Monika
Absolonová
Většina mých
vztahů byla
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V kraji natáčejí příběh Komenského
PŘÍLOHA NÁŠ KRAJ

Tipy na nevšední výlety
a další zajímavosti ...str. 17 až 40

Dokumentární drama s názvem Jako letní sníh natáčejí filmaři ve Zlínském kraji. Snímek přiblíží osudy významného rodáka z kraje J. A. Komenského, od jehož smrti letos uplyne 350 let. O hlavní roli „učitele národů“ se podělí herci David (na
snímku) a Alois Švehlíkovi. Točí se v Kurovicích, na Buchlově, v rožnovském skanzenu i v Rymicích. FOTO | ZLÍN FILM OFFICE

NOVÉ ZVÍŘECÍ HVĚZDY

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

Města lákají lidi na sítě
Radnice čím dál víc využívají Facebook i Instagram,
počty uživatelů jim rok od roku rostou. Profily Zlína
či Ratiboře patří mezi nejlepší v republice.
ONDŘEJ HOLUBEC
ZLÍNSKÝ KRAJ | Nebývá úplně obvyklé, aby v obci s necelými dvěma tisíci obyvateli běžně aktivně obhospodařovali Facebook, Instagram i YouTube. V Ratiboři to dělají a za svou práci
se sociálními sítěmi si vysloužili republikové prvenství v soutěži Zlatý lajk.
Odborná porota je pochválila za moderní a originální přístup a skvělou práci
s videem či reportážními fotografiemi.
„Dbáme na to, aby na Facebooku
a Instagramu byly neustále čerstvé fotky a aktuální informace. Je to především zásluha externisty, kterého pro
tuto činnost využíváme. Jde o designé-

ra, jenž tomu rozumí a hodně tomu
dává,“ říká starosta Ratiboře Martin
Žabčík.
Ten si pochvaluje, že využívání sítí
je přínosné zejména v rychlosti. „Typický příklad je, že když se tu ztratí
pes, hned to vyvěsíme na Facebook
a za chvíli je nalezen. Instagram zase
využíváme na fotky, zajímavé snímky
posílají místní lidé a my je takto můžeme zveřejnit,“ zmínil Žabčík.
I v malé obci se podle něj více informačních kanálů vyplatí. Navíc se mohou doplňovat. Zatímco na sítích mají
spíše fotky nebo videa, více informací
je ve zpravodaji či na televizním infokanále.

Starosta na soutěži oceňuje, že radnice dostávají zpětnou vazbu, nejen pochvaly, ale i kritické poznámky. Ratiboři porotci doporučili například větší
hravost a kreativitu u textů nebo jednodušší obrázek.
V kategorii velkých měst v kraji byl
nejúspěšnější Zlín, který byl zároveň
10. v celorepublikovém kole. Organizátoři soutěže vyzdvihli kvalitní informační servis s velkou škálou témat, kvalitní
videa a jedny z nejlépe zpracovaných
záložek (odkazů na zajímavé články,
fotky či spoty) mezi všemi městy.
Výhradu měli porotci naopak
k tomu, jak město komunikuje s občany. „Na komentáře, hodnocení a příspěvky návštěvníků je reagováno sporadicky. Když už, jde o profesionálně
zpracovanou odpověď, ale některé komentáře by si odpověď či reakci zasloužily a nedostávají ji,“ napsali v hodnocení.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

PRÁZDNINY „DOMA“

Cestovatelskou hrou chtějí
oslovit národ
...str. 10

PADDLEBOARDY

Češi podléhají kouzlu
„prken z Havaje“ ...str. 12 a 13
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Garáže, moderní prostory. Hasiče těší nová stanice
Dvě nové staniční budovy představili
krajští hasiči. Přístavba pro výjezdové hasiče ve Zlíně (na fotkách) vznikla během roku a záchranářům pomůže vyřešit především problém s nedostatkem parkovacích míst pro techniku. „Poskytne jim zázemí pro celodenní práci. Od šaten přes místnosti pro
výcvik, krizový štáb, skladové prostory a zejména nová garážová stání. Na
co jsme obzvlášť hrdí, je podzemní
parkoviště pro menší vozidla do tří
a půl tuny,“ popsal ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vít Rušar.
Nová část navazuje na budovy krajského ředitelství hasičů. Zdejší jednotku tvoří 69 hasičů, kteří disponují
jedinečnou specializovanou technikou. „Třeba chemický automobil, který tady máme, je nejvybavenější
v kraji a vyjíždí k zásahům po celém
území,“ upřesnil Rušar.
Přístavba vyšla na 135 milionů korun,
pokryla ji státní i evropská dotace.
Na 60 milionů vyšla nová hasičská
stanice v Holešově. Ta vyrostla na ploše průmyslové zóny v podobě, která
je šetrná k životnímu prostředí.
FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

Radnice „sbírají lajky“ na sítích
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Zlín využívá Facebook a Instagram a základna fanoušků tu rok od roku roste.
„Zaměřujeme se na sdělování novinek,
kulturních akcí, informací z radnice,
tipů na výlety a podobně. Využíváme
vlastní příspěvky, ale sdílíme i cizí.
V případě potřeby využíváme ankety,“
informoval mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.
Podle něj se síla sociálních sítí ukázala například v období opatření spojených s bojem proti covidu-19. Město
mohlo občany rychle informovat, ale
také například podpořit místní podnikatele uveřejňováním zpráv o znovuotevírání provozoven. Porota ocenila i Valašské Meziříčí, které má na Facebooku
nadstandardní základnu 11 tisíc fanoušků. Porotě se líbila loga, fotky i texty.
Posun pak vidí v lepší práci s videem.
Radnice se čím dál častěji neomezují
jen na jedinou sociální síť, ale využívají
jich několik dohromady. Třeba Kroměříž už sedm let provozuje účet na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTube.

„Z naší zkušenosti víme, že na každé
síti funguje jiný druh debaty. Facebook
je o komunikaci, uživatelé Instagramu
jsou oproti jiným sociálním sítím náročnější, selektivnější a není snadné je přesvědčit, aby nás sledovali. Twitter je síť
pro dospělé a nejrychlejší zdroj pro novináře,“ vyjmenoval mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. Zároveň potvrdil, že lidé jsou v komunikaci přes
sítě čím dál aktivnější a nebojí se vyjádřit svůj názor.

Senioři se zapojují
Každá radnice zpravidla nabízí na sítích
lidem trošku něco jiného. Obecně lze
ale říct, že největší odezvu mají obrazové příspěvky. Ve Vsetíně pravidelně
„postují“ galerie fotek z vítání občánků
či výročí jubilantů.
„Na Instagram vkládáme i momentky
ze společenských akcí a pokoušíme se
zaujmout i různými fotkami ze zákulisí
– například rekonstrukce městských lázní,“ přiblížila vsetínská mluvčí Jana
Raszková.
O správu sociálních sítí se zpravidla

starají úředníci radnice nebo pracovníci
informačních center. Tuto činnost nedělají na plný úvazek, ale v kombinaci
s další prací. Například v Uherském
Hradišti takto o facebookový profil pečuje hned několik zaměstnanců útvaru
kanceláře starosty. Síť se snaží využívat

Jaké sítě města
využívají?
Zlín: Facebook (9 tis. sledujících),
Instagram (6 tis.)
Kroměříž: Facebook (8 tis.),
Instagram (1,9 tis.), Twitter,
YouTube
Vsetín: Facebook (6,1 tis.),
Instagram (640), Twitter,
YouTube
Uherské Hradiště: Facebook
(6 tis.)
Valašské Meziříčí: Facebook
(11 tis.)
Otrokovice: Facebook (2,4 tis.)
Val. Klobouky: Facebook
(3,3 tis.), Instagram (1 tis.)

i mimo rámec fotek a příspěvků. „Pokud to situace vyžaduje a okolnosti dovolí, dopřáváme našim sledujícím i živá
vysílání, která se obvykle těší poměrně
značné oblibě,“ popsal mluvčí města
Jan Pášma.
Lidé se podle něj také veřejně či
v soukromých zprávách dotazují na investiční akce města, novinky týkající se
dětských hřišť a podobně. Přestože
v prostředí sociálních sítí se diskuse často může zvrhnout v napadání a urážky,
radnice příliš takových excesů řešit nemusí. „Usilujeme, aby na profilu vládla
přátelská atmosféra. Až na výjimky tu
nemusíme řešit žádné vulgarismy ani
agresi,“ zmínil Pášma.
Podle zkušeností z radnic už neplatí,
že sítě jsou kanálem určeným pouze pro
mladé. Narůstá počet uživatelů i mezi
seniory. „V době koronavirové pandemie pro nás bylo až překvapením, kolik
seniorů je na našem Facebooku aktivních,“ všimla si mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.
„Dnes bychom se už asi seniorů dotkli, kdybychom řekli, že Facebooku nerozumí,“ přisvědčil Žabčík.
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„Jak tohle jde zahrát?“ Mladý
akordeonista udivuje publikum
Martin Kot z Napajedel
přepisuje historii. Jako
první akordeonista hrál
na prestižním festivalu
Dvořákova Praha,
spolupracuje
s hvězdnými umělci
a našel „hudební dvojče“.
ONDŘEJ HOLUBEC
NAPAJEDLA | Akordeon běžně platí
za nástroj, který na velkých pódiích nebývá příliš slyšet. Toto nepsané pravidlo však pomalu přestává platit. Především díky Martinu Kotovi. Brzy osmnáctiletý talentovaný hudebník z Napajedel totiž zaznamenal důležitý průlom.
Jako první v historii totiž akordeon představil na prestižním mezinárodním festivalu Dvořákova Praha, premiéru si
s tímto nástrojem odbude i na další ceněné přehlídce Mladá Praha.
„Pozvání ke koncertování na tak významné akce mi vždy udělají obrovskou radost. Jsem vděčný, že se mi jako
prvnímu akordeonistovi historie festivalů dostalo příležitosti svůj nástroj širokému publiku představit,“ těší muzikanta.
Když si před lety v napajedelské základní umělecké škole akordeon vybral,
ještě netušil, že se stane jedním z největších českých hudebních talentů. Teď studuje druhým rokem Pražskou konzervatoř, objíždí světové soutěže a festivaly,
spolupracuje s českými virtuosi, jako je
Václav Hudeček či Jaroslav Svěcený,
a má našlápnuto ke skvělé budoucnosti.

