zvířectvo. Můžete zde strávit dovolenou, uspořádat firemní akci či školu v přírodě. Pobyt
si můžete zpestřit rybařením, návštěvou
pálenice, venkovní posilovny, pro děti je k
dispozici hřiště s originálními atrakcemi.
Tipy na výlety:
Nová Říše (2 km) – klášter, novoříšská keramika s možností malování
Telč (12 km) – rozhledna Oslednice s výhledem na město památek UNESCO, Velkopařezitý rybník, kemp Řásná
Kontakt:
Hospodářský dvůr, s. r. o.
Bohuslavice 10
Telč
588 56
+420 724 13 88 75
info@hospodarskydvur.cz
www.hospodarskydvur.cz

PELHŘIMOVSKO
Resort Svatá Kateřina
Léčivý pramen sv. Kateřiny u Počátek, jehož vodou se dle Hájkovy kroniky léčila
už vojska Jana Žižky, čistý vzduch, pozitivní energie, právě v takovém místě
vznikly lázně a nyní se zde nachází Resort Svatá Kateřina. Nabízí ubytování,
zdravé jídlo, wellness, ajurvédskou terapii, kamenný kruh a v neposlední řadě
i turistickou stáj. Zájemci o jízdy na
koni mohou začít základním výcvikem
a pokračovat několikahodinovými výlety
do lesů a luk v okolí. Nechybí ani nabídka
vyjížďky s kočárem taženým koňmi.
Mimo aktivit s koňmi si lze zahrát golf, zacvičit jógu, užít si další sporty.
Tipy na výlety:
Kamenný kruh druidů (novodobá replika
megalitické stavby, místo pro intenzivní
relaxaci)
Naučná stezka K pramenům Počátek
a okolí (pramen sv. Kateřiny, pramen
řeky Jihlavy, pramen sv. Markéty, pramen sv. Vojtěcha)
Kontakt:
Resort Svatá Kateřina
Svatá Kateřina 327
Počátky
394 64
+420 565 456 666, +420 720 076 927
info@katerinaresort.cz
www.katerinaresort.cz
Farma Hrnčíř
Jezdecká stanice v Proseči pod Křemešníkem je vhodným místem k dovolené jak
pro aktivní jezdce, tak pro začátečníky.
Ti mohou před vyjížďkami do přírody nejprve absolvovat výcvik. Ubytování na farmě je v útulném apartmánu v selském
stylu.
Tipy na výlety:
Křemešník – poutní místo, obří maketa
středověkého hradu Větrný zámek, studánky Stříbrná, Zlatá, U Dubu, periodický pramen, Sluneční paseka, naučná
stezka, křížová cesta, lanové centrum, hotel s restaurací, rozhledna Pípalka
Pelhřimov – Muzem rekordů a kuriozit,
Muzeum strašidel, vyhlídková věž, Muzeum Vysočiny – zámek pánů z Říčan
Kontakt:
Farma Hrnčíř
Proseč pod Křemešníkem 4
Pelhřimov
393 01
+420 728 945 686, +420 723 385 307
farma.hrncir@seznam.cz
www.farmahrncir.cz
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ŽĎÁRSKO
Statek Blatiny
Přímo rodinné péče se dostane hostům
statku v Blatinách u Sněžného u Nového
Města na Moravě. Světnice U Paňmámy
totiž nabízí poctivou českou kuchyni, již
ocenil i Lukáš Hejlík ve své Gastromapě.
Vyjížďky na koních nádhernou krajinou
Žďárských vrchů ocení jak začátečníci,
kteří mohou využít nabídky výcviku, tak
zkušení jezdci. Někoho zláká i vyjížďka
v kočáře. Děti si mohou užít program
s koněm, při němž si vyzkoušejí kartáčování a samozřejmě se i svezou v sedle.
Kontakt:
Blatiny 16
Sněžné u Nového Města na Moravě
592 03
+420 601 365 744
info@statek-blatiny.cz
www.statek-blatiny.cz
Jezdecký klub Blatiny
Služby z oblasti agroturistiky a hipoterapie nabízí i jezdecký klub v Blatinách –
od vyjížděk do přírody přes výcvik až po
jízdu v kočáře. Svého koně si tam můžete
ustájit.
Tipy na výlety:
Nové Město na Moravě (17 km) – Vysočina arena, singletracky, Horácké muzeum
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s expozicí Strašidelné podzemí
Jimramov (6 km) – zřícenina hradu Štarkov, vrchol Prosička
Pohádková vesnička Podlesíčko, Podlesí
u Sněžného
Vesnická památková rezervace Krátká
Jezdecká stanice Opajda
Historicky laděný penzion se středověkou krčmou nabízí ubytování v prostředí
venkovského statku v Horní Rožínce,
možnost projížďky na koni i ustájení
vlastního koně. Příznivci agroturistiky
ocení úzký kontakt s množstvím domácích zvířat chovaných na statku.
Tipy na výlety:
Bystřice nad Pernštejnem (8 km) – Centrum EDEN s farmou a jízdárnou, ekopavilonem, pivovarem i horáckou vesnicí,
park miniatur
Dolní Rožínka – Draxmoor
Zvole – Šiklův mlýn, westernové městečko
Kontakt:
Penzion Opajda
Horní Rožínka 4
Dolní Rožínka
592 51
+420 739 034 453
vetesnik.l@seznam.cz
www.opajda.cz

HAVLÍČKOBRODSKO
Džekův ranč
Dovolenou v tiché pohodě rodinného
penzionu na pomezí Žďárských vrchů
a Železných hor nabízí ranč s restaurací,
minipivovarem, jízdárnou i vlastní oborou s ovcemi, berany, slepicemi, daňky,
oslem i čínským prasetem. Zkušení instruktoři jízdy na koni se věnují začátečníkům. Zdatnější jezdci si užijí vyjížďky
po malebném okolí, v sedle i v kočáře.
Tipy na výlety:
Krucemburk – pamětní síň a hrob malíře
Jana Zrzavého
Vojnův Městec – Království loutek
Chráněná alej Staré Ransko
Naučné stezky Sobíňov, Údolí řeky
Doubravy
Chotěboř – Čertův stolek, skalní vyhlídka
v údolí řeky Doubravy
Kontakt:
Žďárská ulice 22
Ždírec nad Doubravou
582 63
+420 561 110 747
dzekuvranc@dzekuvranc.cz
www.dzekuvranc.cz

INZERCE

Slunce, voda, zábava.
Jihlava má Vodní ráj

P

otřebujete zažít pořádné osvěžení těla i mysli? Pokud se zrovna
nacházíte na Vysočině nebo cestujete po D1, namiřte si to do
Vodního ráje Jihlava.
Tento sportovně-relaxační areál je otevřený celoročně. Kromě několika bazénů
a vodních atrakcí nabízí i sportovní a wellness služby. Vodní ráj je svou kapacitou 2
400 míst ve venkovní a 240 míst v kryté
části areálu už 20 let největším akvaparkem na Vysočině. Každý rok projde jeho
branami v průměru 180 tisíc návštěvníků.
Areál Vodního ráje má dvě hlavní části.
Krytá část je otevřená po celý rok a najdete v ní spoustu zábavních prvků. Tím základním je velký rekreační bazén o rozloze 330 metrů čtverečních. V něm si můžete vyzkoušet řadu atrakcí, například podvodní vzduchovače, chrliče, vodní clonu,
vodopády, podvodní osvětlení nebo oblíbenou divokou řeku, ve které vás unáší
proud vody stále dokola. Stěnové masážní trysky a perličková lůžka vás dokonale
zrelaxují. Z hlavního bazénu je to jenom
pár kroků do venkovního vyhřívaného bazénu, v němž můžete relaxovat, i když
venku třeba mrzne. Asi největším lákadlem je krytý tobogan o délce 108 metrů.
Nejmenší děti se mohou vydovádět v dětském brouzdališti hned vedle velkého bazénu. Součástí krytého areálu Vodního
ráje je také sauna, parní lázeň a solárium.

Milovníci masáží si zde mohou vybrat
hned z několika druhů.
V letním venkovním areálu najdete čtyři bazény s ohřívanou vodou – velký rekreační bazén s několika vodními atrak-

BEACHVOLEJBALOVÉ LÉTO
VE VODNÍM RÁJI
27.–28. června
Water paradise cup
13.–17. července
Sportovní příměstský tábor
17.–19. července
Český pohár žen
16. srpna
Open Mix Sunday Cup
5. září
Turnaj losovaných mixů

cemi, 25 metrů dlouhý plavecký bazén
s pěti drahami, zábavní dětský bazén
s vodním hradem a samozřejmě brouzdaliště pro koupání nejmenších dětí. Součástí venkovního areálu akvaparku je
9 000 metrů čtverečních travnaté plochy
ke slunění a odpočinku. A pokud se vám
zrovna nechce do vody, můžete být s dětmi v dětském koutku, zkusit si zacvičit na
fitness prvcích nebo si dát něco dobrého
z nabídky občerstvení. V neposlední řadě
je dobré zmínit, že ve venkovní části akvaparku je zajištěn bezbariérový přístup.
Vodní ráj Jihlava je zkrátka dobrá volba pro všechny příznivce rekreačního plavání, opalování u vody a rodinné zábavy.
Provozovatelem Vodního ráje jsou Služby města Jihlavy.
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Navštivte pohádkovou Telč

P

řijeďte do jednoho z nejkrásnějších měst České
republiky, do pohádkové
Telče na Vysočině. Využijte příjemné ubytování
v místních penzionech a hotelích
a občerstvěte se v restauracích či na předzahrádkách místních podnikatelů a nechte se unést krásou renesance náměstí Zachariáše z Hradce lemovaného honosnými měšťanskými domy s podloubími
a bohatě zdobenými štíty.
Současné město nabízí návštěvníkům
živé setkání se všemi stavebními slohy

minulého tisíciletí. Centrum města
se zámkem tvoří jedinečný historicky architektonický komplex, který
je od roku 1992 zapsán na seznamu
světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO.
Jestliže je Telč známá díky své kráse, zachovalosti náměstí a zámku, zasluhuje
její okolí nemenší pozornost. Navštivte
Státní zámek Telč, Telčské podzemí, vyhlídkové věže a rozhlednu… Využijte vycházkové trasy do okolí, cyklotrasy i novinky letošního roku – zážitkový Ranč,
singletrailové terénní stezky pro horská
kola i jízdu na paddleboardech po telčských rybnících. Nezapomeňte navštívit
Muzeum techniky a centrum volnočasových aktivit Panský dvůr.
Více na www.telc.eu

POZVÁNÍ NA VYBRANÉ AKCE
4.–14. 7.
Francouzsko-česká hudební akademie
Mistrovské kurzy pro mladé hudebníky
propojující českou a francouzskou kulturu, koncerty
www.akademietelc.cz

10.–12. 7.
Mezi dvěma branami
Retro závod automobilů vyrobených do
roku 1939
www.mezi2branami.cz
24. 7. – 9. 8.
Prázdniny v Telči
Festival - koncerty, divadla, výstavy, nocturna, pohádky
www.prazdninyvtelci.cz
25.–26. 7., 1.–2. 8., 8.–9. 8.
Parní léto
Jízdy parního vlaku s doprovodným programem
2. 8.
Běh městem šťastných lásek
Benefiční sportovní happening na podporu domácího hospice Sdílení
www.sdileni-telc.cz
www.behyprohospice.cz
15. 8.
Zatrestband na náměstí
Petr Píša a jeho kapela hrají všem
21.–23. 8.
Balony nad Telčí
Létání horkovzdušných balonů
www.telc.balon.cz

V centru Jihlavy přibude
nová japonská restaurace
O

d konce června si v centru Jihlavy
přijdou na své milovníci sushi.
V nákupním centru Citypark se
otevírá první restaurace running sushi na
Vysočině. Fungovat bude na principu „all
you can eat“ – tedy sněz, co můžeš.
Maki, nigiri, sašimi – zní vám to jako přezdívky spolužáků ze základní školy? Pod
názvy se však skrývají různé druhy tradičního japonského jídla sushi. Rolky z rýže,
mořských řas a zeleniny či čerstvých ryb si
již v některých městech na Vysočině můžete v restauracích běžně objednat. Do jihlavského Cityparku však míří horká novinka:
running sushi, kdy si zákazníci mohou vy-

bírat z připravených sushi na běžícím pásu
přímo u stolů pro hosty. Její slavnostní otevření je v plánu na konci června. Kromě
vnitřních prostor restaurace, která se bude
nacházet směrem k ulici U Dlouhé stěny,
zde bude i možnost posezení na venkovní
zahrádce.
Running sushi je relativně běžné ve větších městech v Česku. Na Vysočině však restaurace tohoto typu chybí. Počáteční náklady jsou totiž navýšeny o technologii běžícího pásu, která oblíbenou japonskou pochoutku rozváží až k hostům. A jaké jsou
výhody tohoto systému obsluhy? Host si
nemusí kupovat předdefinované menu,

jako je tomu běžně v sushi restauracích,
ale může si vybírat ze všech druhů sushi,
které kuchař průběžně doplňuje na pojízdný pás. „Naše chystaná restaurace bude
mít navíc tu výhodu, že bude fungovat v režimu sněz, co můžeš. Znamená to, že host
si zaplatí hodinový vstup a následně si už
jenom vybírá, co mu pás doveze přímo až
k jeho stolu. O výši takového vstupu diskutujeme, aby byl dostupný, a můžeme předeslat, že se bude pohybovat v řádu několika stokorun a bude odstupňovaný podle
denní doby,“ přibližuje princip fungování
nově chystané restaurace ředitelka Cityparku Eva Blažková.

První historické zmínky o sushi pochází z 8. století našeho letopočtu. Na počátku novověku bychom sushi mohli dokonce označit za „krabičkovou dietu“. Právě do dřevěných
krabiček se totiž původně připravovalo. Moderní podoba sushi, jak ho známe dnes,
vznikla v 19. století jako japonská forma „fast foodu“, kdy trhovci na ulici prodávali rýžové hnětenky pokladené plátky ryby jako rychlou formu občerstvení. V současnosti
rozlišujeme jako základní druhy: maki, kdy jde o rolku mořské řasy plněnou rýží, wasabi
a zeleninou či rybou, a nigiri, což je rýžová hnětenka potřená wasabi s plátkem ryby.
Sushi je mimochodem považováno za jedno z nejzdravějších jídel na světě.
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Panský dvůr Telč
pro celou rodinu

O

tom, že v Telči najdete krásné historické centrum a zámek, jenž je klenotem moravské renesanční architektury,
asi většina ví. V jejich těsné
blízkosti, jen kousek od zámeckého parku, se ale nachází další objekt, který rozhodně stojí za pozornost. Bývalý panský
statek, dnes Panský dvůr Telč – místo,
kde se podařilo citlivě skloubit historii s
moderními trendy.
V minulosti tento statek, respektive velkostatek šlechtického rodu PodstatskýLichtenštejn fungoval jako důležité hospodářské zázemí a zásobovací jednotka
telčského zámku. Zdařilou rekonstrukcí
se proměnil v centrum volnočasových aktivit a turistiky s velkorysým a kvalitním
zázemím pro příchozí návštěvníky i ubytované hosty. Díky tomuto unikátnímu
projektu revitalizace získaly zanedbané
hospodářské budovy moderní vizáž, aniž
by se vytratil jedinečný nádech historie,
a staly se místem plným života, kultury i
dobré gastronomie.
Paleta služeb a aktivit pro celou rodinu
je skutečně pestrá a stále se rozrůstá.
Magnetem pro malé i velké je horolezecká stěna a speciální lanový park umístě-

ný v rozlehlých prostorech bývalé stodoly. Dřevěné prolézačky, vratké žebříky,
spletité systémy lan i pavučina překážek
prověří obratnost, kterou si může každý
otestovat i na horolezecké stěně o ploše
200 metrů čtverečních a impozantní výšce téměř jedenáct metrů. Vyzkoušet si
můžete i speciální disciplínu – drytooling, která je příbuzná lezení. Vybaví vás
zde cepíny a samozřejmě přilbou, jen kuráž si musíte pořídit sami. Ale žádné obavy, začátečníkům pomůže trenažér a na
své si přijdou naopak i zdatní lezci na náročnějších úsecích.
Kdo dává přednost klidnější zábavě,
může navštívit moderní tematické expozice. Ta o rybníkářství vás přenese do
16. století, kdy toto odvětví v Telči zažívalo největší rozmach a šlechtic Zachariáš z Hradce mohl s potěšením sledovat zakládání nových rybníků kolem. Expozice o lesním hospodářství vás zasvětí do tajů dalšího z důležitých hospodářských oborů telčského panství. V dalších expozicích se seznámíte s autentickým životem na statku v dobách
minulých. Dobová světnička, předměty
denní potřeby, ale i zemědělské nástroje a hospodářské stroje, to vše najdete
ve zrekonstruované budově barokní konírny. Už tak poutavé a moderní expozice ještě oživují zábavné aktivity, jako například trefit šiškou do koše, poznat zvířata i jejich stopy nebo chytat ryby na
dřevěný prut. Rájem pro děti a vlastně
i pro rodiče je Herna u zvířátek. Nejmenší návštěvníky zde čekají veselé dřevěné
prolézačky, kolotoč nebo skluzavka a ro-

diče si oddechnou u šálku kávy v prostředí příjemné kavárny.
Dalším lákadlem pro děti jsou zvířátka
živá. V letních měsících můžete v Panském dvoře zahlédnout ovečky spokojeně se pasoucí na paloučku.
NOVÝ ŘEMESLNÝ PIVOVAR
S RESTAURACÍ, UBYTOVÁNÍ
V PŘÍJEMNÉM PENZIONU
Nejnovějším „přírůstkem“ a rozhodně
i tahákem v Panském dvoře je vlastní pivovar. Vaření řemeslných piv pod vedením zkušeného sládka Marcela Hofmana
perfektně doplňuje nabídku zdejší restaurace, kde se výtečně vaří. Pro zájemce,
kteří chtějí nahlédnout do zákulisí pivovaru, seznámit se s pivovarnickým řemeslem a také ochutnat čtyři druhy piv je připravena exkurze, kterou vede samotný
pan sládek. Po takovém zážitku je nejlepší se ubytovat přímo v Panském dvoře,
v novém příjemném penzionu.
A ráno třeba vyrazit na kola do překrásného okolí, Panský dvůr je skutečně ideálním místem pro rozmanité pěší i turistické výlety. Tipy na ně vám ochotně poradí
na infocentru, které sídlí přímo v areálu.
A dokonce si zde můžete zapůjčit elektrokolo!
Pro firmy jsou k dispozici krásné multifunkční sály s vlastním zázemím a technickým vybavením. Místo je jako stvořené třeba pro konferenci nebo teambuilding.
A umějí tu dělat i koncerty, výstavy, svatby,
příměstské tábory nebo pivní festival. Příležitostí a důvodů, proč navštívit Panský
dvůr je zkrátka dostatek, tak neváhejte!
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Třešť: město plné zážitků

M

ěsto se šesti tisíci obyvateli ležící mezi krajskou Jihlavou a
renesanční Telčí má v rukávu trumfy, které jen tak někdo nepřebije.
Předně je to více než 200letá neutuchající betlémářská tradice. Kde jinde než
právě v Třešti na vás dýchne vánoční atmosféra třeba i v srpnu? V místním muzeu jsou totiž betlémy k vidění po celý
rok. Během dvou století vyřezali mistři
řezbáři desetitisíce figurek, postavili stovky betlémů a v posledních letech dali
vzniknout tradici s názvem Dřevořezání.
Každý z účastníků této svébytné akce zanechá v Třešti figurku, která putuje do
společného betléma, jenž čítá více než 1
200 figurek. Betlém je k vidění v expozici
betlémů v Schumpeterově domě – a není
jediný. K obdivování jich je hned několik,
od papírových po dřevěné, nebývalých
rozměrů i jeden v životní velikosti. Přesvědčte se sami!
Vedle této křesťanské tradice jsou stále
patrné stopy po židovské komunitě, která zde žila do 2. světové války. Křivolaké
uličky, synagoga, působivý hřbitov či osoba Franze Kafky – i to je třešťské židovství. Náměstí dominují největší sluneční
hodiny svého druhu v Evropě, na nichž
se navíc mění letní a středoevropský čas.

SLAVNÝ RODÁK S BUŘINKOU
Nevšední pohlednici si můžete pořídit,
pokud vystoupáte po trase Křížové cesty nad město. Kovaná skulptura vznikla
v místní kovárně. Součástí atrakce je
i „levitující“ vykovaná buřinka s deštníkem, neodmyslitelně náležících k legendární filmové postavě pana Tau, kterého kouzelně ztvárnil třešťský rodák
Otto Šimánek. Nechybí ani nápis v duchu prvorepublikových pohlednic
„Pozdrav z Třeště“. Vystoupáte-li po
schůdkách a vsunete hlavu do buřinky,
stanete se součástí „pozdravu“ a na
chvilku také filmovou hvězdou. Pokud
si s fotografií trochu pohrajete, v rámu
se objeví také věže zámku a kostela.
Vznikne tak zcela originální fotografie
z výletu.
Během letních dnů se osvěžte na příPŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ MALVÍNY

„POZDRAV Z TŘEŠTĚ“
rodním koupališti Malvíny, kde se voda
čistí biologickou cestou. Na tomto koupališti nemá chemie co dělat. Voda se tu čistí pomocí rostlin a filtračních substrátů.
Pokud i vám vadí chlór v bazénech nebo
prostě a jednoduše nestojíte o pálení očí
a suchou kůži, pak může být koupání v biotopu tou správnou volbou. Koupaliště
se nachází v poklidné části Třeště. Nicméně ze samého centra města je to necelého půl kilometru cesty. Na nejmenší děti
čeká brouzdaliště s maximálně 40 cm
vody. V plavecké části dosahuje hloubka
2,6 m. Koupaliště nabízí atrakce v podobě vodního hřibu a chrličů. Děti se navíc
mohou vyřádit na šestimetrové skluzavce. Pokud nechcete jen tak polehávat a
slunit se, pak můžete zvolit i aktivní formu odpočinku a zahrát si s přáteli plážový volejbal.
A až budete přesyceni pulzujícím městem, vyjděte nad Třešť a zdolejte Špičák
s jeho 734 m n. m., nebo se nechte na šlapadle unášet šumící hladinou Váňovského rybníka. Stojí to za to!
www.trest.cz, @MestoTrest
http://koupaliste-malviny.cz/
NÁMĚSTÍ S NEJVĚTŠÍMI
SLUNEČNÍMI HODINAMI

KULTURNÍ TIPY

4. 7. Schumpeter Open Air
Theatre
Hraje Třešťský průměr. Zahrada
Schumpeterova domu od 20.00.
4.–8. 7. Filmové léto
Letní kinematograf bří Čadíků,
“zimák” po setmění, nejdříve od
21.15, vstupné dobrovolné.
16. 7. Koncert kapel Oči a Znitra
Pop-rock na náměstí TGM od
18.00.
23. 7. Pinocchio
Pohádka pro děti, hraje Divadlo
Já to jsem. Náměstí TGM od
18.00.
26. 7. a 8. 8. Léto s párou
Zábavné odpoledne na vlakovém nádraží, jízdy parním vlakem.
30. 7. Koncert kapel Vzhůru
a níž a Summer in Head
Náměstí TGM od 18.00.
5. 8. Dan Vertígo s kapelou
Koncert na náměstí TGM od
18.00.
6. 8. Zvířátka a loupežníci
Pohádka pro děti, hraje Dřevěné
divadlo. Náměstí TGM od 18.00.
13. 8. Vojta Kiďák Tomáško
Folk na náměstí TGM od 18.00.
20. 8. Dostaveníčko
s dechovkou
Hraje Bohemia Brass Jiřího Cáby.
Náměstí TGM od 18.00.
27. 8. Dobrá pára
Country na náměstí TGM od
18.00.