Martin Kot dostal akordeon na velká pódia.
denta mezi profesionální hudebníky.
„Zvládl přechod na konzervatoř, dokázal skloubit náročnost studia s mnoha
hodinami cvičení, osamocení v metropoli, vyrovnání se s konkurencí i oka-

FOTO | PETRA HAJSKÁ

mžitou přípravu na mimořádné akce.
Mám bohužel zkušenost, že mnoho podobných zázračných dětí se s těmito nástrahami nevyrovná,“ vypíchl.
Martin Kot sám přiznává, že s akorde-

onem tráví většinu volného času a budoucí kariéře chce podřídit všechno.
„Kromě sólového hraní bych rád působil i v rámci různých komorních uskupení. Velmi by mě potěšily také nabídky
na účinkování s filharmoniemi,“ svěřil
se Kot.
Ten zaujal i spoluprací se svým „dvojčetem“ – ještě o sedm let mladším, podobně talentovaným akordeonistou Viktorem Stockerem. „Poprvé si ho vybavuji z koncertního vystoupení v třeboňském zámku, kde mě oslovil a ptal se,
kolik hodin denně cvičím,“ usmívá se
Kot, který s mladším kolegou vystupuje
na koncertech a soutěžích.
„Oba rádi cestujeme a sportujeme.
Debatujeme o hudbě i fotbalu, a když je
volná chvilka, jdeme si i kopnout do balonu,“ říká s úsměvem Martin, kterého
aktuálně čeká nabitý program.
Čekají jej letní festivaly v Praze i Litoměřicích, stáž v Německu či soutěže
v Itálii a Portugalsku.

INZERCE

OLMAN SERVICE s. r. o.

přijme pracovníky osoby se
zdravotním omezením na pozici

UKLÍZEČ/KA na HPP.

Vhodné i jako přivýdělek formou brigády na DPP.
Pracoviště: Otrokovice. Nástup ihned.
Volejte: 739 066 203 nebo email: nabor@olman.cz

Objednejte si týdeník
www.5plus2.cz/
schrankovne

Silná stránka? Psychika
Hudební odborníci potvrzují, že kromě
přirozeného talentu mu v jeho kariéře
pomáhá zejména pohodové psychické
nastavení. „Martin je nesmírně klidný,
vyrovnaný, umí se koncentrovat jak při
koncertu pro několik posluchačů, tak
i v zaplněných sálech. Hraje velmi
emočně, ačkoliv to na něm není vidět,“
popisuje svého svěřence jeho profesor
na konzervatoři Ladislav Horák.
Podle něj navíc Martin umí oslovit publikum. Často prý od posluchačů slýchá
větu: „To jsme netušili, co všechno
a jak lze na akordeon zahrát...“
Horák navíc zdůrazňuje, že uspět
v konkurenci pianistů, houslistů či zpěváků je velmi těžké, a proto je účast na
prestižních festivalech mimořádná. „Je
to jako probojovat se do finále sportovního turnaje,“ přibližuje pedagog.
Jako přirozenou vidí i cestu svého stu-

OLMAN SERVICE s. r. o.

přijme pracovníky osoby se
zdravotním omezením na pozici

UKLÍZEČ/KA.

Pracoviště Univerzita Tomáše Bati, OD CENTRO
a OD PRIOR ve ZLÍNĚ. Nástup ihned.
Volejte: 739 066 203 nebo email: nabor@olman.cz

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu o ekologické
likvidaci autovraku NA MÍSTĚ.
Tel.: 777 550 621, 608 749 219

Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme

500
až až
1500,1500KčKč

Jste připraveni
na novou práci?
Rádi vás přijmeme do Supermarketu i Expresu Tesco Zlín
na pozice:
Vedoucí směny, mzda až 25 000 Kč
Prodavač/ka, mzda až 20 000 Kč
Brigáda, odměna 112 Kč/hod.
Pro pracovní poměry nabízíme mnoho benefitů, např. 10% slevu na nákupy
v síti obchodů Tesco, příspěvek na stravování, zvýhodněnou Multisport
kartu, placené volno navíc za odpracované roky a věrnostní odměnu.

Více na tesco-stores.jobs.cz.
+420 725 879 397 Zlín, Malenovice
+420 725 975 664 Zlín, Kvítková
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Česká republika

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

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

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

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

Monika Absolonová

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

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

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

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

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

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

INZERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PŘÍRŮSTKY MLÁĎAT DALŠÍCH ZOO NA STR. 8 A 9

DLUHOPISY PRO OBČANY
JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

5,6%
Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Zámek Račice, přestavba

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

ROČNÍ VÝNOS

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

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

Ubytování na zámku
v Račicích 30 km od Brna

eFi Hotel – hotel s bazénem
v centru Brna

+420 515 555 549, info@zamekracice.cz

+420 515 555 500, rezervace@eﬁhotel.cz

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

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

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

eFi Hotel, Bratislavská 52, 602 00 Brno-Zábrdovice

www.zamekracice.cz

www.eﬁhotel.cz
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HLUBOKÁ:
PŘEKVAPENÍ OD VYDER

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

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

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

FOTO: MAFRA, PETR LUNDÁK, MARTIN POLÍVKA
INZERCE

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

Další informace na www.hungariatour.cz
CK Hungariatour – Brno, Solniční 13, Tel.: 603 485 226
CK Hungariatour – Ostrava, Českobratrská 2227/7, Tel.: 603 159 357
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JIHLAVA: KANEC
S VELKÝM POSLÁNÍM

ZLÍN: OBŘÍ
SUDOKOPYTNÍCI
Z INDIE

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

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

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

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

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

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

Hledáte rodinný dům,
byt či pozemek?
Přes

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

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL

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

www.penzionboskovstejn.cz

tel.: 727 842 057

70 000
nemovitostí z celé ČR

www.reality.idnes.cz

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

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

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

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

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

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

FOTO 3 x | DREAM RACE

V PL N É M PR O U D U

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Příprava na léto
Chraňte svůj zrak
silou borůvek

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

P

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

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

V

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

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

T

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

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

K

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

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

Prkno pro začátečníky:
široké, nafukovací, půjčené

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

Procházka
po hladině.
Češi objevují
paddleboard

Nikde nikdo Výlet na paddleboardu po Labi.

FOTO | MARTIN VESELÝ, MAFRA

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

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

I

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

„Prkna z Havaje“.
Náčelník měl
plovák nejdelší

P

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

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

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

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 37 %
SELVO 41000

79 900 Kč

49 990 Kč
Dojezd 50 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
ARMA
Testovací jízda ZDA
čové
Hydraulické kotouč
brzdy
Výkon 1000 W
Nový výrobek
10x delší životnostt
k
baterie za příplatek
Zlín - Vršava a Vizovice - Zlínská 703

Agro Smetana, Vršava I 4975,
tel.: 577 101 606, 604 605 288

Zlín - K Pasekám

MARTONI.cz s.r.o.,
K Pasekám 5680,
tel.: 577 001 314, 792 304 293

Přerov

KONVIČKA s.r.o.,
Malá Dlážka 14,
tel.: 731 900 330, 777 555 741

Brno - Černovice

Gardentech - Jaroslav Toninger,
Mírová 15,
tel.: 548 531 294
Další nejbližší prodejny:

Hranice, Nový Jičín, Frýdek-Místek,
Olomouc 2x 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:
Hranice I - Město, GardenTechnik ŠOBORA, Tř. 1. máje 2074, T 605 332 063 / Konice, Zahradní technika Konice, Smetanova 53, T 722 744 267 / Nový
Jičín, ENVIRO-HIK, s.r.o., Nerudova 50, T 556 315 569 / Olomouc, AGROCENTRUM DFG, Týnecká 826/55, T 585 154 632 / Ostrava, BG TECHNIK cs, a.s.,
Místecká-Rudná , T 596 781 718 / Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 / Uherský Brod-Těšov, MIKRA ZAHRADNÍ
A LESNÍ TECHNIKA, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028

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

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

č.

1

pro vaše
projekty

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

Prevence kvasinkových
infekcí

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

N

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

FOTO | ARCHIV

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

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

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

INZERCE

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

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

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

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

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas
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Letní tipy, výlety
a zajímavá místa

Inzerce

PREDIKO Nastávající rodiče nejvíce touží po tom, aby se jejich
miminko narodilo zdravé. Díky moderním metodám
prenatální diagnostiky lze dnes mnoho vrozených
vad odhalit již v průběhu těhotenství. Právě prenatální diagnostice se věnuje PREDIKO, které sídlí
v centru Zlína.
Prediko nabízí příjemné prostředí v moderních
prostorách, komplexní prenatální péči a to vše na
jednom místě. Centrum prenatální diagnostiky
a genetiky PREDIKO poskytne co nejvíce informací
o průběhu Vašeho těhotenství a vývoji plodu se
zaměřením na detekci znaků vývojových vad, které
mohou být vázány na chromosomální původ nebo
mohou mít náhodnou příčinu poruchy vývoje. Tyto
znaky můžeme odhalit kombinací ultrazvukového
zobrazení plodu a vyšetřením krevního vzorku
matky.
Proč je důležitá prenatální diagnostika?
Při ultrazvukovém vyšetření na našem pracovišti
můžeme posoudit v prvé řadě
velikost těhotenství, zda odpovídá termínu početí
a nejeví poruchy růstu. Dále
popisujeme morfologii plodu s možností odhalení
problému ve vývoji již v časném
stádiu gravidity. Hlavní částí prenatální diagnostiky
je vyšetření markerů (znaků),
které se vyskytují v souvislosti s genetickou poruchou plodu. Prenatální diagnostika provází těhotnou
ženu v každém trimestru těhotenství, kdy lze poznat
odchylky od správného vývoje plodu. V našem
Centru poskytujeme komplexní péči pomocí všech
nejnovějších poznatků v tomto oboru a jako jedno
z mála center v České republice můžeme nabídnout
těhotným ženám všechny metody prenatální diagnostiky s možností podrobné konzultace.
CO PREDIKO NABÍZÍ?
Neinvazivní testování v těhotenství
Neinvazivní prenatální testování je založeno na
analýze genetického vybavení plodu
a jeho provedení spočívá v běžném odběru krve
matky.
Nabízí tak bezpečné a spolehlivé určení Downova
syndromu a dalších chromozomálních
vad plodu.
Prenatální screening a diagnostika
Prenatální screening a následná diagnostika zahrnuje biochemické, ultrazvukové a genetické metody
vyšetření, která provádíme v průběhu těhotenství,
abychom zachytili možné vrozené vývojové vady
plodu. Našim cílem je zajistit těhotným
ženám co největší pocit jistoty bezproblémového
průběhu těhotenství a hlavně narození zdravého
dítěte.
Genetická poradna
Lékařská genetika je preventivní interdisciplinární obor, nabízející genetické poradenství a různá
genetická vyšetření pacientům a rodinám s výskytem dědičných onemocnění. Specifickým rysem
genetické choroby je její tendence vyskytovat se
v rodině opakovaně. Významnou složkou genetického poradenství je nejen zaměření se na původního

Centrum prenatální diagnostiky
a genetiky ve Zlíně

pacienta, ale také na členy jeho rodiny a to současné
i budoucí.
Prediko klade velký důraz na nejvyšší možný
standard technického vybavení
V centru Prediko je kladen velký důraz na vysokou
úroveň vzdělávání vyšetřujících lékařů a také na
nejvyšší možný standard technického vybavení.
Důkazem toho je pořízení dalšího UZ přístroje
Voluson E10. Přístroj v ceně několika milionů korun
už v současné době slouží nastávajícím maminkám,
které na vyšetření do Predika přicházejí.
A co UZ přístroj Voluson E10 umí?