Náš kraj

26. června 2020 27

Brtnice: historické
město roku 2018

M

alebné město na Vysočině
se nachází na březích stejnojmenné říčky a jeho jméno je odvozeno od brtí, tedy
dutin stromů, v nichž žily
včely a shromažďovaly tam med. První
písemná zmínka o Brtnici pochází
z roku 1234. V průběhu staletí spravovaly Brtnici dva významné rody. Do roku
1623 to byl rod pánů z Valdštejna a poté
italský rod z Collalta a San Salvatore.
Jeho členové dále zvelebovali městečko
barokními stavbami, přestavbami a so-

chami, a tak mu vlastně vtiskli současný charakter.
V historickém jádru je několik významných památek. Patří mezi ně hlavní dominanta – zámek, kostel sv. Jakuba, klášter
se zámeckým kostelem sv. Karla Boromejského a bl. Juliány se zahradní vyhlídkou,
hřbitovy s kaplí sv. Floriána, židovské
hřbitovy, kaple P. Marie Pomocné, barokní mosty se sochami světců, votivní sloupy a kašny. Zaujme i krásné historické náměstí s měšťanskými domy a renesanční
radnicí. V dolní části náměstí upoutá objekt rodného domu Josefa Hoffmanna, významného architekta a designéra z 1. poloviny 20. století. V budově, která byla přestavěna do podoby, již jí vtiskl Hoffmann,
je teď muzeum a knihovna.
Přírodními a historickými krásami Brtnice a okolí „provede“ návštěvníka informační systém se zastaveními – Brtnická
stezka – přírodou ke kulturní promenádě.

Výchozím bodem stezky je zřícenina
hradu Rokštejn poblíž soutoku řeky Jihlavy a Brtnice, na trase cyklostezky Jihlava
– Třebíč – Raabs. Hrad je poprvé připomínán roku 1289 a díky detailnímu archeologickému průzkumu patří k nejlépe probádaným středověkým hradům u nás.
Součástí stezky je i muzejní expozice
s názvem Z dávných i nedávných dob Brtnice a okolí, kterou najdete v Brtnici
v Domě Valdštejnů, sídle IC.
Město plné života, kulturního dění
a památek s bohatou historií, získalo ocenění Historické město roku za rok 2018
za dlouhodobou péči o památky a udržování kulturního dědictví.
Informační centrum Brtnice
nám. Svobody 74, 588 32 Brtnice
tel. 567 571 722, 727 978 049
e-mail: infocentrum@brtnice.cz
www.brtnice.cz

INZERCE

lÉto v luKÁCh nad Jihlavou

Koupaliště luKa nad Jihlavou

otevřeno denně od 10 - do 20 hodin. Vodní atrakce, vyhřívaná voda, dětský bazén, občerstvení.
www.koupalistelukanadjihlavou.cz + fcb koupaliště Luka nad Jihlavou

FEStival MalÝCh pivovaRŮ JihlavSKa
a dEn MiKRoREGionu louCKo

MuzEuM luKa nad Jihlavou

otevřeno v neděli a ve svátky od 15 - do 17 hodin. Do podzimu
probíhá výstava fotografií Vlasty Böhmové pod názvem„Luka a okolí“.

11. července od 14 hodin za zdravotním střediskem v Lukách nad
Jihlavou. Prezentace regionálních pivovarů.Vystoupí kapely ExPáni,
Jarda Hypochondr a divná parta, Oči, Loretta, Morava.
Bohaté občerstvení a doprovodný program.

INZERCE

www.centrum-lihovar.cz
Nad Zámkem 7, Třebíč

STYLOVÁ
RESTAURACE LIHOVAR
ním
t
s
a
l
MINIPIVOVAREM
sv
VELKÝ SÁL (90 osob)

LIHOVARSKÁ ZAHRADA (1500 osob)
MUZEUM VOZŮ JAGUAR
POŘÁDÁNÍ AKCÍ NA KLÍČ

Na dosah jedinečným památkám

UNESCO v TŘEBÍČI

Na Třebíčsku si to zamilujete!
Přijeďte a přesvědčte se

D

estinace Třebíčsko-moravská Vysočina se nachází v jihozápadní části Kraje Vysočina. K oblasti patří kromě Třebíčska také Náměšťsko, Hrotovicko, Jaroměřicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko. Turistická oblast je typická velkým počtem malebných menších měst a vesniček rozmístěných
mezi rybníky, potoky, louky, lesy a remízky.
TŘEBÍČSKO
Centrem oblasti Třebíčsko je město Třebíč, rozkládající se v západní části Moravy na obou březích řeky Jihlavy. Nejvýznamnější památky města – areál bývalého benediktinského kláštera s bazilikou
sv. Prokopa a židovská čtvrť se hřbitovem – jsou zapsány na seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Město
a jeho okolí však uspokojí nejen milovníky historie a kultury, ale také milovníky
přírody – Třebíč se nachází v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České republiky.

JEMNICKO
Jemnice je jedno z nejstarších měst na
Moravě, 40 km jihozápadně od Třebíče.
K rozvoji města přispěl objev ložisek zlata a stříbra. Ve středověku byla Jemnice
královské horní město s rozsáhlými privilegii. Výraznou stopu zanechala v Jemnici jedna z nejstarších židovských obcí
na našem území. Nevšední zážitek v
malebné krajině jihozápadní Moravy
nabízí projížďka výletním vlakem z Jemnice do Moravských Budějovic.

MORAVSKOBUDĚJOVICKO
Město Moravské Budějovice leží na jihozápadním úpatí Českomoravské vrchoviny a vytváří vstupní bránu na Vysočinu.
Dominantu obcí dodnes tvoří venkovské
kostely, kapličky, školy, rybníky nebo
vodní nádrže. Nejen Moravské Budějovice se pyšní svojí historií a památkami,
ale každá obec v oblasti vlastní své historické poklady, dědictví předků, kulturní
bohatství a památky, které stojí za návštěvu – ať už autem, na kole, nebo pěšky.
NÁMĚŠŤSKO
Náměšť nad Oslavou najdete 20 km východně od Třebíče na řece Oslavě. Dominantu města tvoří renesanční zámek postavený v 16. století na místě původního
hradu. Řeku Oslavu překonává pod zámkem most s 20 barokními sochami, historické jádro města
je
památkovou
zónou. Nádherná,
téměř nedotčená
příroda za městem
v údolí řeky Oslavy
je oblíbeným místem pro pěší výlety. Cyklisté ocení hustou síť cyklotras v okolí
města s různou náročností.
HROTOVICKO
Město Hrotovice leží
20 km jihovýchodně od Třebíče. S
historií města a
okolí vás sezná-

mí Muzeum Hrotovicka. Neopakovatelným zážitkem je plavba po Dalešické přehradě lodí Horácko. Milovníky zlatavého
moku potěší návštěva Dalešického pivovaru, známého z filmových Postřižin.
Okolí Dalešické přehrady je protkáno
řadou stezek, jež pěší turisty zavedou
k místním zříceninám nebo zajímavým
vyhlídkám.

JAROMĚŘICKO
Dominantou malebného města je
zámek s francouzskou zahradou a anglickým parkem. Řadí se mezi největší barokní stavby v České republice a je spojen s bohatou hudební minulostí. Básníkovi Otokaru Březinovi, jenž učil na zdejší škole, je věnována expozice v místním
muzeu. Přírodním parkem v údolí řeky
Rokytné prochází nově naučná stezka.
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Přírodní
koupací
biotop
Jemnice
J

ediný koupací biotop, který v současné době funguje na Třebíčsku, najdete v Jemnici.

Co vás na biotopu čeká?
– čistá voda bez dezinfekčních a chemických prostředků, která je vhodná i pro
alergiky
– bazén pro děti – pro plavce oddělená
plavecká část
– zábava na toboganu, skluzavce a dětském sloníkovi
– bezbariérový vstup do bazénu

Náš kraj

– hřiště na plážový volejbal
– relaxace ve stínu vzrostlých stromů
– občerstvení s přilehlou terasou
– sprchy a zamykací skříňky
Jak biotop funguje?
Rozdíl mezi ním a klasickým koupalištěm je v tom, že se snaží o zachování biologické rovnováhy ve vodě. Jeho základ
tvoří přírodní systém, který využívá k čištění vody rostliny. Jedná se o mikroorganismy a bakterie žijící ve štěrku a na kořenech vodních rostlin. Každý biotop má

INZERCE

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s..,
divize Třebíč,
nabízí exkurze na vodárenská zařízeníí
a další zajímavé objekty:
- Vodojem Kostelíček v Třebíči
Třř
s expozicí vývoje
vodárenství, atraktivní vyhlídkou na město a okolí a ﬁlmy
o vodě dle vlastního výběru
- Vodárenský areál Heraltice
- Vodojem Žákova zahrada v Třebíči
Třř
- Čistírna odpadních vod v Třebíči
Třř
- Vodárenský dispečink v Třebíči
Třř
- případně další objekty dle dohody
Kontaktní údaje:
sekretariat@vastr.cz
tel. 568 899 111, 568 899 115, 604 221 955
www.vodarenska.cz
Návštěva objektů je možná po dohodě na uvedených kontaktech,
provázení na vodojemu Kostelíček zajišťuje MKS Třebíč:
Třř
www.visittrebic.eu, info@mkstrebic.cz., tel.: 568 610 021

dvě části, a to část, ve které se lidé koupou, a část, kde se čistí voda.
Kdy můžete biotop navštívit?
Biotop je otevřený pouze v letních měsících.
PO – 13.00–20.00
ÚT–NE 10.00–20.00
(v případě nepříznivého počasí je biotop
zavřený)
Aktuální informace najdete
na www.biotop.jemnice.cz

SLEVA

HLEDÁTE MODERNÍ UBYTOVÁNÍ
V CENTRU PŘÍRODY?
PRÁVĚ JSTE HO NAŠLI!
CETT se nachází v klidném prostředí podhradí
zámku Náměšť nad Oslavou, pár minut chůze
od samotného centra města. Město Náměšť je
známo umístěním v malebném prostředí okolních
lesů a protékající řeky Oslavy, přitom snadno
dostupné z D1 téměř uprostřed ČR.
Celoročně Vám nabízíme ubytování ve stylově
zařízených, komfortních pokojích s celkovou
kapacitou až pro 52 hostů. Všechny pokoje jsou
příjemně zařízené s použitím přírodních materiálů
a disponují vlastní koupelnou.

10%
na vícedenní
pobyty

přírodní
materiály

UBYTOVÁNÍ V KRÁSNÉ
ČISTÉ PŘÍRODĚ VYSOČINY

REZERVUJTE SI VČAS SVOJE UBYTOVÁNÍ A ZÍSKEJTE SLEVU VE VÝŠI 10%
NA VÍCEDENNÍ POBYTY. REZERVACE DO 31. ČERVENCE 2020.
Ubytovaným
hostům v jídelně
s jídelním sezením
připravíme
chutnou snídani
a po dohodě pro
více člennou skupinu (min. 15 osob)
zajistíme i oběd s večeří.

cyklostezky

&

rybaření

Svůj volný čas si zpříjemníte různými atrakcemi či množstvím
sportovních aktivit, které město nabízí. V blízkosti se nachází
fotbalové hřiště, plážový volejbal, tenisová kurty, skatepark,
basketbalové hřiště i hřiště pro ty nejmenší. Nově vybudovaná
nábřežní cyklostezka podél toku Oslavy, která vás zavede
od kamenného barokního mostu přes areál firmy Habitat,
kde se nachází CETT po lávku v Červených domcích, která se
dále napojuje na Mlynářskou cyklostezku.
V létě se zchladíte v rybníku Rathan či ve vodní nádrži Dalešice
a rybáři ocení rybaření v řece Oslava, která je asi 50 m vzdálená
od ubytování. Doporučujeme návštěvu renezančního zámku, přírodní
památky Obora, Národní přírodní rezervace Mohelenská
hadcová step, rozhleden Babylon a Ocmanice.

Se svými dotazy a požadavky na ubytování se prosím obracejte na tel.: 724 082 737 / 724 759 430 nebo info@cett.eu
Už nyní se na Vás těšíme v Cett!

www.cett.eu

Jediné science-centrum v Kraji Vysočina

Expozice zaměřené na
energetiKu a historii obuVnictVí V třebíči
Unikátní projekční koule
science on a sphere
Autorská výstava
ZáVislosti
třebíč, t. bati 1083
www.alternator.cz

od 27. června

noVá expoZice o tepelné energii a VýstaVa o baťových „malých Zlínech“.
ZastáVKa turisticKého VláčKu

www.dalesickaprehrada.cz
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Relax, spoRt, zábava
Hrad Roštejn

Muzeum Hrotovicka

Lovecký hrad v lesích nedaleko Telče nabízí pestrou nabídku okruhů pro
malé i velké. Díky zakomponovaným interaktivním prvkům se zde na chvíli
můžete stát třeba mravencem v mraveništi či účastníkem lovecké hostiny. V letních měsících se můžete těšit na kulturní
akce, jako jsou koncerty, divadelní představení nebo letní kino.
Roštejn – to je příroda a historie na jednom místě.
www.hrad-rostejn.cz
okres Jihlava

Muzeum Hrotovicka připomíná bohatou historii města a jeho okolí, stejně
jako osudů našich předků. Nechybí zde archeologické nálezy
z regionu, ani příběhy z historie od středověku až do 20. století.
Muzeum připomíná i významné osobnosti - akad. malíře F. B.
Zvěřinu, fotografa Karla Chrásta či výrobce stabilních motorů
Jana Dolníka.
www.hrotovice.cz

Zámek Brtnice

Hotel a Lanový park Křemešník

Původně sídlo Valdštejnů a Collaltů, přezdivaný též moravské Hradčany
se nachází v malebném městečku Brtnice, okres Jihlava v kraji Vysočina. Jedná se o rozsáhlý areál, kde je k vidění ojedinělá symbióza budov
a opevnění gotického hradu, který zámku vývojově předcházel. Přijďte
podpořit svoji návštěvou významnou historickou památku.
www. zamekbrtnice.webnode.cz
okres Jihlava

Lanový park Křemešník ve variantách: dětský park, junior park, vysoký park
krátký a dlouhý. Malé děti se „vyřádí“ v dětském outdoorovém centru s trampolínami, prolézačkami a skluzavkami. Vaše děti můžete pozorovat z terasy
Poutního hotelu Křemešník, kde se dobře najíte a můžete se ubytovat v nově
zrekonstruovaných pokojích.
Telefon: 565 303 431; www.hotelkremesnik.cz
okres Pelhřimov

Hotel Rokytno - rodinný hotel v srdci Vysočiny

Wellness centrum Velké Meziříčí

Zrekonstruovaný hotel se nachází v blízkosti Nového Města na Moravě. Přivítají vás útulné pokoje, příjemná restaurace s tradiční českou kuchyní a milý
personál. Nabízíme: vyhřívaný venkovní bazén s protiproudem, beachové
hřiště, ﬁnskou saunu, zázemí pro děti (trampolína). Zajišťujeme: oslavy, svatby i jiné společenské nebo ﬁremní akce.
Ideální místo pro sportovce i rodiny s dětmi.
www.hotelrokytno.cz kontakt: 603 539 901
okres Žďár nad Sázavou

Centrum Beauty&Beast se nachází ve Velkém Meziříčí přímo na břehu řeky
Oslavy. Návštěvníci se mohou těšit na privátní a veřejné wellness s vířivkami,
několik druhů saun, špičkově vybavené ﬁtness, nabídku
cvičebních lekcí, trénink metodou EMS, přesné měření
těla přístrojem InBody, masážní salon, venkovní adventure golf a designovou kavárnu s dětským koutkem.
www.beauty-beast.cz
okres Třebíč

okres Třebíč
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Wellness hotel Valeč – vaše

P

řejete si zažít noc v zámecké
komnatě, v níž dávná historie dýchá z každého kousku
nábytku? Nebo dáváte přednost účelnému modernímu
vybavení? Anebo si nocleh nejvíce užijete v pokoji, ve kterém se vkusně
snoubí kouzlo minulého s luxusem
moderního? Žádný problém! V hotelu
Zámek Valeč si na své přijde skutečně
každý.
V chladnějších měsících jistě oceníte důmyslně propracovaný systém
podzemních chodeb, díky nimž se
suchou nohou dostanete z pohodlí
svého pokoje v županu až do velkolepého wellness centra. V něm jsou k
dispozici dva venkovní celoročně vyhřívané bazény a vířivý vnitřní bazén, saunová vesnička a Benátský
dóm. Součástí saunového světa jsou
kromě finských a parních saun také
biosauna, infrasauna, tepidarium,
Kneippovy chodníčky či ledová jeskyně a ochlazovací bazén. Nově může-

te vyzkoušet také pravidelné saunové rituály. Pro ještě větší relax doporučujeme našim hostům zajistit si
některou z beauty procedur, které
jsou ubytovaným hostům nabízeny.
Chuťové buňky potěšíte v zámecké restauraci. Jídelnímu lístku vévodí české pokrmy. Bylinky ze zámecké
zahrady využíváme nejen v kuchyni,
ale také pro přípravu vlastních bylinkových sirupů a limonád. Děti se vydovádí na prolézačkách, skluzavkách, houpačkách a trampolíně. Při
nepřízni počasí naleznou vyžití
v naší velké dětské herně či sportovním koutku a při pobytových programech. Během pobytu můžete absolvovat prohlídku zámku s výkladem,
zapůjčit si kolo, elektrokolo a segway
nebo si zahrát bowling či tenis. Umíte si představit lepší dovolenou v Čechách?
Všechny dostupné pobytové balíčky naleznete na
www.hotel-valec.cz.

UBYTOVÁNÍ
KONGRESOVÉ PROSTORY
ŠPIČKOVÉ WELLNESS
BOWLING

Náš kraj

26. června 2020 35

nejlepší dovolená na Vysočině

PLÁNOVANÉ AKCE 2020
V HOTELU ZÁMEK VALEČ

22. 8. Koncert Roman Horký a Kamelot
12. 9. Pouťové pobyty, hudební večer
s kapelou Duo Arcona
12.–26. 9. Hudební festival Petra Dvorského
12. 9. Proč bychom se netěšili
15. 9. Pijácké písně
19. 9. Za hlasem srdce
20. 9. Melodie z roku raz dva
24. 9. Čochtan vypravuje
26. 9. A nakonec...Mozart
26.–29. 9. Svatováclavské pobyty
3. 10. Králičí hody
31. 10. Dýňové slavnosti
14. 11. Svatomartinská husa
28. 11. Vánoční trhy
31. 12. Silvestr v hotelu Zámek Valeč
Hotel Zámek Valeč, Valeč 1
675 53 Valeč u Třebíče,
568 441 372 recepce@hotel-valec.cz www.hotel-valec.cz

Vèely jsou nejdùležitìjší živá stvoøení na Zemi, rozhodla na podzim loòského roku organizace
Earthwatch Institute na schùzi Královské geograﬁcké spoleènosti v Londýnì. Ve stejném
roce se pøitom vèely zaøadily na seznam ohrožených druhù, podle posledních studií se jejich
populace snížila o 90 %. Hlavním dùvodem je užívání pesticidù, úbytek kvìtin a lesù v dùsledku
klimatických zmìn. V rámci našeho ekologického smýšlení, pro nesporný význam vèel v pøírodì
a léèivé síle jejich produktù, jsme se rozhodli vybudovat nìkolik vèelínù i v naší ﬁrmì.

www.fraenkische.com
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Hrad Kámen
plný motocyklů

N

a trase z Pelhřimova do Tábora nelze minout pozoruhodné
černé skalisko z hadce. Snad
bylo už od starověku milníkem cest, posledních sedm
století ale na jeho temeni stojí vznosný
palác hradu Kámen.
Hrad, s názvem příznačně odvozeným
od místa, na němž stojí, vznikl v polovině
13. století. Když se ho roku 1523 ujal na
200 let významný český rod Malovců
z Malovic, dostal gotický hrad renesanční a raně barokní tvář. Dnes už jeho interiéry odpovídají dobovému vkusu a stylu
majitelů z přelomu 19. a 20. století.
Mimo jiné k nim patří i jedinečná kolekce loveckých trofejí.
Od roku 1974 je na hradě umístěna obsáhlá expozice historických motocyklů, vybudovaná ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze, soukromými sběrateli a výrobci motocyklů. Kámen je tak

nejstarším muzeem jednostopých vozidel
ve střední Evropě. Oku technika zalahodí
zejména elegantní motocykly předválečného Československa ČZ 500 nebo Čechie
600, které jsou klenoty sbírky.
Návštěvnicím hradu je určen ucelený
soubor historických kočárků a kolébek
v malé výstavní síni a v interiérových expozicích. Hrad obepíná nádherný park
kombinující původní stromovou zahradu s alpiniem a malou vinicí za využití
teplého klimatu skály. Kámen vás na vaší
návštěvě může jen mile překvapit, v letošní sezoně otevírá své brány každý den.
Hrad Kámen
Kámen č. 1, 394 13 Kámen
Telefon: 565 426 609, 721 846 931
www.hradkamen.cz
hrad.kamen@muzeumpe.cz

Hrad Orlík nad Humpolcem
H

rad Orlík nad Humpolcem byl založen kolem roku 1400 pány z Dubé.
Malé sídlo bylo postupně rozšiřováno a dostavováno v 15. a 16. století za
pánů z Leskovce, Trčků z Lípy a Říčanských z Říčan. Po třicetileté válce je hrad
opuštěn a začíná chátrat. Opravy zříceniny začínají před první světovou válkou
a znovu před druhou světovou válkou
a poslední probíhají od roku 1990 do současné doby.
Dominantou hradu je dvacet dva metrů vysoká věž, která od roku 2015 slouží
jako rozhledna k výhledům do kraje. Zajímavostí jsou funkční repliky keramické
pece, chlebové pece a kachlových kamen.
Hrad je v majetku města Humpolce
a spravuje jej obecně prospěšná společ-

AKCE NA ORLÍKU

Folkový festival Ozvěny prázdnin
17.–18. července
Filmový festival Film a dějiny
21.–23. srpna – téma Upíři ve filmu
Netopýří noc
28. srpna
Hradozámecká noc
29. srpna
nost Castrum o. p. s. Z mohutného hradu se stala romantická zřícenina, kde se
v letních měsících koná řada kulturních
akcí. Vzhledem k letošní situaci doporučujeme ověřit jejich konání na:
www.hrad-orlik.cz, kde najdete i mnoho
dalších informací o této památce.