Díky němu jsme schopni lépe vyšetřit srdce v I.
trimestru, jehož velikost je pouhý 1cm. 3D modelace
plodu vyloučí více povrchových defektů. Díky UZ
můžeme zobrazit i velmi drobné důležité cévy, které
vychází ze srdce a pomáhají nám vyloučit velmi
časně další možné srdeční vady.”
Říká zástupce vedoucí lékařky prenatální diagnostiky
MUDr. Milan Kovalčík.

„Nový přístroj posouvá hranice detailního zobrazení
vyvíjejícího plodu zejména v oblasti vyšetření srdce.

ROZhOVOR
s RNDr. Jaroslavem Louckým, Ph.D.
jednatelem.
Začněme vzorovou situací: Žena otěhotní,
nehodlá nechat nic náhodě a chce
vědět, jaká je šance na to, že se jí dítě
narodí zdravé. Co má udělat?
Hned na úvod musím uvést, že velká část
péče o těhotné ženy spadá přímo do
kompetence ošetřujících gynekologů, to
bezesporu. Ovšem část specializovanější
péče, kterou může být genetická konzultace, provedení detailního ultrazvukového
vyšetření, vyhodnocení prenatálního screeningu nejčastějších vývojových vad plodu,
případně provedení invazivního zákroku, je
naopak záležitostí center, jakým je například to naše. Nastávající maminky proto
mohou využívat nejen své gynekology, ale
i tato specializovaná centra.
Co se děje, když screening odhalí možná
rizika? Screening pouze stanoví riziko, nejedná se tedy přímo o stanovení diagnózy.
Těm ženám, které mají riziko vysoké, situaci
vysvětlí lékař
a nabídne možnosti řešení včetně provedení invazivního zákroku. Tyto zákroky se
provádějí s cílem získat buňky plodu a tím
jeho genetický materiál. V genetických
laboratořích
se následně získaný materiál analyzuje,
a buď se podezření potvrdí, nebo vyvrátí.
Tady bych chtěl říct, že zvýšené riziko zdaleka neznamená, že plod musí vadu nutně
mít. Naopak většina výsledků po invazivním
zákroku je negativních a nastávající maminka může v klidu pokračovat v radostném očekávání potomka. Daleko horší je
situace, že screening neoznačí jako rizikové
těhotenství to, které opravdu nese plod
s genetickou vadou, a narodí se postižené
dítě. Přesně toto je důvod, proč klademe
velký důraz na maximální bezpečnost např.
v podobě integrovaného testu.

Jediné komplexní centrum
prenatální diagnostiky
ve Zlínském kraji ...

... prožijte těhotenství v klidu.
Těhotenský screening chromozomálních aberací
a vrozených vad u plodu
2D a 3D/4D ultrazvuková diagnostika
Včasná detekce možných vrozených vad
Genetické poradenství
Prenatální kardiologie
Invazivní prenatální diagnostika
Neinvazivní prenatální testování
Gynekologická ambulance
Lešetín I 6966, 760 01 Zlín

www.prediko.cz
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TEXT: PETR SKÁCEL
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Výlety vedou k Mořskému
oku či Napajedlu na kopci
Redakce MF DNES společně
s předsedou zlínského Klubu
českých turistů Jiřím
Tomášem přináší tipy na
výlety v blízkosti Zlína. Jedná
se o pěší trasy a lokality pro
turisty i rodiny s dětmi.

OKOLO TLUSTÉ HORY
Rozložitý a zalesněný masiv Tlusté hory
se nachází při pohledu na jih od centra
Zlína. Jeho zajímavostí je „useknutý vrchol“ se stožárem televizního vysílače. K
procházce se tady nabízí řada lesních
cest. Jedna trasa vede z rozcestí modré
značky a silnice ke kolibě u zimního stadionu, odkud dojdete lesem k bunkru.
Pak dále rovně po asfaltové cestě, po zelené doprava k modře značené Cyrilometodějské stezce a po ní se zase vrátíte na
start. Vzdálenost je 5,4 kilometru.
Z JAROSLAVIC DO ŽELECHOVIC
Trasa údolím Milenova měří 5,7 kilomet-

ru, za slunečného počasí nabízí pěkné výhledy a zaujme především lidi, kteří hledají samotu. „Jde o téměř zapomenuté
údolí, kde nepotkáte živáčka a užijete si
ticho,“ uvedl Jiří Tomáš. Okružní výlet
začíná na točně MHD v Jaroslavicích,
odkud vyrazíte podél potoka Mileno,
poté přes něj a lesní cestou na okraj Želechovic. Vrátit se můžete stejnou trasou
nebo zahnout ostře doleva, pokračovat
přes ulici Lysá až hřebenovkou na stejnojmenný vrch a odtud zpět do Jaroslavic.
ČERTOVY SKÁLY U FRYŠTÁKU
Méně známá lokalita, k níž nevede žádná
značená trasa, ale stojí za pozornost.
„Nenajdete je ani na mapě, přitom vás
ohromí svou mohutností a tvarem,“ poznamenal Tomáš. Skály tvoří jediná skalní hradba připomínající dokonalé sochařské dílo. Dorazit sem můžete pěšky
z fryštácké místní části Horní Ves, zpátky se dá vydat obloukem přes Andrýskovu naučnou stezku až k náměstí ve
Fryštáku. Celá trasa má sedm kilometrů.

K URIÁŠOVU KAMENI
Asi tři metry vysoký skalní blok na málo
známém místě nad zlínskou částí Mladcová nabízí krásné výhledy na město. Dostanete se sem ze zastávky MHD Jižní
Svahy, Kocanda, po modré značce běžte
k rozcestí Pod Rozhlednou, pak doleva
po žluté, na rozcestí vlevo a k přístřešku
U Osílka. Po 450 metrech vejděte na nenápadnou lesní pěšinu mírně vlevo dopředu a po ní vystoupáte na hřeben. Cesta měří 6,5 kilometru a zpátky vede na Paseky. K návštěvě se nabízejí rovněž nedaleké skalní útvary jako Mladcovská skalka s vytesanými schody a skalní útvary
na Předním a Zadním vrchu.

DĚTSKÁ ROZHLEDNIČKA
V KELNÍKÁCH
Nachází se na bývalé vodárně vedle hřiště
a v sousedství altánu cyklopointu. „Na
obecním úřadě je malé muzeum místních
tradic a za návštěvu stojí i pěkná nová kaplička. Nutno domluvit, ale jsou velmi
vstřícní,“ podotkl Tomáš. „Samotná rozhlednička hýří barvami a je z ní výhled do
okolí odpovídající její výšce,“ dodal.

Náš kraj je příloha MF DNES a týdeníku 5plus2
Šéfredaktor: Jaroslav Plesl
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> PAMÁTNÉ STROMY

Východně od Štákových pasek nad Příluckým rybníkem stojí jeřáb oskeruše měřící 15,5 metru. „Tento vzácný strom se
v posledních letech opět začíná vysazovat, zejména v našem kraji i pro víceúčelové využití plodů,“ řekl Tomáš. Dojdete
k němu, když půjdete z Burešova po modré na Štákovy paseky ke kříži a dále 300
metrů lesem na okraj louky. Další strom,
jímž je památná lípa malolistá, se nachází před malenovickým hřbitovem. Je vysoký 17 metrů a trasa k němu vede po zelené značce od obchodního centra.
LESOPARK NA JURÉM
V několik set metrů dlouhém pásu na okraji lesa naproti Biofarmě Juré nad Lůžkovicem se nachází hřiště určené pro děti od
tří do osmi let, které zde čekají zábavné
prvky a dozvědí se také zajímavé informace o lesní zvěři. „Z Příluk se tam dostanete
po zelené značce přes zahrádkářskou kolonii nad průmyslovou zónou,“ radí Tomáš.
Vzdálenost činí 2,4 kilometru.

ZLÍN POHLED NA TLUSTOU HORU.

te až k otrokovickému Štěrkovišti nebo
k nedaleké malé vodní elektrárně na Bělovském jezu a po Moravské cyklotrase
ke žluté značce, odkud vyrazíte ke Společenskému domu v Otrokovicích.

MOŘSKÉ OKO U FRYŠTÁCKÉ SKÁLY
Malé jezírko v bývalém a dnes už zarostlém lomu, jehož tvar připomíná kráter
sopky. Celé okolí má romantickou atmosféru. V jeho blízkosti stojí dvě staré chaty a trasa dlouhá 1,7 kilometru sem vede
z Lukovečka po cyklotrase 5036, u mysliveckého posedu se dejte vlevo na polní
cestu k lesu a dále k lomu. Pokračovat odtud lze směrem na východ k modré značce a přes Horní Ves až do Fryštáku na náměstí. Tento úsek měří 3,3 kilometru a
cesta stále klesá.
SKALKA U TLUMAČOVA
Cesta ke dvojici skalních bloků ukrytých
v lesíku začíná na vlakové zastávce v Tlumačově a pokračuje po cyklotrase 5181.
Spodní skalka je vysoká sedm metrů, horní deset metrů. Pokračovat odtud může-

VYHLÍDKA NAPAJEDLO
U BOHUSLAVIC
Celodřevěná rozhledna uprostřed pastvin vznikla před dvěma lety a je vysoká
5,5 metru. „Jedná se o úzké dřevěné schodiště s asi dvaceti schody, které po obou
stranách od země až nahoru zakrývají
desky, a pokud se na ně díváte z boku, vidíte tvar pravoúhlého trojúhelníku,“ líčí
Tomáš. Dostanete se sem ze zastávky Bohuslavice, vozovna po asfaltové cestě,
pak vzhůru doprava a podél ohradníku
k vyhlídce. Celá trasa měří 4,3 kilometru.
JEŘÁB OSKERUŠE PAMÁTNÝ
STROM, NA LOUCE VÝCHODNĚ
OD ŠTÁKOVÝCH PASEK.
DŘEVĚNICE
ŠTÁKOVY PASEKY.

HRADISKO
Bývalý zlínský hrad, založil ho v polovině
13. století Vilém z Hustopečí, do dneška
se zachovaly jen nepatrné valy. Podle Starozlínských pověstí Karla Pekárka na Hradisku pobýval rytíř Miloš, který na ohnivém voze a s hlavou v podpaždí vyjížděl
čas od času po zemi i v povětří do Zlína
jako trest za své činy. Dostanete se sem
po zelené značce kolem lyžařského svahu na vrch Barabáš, k hradní odbočce
přes kótu 364 k pozůstatkům hradu. Trasa měří 3,9 kilometru.
DO TEČOVIC KE SV. JAKUBOVI
VĚTŠÍMU
Dominantou kostela, který je jednou
z nejstarších architektonických památek
v regionu, je vzácná gotická kazatelna ze
13. století. Do Tečovic se můžete vydat
z křižovatky v Malenovicích, kostel stojí
na severním okraji obce. Pokud se však
chcete projít dál, můžete jít přes Lhotku,
ke kostelu Navštívení Panny Marie, potom na Chlum, k rybníkům, kolem koupaliště v Loukách, přes náves a na zastávku
MHD Louky křižovatka. Až sem je to zhruba 7,5 kilometru.

INZERCE

Vsetín
H

ledáte ideální místo pro výlety po hřebenech valašských kopců s půvabnými
výhledy a malebnou přírodou? Máte rádi
naučné stezky, rekreační i horskou cyklistiku? Nebo patříte mezi vyznavače tzv.
gastroturistiky a vaší vášní je ochutnávka
regionálních specialit? Pokud jste si alespoň na jednu z otázek odpověděli ano, tak
neváhejte a navštivte Vsetín, město v srdci
Valašska.

Vsetín leží v samotném centru regionu nejen zeměpisně, ale i historicky. A kde se o historii města dozvíte nejvíce? Na zámku! Přesněji na vsetínském zámku, kde se nachází
Muzeum regionu Valašsko. Tamní expozice
vás zavedou do ovčáckých salaší, seznámí
s vlivem pastevectví na krajinu či připomenou
výroční a rodinné zvyky v životě Valacha. Vedle valašské historie zde najdete i expozice věnované významným podnikatelským aktivitám
v regionu. Například výrobu unikátního ohýbaného nábytku a připomínku Josefa Sousedíka,
kterému se přezdívá Moravský Edison.
I když je zámek dominantou města, není
zdaleka jedinou pamětihodností. V jeho těsné

blízkosti najdete budovu Staré radnice, která
v současnosti slouží jako galerie a Nové radnice, nyní hotelu. Dále budovu Maštalisek, neboli bývalého panského dvora, sídlo podnikatelského inkubátoru. A když z Horního náměstí
půjdete směrem na to Dolní, minete bývalou
Občanskou záložnu, která se pyšní sgraﬁty
podle návrhů Mikoláše Alše.
Na Dolním náměstí na vás dýchne funkcionalismus, a to v podobě budovy Komerční
banky nebo obchodního domu Rodinger.
Vsetín je atraktivní svou polohou a jedinečným okolím. Samotné město je skryté v údolí
Vsetínských Beskyd a díky tomu nabízí mnoho možností k aktivnímu odpočinku. Z centra
startuje hned několik značených turistických
tras, cyklotras, či naučných stezek. A hlavně,
kde jinde vám stačí pár minut chůze z městských ulic a ocitnete se pod korunami hustých
lesů nebo na rozkvetlých loukách?

Naučné stezky vás seznámí s místními přírodními zajímavostmi, Valovou skálou, jedním
z nejvyšších skalních útvarů na celém Valašsku nebo malebným Cábským jezírkem. Poznáte na nich také život původních obyvatel,
historii rodiny Baťů a to zdaleka není vše.

Na své si přijdou milovníci cyklistiky. Rekreační jízdu nabízí cyklostezka Bečva, která
kopíruje tok vsetínské řeky Bečvy. Díky jejímu
asfaltovému povrchu je oblíbená i mezi in- line
bruslaři.
Hornatý ráz okolní krajiny dává možnost
terénním cyklistům, kteří si mohou vybrat
trasu z mnoha značených okruhů pro horská
kola. Vyznavači adrenalinové cyklistiky mohou vyzkoušet své schopnosti na klopených
zatáčkách, dřevěných lávkách a dalších překážkách v singletrailovém centru Bike aréně
Vsetín v Semetíně.
www.bikearena-vsetin.cz
Cyklisté se také mohou zapojit do projektu
Vrchařské koruny Valašska a zdolávat
tak vrcholy po celém Valašsku.
Od června můžete zavítat na některý z koncertů v rámci Vsetínského kulturního
léta, konají se každý čtvrtek až do srpna,
vždy od 19:00 na Dolním náměstí. Od července k nim přibude i letní kino.
Zábavu pro celou
rodinu zajistí Regionální hra
Valašsko, při
které objevíte
Valašsko trochu
jinak a to společně s medvědem Jurou. Hra trvá až do konce
září a více informací získáte
na www.poznavamevalassko.cz
nebo v informačním centru.
Červenec přivítáme úspěšným divadelním představením – Neběhej s nůžkami v ruce (2. 7.) v divadle v Lidovém
domě. Pokud jste milovníci her, je tu pro vás
šťasná 13. noc her v Masarykově veřejné
knihovně (19. 7.).
V srpnu se můžete těšit na Noc padajících hvězd na Hvězdárně Vsetín (12. 8),
na Templářské slavnosti na zámku (19.
8.) nebo na Listování s Lukášem Hejlíkem (26. 8.).
Nudit se u nás nebudete ani v září, čeká
nás multižánrový festival Valašské záření (11. – 12. 9.), zasportujete si při I. ročníku T-mobile olympijského běhu (16. 9.)
nebo společně s námi oslavíte výročí 70ti let
Hvězdárny (19. 9.).

22 26. června 2020

Náš kraj

Držková. Obec
plná pověstí
a pohádek

V Držkové vydali unikátní etnografický materiál
starý sedmdesát let.

N

TEXT: MARTINA MALÁ FOTO: ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

a začátku 40. let minulého století sesbíral a sepsal řídící učitel v Držkové Augustin Jančík
19 pověstí a pohádek vztahujících se k vesnici. Jsou plné čertů, zbojníků, čarodějnic, skřítků, draků,
hastrmanů a dalších postav více či méně
uvěřitelných. Po více než 70 letech unikátní etnografický materiál vydala obec jako
knihu nazvanou Pohádky a pověsti z Držkové.
Jedna z pověstí například odkazuje
k pokladu zbojníků. Připomíná, že lesy
kolem Držkové jich bývaly plné. Zbojníci
si svůj lup ukryli do vykotlaného stromu
ve tvaru rendlíku. O jejich úkrytu věděl
jen vesnický prosťáček Jura. Vzal si z pokladu „několik plíšků“, čehož si všimli
lidé ve vesnici. Když se ho ptali, kde
k nim přišel, pořád opakoval, že v rendlíku. Vesničané z toho moudří nebyli.
Až jednou prudká bouře vyrvala dub
z kořenů a voda jej odnesla. Do vsi po
roce přišel cizí člověk. Povídal, že je až
z Olomouce, a vyptával se na dvě jedle
a buk rostoucí do rendlíku. Když mu pověděli, že povodeň buk odnesla, teprve
jim prozradil tajemství zbojnického pokladu. Pak litovali, že je dříve nenapadlo,
z jakého rendlíku nosí hloupý Jura zbojnické stříbrňáky.
„Jedná se o unikátní příklad lidové slo-

vesnosti. Autor využívá nářečních výrazů
a tvarů. V knize se objevují místní lokality
a stavby, mluví se v ní o mlýnu, pile, hájence na Májové, o Skalách, zvoničce.
Lidé mají jména, jaká známe z Držkové
dodnes,“ uvedl místostarosta obce Lubomír Marušák, který pomáhal připravit
knížku k vydání.
Pohádky a pověsti, které Augustin Jančík sesbíral, věnoval „svému nejvděčnějLUBOMÍR MARUŠÁK
MÍSTOSTAROSTA DRŽKOVÉ
POMÁHAL PŘIPRAVIT KNÍŽKU
PLNOU POVĚSTÍ A POHÁDEK.

INZERCE

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

Drůbež
Prasata
Králíci
Ostatní
www.afeedmix.cz

šímu posluchači Jožinkovi“, tedy svému
synovci. Jeho rodina ve Slavičíně je uchovávala po desítky let. K rukopisu se Lubomír Marušák dostal úplnou náhodou
a příběh je to moc zajímavý. Před několika lety obec totiž vydala knihu Valašská
dědina Držková, jejíž autorkou je Františka Jančíková Minaříková, manželka řídícího Jančíka. Oba v obci ve 30. a na začátku
40. let působili jako učitelé.