– Gotické malby z 15. století
– Květiny na šlechtickém sídle

– Venkovské tradice řemesla
– Život na vesnici

– Knoﬂíkářství/perleť
– Historické šicí stroje
– Pivovarnictví

Branka 1, 394 68 Žirovnice • tel.: 565 494 095
e-mail: zamek@zirovnice.cz • www.zirovnice.cz

RESORT JOHANKA

MÍSTO INSPIROVANÉ OKOLNÍ PŘÍRODOU
Resort Johanka se nachází na rozhraní Vysočiny a jižních Čech v blízkosti malebného města Kamenice nad Lipou.
Najdete zde komfortní ubytování, chutné a zdravé stravování v podobě moderní gastronomie, širokou nabídku vín a luxusní wellness & spa.
Okolní příroda a lesy přímo vyzývají k procházkám a cykloturistice.
Dopřejte si pohodovou letní dovolenou a objevte kouzlo odpočinku uprostřed přírody.

Těšíme se na Vás
.

www.resort-johanka.cz |

fb Resort Johanka

POČÁTKY

JSOU SVĚTOVÉ
Dovolená na Vysočině, to je dovolená v Počátkách

ÁJURVÉDSKÝ PAVILON

CHRÁM ANGKOR WAT

RESORT SVATÁ KATEŘINA, POČÁTKY, VYSOČINA

KAMBODŽA

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

GREVE IN CHIANTI

POČÁTKY, VYSOČINA

TOSKÁNSKO – ITÁLIE

LETOHRÁDEK SV. VOJTĚCH

SCHLOSS FAVORITE

POČÁTKY, VYSOČINA

LUDWIGSBURG, BADEN WÜRTTEMBERG – NĚMECKO

KAMENNÝ KRUH DRUIDŮ

STONEHENGE

RESORT SVATÁ KATEŘINA, POČÁTKY, VYSOČINA

SALISBURY – VELKÁ BRITÁNIE

@regionvysocina

#dovolenanavysocine

Turistické informační centrum Počátky, tel.: +420 561 034 921

www.vysocina.eu

autor: Kulturní zařízení města Počátky

Městské muzeum
v Počátkách

P

očátky leží na západním okraji
Kraje Vysočina, pod vrchem Javořice, ještě donedávna obklopeným hlubokými lesy. Po opakovaných náletech kůrovce je
však lesní porost hodně poničen. Přesto
nějaké stromy přežily a krajina stále láká
k procházkám.
Počátky jsou připomínány již ve 13. století. V této době byl také založen kostel
sv. Jana Křtitele, který je společně s barokním sousoším Jana Nepomuckého dominantou města.
Za poznáním historie města je nejlépe
vypravit se do muzea. Městské muzeum
Počátky je nejstarší v okrese Pelhřimov,
bylo založeno v roce 1892. Můžeme se
zde seznámit s památkami dokládajícími
urbanistický vývoj a sociální rozvoj města. Jsou zde sbírky archeologické, dokumenty dokládající archeologický průzkum Palackého náměstí, sbírky etnogra-

fické, sbírky dokumentující společenský
život 19. století, spolky. Činnost spolků
byla ve své době zcela určující pro vývoj
obyvatelstva a soběstačnost města. Na
závěr si můžeme prohlédnout sbírky s religiózní tematikou.
Město je také rodištěm několika významných osobností. Nejznámější je Otokar Březina, jeho rodný dům je ve správě
muzea a je možné jej navštívit. A milovníkům rozhleden a věží můžeme nabídnou
vyhlídku z věže kostela sv. Jana Křtitele.
Kontakt
Městské muzeum Počátky
Palackého nám. 27
394 64 Počátky
Tel. 561 034 927 – 930
e-mail: muzeum@pocatky.cz
www.mestskemuzeumpocatky.cz

BÁJEČNÉ TÝDNY NA VYSOČINĚ
UŽIJTE SI DOKONALÉ LÉTO V RESORTU SVATÁ KATEŘINA

Čistá příroda, koupání,
ájurvéda, jóga, wellness & spa,
léčivá voda, prvotřídní
gastronomie. Bez stresu
a dlouhého cestování.

www.katerinaresort.cz
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14. ročníK

PÁTEK 3.7. 20.00
KDO MÁ ČAS

PÁTEK 24. 7. 18.30
BEZ ANGAŽMÁ

PÁTEK 14. 8. 19.00
SPOLEKTIV

SOBOTA 4.7. 20.00
AMARYLIS

PÁTEK 24.7. 21.30
KINEMATOGRAF
HODINÁŘŮV
UČEŇ

SOBOTA 15. 8. 19.00
STETSON

PÁTEK 10.7. 20.00
KATIE

Velké Meziříčí 8.–15. 9. 2020
Výzvy a hrozby z hlediska globální politiky
Koronavirus včera, dnes a zítra
Cesta k dokonalosti
Duch ve stroji
Boj se suchem
Vesmír: zdroj poznatků nebo existenční
hrozba?
Klimatické změny
Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?
Hrozby a příležitosti
výzva pro architekturu
Bohatý doprovodný kulturní program
www.festivalfilozofie.cz

SOBOTA 11.7. 20.00
PETR LÜFTNER
NEDĚLE 12.7. 20.00
TY A MY
PÁTEK 17.7. 20.00
BRIXEN BAND
SOBOTA 18.7. 20.00
LITRPUL
NEDĚLE 19.7. 18.00
MUZIKANTI
LADISLAVA PRUDÍKA

STŘEDA 22.7. 21.30
KINEMATOGRAF
NA STŘEŠE
ČTVRTEK 23.7. 21.30
KINEMATOGRAF
AFRIKOU
NA PIONÝRU

SOBOTA 25.7. 18.30
POHLEDY
SOBOTA 25. 7. 21.30
KINEMATOGRAF
POSLEDNÍ
ARISTOKRATKA
NEDĚLE 26.7. 18.00
MISTŘÍŇANKA

NEDĚLE 16. 8. 19.00
ISARA
PÁTEK 21. 8. 19.00
THE HALF
SOBOTA 22. 8. 19.00
STRAŇDA a hosté
NEDĚLE 23. 8. 19.00
ZAHRAJEM

PÁTEK 31. 7. 19.00
CRAZY DOGS

PÁTEK 28. 8. 19.00
Sebranka
jazz orchestra

SOBOTA 1. 8. 19.00
KOŇABOJ

SOBOTA 29. 8. 19.00
THE SHOTS

NEDĚLE 2. 8. 19.00
PERPETUM

NEDĚLE 30. 8. 18.00
HUMPOLECKÝ
DIXIELAND

JIŘÍHO SCHELINGERA

NEDĚLE 9. 8. 19.00
PEPA ŠTROSS

@festivalfilozofie

www.jupiterclub.cz
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Na Žďár!
No kam jinam?!

V

ýletní sezona je v plném proudu. Máme památku UNESCO se stádem beránků, igráčky, síťovku i pivovar. Nic tedy nebrání tomu, abyste do Žďáru
nad Sázavou letos přijeli na
pár dní i vy.
Co na vás čeká? Díky probíhající rekonstrukci máte jedinečnou možnost
prohlédnout si naši památku UNESCO,
poutní kostel na Zelené hoře, v podobě,
v níž ho vídal samotný Santini při jeho
stavbě. Pokud tedy chcete na vlastní oči
vidět, jak se mění historie, máte poslední šanci, protože rekonstrukce bude
příští rok hotová. Od zámku Žďár, který
je sám o sobě jedinečným zdrojem zábavy – třeba i na půl dne, se MHD dostanete pohodlně až k hlavnímu náměstí.
V našem novém informačním centru
si můžete vybarvit podle své fantazie po-

LÉTO VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

M

ěsto Žďár nad Sázavou leží na horním toku řeky Sázavy v srdci Českomoravské vysočiny v překrásné
přírodní scenérii chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a nabízí všem návštěvníkům celou řadu kulturních památek,
nezapomenutelných zážitků, sportovního vyžití i relaxace.
Město a jeho okolí patří mezi nejčistější a nejkrásnější místa České republiky.
Příspěvková organizace SPORTIS provozuje ve Žďáře nad Sázavou u Pilské nádrže (55 ha) Autokempink Pilák a Rekreační areál Pilák (podrobné informace
získáte na www.sportispo.cz). Na břehu
Pilské nádrže je vybudovaný rekreační
areál na rozloze pěti hektarů. Všechny věkové kategorie zde najdou sportovní i relaxační vyžití. V areálu je parkoviště, ob-

čerstvení, sociální zařízení, půjčovna
sportovních potřeb (kola, koloběžky, inline brusle, lodě, šlapadla, paddleboardy
aj.), různá sportoviště jako hřiště pro
předškoláky, náctileté a dospělé, plážový
volejbal a kopaná, minigolf, discgolf, lanová dráha a mnoho jiných atrakcí. Každý rok toto zařízení navštíví kolem sedmdesáti tisíc spokojených návštěvníků.
Žďár nad Sázavou
byl vždy spojován se
sportem a nejinak je
tomu i v dnešní době.
Všem zájemcům nabízíme širokou škálu
možností sportovních
aktivit ve městě i jeho
blízkém okolí. Návštěvníci města mohou v lé-

stavičku slavného igráčka.
Určitě si zajděte i naproti
do Rezidence Veliš pro pivo
z místního pivovaru. Odnést
si ho můžete třeba ve žďárském vynálezu, legendární
tašce síťovce. Nebo si dejte
něco dobrého v některé z restaurací a kaváren okolo náměstí. Pro
zajímavý pohled do historie zdejšího
kraje rozhodně navštivte Regionální
muzeum a Moučkův dům. Jen kousek
pod náměstím se skrývá Modelové království, jedno z největších modelových
kolejišť v Česku.
A pokud by vám to pořád nebylo
dost, jistě si vyberete z mnoha kulturních akcí. Tou nejzajímavější budou letos Slavnosti jeřabin na přelomu srpna
a září s tematikou sklářství na Vysočině.
Kompletní přehled akcí najdete v kulturním kalendáři na webu města
www.zdarns.cz.

tě využít služeb fotbalového stadionu, relaxačního centra, rychlobruslařského oválu, tenisových kurtů, streetparku aj.
V okolí města je také velké množství velmi kvalitních cyklistických a turistických
tras.
Žďár nad Sázavou je součástí destinace Koruna Vysočiny a nabízí pro jeho návštěvníky mnohem více. Při návštěvě našeho města nezapomeňte navštívit historické a kulturní památky. V okolní přírodě můžete obdivovat tvorbu místního
umělce Michala Olšiaka, jehož zajímavé
sochy naleznete přímo ve městě, ale
i v jeho blízkém okolí.
Pokud naše krásné město navštívíte –
a my vás k jeho návštěvě srdečně zveme –
tak se budete vždy rádi vracet. Přijďte si
to k nám užít.

Náš kraj
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Neobjevený
region

S

everovýchodní kout Českomoravské vrchoviny. Region sahající od Žďárska přes Novoměstsko, Bystřicko až po Pernštejnsko, kde hraničí s jižní
Moravou. Malebná a přívětivá příroda,
součást CHKO Žďárské vrchy a Svratecké hornatiny. Středověk tu zanechal stopu v podobě mnoha hradů a opevněných sídel. Minulost se zrcadlí i v četných stavbách lidové architektury. Krví
a podstatou regionu je především voda
a příroda.
Vezmeme-li v úvahu, co všechno je na
tak malé ploše k vidění a prožití, je jasné,
že turistický potenciál Koruny Vysočiny
je velký. Snad největší devízou tohoto regionu je právě vybočení ze zažitých turistických cest a poznávání zatím
málo objevených míst.
Začněme třeba CHKO
Žďárské vrchy. Nádherné procházky krajinou
kolem zachovalých přírodních památek vás
dovedou až na vrcholky skal. Není důležité,
jestli navštívíte skalní
vyhlídky jako pěší turista, nebo cykloturista. Důležité jsou pocity, které díky
všem těm kouzelným výhledům
získáte. Svoboda a nekonečnost. Říká se,
že nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla. U nás říkáme, že nejkrásnější
pohled je ze skalních vyhlídek. A jaké to
jsou? Třeba Devět skal, Malinská skála,
Dráteník, Pasecká skála, Pohledecká
skála a spousta dalších.
Dalším půvabným místem Vysočiny je
přírodní park Svratecká hornatina. Nádherná procházka kolem Vírské přehrady, přes
rozhlednu Horní les až do
Dalečína, kde začíná Vodohospodářská
naučná
stezka. Cestou vašemu pohledu neunikne ani Chudobínská borovice, která
svým dojemným příběhem
zaujala celou Evropu. Pro
opravdové milovníky vyhlídek
doporučujeme také Hraběcí stolek s dechberoucím výhledem na pohádkový hrad Pernštejn.
O středověku již byla řeč. V Koruně Vy-

sočiny jsou jeho stopy výrazné. Ať už budete putovat po zříceninách gotických
hradů – Zubštejn, Aueršperk, Pyšolec, Dalečín, Bukov-Lísek a Mitrov, nebo zamíříte přímo na klenot Bystřicka – goticko-renesanční hrad Pernštejn, bude na vás dýchat minulost. Bezesporu největší historickou perlou je poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého – Zelená hora. Barokní
kostel s gotickými prvky právem patřící
na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Zámek ve Žďáře nad Sázavou má pro

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

– Na území Koruny Vysočiny najdete
16 skalních útvarů, které jsou vyšší
než 800 metrů nad mořem.
– Všechny osmistovky Koruny Vysočiny je možné obejít najednou.
– Nejlepší měřený čas byl 8 hodin 21 minut. Dokážete ho překonat?

FOTO: PAVEL KORÁBEK

FOTO: JINDŘICH MARINČ

vás připraveno hned několik zajímavostí.
Jako první doporučujeme navštívit Muzeum nové generace, které je klíčem
k pochopení celého
zámeckého areálu a
jeho okolí. Opravdu
architektonické
skvosty vám nabídneme v rámci prohlídky Po stopách
Santiniho. Centrum
EDEN je místo zaměřené především na rodiny
s dětmi. Potkává se tu historie
a současnost s vizí do budoucnosti. V
Panském domě, Horácké vesnici nebo futuristickém Ekopavilonu si můžete vyzkoušet tkalcovskou techniku, namíchat
si vlastní koupelovou sůl nebo nakouknout do panského bydlení. O zábavu celé
rodiny se postará také
Šikland, zábavní park, jehož součástí je strašidelný zámek Draxmoor i s 3D kinem.
Přijďte objevovat
neobjevený skvost
Vysočiny. Kraj, který
stojí za to projít
křížem krážem pěšky,
projezdit na kole, či ho
prozkoumat z výšky.
Více informací: www.korunavysociny.cz

MOUNTAIN BIKE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
WORLD CUP
CZECH REPUBLIC

OSLAVTE S NÁMI VÝROČÍ 10 LET
MTB ZÁVODŮ NEJVYŠŠÍ KATEGORIE
NA VYSOČINĚ!
HVĚZDY HORSKÝCH KOL,
BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
freestyle motocross show, koncerty,
talk show, společné vyjížďky s legendami,
program pro děti

TITUL ÁRN Í PA RT N ER

H L AV N Í PA RTNE ŘI

OFICIÁL NÍ PARTNEŘI

ZA PODPORY

OF ICIÁ LNÍ DODAVATELÉ

MEDI ÁL NÍ PARTNE ŘI

Ještě nevíte kam v létě na výlet? No přece na Bystřicko!

Foto: Marek Olbrzymek

Evropský strom roku 2020 - Chudobínská borovice

Park miniatur

Centrum Eden - zábavní a poznávací park

Rozhledna Karasín

Lanový park v Pohádkové aleji

Najděte maximální sportovní vyžití a relaxaci

v

Bystřici nad Pernštejnem!

Všechna sportoviště se nachází v těsné blízkosti.
Víceúčelová sportovní hala l horolezecká stěna l squash l bowling l posilovna l vnitřní bazén l koupaliště
plážový volejbal l fotbalové hřiště s umělou trávou l atletický stadion a víceúčelové hřiště l dětské hřiště
l workoutové hřiště l tenisové kurty l tělocvična pro úpolové sporty a mnoho dalších sportovních aktivit a služeb
l celoroční možnost využití zimního stadionu.
l

l

l

Dále ubytování ve Sporthotelu l hospůdku s venkovní zahrádkou a pergolu s veškerým zázemím.

Veškeré informace a rezervace na www.arealsportu.cz.

Těšíme se na Vás!

Balónový hotel a pivovar Radešín
V malebné obci Radešín, která se
nachází v srdci Vysočiny na Žďársku
najdete Balónový hotel, který Vás
překvapí svojí rodinnou atmosférou a umístěním v krásné přírodě.
Součástí je i první Balónový pivovar
v Česku. Při zastávce můžete posedět na krásné terase s výhledem na
rybník nebo přímo v pivnici, kde je
umístěna i varna. Součástí hotelu
a pivovaru je i restaurace, kde si můžete dát poctivou porci klasických
českých pokrmů.
Hotel
je obklopen lesy a příroda opravdové Vysočiny
nabízí dokonalý odpočinek a možnost odpoutat se od dnešní hektické doby. V Radešíně se
čas zpomalí a vy si ho o to více užijete. K ubytování je k dispozici 27 pokojů o celkové kapacitě
80 lůžek. Prostory hotelu nabízí 4 samostatné
sály a salónky, které můžete využít pro setkání
s kamarády, svatbu, firemní školení či teambuilding.
Školení, teambuilding
Připravíme pro Vás a Vaše kolegy školení, teambuilding, školení či setkání s obchodními partnery. Vše u nás najdete pod
jednou střechou. Stravování, občerstvení,
plně vybavené učebny, doprovodný program (prohlídka pivovaru, cassino atd.)
Vše připravené na přání klienta.
Restaurace
je již vyhlášená a navštěvují nás nejen ubytovaní hosté, ale i lidé z širokého okolí, snad
proto, že dáváme přednost surovinám od místních dodavatelů a dbáme hlavně na čerstvost
a jednoduchost jednotlivých pokrmů. Menu
měníme několikrát ročně, dle dostupných surovin Pravidelně pořádáme tématické gastro
víkendy (řízkobraní, zvěřinové hody, dýňové
speciality, jehněčí, pštrosí, svatomartinské
hody aj.). V letních měsících pak připravujeme
i pokrmy na venkovním grilu.

šínského pivovaru. Nabídka piv na čepu je velmi různorodá. Vaří se tu piva spodně i svrchně
kvašená. Všechny piva jsou nefiltrovaná a nepasterizovaná. Sládek rád zkouší vařit nová
piva, proto si z nabízených piv vybere opravdu
každý. Stálicí je 11 ležák SAMUEL, kterého doplňují další druhy.
Vysočina na kole
Pro milovníky cyklistiky je Balónový hotel ideálním startem pro vyjížďky. Okolí je doslova
protkané trasami v lesním terénu nebo asfaltových cestách. Svoji oblíbenou trasu si vyberou začátečníci, rodiny s dětmi nebo zkušení
jezdci. Během Vašich toulek můžete objevovat
Santinino památky na tzv. Santiniho cyklotrase či si jen tak užívat krásnou přírodu Vysočiny.
Vyzkoušet můžete i singletracky v nedalekém
Novém Městě na Moravě, kde na Vás čeká velká nabídka stezek. Na Vysočině se prostě nudit nebudete.

Pivovar
navazuje na tradici z roku 1597, kdy se v prostorách dnešního hotelu již pivovar nacházel. Zakladatelem byl Samuel Radešínský
z Radešovic, který koncem 16. století nechal
přestavět nedalekou renesanční tvrz (dnešní
Balónový zámek) a dal podnět ke vzniku Rade-

Kontakt:
Balónový hotel a pivovar
Radešín 11
592 55 Bobrová
Tel.: 733 747 001
E-mail: info@balonovyhotel.cz
www.balonovyhotel.cz

Léto v Havlíčkově Brodě

N

a svých letních cestách po Vysočině nemůžete minout město Havlíčkův Brod, které Vás
zve k prohlídce mnoha krásných míst. Patří mezi ně
např. jediná národní kulturní památka
ve městě – středověká Štáflova chalupa
ve Štáflově ulici, která pochází ze 16. století. Na nepřipraveného diváka působí
jako zjevení – jako by byla stavba přesazena z věrohodné vesnické scenérie středověkého charakteru. V interiéru si můžete prohlednout muzeum skautingu či
zavítat do malebného antikvariátu.
Během prázdninových měsíců můžete navštívit i kostel Nanebevzetí Panny
Marie na Havlíčkově náměstí, poslechnout si výklad o historii, přečíst popisné
tabulky, případně jen spočinout v krásném prostoru barokního chrámu. Za
zhlédnutí stojí také jeden z vůbec nejstarších zvonů, Vilém na věži kostela (mimochodem už jste viděli na jejích věžních
hodinách čtyřiadvacetihodinový ciferník?). Z věže kostela budete mít Havlíčkovo náměstí jako na dlani. Dominantou
jeho dolní části je Stará radnice. Svým
honosným renesančním štítem s vížkou
a s hodinami dokazuje bohatství města
v 16. a 17. století. Ve výklenku si určitě
všimnete známé „Brodské smrti“ – kostry hlásného Hnáta, jenž chtěl v 15. století vydat město nedalekým Jihlavským

a byl pro výstrahu potrestán „navždy“ za
zradu. Kostlivec drží v ruce kosu s latinským nápisem „Qua hora nescis“ – v překladu „Kterou hodinu nevíš“.
Havlíčkobrodské náměstí, které prošlo zhruba před deseti lety rozsáhlou revitalizací, nabízí také příjemné posezení
na několika zahrádkách restauračních
zařízení. Po celé prázdniny budou zpestřovat pobyt na náměstí podvečerní koncerty každou středu v rámci Havlíčkobrodského kulturního léta a nedělní koncerty pořádané městem. Pro malé diváky budou připraveny středeční odpolední pohádky. Letním venkovním představením pro děti přivítá radnice poslední prázdninovou neděli také nový
školní rok. O dva týdny později, v sobotu 12. září. 2020, můžete v rámci zářijo-

vých oslav Dnů evropského dědictví navštívit po celý den zdarma otevřené památky ve městě. Tuto akci zakončí
v 17.00 hod. na Havlíčkově náměstí koncert swingové kapely Polenský Big
Band.
Srdečně vás zveme do Havlíčkova Brodu! Více informací o městě můžete získat na www.muhb.cz.
Galerie výtvarného umění
vás ve spolupráci s městem
Havlíčkův Brod zve na
výstavu PETRKOV
Daniel Reynek & Jiří Škoch
Stará radnice 3. 7. – 13. 9. 2020
Více na www.galeriehb.cz