>

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

INZERCE

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

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

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

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

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

www.deza.cz
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> „Když jsme ji představovali ve zlínské

krajské knihovně, seděli mezi posluchači přátelé rodiny synovce manželů Jančíkových. Jeho manželka nás pak následně pozvala k nim do Slavičína a my
jsme žasli, co všechno po nich mají –
další rukopisy, deníky, fotoalba, přípravy do školy a spoustu dalších materiálů.
Od ní nám byl také zapůjčen rukopis
těchto pohádek,“ popsal místostarosta.
I pro něj coby rodáka z Držkové to bylo
velké překvapení. Z 19 pohádek a pověstí
znal snad jen dvě, o dalších nikdy ani
neslyšel. „Pátral jsem po těchto příbězích, nikdo z pamětníků však už nebyl
schopen mi je povyprávět. Panu řídícímu
se tehdy ještě podařilo je posbírat,“ připomněl Marušák.
Augustin Jančík i jeho žena se totiž neúnavně věnovali kulturnímu a společenskému životu v obci, vesnici kulturně povznesli. Pořádali vzdělávací akce pro
místní ve škole, pan řídící vedl ochotníky, pro něž dokonce psal divadelní hry.
Narodil se v Radkově Lhotě, kousek od
Bystřice pod Hostýnem v roce 1900. Drž-

Náš kraj

ková byla jeho třetím působištěm. „Manželé Jančíkovi neměli děti, o domácnost
se jim starala sestra paní Jančíkové. Mohli se tedy plně věnovat bádání,“ upozornil místostarosta.
KNÍŽKU DOPLŇUJE SLOVNÍČEK
Svou snahu upřeli zejména na sbírání etnografického materiálu a lidové slovesnosti. „Každý kopec, každá paseka a studánka v Držkové má svou pověst. Udržely se jen v ústním podání. Zapsány dosud
nikým nebyly. Některé jsou rázovité a odlišné od pohádek a pověstí jiných krajů,“
zhodnotil v úvodu knihy své úsilí sám Augustin Jančík.
„Kdo dovede vyslechnout jejich hovo-

„KAŽDÝ KOPEC, KAŽDÁ
PASEKA A STUDÁNKA
V DRŽKOVÉ MÁ SVOU
POVĚST. UDRŽELY SE JEN
V ÚSTNÍM PODÁNÍ.“

ry a jejich taje (myšleno hovory potomků
starých Valachů – pozn. red.), porozumí,
co Valacha víže ke hroudě, o níž praví: Začátek kameňa, konec chleba,“ předestřel
jedinečnost regionu. Aby pohádkám a pověstem rozuměly i dnešní děti, byla kniha doplněna také o slovníček nářečních
výrazů.
„Jsem místní, tak jsem většinu z nich
znal, ale přece jen ne všechny. Proto
jsme se s naší paní kronikářkou dohodli,
že přidáme tento slovníček. Nechtěli
jsme totiž v příbězích přepisovat nářeční
výrazy, tím by kniha přišla o svoji autenticitu,“ vysvětlil. Do publikace vložili také
slovníček místních částí, o nichž se řídící
Jančík zmiňuje.
Zvažovali, jestli knihu vydat reprintem
stejně jako předcházející publikaci od
Františky Jančíkové. Po odborné stránce
jim s tím pomáhala etnografka z Muzea jihovýchodní Moravy Alena Prudká.
„Knihu od paní Jančíkové jsme tehdy
vydali reprintem, každý výtisk je tedy
k nerozeznání od originálu. U druhé knihy jsme ale udělali strojopis právě proto,
že se jedná o pohádky a pověsti, a chceme, aby je nejen rodiče četli dětem, ale
četly si je i samy děti, tak aby jim to nečinilo problémy. Dále jsme chtěli dílo doplnit ilustracemi,“ objasnil. Pro knihu
vzniklo celkem 75 autorských ilustrací,
které vytvořila Šárka Hromková ze Střílek.
Augustin Jančík působil v Držkové jen
do roku 1941. Pak dostal nové místo ve
Všetulích, které jsou dnes součástí Holešova. Po válce učil v Holešově, v roce
1953 odešel do důchodu a za tři roky, ve
svých 56 letech, zemřel. „Předcházející
publikace o Držkové od paní Jančíkové
vzbudila velký zájem mezi etnografy,
a dokonce jsme ji posílali i do Ameriky
krajanským sdružením. Věřím, že podobný úspěch čeká i tyto pohádky pana Jančíka,“ uzavřel místostarosta obce.

OBRÁZKY PRO KNIHU VZNIKLO CELKEM
75 ILUSTRACÍ, KTERÉ VYTVOŘILA ŠÁRKA
HROMKOVÁ ZE STŘÍLEK.
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V Kroměříži máte světové skvosty za humny
P

ro většinu lidí je Kroměříž synonymem pro
věhlasné památky UNESCO. Arcibiskupský
zámek a skvostné historické zahrady, Květná
a Podzámecká, však nejsou zdaleka jediným
důvodem k návštěvě města nazývaného hanáckými Aténami. Kroměříž, a vůbec celý
zdejší region, je žádanou turistickou destinací,
která nabízí pestrou paletu možností, pečlivě
namíchanou z kvalitních, cenově dostupných
služeb a atrakcí, které staví na poznání, odpočinku i zábavě.

Věhlas městu přinesly jedinečné památky zapsané v roce 1998 na seznam UNESCO. Zejména
Květná zahrada je vrcholným dílem evropského
zahradního umění 17. století, reprezentující přechod od pozdně renesančních italských zahrad
k zahradám barokně klasicistním francouzského
typu, jako je například ta ve Versailles. Genius loci
Kroměříže však těží i z romantických kulis historického centra, v němž není nikam daleko. Kousek
od sebe leží historické skvosty, hotely, restaurace
i ostatní zajímavosti. Celé město máte jako na dlani a namísto lítání a shonu můžete o to více času
věnovat relaxaci.
A v letošním roce poznamenaném pandemií
nemoci Covid 19 vynikne genius loci Kroměříže
více než kdy jindy. Při plánování své dovolené turisté už teď cíleně i intuitivně vyhledávají zdravé
destinace s minimální kumulací lidí, s možností
trávit čas mimo uzavřené prostory a nejlépe venku na čerstvém vzduchu. Kroměříž přesně takové
požadavky uspokojí a navíc s bonusem značky
světového významu.
Zdejší zámek a zahrady asi není třeba představovat, je dobré si ale připomenout, že jak Květ-

nou, tak i Podzámeckou zahradu můžete navštívit
v plné kráse, bez omezení a hlavně samostatně,
aniž by vám někdo šlapal na paty a dýchal za krk.
Že vás lákají spíš obzory a pohled na nekonečnou krajinu? Co takhle výstup na 84 m vysokou
rozhlednu s výhledem na podstatnou část Moravy.
Právě takové zážitky skýtá zámecká věž v Kroměříži. Cyklistovo srdce zase pookřeje při pomyšlení
na nespočet cyklostezek vedoucích po rovinaté
Hané až k pohořím Chřiby a Hostýnské vrchy. Terén je tu tak různorodý, že si vybere zkušený biker,
aktivní senior i nenáročná rodinka s dětmi.
Nově se můžete vydat i na plavbu po řece Moravě, která hlavně v parném létě přináší ideální
osvěžení. Řeku v létě v Kroměříži brázdí dvanáctimístná výletní loď Bruno a v několika okruzích se
vydává po málo známém středním toku Moravy
s výhledem na zdejší lužní lesy, pole a vůbec středomoravskou přírodu. A pokud patříte spíš k těm,
kteří mají vodu raději ze břehu, nebo na koupališti, svěřte své rozpálené tělo kroměřížské plovárně
Bajda, která svou pohodou, umístěním a výhledem na zámek připomíná symboliku Rozmarného
léta.
Pulzujícím srdcem Kroměříže je Velké náměstí s dobrými restauracemi, útulnými kavárnami
a vinárnami. Stinná podloubí a přilehlé uličky vás
přimějí po super dni zastavit a vymanit se z každodenního shonu. Ať už jste mladý pár, rodina
s dětmi, cyklista či aktivní senior, najdete tu vše,
co potřebujete ke své spokojenosti, včetně dobrého jídla a pití. Vyhlášená zmrzlina, mešní víno
z arcibiskupských sklepů, vychlazené pivko z regionálních minipivovarů i známé hanácké vdolky.

To vše je Kroměříž - město podmanivé krásy, kde
máte světové skvosty nadosah.
www.kromeriz.eu

tıpy na prázdnıny:
■

Čtvrtky na velkém
- koncerty na Velkém náměstí

■

letní akce!
- koncerty na Výstavišti Kroměříž

■

letní kıno - nádvoří radnice

■

lıdový rok
- výstava v Muzeu Kroměřížska

■

kouzlo hraČek
- výstava v Muzeu Kroměřížska

■

hanácké léto na kolejích - jízdy
historickými vlaky Kroměříž-Tovačov a zpět

■

hledání pokladu bıskupa bruna
- hra v centru města
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Na letní tábory se děti
hrnou. Pandemii navzdory

Letní dětské tábory jsou zajištěny. Nabídka, kterou domy dětí a mládeže a střediska volného
času napříč krajem zveřejnily začátkem roku, se nemusela výrazně upravovat.
TEXT: PETRA PROCHÁZKOVÁ FOTO: MAFRA

T

ábory jsme připravovali a věřili,
že se uskuteční. Tak se dá shrnout vyjádření největších organizátorů dětských letních táborů
napříč Zlínským krajem. Že by
kvůli epidemii koronaviru bylo léto bez táborů, si vůbec nepřipouštěli a průběžně
reagovali na měnící se scénáře. Zvládnout by je prý dokázali prakticky za všech
okolností. Kdyby to bylo nezbytné, třeba i
v rouškách. Nebo v menších skupinách táborníků .
„Počty vedoucích máme naddimenzované natolik, že bychom mohli děti rozdělit,“ ujišťovala ještě v polovině května vedoucí zástupkyně ředitele vsetínského

střediska volného času Alcedo Martina
Hromadová. Nebude to však nutné, bezpečnostní opatření se zmírnila natolik, že
postačí posílení hygieny.
Střediska volného času a domy dětí
a mládeže ve Zlínském kraji fungují prakticky v každém větším městě. Kromě
toho nabízejí své služby i v okolních obcích, aby byla nabídka zájmových kroužků i táborových pobytů dostupná co nejvíce dětem. Podle odborníků jsou totiž
pro děti zásadní zkušeností. Mnohdy se
teprve na táboře odpoutají od mobilních telefonů a zjistí, že ke komunikaci
nejsou nutné sociální sítě, ale jde to
i osobně.