Hrad Ledeč nad Sázavou

M

alebný hrad uprostřed středního Posázaví skrývá bohatou historii zahalenou rouškou tajemna věků. Tato kulturní památka ČR je pupíkem
naší České země, však geografický střed
ČR leží necelých 6 km od hradu, u obce Číhošť, a v roce 1862 byl dokonce nedaleký
kopec Melechov označen trigonometrickým značením jako střed Evropy.
V současnosti hrad prožívá renesanci
a vrací se na výsluní zájmu turistů i odborníků. Tato dlouho zapomenutá památka
nabízí návštěvníkům kromě romantického hradního prostředí útulnou kavárnu,
tři prohlídkové okruhy a vyhlídku z věže
na město protknuté řekou Sázavou.
Nejen pro nejmenší je okruh, kde najdete sbírku více než tisíce plyšových

medvídků a starých hraček, kdy v nostalgickém rozpoložení tu mnohý dospělák
zavzpomíná na své mládí.
Muzeum Jaroslav Foglara zase přenese návštěvníky do časů Rychlých šípů,
skautských táborů a knih s příběhy plnými dobrodružství a nabídne sbírku legendárních ježků v kleci.
Nová expozice sklářství na Vysočině
doplňuje muzejní okruh, přibližuje slávu
hlubokých hvozdů Vysočiny, kde vznikala křehká krása sklářských výrobků, jež
dobyly celý svět. V rámci tohoto muzejního okruhu si můžete prohlédnout nejen
exponáty denní potřeby dávných časů,
ale i muzeum historických hodin, které
se rozkládá na celém patře jižního křídla
hradu. Přes 350 různých hodinových strojů a strojků od nejslavnějších mistrů hodi-

nářů staré Evropy zaujme nejen odborníky, ale i laiky. Tyto exponáty Vás ohromí
svým detailním zpracováním, technickým důvtipem nebo výjimečností provedení.
Přijměte pozvání na výlet do Ledče nad
Sázavou a podpořte hrad obzvláště v této
době a současně poznejte nádherný kraj.
Cesta sem je snadná, vlak zvaný „Posázavský Pacifik“ staví takřka pod hradem,
nebo nedaleký sjezd z dálnice D1 nasměruje vaše vozidlo do tohoto po staletí navštěvovaného města s bohatou historií.
www.hrad-ledec.cz
FB: Hrad Ledeč nad Sázavou, s. r. o.
tel.: +420 731 612 460

INZERCE

Jste v kraji krásných zákoutí řeky
Sázavy, hlubokých lesů i historických památek. Posázaví, to je
především řeka a lidé kolem ní. Od
nepaměti je to kraj vodáků a trampů, kteří zde hledají dobrodružství
a romantiku, pro něž je to i místo
klidu a oddechu.

V penzionu a restauraci „U Řeky“
se vám budeme snažit tuto okouzlující atmosféru dopřát se se vším
všudy. Čeká vás příjemné posezení s krásným výhledem. Restaurace umožňuje posezení pro 30
hostů, venkovní zahrádka pro 50
hostů a dále posezení až pro 60
návštěvníků ve velkém sále. Pro
kulturní nadšence připravujeme

hudební večery různých žánrů,
chystáme zajímavé přednášky,
kurzy, besedy a bohatý program
pro děti. Hosté dále mohou se svými dětmi navštívit útulný dětský
koutek s maximální kapacitou 16
osob. Naše prostory jsou ideální
pro různá společenská setkání, rodinné oslavy a svatby.

V restauraci používáme zásadně
čerstvé a lokální suroviny, naši kuchaři připravují pravidelně nabídky pokrmů ze sezónních surovin.
Polední obědové menu doplňuje
stálý jídelní lístek spolu se speciální nabídkou. K dobrému jídlu
patří i dobré nápoje. Pivo z rodinného pivovaru Bernard vás určitě
nezklame, s výběrem kvalitního
vína z rodinného vinařství Ludvíka
Maděřiče a vinařství Nad Sklepy
vám pomůže ochotný a znalý personál nebo přijďte ochutnat naše
domácí limonády. Odpočinout si
můžete u čerstvě pražené kávy La
Bohéme. Kvalitní káva La Boheme

Dále je k dispozici školící místnost
pro 25 až 30 osob s kompletním
vybavením. Vhodné pro pořádání
vzdělávacích programů, konferencí či jiných zasedání.

je definována svou kávovou sladkostí, čistotou, transparentností
a jedinečností. A ke kávě nesmí
chybět sladký dezert naší výroby,
který je pro hosty denně nachystán.

Penzion nabízí ubytování ve dvanácti dvoulůžkových, třílůžkových
až čtyřlůžkových jednoduše, ale
útulně zařízených pokojích s kapacitou až 31 hostů. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. Některé z nich
nabízejí výhled na komplex hradu,
který se vypíná na vápencovém
ostrohu nad řekou Sázavou, kde
vévodí krajině a městu Ledči nad
Sázavou.

Naše místo nabízí mnoho možností, jak trávit volný čas. Ale i pro
vás, kteří tudy budete jen projíždět, stojí za to, abyste se zastavili
U Řeky a prohlédli posázavské
město Ledeč nad Sázavou. Jistě se
sem zase rádi vrátíte.

@u_reky

@urekyledec.cz

https://www.urekyledec.cz/

Relax, spoRt, zábava
Letohrádek sv. Vojtěch

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Letohrádek sv. Vojtěch je unikátní prvorepublikový hotýlek s tradiční českou
restaurací v Počátkách na Vysočině, kde se přenesete do doby galantních
mužů a úslužného personálu. Hotel je situovaný
uprostřed rozlehlého parku a je tak ideálním místem pro odpočinek nebo pro pořádání ﬁremních či
soukromých akcí, ať už s rodinou nebo s přáteli.
www.svatyvojtech.cz
okres Pelhřimov

Galerie sídlí ve dvou renesančních měšťanských domech v historickém centru Jihlavy. V budově na Masarykově náměstí je umístěna stálá expozice a konají se tu výstavy zaměřené zejména na umění 19. a 1. poloviny 20. století.
Pozornost je věnována i regionální umělecké kultuře.
Výstavy v budově v Komenského ulici představují především moderní a současné umění.
www.ogv.cz

Řeznické muzeum Jana Pavlíčka z.s.

Wellness penzion Medličky na Vysočině

Navštivte v Náměšti nad Oslavou muzeum se stroji a nástroji s řeznickou tématikou. Pro návštěvníky je připraven poutavý
výklad. Průvodcem je vždy člověk z oboru a tak se neváhejte
zeptat i na to co Vás zajímá z aktuálních témat v řeznictví! Muzeum je přístupné všem, ale zatím pouze po předchozí domluvě.
Zavolejte: 775 656 558 nebo email: reznickemuzeum@mail.cz.
www.reznickemuzeum.cz
okres Třebíč

okres Jihlava

Dovolená v krásné přírodě se sportovním vyžitím či relaxace ve wellness a výborné jídlo. To vše nabízí Wellness penzion Medličky na Vysočině. Penzion disponuje wellness prostory s bazénem, vířivou vanou, ﬁnskou saunou, bio saunou
a možností masáží. Nabízíme také gastro zážitky ve stylové restauraci s venkovními zahrádkami, dětským a multifunkčním hřištěm. V areálu penzionu se
nachází 275m dlouhý okruh na inline bruslení či workoutové hřiště. V salonku nad restaurací si poté můžete zahrát kulečník, šipky nebo využít laserovou
střelnici. V okolí penzionu se nachází lomy ke koupání či přírodní koupaliště
v nedaleké Třešti.
www.penzion-medlicky.cz
okres Jihlava

Wolf arena Jihlava

Zámek Vilémov

Nabízíme realistickou vnitřní i venkovní LASER GAME, NERF bitvy, virtuální
realitu na 3 stanovištích, airsoftovou střelnici, Playstation 4 s taneční hrou
JUST DANCE i klasickými hrami, závody rc modelů a jako doplněk šipky,
kulečník nebo fotbálek. Ideální pro skupinové akce, narozeninové oslavy,
teambuilding nebo jen vyplnění času. Naše prostory se nacházejí ve 3. a 4.
patře průmyslové haly o celkové výměře téměř 500 m2 v areálu Dělnická 1a
Jihlava. Nutná rezervace předem.
www.wolf-arena.cz
okres Jihlava

Zámek Vilémov u Golčova Jeníkova je nevelkým sídlem šlechtické rodiny baronů Reiských de Dubnic. Zámek byl po restituci opraven, byla vybudována ubytovací kapacita, konferenční sál, klubovna. Zámecká zahrada
nabízí řadu možností rekreačního sportovního
vyžití. Ideální místo pro svatby, ﬁremní i rodinné
pobyty.
www.zamekvilemov.cz
okres Havlíčkův Brod

Vysočinou za skleněnkou

Turistická hra pro
o dětii
Projděte sklářská místa, plňte
e úkoly,
sbírejte zážitky
k a skleněnky
k
Hraje se od 1. června
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Vysočina Tourism
Na Stoupách 144/3
586 01 Jihlava
e-mail: info@vy
v socinatourism.cz
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Uškodí mokré plavky i chlor
Spoustu žen trápí
vaginální mykózy. Jak se
takovým potížím bránit?

Prevence kvasinkových
infekcí

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

N

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

FOTO | ARCHIV

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

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

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

INZERCE

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

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

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

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

„
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Třešně a jahody

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

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

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

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

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

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

FOTO | KULINÁRNÍ STUDIO MAFRA,
ROMAN ČANÍK

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

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

Zampi.cz – váš svět domácích mazlíčků

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

mu

síš se o
m

OD KINSKÝ Žďár, a.s.

Bezručova 4
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 628 861
obchod@kinsky-zdar.cz
www.odkinsky.cz

Otevírací doba
OD: po – pá 8:00 – 18:00, so 8:00 – 17:00, ne 9:00 – 17:00
Kontakt: tel 566 628 861, mail j.zwak@kinsky-zdar.cz
Adresa prodejny:
OD KINSKÝ, Bezručova 4, 598 01 Žďár nad Sázavou

TV program týdeníku 5plus2

sobota 27. června 2020
Nova

Prima

Prima cool

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

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

AKČNÍ KRIMI

SERIÁL

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

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

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

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

PONDĚLÍ 7.25 Soudní síň – nové případy 8.35

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

SÉRUM PRAVDY

INZERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÚTERÝ

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

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

neděle 28. června 2020
ČT1
6.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pondělí 29. června 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

úterý 30. června 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

středa 1. července 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

čtvrtek 2. července 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pátek 3. července 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 7.00 Super Wings II (36)
7.15 Gormiti (7) 7.35 Super Wings II (37) 7.45
Námořní vyšetřovací služba VI (11, 12) 9.40 Luisa
a Lotka 11.40 Beznadějný trouba 13.35 Podnikavá
Joy 16.05 Láska pod hvězdami 17.50 Eragon,
dobrodružný film (USA/VB/Maď., 2006) 20.00
Kapsy plné dynamitu, western (It., 1971) 23.15
Virtuální vězni, thriller (USA, 2012)
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Politik, správce krajské kasy,
včelař, lesník i dobrovolný hasič
Jedničkou hnutí ANO
do krajských voleb na
Vysočině je náměstek
hejtmana Martin Kukla.
Vzhledem k tomu, že má
na starosti krajskou kasu,
respektive ekonomiku
a majetek, je „podepsán“
pod obřími investicemi
posledních let.
V jakém oboru jste vlastně působil
před vstupem do politiky?
Vystudoval jsem Vysoké učení technické v Brně, obor elektrotechnická výroba a management, po škole jsem pracoval pro Bosch Diesel v Jihlavě jako zkušební inženýr. Před čtyřmi lety jsem se
stal krajským zastupitelem a od roku
2018 radním Kraje Vysočina a náměstkem hejtmana.
Jak jste zvládl začátky po přesunu
do vedení kraje?
Musím přiznat, že přechod ze soukromého sektoru na úřad byl jako narazit na
betonovou zeď, asi taková změna to
byla. Velmi rychle jsem se však naučil
hlasitě zastávat své názory, přesvědčovat o svém stanovisku a nevzdávat se.
Držím se toho, že si jdu za svým cílem.
A za tím vším jsou stovky hodin tvrdé
práce. Je potřeba znát krajskou ekonomiku, poznat klíčové mechanismy rozpočtu, mít pod dohledem nejen provozní výdaje, být správným hospodářem
krajského majetku a detailně znát život
na Vysočině a hlavně jeho obyvatele, jejich potřeby, přání a požadavky. Troufám si o sobě tvrdit, že jsem svědomitý,
což ve výsledku znamená práci sedm
dní v týdnu a 24 hodin denně.
Co tedy přesně práce náměstka
hejtmana obnáší a jak vypadá váš
běžný pracovní den?
Obyčejně začínám kolem sedmé hodiny
ráno, kdy přijíždím na úřad. Administrativa v kanceláři se střídá s nejrůznějšími
schůzkami a jednáními, často vyjíždím
na kontrolní dny a jednání po Vysočině.
V týdnu zřídka, o víkendech však častěji navštěvuji nejrůznější akce po kraji.
Když je schůzek a jednání hodně, sedám si večer, spíše v noci k počítači
a vyřizuji e-maily a administrativu, kterou jsem přes den nestihl.

Náměstek hejtmana Martin Kukla má na Vysočině na starosti ekonomiku a majetek.
Je jí hodně?
Ano, přesto ale vnímám jako prioritu setkávání s lidmi a získávání informací
o tom, co je trápí, co chtějí změnit a co
by jim pomohlo. Jenže na rozdíl od starosty, který svou obec zvládne projít třeba i za jeden den, já potřebuji mnohem
více času. Obcí máme totiž na Vysočině
rovných 704. A kdybych měl projet
všechny krajské silnice a jet průměrnou
rychlostí 50 kilometrů v hodině, trvalo
by mi to přes 90 hodin (4 578 km silnic
II. a III. tříd v majetku kraje), takže téměř čtyři celé dny.
Zbývá vám tedy vůbec volný čas na
rodinu a koníčky?
Máte pravdu, volného času není mnoho, ale když zrovna není nějaká společenská událost nebo neplánuji návštěvu
jedné ze zajímavých akcí napříč Vysočinou, trávím čas s rodinou – manželkou
a dvěma syny. Kluci jsou neposedové
a člověk se s nimi nezastaví, ale užívám
si toho, že spolu podnikáme nejrůznější
věci a třeba v lese už můžu staršímu ze
synů předávat zkušenosti. Jsem totiž
také jedním z desítek tisíc majitelů několika málo hektarů lesa na Vysočině,
a jak teď všichni víme, práce je tam více

Martin Kukla
Narodil se 31. října 1982
v Pelhřimově.
■ Absolvoval VUT v Brně, obor
elektrotechnická výroba
a management.
■ Jedenáct let pracoval na
odborné pozici ve společnosti
Bosch Diesel Jihlava.
■ Od roku 2016 je za hnutí ANO
zastupitelem Kraje Vysočina, od
roku 2018 náměstkem hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku.
■ Je ženatý a má dva syny.
■

než dost. Ovšem na rovinu přiznávám,
že kdyby nebylo táty a jeho velké pomoci, nemohl bych všechno stíhat, to by
prostě nešlo. Jinak taky včelařím a jsem
dobrovolným hasičem u nás v Rantířově u Jihlavy.
Včelaření, to už se dnes tak nevidí.
Co vás dalo se včelami dohromady?
Zhruba před šesti lety jsem zjistil, že mě
moje práce zkušebního inženýra sice

FOTO | ARCHIV MARTINA KUKLY

baví a rozumně uživí, ale chybí mi koníček na pročištění hlavy. Volba padla
právě na včelaření. V první chvíli se mi
líbilo, že budu v kontaktu s přírodou, odpočinu si od počítače, a navíc včely se
nedají řídit, naopak většinu práce odbudou samy.
Musel jste tuhle původní teorii pozměnit?
Je pravda, že postupem času jsem si ji
mírně upravil, ale už při pořizování prvních úlů a včelstev jsem věděl, že budu
jedním ze srdcařů. A to stále platí. Srdcař jsem zůstal také v pozici náměstka
hejtmana. Na střeše krajského sídla
v Jihlavě totiž máme od května letošního roku úly a tři včelstva. Mají přispět
k osvětě a propagaci práce krajských
včelařů, navíc chceme podpořit rozvoj
biodiverzity v centru krajského města
a já osobně jsem přesvědčený, že se
svým střešním včelařstvím se staneme
vzorem pro další, nejen místní veřejné
instituce. Časem bych rád pro včelařství
nadchl i své dva syny, protože se včelařstvím může začít opravdu kdokoliv
a hlavně kdykoliv.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011
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Francouzský spisovatel Tristan Bernard: Mládí je krásná věc. Ne protože dovoluje dělat hlouposti, ale protože ...

Tajenka: ...dává čas je napravit.

„Nechceme být pouze do počtu“
Nováček druhé hokejové
ligy z Velkého Meziříčí
by se rád vyhnul pozici
outsidera. „Očekávání
je veliké. Ale půjdeme
zápas od zápasu,“ říká
trenér Karel Vejmelka st.
ADAM JÁGRIK
JAN SALICHOV
VELKÉ MEZIŘÍČÍ | Vyhráli základní
část, probili se až do finále s Boskovicemi. A když se hokejisté HHK Velké Meziříčí chystali udělat poslední krok
do kvalifikace o druhou ligu, zastavila
jejich cestu play off Krajské ligy jižní
Moravy a Zlínska vyšší moc – koronavirová pandemie.
„Byli jsme v takové euforii, že věřím,
že bychom finále vyhráli a do kvalifikace šli,“ říká trenér Karel Vejmelka st.
„Situace ale byla taková, jaká byla,
a s tím nic nenaděláme.“
Ve Velkém Meziříčí však nemusí litovat. Výkonný výbor ČSLH totiž rozhodl o tom, že Velké Meziříčí bude mezi

deseti týmy z krajských soutěží, kterým
bude nabídnut dodatečný postup do druhé ligy. „Svaz nám dal nabídku, kterou
jsme po důkladném zvážení a vyhodnocení akceptovali a tím pádem postoupili,“ vrací se ke klíčovému rozhodnutí
Vejmelka. „Do druhé ligy jdeme s velkým nadšením,“ doplnil s úsměvem.
„Očekávání je veliké, jak od hráčů,
kteří se rozhodli pro postup, tak i od vedení, fanoušků a samotného města, které hokejem a fotbalem žije,“ všímá si
Vejmelka. „Určitě do toho jdeme s tím,
že nechceme být v roli outsidera.“
Cíl je tak jasný. Jít zápas od zápasu
a v každém se pokusit urvat nějaké
body. „Snad soupeře potrápíme,“ přeje
si kouč.
Ten počítá s tím, že kádr bude nutné
doplnit. „Určitě. Jedná se o vyšší soutěž
a tým je nutné na určitých postech posílit,“ všímá si. „Některé kroky jsme
v tomto směru už podnikli, pár hráčů si
vytipovali. Posilovat ale určitě budeme.
Alespoň natolik, abychom byli konkurenceschopní a nebyli v soutěži pouze
do počtu.“
Dnes hráčům Velkého Meziříčí končí suchá část letní přípravy. „Na led bychom chtěli vyjet začátkem srpna. Vše
ale ještě záleží na jednáních s městem

Trenér hokejistů Velkého Meziříčí
Karel Vejmelka st. věří, že jeho
tým může i ve druhé lize soupeře
potrápit.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
a technickými službami,“ nechce předbíhat Vejmelka. „Samozřejmě bychom
si přáli, aby to bylo co nejdříve. Ale
když půjdeme začátkem srpna, tak bychom týden předtím trénovali na suchu. Abychom se ještě dopřipravili, za-

pracovali na některých nedostatcích
a byli dobře připravení na trénink
na ledě,“ pokračuje.
Vyloučené není ani to, že by se na
zimním stadionu před sezonou udělaly
ještě nějaké úpravy. „Nějaké plány už
máme v rukou a o renovaci se mluví,“
pochvaluje si Vejmelka. „V dohledné
době by se mohlo s něčím i začít, protože všechna jednání se pohybují správným směrem,“ věří.
V příští sezoně se Velké Meziříčí
může těšit na derby, ve své skupině Východ totiž narazí mimo jiné i na Žďár
nad Sázavou. „Hrajeme s ním hned druhé utkání,“ připomíná Vejmelka, že po
premiéře v Novém Jičíně to pro Horácký hokejový klub bude atraktivní domácí premiéra. „Určitě to bude mít
svůj náboj. Je to derby v lize po dlouhé
době, moc dobře se znají jak manažeři
obou klubů, tak i hráči a fanoušci. Takže to určitě bude mít šťávu,“ nemůže se
dočkat.
„To stejné bude třeba i se Znojmem.
Na ty zápasy se osobně moc těším,“ prozrazuje. „Ale myslím, že i ostatní zápasy nabídnou svou kvalitu. Všechny se
hrají v celkem přijatelné dojezdové
vzdálenosti, takže by mohly být divácky zajímavé,“ dodává.

Otevírá
á
áme
po celkové rekonstrukci 8. června
Nov
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é pokoje,
k
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é restaurace a b
bary
Relaxační víkendové a týdenní pobyty
Vánoční a silvestrovské pobyty

TŘEBOŇSKÉ LÁZNĚ:

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

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

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

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