Přísnější hygienické podmínky, které
letos platí, organizátory v kraji nezaskočí. Dezinfekci zajistili, bude se víc dbát na
to, aby si děti řádně myly ruce a pohybovaly se mimo centra s velkým počtem
lidí. I do samotné organizace programu
zasáhnou jen mírně, možná se změní
původně zamýšlený cíl výletu nebo způsob dopravy, aby se minimalizoval pobyt v hromadné dopravě. Naopak zřejmě přibude pobytu v přírodě a pěší turistiky.
Nabídku letních táborů pořádající organizace obvykle vyvěšují už začátkem roku
a některé se naplní během několika minut.
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ZLÍN–LOUKY

POJĎTE S NÁMI VYRÁBĚT KNIHY PRO CELÝ SVĚT
HLEDÁME KOLEGU NA POZICI:

OPERÁTOR

KNIHAŘSKÝCH
STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

www.graspo.com/kariera

TRADICE • ZKUŠENOSTI • MODERNÍ TECHNOLOGIE

„Nejžádanější tábory se naplní hned, potom je trochu útlum a znovu se zájem zvedá před koncem školního roku, kdy už
mají rodiče jasnější představu o dovolených,“ uvedla ředitelka zlínského Domu
dětí a mládeže Astra Ivana Vladíková.
Její tým pořádá letní tábory pro zhruba
600 dětí. Všichni najednou se ale nikdy nepotkají, protože se střídají v různých turnusech a také jednotlivé tábory mají různé zaměření. Astra se specializuje na příměstské
tábory, letos jich nabízí 35. Od pohybových, jako je badmintonová škola, taneční
nebo sportovní tábor, přes akce pro výtvarně založené děti, malé vědátory, cestovatele, rybáře, filmaře nebo třeba kynology. Nabídka se kvůli koronavirové pandemii neměnila, ostatně velká část míst byla rozebrána ještě před jejím nástupem.
Stejná situace byla napříč krajem. Vsetínské Alcedo pořádá 28 příměstských táborů,
z nichž ještě před zhoršením bezpečnostní
situace bylo osm beznadějně naplněných a
v dalších třech zbývala poslední místa. Obvyklá kapacita je 25 dětí.
Uherskohradišťský dům dětí a mládeže
Šikula měl naplněné tábory už v květnu. „Z
nabídky jsme stáhli pouze pobytový tábor
v Maďarsku, ten letos nebude,“ upozornila
ředitelka Šikuly Ivana Zůbková.
I když už je nabídka v kraji rozebraná
prakticky do posledních míst, organizátoři
se shodují, že vždy stojí za to, aby se rodiče
INZERCE

zeptali. Individuální případy řeší každou sezonu a snaží se rodičům vyjít vstříc.
HYGIENA PŘEDEVŠÍM
Po několik let trvajícím propadu se začaly
děti vracet také na pobytové tábory. Zájem se začal zvedat zhruba před třemi lety
a letos se trend opět potvrdil. A odborníci
doporučují takové zážitky dětem dopřát.
Také na pobytových táborech se bude
více dbát na hygienu. Organizátoři se ale
shodují, že to nebude náročnější než jindy. Například kuchařkám přibudou k obvyklé síťce na vlasy nebo jiné pokrývce hlavy ještě i jednorázové rukavice. Kuchyň
ale tradičně musí být rozdělená na část,
kde se zpracovává maso, a druhou pro manipulaci s ostatními potravinami.
Nedělají se ani zásoby potravin, které by
se mohly kazit. „Nakupujeme v obci, ve
které jsme, a všechno se hned spotřebovává,“ potvrdila ředitelka holešovského Střediska volného času TyMy Jarmila Vaclachová.
Mimořádnou pozornost je tentokrát
nutné věnovat zdravotnímu posudku. Ten
je za běžných okolností platný dva roky. „S
ohledem na současnou epidemiologickou
situaci se doporučuje požadovat doložení
lékařského posudku vystaveného v roce
konání akce, neuplatňovat zákonem stanovenou lhůtu platnosti posudku dva
roky od jeho vystavení,“ stojí v pokynech,

POŘADATELÉ
LETNÍCH TÁBORŮ

Tradičními pořadateli jsou domy dětí
a mládeže a střediska volného času, která fungují ve většině měst Zlínského kraje. Kromě nich tábory nabízejí i další organizace:
Zlín
atmosfera-zs.cz
www.elingua.cz
www.sdbzlin.cz
Kroměříž
www.veselaveda.cz
Koryčany
www.hipo.cz
Uherské Hradiště
www.akropolis-uh.cz
www.veselaveda.cz
Vizovice
www.bodyclub.cz
které zveřejnila Krajská hygienická stanice
ve Zlíně na svých webových stránkách.
Je tam popsáno i to, jak postupovat v případě, že některé z dětí onemocní. Tábor má
mít zajištěné místo, které poslouží jako izolace a bude mít také vlastní sociální zařízení. Dítě zde počká, dokud si ho nevyzvednou rodiče. Vedení tábora bude informovat
hygienu a v případě, že půjde o onemocnění covid-19, se celý tábor zruší.
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„Na dovolené
děti nezažijí to,
co na táboře“

Letní tábory jsou pro děti důležité, dávají jim možnost
vystoupit z komfortní zóny.

J

eště v květnu nebylo jasné, zda
se budou letní dětské tábory v koronavirovém režimu vůbec konat. Organizátoři se připravovali
na nejrůznější varianty, nakonec
se ale bezpečnostní situace na většině
území republiky uklidnila. „Nejhorší
bylo nic nevědět. Rodiče volali, ptali se
a my neměli odpovědi. Ale věřila jsem,
že tábory budou, protože nechat děti
od března až do září bez jakýchkoli aktivit, to by bylo skutečně zlé,“ říká ředitelka Střediska volného času TyMy v Holešově Jarmila Vaclachová.

Rodiče letos možná potřebují tábor víc
než dřív, když děti týdny nemohly ani do
školy.
Ale nejen rodiče, i ty děti si potřebují odpočinout. Rozhodně bych doporučila,
aby rodiče poslali děti na tábor. Zvlášť
pokud nechodily ani po uvolnění opatření do školy. V kolektivu musí komunikovat, spolupracovat, a pokud budou
pět měsíců mimo, bude to pro ně v září
šok.
Nakonec jsou tábory zachráněny a konat
se mohou. V čem se projeví přísnější
hygienická pravidla?
Platí třeba doporučení, aby rodiče nejezdili na návštěvu. My jsme to umožňova-

TEXT: PETRA PROCHÁZKOVÁ FOTO: MAFRA
li u dvoutýdenních pobytů. Rodiny přijely, děti se těšily, bylo to moc fajn. Zřejmě se pokusíme aspoň o videopřenos,
pokud to bude technicky možné. Taky
by se děti neměly příliš pohybovat
mimo tábor. To je pochopitelné. A je
přesně dáno, kde musí být dezinfekce,
tekoucí voda a podobně, to není problém zajistit.
Víte, jak postupovat, kdyby se nákaza
koronavirem objevila?
Máme k tomu pokyny. Hlavně je letos
nutné dbát na to, aby děti skutečně nenastupovaly na tábor s teplotou, rýmou
nebo jinými projevy nemoci. Rodiče někdy přistupovali ke zdravotnímu potvrzení jako k formalitě, letos je potřeba brát
to zodpovědně. Kdyby se u někoho nákaza projevila, tábor bychom museli zrušit.
Můžete s dětmi na výlety?
Tady zase platí doporučení, a je to logické, nejezdit s dětmi do míst, kde je velká koncentrace lidí. Pobytových táborů
se to tolik netýká, tam děláme turistiku
po okolí. Spíš se to dotkne příměstských táborů. S dětmi jsme jezdili vlakem na výlety, ale teď bychom měli hromadnou dopravu omezit. Takže zřejmě
budeme objednávat vlastní autobusy.
Zájem o pobytové tábory se v posledních

letech vrátil, TyMy je ale pořádalo
i v době, kdy nebyly tak žádané. Proč?
Protože to je úplně jiný zážitek. Děti se
musí srovnat v malém prostoru stanu,
udržovat si pořádek ve věcech, podřídit
se kolektivu, a když se chtějí osprchovat,
tak si ohřát vodu. Celý den jsou venku,
umyjí se a za hodinu to není poznat, přitom přijely s taškou plnou kosmetiky. To
s rodiči na dovolené nezažijí. Nedostanou možnost vystoupit z komfortní
zóny.
Na léto jste nabídli také kurzy
s doučováním. Pro jak velké děti?
Vzdělávací kemp je na žádost ministerstva školství pro děti z prvního i druhého
stupně základních škol. Bude se konat
osm dnů během srpna, u nás jde vždy
o dva dny v týdnu. Dopoledne bude vzdělávací blok, kde si děti připomenou učivo
hlavních předmětů. A odpoledne má být
tvořivé nebo třeba pojedou na výlet. Pro
děti je to zdarma.
Kdo bude děti učit?
Dopoledne učitelé. Musí vycházet ze školních vzdělávacích plánů. A odpoledne to
mohou být naši vedoucí. Děti díky tomu
trochu naběhnou na školní režim, jde
o to, aby se soustředily, vydržely pracovat.
To doma při výuce na dálku nemusely.
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Městské informační
a turistické středisko Zlín
nám. Míru 12
• více informací k památkám
• tipy na trasy pro pěší i kolo
• brožury a mapy
• kolekce Rozvaž se ve Zlíně - trička, plecháček, tašky,…
• suvenýry, publikace, pohlednice
• vstupenky na kulturní akce

tel.: +420 577 630 270, 222
www.ic-zlin.cz
zlin.eu
mestozlin.eu

Novinky a léto ve Zlíně
Nejen pro místní, ale i pro návštěvníky
přináší město Zlín několik novinek a tipů
na výlety a kulturní akce.
Oddělení cestovního ruchu města Zlína
pro vás připravilo výzvu na tvorbu nového stolního kalendáře Co miluji ve Zlíně,
do které se mohou zapojit všichni, co milují
Zlín a rádi fotografují. Svou srdcovou fotografii
města pošlete do 31. 7. 2020 prostřednictvím
elektronického formuláře, který naleznete na
www.ic-zlin.cz/kalendar. Na ty nejlepší fotografie čeká několik desítek míst v kalendáři. K vydání kalendáře bude uspořádána také výstava.
Město Zlín spolupracuje také se spolkem
aArchitektura, jež je realizátorem projektu Zlínský architektonický manuál (ZAM). ZAM je databáze, díky níž můžete projít městem prostřednictvím pěti tematických tras. Celkem 90 hesel
představuje významné budovy, urbanistické
celky i architekty podílející se na současné po-

době města. K tomu byly vytvořeny také 3 mapky, které si můžete stáhnout na zam.zlin.eu,
www.ic-zlin.cz/brozury-mapy, nebo vyzvednout v Městském informačním a turistickém středisku. Těšit se můžete také na architektonické
procházky: 2. srpna Nebaťovský Zlín, 30. srpna
Lesní hřbitov.
Pokud byste chtěli poznat také přírodu v okolí Zlína, připravili jsme pro vás několik tipů na
výlety, které najdete na www.ic-zlin.cz/vylety-do-prirody. Kromě naučných stezek a stezek
zdraví zde naleznete tipy na další procházky
a túry k zajímavým místům s překrásnými výhledy. Pokud znáte další trasy a rádi byste se o ně
podělili s ostatními, zašlete je prostřednictvím
on-line formuláře. Navrženou trasu můžete doplnit o fotky i video.
Fotky můžete zaslat také do fotosoutěže
OUTDOOR, která se koná v rámci mezinárodního
festivalu outdoorových filmů ve Zlíně a je letos
zaměřena na krásy České republiky. Takže jestli
plánujete letos dovolenou v Česku, nezapomeňte na fotoaparát a my se budeme těšit na krásné
snímky. Autoři těch nejlepších se mohou těšit
na věcné dary. Více informací naleznete na
www.ic-zlin.cz/fotosoutez-outdoor.
Pro filmové diváky připravujeme další ročník
Zlínského filmového léta. Startujeme 3. července
v sadu Svobody u zlínského zámku českou komedií Poslední aristokratka. Celkem je naplánováno 12 promítacích večerů na pěti různých místech. Která to jsou a přehled filmů naleznete na
http://www.ic-zlin.cz/zlinske-filmove-leto.
Zajímavé nejen hudební akce nabídne také Živý
Zlín, proto sledujte www.zivy-zlin.cz.

Město Zlín spustilo také novou mobilní aplikaci Mobilní rozhlas. Aplikaci mohou využívat
nejen místní, ale i návštěvníci města. Dozvíte se
informace o aktuálním dění ve městě, kultuře
a sportu, dopravních uzavírkách nebo krizových
situacích. V rámci aplikace můžete také přispívat
svými podněty ke zlepšení života ve městě nebo
upozornit například na černé skládky. Aplikaci
Mobilní Rozhlas/Zlepšeme Česko lze zdarma
stáhnout pro chytré telefony se systémy Android
a iOS. Do Mobilního rozhlasu se můžete zaregistrovat také na webu https://zlin.mobilnirozhlas.cz/. Zprávy vám mohou chodit formou
SMS, emailu, push notifikací či hlasových zpráv
pro nevidomé a slabozraké.
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Staví se nové cykloatrakce

N

a nové bikeparky, značené terénní trasy či pumptracková
hřiště se mohou těšit cyklisté
ve Zlínském kraji. V posledních letech tu vzniklo několik
zajímavých projektů a na ty by měly navázat další.
Ambiciózní plány má krajský Zlín. Ten
pracuje na zmapování cest vhodných
k terénní cyklistice v okolí města. „Výsledkem této etapy by mělo být asi šedesát kilometrů proznačených tras,“ přiblížila zastupitelka Zuzana Fišerová, která přišla s
nápadem, jak oblast terénní turistiky oživit.
Zlín by se měl brzy dočkat také svého
pumptracku, což je zvlněné hřiště pro cyklistiku. Bude z asfaltu a je pro něj vytipována plocha u zábavního centra Galaxie na
Vršavě. Část pozemků patří státu a město
v současnosti jedná o jejich směně. Zlínská radnice usiluje také o výstavbu singletrailů, tedy jednosměrných přírodních
cyklistických stezek ve směru na Štípu
a Hvozdnou. „Zatím jsme ale bohužel nenašli shodu s majiteli pozemků, což jsou
Lesy ČR,“ zmínila Fišerová.
Nový bikepark připravují cyklističtí
nadšenci spolu s radnicí také v Hulíně.
Bude sice na relativně malé ploše, ale nabídne řadu atrakcí, které mají návštěvníky opakovaně bavit. „Cyklistika se těší stále větší oblibě a vznikají nové disciplíny.

FOTO: MAFRA
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Řadě z nich se budou moci cyklisté věnovat v novém bikeparku,“ konstatoval starosta Roman Hoza.
Projekt chystá na pozemcích ve sportovním areálu Cykloteam MXM Hulín.
Hotový má být příští rok na jaře a nabídne nejrůznější prvky. Součástí bude například pumptrack, pasáž s dřevěnými
překážkami i sjezdové stezky a okruhy
s různou obtížností.
Zřejmě nejlepší vyžití pro jízdu v terénu nabízí Valašsko. V rekonstrukci je velká Bike aréna Vsetín, jež má už za sebou
běžnou údržbu. První i druhá část arény
nabídne bikerům část trailů. Další jsou
uzavřené kvůli kůrovcové těžbě nebo
špatnému stavu. „Celá délka není v provozu bohužel už třetí rok. V plánu je přitom propojení první a druhé etapy arény
další tratí,“ sdělil šéf Bike resortu Valašsko Roman Kalabus. Připravuje se rovněž vsetínský pumptrack či stoupací
trail ve Velkých Karlovicích na Kyčerce.
Ve zdejším bikeparku sice letos kvůli stavební činnosti nepojede vlek, ale traily
budou přístupné a řeší se jejich další rozvoj.
Tuzemským unikátem pak bude
pumptracková dráha v Halenkově. Navrhli ji místní obyvatelé a stát by měla dva miliony korun. Projekt počítá se dvěma dráhami vedle sebe a také s další dětskou dráhou.
(oh)
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Opravy zámku
návštěvy neohrozí

D

louhý rybník v Podzámecké
zahradě se po úpravách znovu pomalu plní vodou a láká
vodní živočichy i kachny. Jde
o první viditelný výsledek rozsáhlých oprav v Podzámecké zahradě a
Arcibiskupském zámku, které jsou naplánované až do roku 2022. Projekt vyjde na 246 milionů korun.
Návštěvníci, kterých za sezonu bývá
přes 180 tisíc, tak i během sezony občas
uvidí lešení, stavební stroje nebo stavební buňky. „Žádné uzavření ale neplánujeme. Po celou dobu oprav budou zámek
i zahrada přístupné. Pouze se může stát,
že omezíme některé návštěvnické trasy,
ale nebude to nic zásadního,“ ujistil výkonný ředitel Správy Arcibiskupského
zámku a zahrad v Kroměříži Martin Krčma.
Už teď je například pro pořádání kulturních akcí uzavřený Sněmovní sál, kte-

rý je jedním z největších historických
sálů na Moravě. Čekají ho restaurační
práce, ale zůstává stále otevřený pro návštěvníky, kteří budou mít jedinečnou
příležitost nahlédnout pod ruce restaurátorům.
Stavebníci také obnovují vodní plochy
a kanály v Podzámecké zahradě. Z Dlouhého rybníka už odvezli bahno, obnovili
středovou strouhu a zpevnili břehy kamením. Podobné to bude u Chotkova i Divokého rybníka. Už teď se připravuje také
oprava zámecké střechy, výměna krytiny
a oprava krovů, která má přijít na řadu letos na podzim.
Všechny úpravy směřují k tomu, aby
byla procházka zámkem i zahradami příjemnější a atraktivnější.
To si majitelé slibují také od opravy
Mlýnské brány, která potřebuje zásah do
historických konstrukcí. Poté v ní vznikne nové muzeum arcibiskupské gardy

KROMĚŘÍŽ ZÁMEK I ZAHRADA BUDOU PO CELOU DOBU OPRAV
PŘÍSTUPNÉ NÁVŠTĚVNÍKŮM. FOTO: MAFRA

a bude navíc přístupná po celý rok. Práce by tam měly být hotové na jaře. Po 25
letech přijde v příštím roce na řadu také
kompletní obnova unikátní Pompejské
kolonády a bazénu s vodními tryskami.
Po čtvrtstoletí se do něj znovu vrátí
voda.
(fuk)
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ONLINE NÁ KUP P O TRAVIN

Zlín + 50 km
Nakupte si kvalitní potraviny přímo z domu.

U nás najdete vše, co potřebujete.
Doprava je zdarma.
Nákup již druhý den u vás.
Podporujeme lokální dodavatele.

Vše jednoduše, rychle a online.

WWW.NAKOUPIMTI.CZ

32 26. června 2020

Náš kraj

Libušín povstal z popela,
v půlce prázdnin se otevře
Chata Libušín před šesti lety
vyhořela do základů. Díky sbírce
a šikovným restaurátorům už
skvost architekta Jurkoviče opět
zdobí Pustevny. A brzy se zase
otevře turistům.
TEXT: PETRA PROCHÁZKOVÁ
FOTO: MAFRA

B

ěhem letošního léta se lidem
znovu otevře obnovená chata
Libušín na Pustevnách. Pokud
půjde vše podle plánu, mělo by
se tak stát 30. července. „Vše
směrujeme k tomuto termínu,“ potvrdil
ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš.
Počítá se i s tím, že by se v objektu konaly komentované prohlídky. „Chceme
také nějakým způsobem poděkovat
všem lidem, kteří přispěli ve sbírce,“ dodal ředitel. Vybralo se v ní neuvěřitelných 10 milionů korun a vlna solidarity,
která se zvedla v prvních okamžicích po
požáru, trvala tři roky.
VĚDECKÁ REKONSTRUKCE
Libušín vyhořel prakticky do základů na
jaře roku 2014. Brzy poté padlo rozhodnutí, že jej obnoví formou vědecké rekonstrukce, což znamená, že se ke stavbě použily původní technologie. Tesaři museli
ručně opracovat téměř tisíc kubíků dřeva
na samotnou budovu. Pod vedením restaurátora Luďka Dvořáka pak zopakovali práci předků také na dřevěné výzdobě
interiérů.
Vše se pečlivě dokumentuje. Na webu
Národního muzea v přírodě jsou fotografie z celého průběhu obnovy, kromě toho
vnikne kniha a také televizní dokument.
Autorem původního díla je slovenský
architekt Dušan Samo Jurkovič, jehož
práce je charakteristická zdobnými ornamenty. V interiéru Libušína použil víc
než stovku různých motivů. A truhláři při
jejich výrobě používali i dobové nástroje.
Práce komplikoval fakt, že se nedochovala stavební dokumentace. Plány na
stavbu budovy tvořili projektanti přímo
v ruinách starého Libušína. Podle dochovaných fotografií a nákresů vytvořili 3D
model nové chaty. „Je neuvěřitelné, co
dokázal Jurkovič vymyslet a nosit v hlavě.
Ve věži mají vazby šedesát úrovní a každá je jiná,“ popsal v té době majitel pro-

OBNOVA MUSELY SE POUŽÍT PŮVODNÍ
TECHNOLOGIE. TESAŘI RUČNĚ
OPRACOVALI TÉMĚŘ TISÍC KUBÍKŮ DŘEVA
NA SAMOTNOU BUDOVU. PAK SE PUSTILI
DO DŘEVĚNÉ VÝZDOBY INTERIÉRŮ.

3. BŘEZNA 2014 HISTORICKÁ DŘEVĚNÁ
CHATA LIBUŠÍN VZPLÁLA PO PŮLNOCI. NA
MÍSTĚ ZASAHOVALO VÍCE NEŽ 70 HASIČŮ.

jekční kanceláře Masák a Partner Jakub
Masák.
Dřevo na stavbu pokáceli v lokalitě
Kněhyně, nedaleko od Pusteven. Stromy,
stejně jako práce těžařů, byly darem pro
Libušín od státních Lesů České republiky
a Vojenských lesů.
TESAŘI SE ZAPOTILI
Ruční opracování bylo základní podmínkou vědecké rekonstrukce. Laik rozdíl nepozná. Stavba má ale odolávat času a výkyvům počasí mnohem lépe, než kdyby
byla postavená ze strojově opracovaných
trámů.
Zručný tesař přitom na šestimetrovém
trámu pracoval celý den. „A v pátek už nemůžeme,“ vyprávěl jeden z pracovníků

firmy Teslice CZ, Daniel Janiš. Kmeny
opracovávali v hale v obci Bystřička. Tam
také poprvé sestavili celý Libušín, aby
spoje dokonale seděly. A potom ho rozebrali, označili jednotlivé trámy a převezli
k finálnímu sestavení na Pustevny.
Jako příčinu požáru, který památku
zničil, označil vyšetřovatel hasičů vzduchovou kapsu, která zbyla u komína po
jeho opravě. Policie následně obvinila
kominíka, který za práci nesl odpovědnost. Soud však konstatoval, že to není
možné označit jako jedinou příčinu. „Nelze se vyjádřit k míře zavinění. Byl to souhrn chyb,“ prohlásila soudkyně Alena
Matochová. Právní moci ale rozsudek nenabyl, zabývat se jím bude odvolací
soud.
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JIŘÍ MADZIA OBJEVIL ALBUM PLNÉ
FOTOGRAFIÍ Z FIRMY BAŤA. FOTO: MAFRA

línský filmař a sběratel Jiří Madzia před časem objevil na první
pohled úplně obyčejné album
fotografií zhotovených ve firmě
Baťa. Posléze však zjistil, že v rukou drží naprostý unikát. Když totiž firma Baťa v roce 1919 slavila 25. výročí založení, zhotovil fotograf Josef Macháček
snímky z provozu, které zaměstnanci darovali svému šéfovi Tomáši Baťovi ve formě reprezentativního alba v honosné kožené vazbě. Jenže nikdo netušil, že existuje ještě jedno album, právě to zmíněné
obyčejné, které si nechal udělat některý
ze zaměstnanců.
„Snad mohu prozradit, že fotoalbum
z roku 1919 se našlo loni tady v regionu,“
naznačil Madzia. „Je překvapující, v jak

INZERCE

BIOKLIMATICKÁ
PERGOLA ARTOSI

PERGOLA S INOVATIVNÍM A ČISTÝM DESIGNEM,
KTEROU LZE SESTAVIT JAKO SAMOSTATNĚ
STOJÍCÍ ČI S KOTVENÍM DO ZDI

POČASÍ

VENTILACE

Chrání proti nepříznivému
počasí

Vytváří příjemné klima

TEPLOTA

ZASTÍNĚNÍ

Reguluje pronikající teplo

Zajišťuje optimální zastínění
a tím i optickou pohodu

ČESKÝ VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ

www.OKNAMONTPLAST.cz
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Práci u Baťů
nezastavil
ani fotograf

výborném stavu se dochovalo,“ doplnil
s tím, že více detailů o nálezu nechce prozradit. Album obsahuje 69 snímků, některé z nich se nacházejí i ve velkém šéfově
albu, jiné jsou jen v tomto zaměstnaneckém. „Každá z fotografií má svou hodnotu, protože ukazuje něco, co jsme dosud
neviděli. Na každé jsou lidé, různé skupiny zaměstnanců. Vidíme, že ti, kteří pracovali na vyšších pozicích, mají košile,
kravaty, vestičky, klobouky, hodinky.
U Baťů se na ustrojení zkrátka dbalo,“
upozornil Madzia.
„U dělníků si zase můžeme všimnout
jejich upracovaných tváří a rukou, které
jsou dokladem, kolik energie do své práce vkládali. Některé fotky jsou neostré,
nebyl čas se zastavit, ani když přišel foto-

graf, stále se pracovalo,“ popsal sběratel
a filmař.
Je pozoruhodné, že za čtvrtstoletí, co
podnik existoval, jej nikdo s fotoaparátem neprošel. Podařilo se to právě až Josefu Macháčkovi. Tajemstvím zřejmě zůstane, kdo jej do továrny pozval. Jeho fotky poskytují představu o tom, co jednotlivé práce obnášely, jaké pomůcky se ve výrobě používaly. Například jedna fotka
ukazuje práci cvikařů, jiná zase starou kotelnu, koželužnu, další jak to chodilo ve
strojírenské dílně.
Album může mít i praktické využití.
„Například v připravovaných filmových
projektech mohou fotky posloužit k rekonstrukci baťovské dílny,“ naznačil
Madzia.
(alá)

tipy ze Zlínska a Uherskohradišťska
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ZLÍN NABÍDNE V LÉTĚ FILMY
V PARCÍCH I NA HŘIŠTÍCH

Čtvrtý ročník filmového léta pod širým nebem ve Zlíně slibuje dvanáct promítacích
večerů na pěti místech. V sadu Svobody (u
zámku) budou k vidění filmy Poslední aristokratka (3. 7.) a S chutí Toskánska (4. 7.),
v sousedním parku Komenského pak od 8.
do 11. července Mizerové navždy, Chlap na
střídačku, Na nože a Příliš osobní známosti.
Fotbalové hřiště v části Příluky zve 17. července na Případ mrtvého nebožtíka a o
den později na Jumanji: Další level. Hřiště v
Malenovicích nabídne Tenkrát podruhé
(24. 7.) a Vlastníci (25. 7.). Začátek je vždy
ve 21. 30. Centrální park na sídlišti Jižní Svahy nabídne snímky Cesta za živou vodou
(28. 8.) a Bourák (29. 8.) už od 21 hodin.
Vstupné je zdarma, občerstvení bude zajištěno. Organizátoři ale doporučují vzít si s
sebou věci na piknik a deky.
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JAK VSTÁVALA CHATA
LIBUŠÍN Z POPELA?

V noci na 3. března 2014 vzplála chata Libušín na Pustevnách, národní kulturní památka navržená architektem Dušanem Jurkovičem. Popelem lehla hlavně vzácná jídelna
s nástěnnou výzdobou od Mikoláše Alše.
Od roku 2017 vznikala formou vědecké rekonstrukce nová chata Libušín. O této náročné obnově, která právě končí, budou v
Baťově institutu ve Zlíně ve čtvrtek 2. července od 17 hodin přednášet vedoucí oddělení památkové péče Zlínského kraje Alena
Pospíšilová a konzervátor-restaurátor Národního muzea v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm Luděk Dvořák.

NAPAJEDLA PROVONÍ
FESTIVAL BURGERŮ

Letní tradicí už se stává Napajedelský burger festival, v areálu Nového Kláštera se
v sobotu 4. července bude konat už po
páté. V nabídce bude více než 30 burger
speciálů od vyhlášených podniků napříč republikou. Festival se ponese v americkém
duchu – s americkou hudbou, hosteskami a
dekoracemi. Odpoledne zpříjemní silák Železný Zekon se show plnou nevídaných
kousků, večer zahrají kapely Regai a Premier. Chybět nebude tradiční soutěž v pojídání burgerů. Festival je určený pro celé rodiny. Pro děti bude k dispozici skákací
hrad, heliové balonky a tetování.

NA KOLE VINOHRADY SE LETOS
JEDE AŽ V ČERVENCI

Symbolické zahájení cyklistické sezony na
Slovácku, které se letos koná už po patnácté, je kvůli koronavirovým opatřením přesunuto až na sobotu 11. července. Cyklisté budou na jednotlivé trasy startovat z Masarykova náměstí v Uherském Hradišti od 9.30.
V nabídce jsou různě dlouhé a náročné
stezky Blatnického Roháče, Muškátu moravského, Rulandského bílého a stezka Velehradská, které zájemce zavedou do
všech koutů Uherskohradišťska. Sadská
stezka je pak pěší trasou pro turisty a rodiny s kočárky. Na trasách jsou připravené
ochutnávky ve vinařství a další doprovodný program. Cena registrace je 100 korun.
K dostání bude i speciální vinařsko-cyklistický dres. V cíli, který je v areálu tzv. Slovácké dědiny na fotbalovém stadionu, je
po 17. hodině v plánu losování tomboly
a malý vinný trh.

SLOVÁCKÉ LÉTO BUDE KOMORNĚJŠÍ

Aby organizátoři mohli kontrolovat počty návštěvníků kvůli koronavirovým omezením, přesune se velká část letošního ročníku Slováckého léta v Uherském Hradišti z Masarykova náměstí do prostoru Slovácké dědiny pod tribunou fotbalového stadionu. Konat se bude od 3.
do 12. července. Vystoupí Tabák Kabát revival, Iné Kafe, Lehkej Pokondr Romana Ondráčka,
Fleret (na snímku), Pokáč, Mňága a Ždorp, Alkehol, UDG, Hradišťan & Jiří Pavlica. Na Kolejním nádvoří v centru města se chystá folklorní večer, Lukáš Hejlík s pořadem Listování
nebo divadelní představení Caveman. Lístky jsou k dostání v internetovém předprodeji. Na
sportovním programu jsou v plánu volejbalové, tenisové a badmintonové turnaje, cyklistické závody, golf nebo nordic walking.
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K Pasekám 5680, Zlín
tel.: 577 001 314, mobil: 792 304 293

PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÝCH
SKÚTRŮ NEJEN PRO SENIORY

www.martoni.cz
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NA ROŽNOVSKU BUDE VÝLETNÍKY
VOZIT VELKÝ BÝČEK

Rožnovské parní léto při svém letošním čtvrtém ročníku láká
na novinku. O sérii jízd historickými vláčky se letos místo Matěje (parní lokomotiva 433.002), kterému skončila technická
způsobilost a na nákladnou opravu scházejí peníze, postará
Velký býček, parní lokomotiva s označením 423.041, která
byla vyrobena v roce 1924. Jezdit se bude vždy v sobotu –
konkrétně 27. června, 18. července, 15. srpna a 12. září. Odjezdy z Valašského Meziříčí budou pokaždé v 9.25 a 13.10, z
Rožnova pod Radhoštěm pak v 11.35 a 15.27 hodin. Na trase
jsou vždy zastávky v Zašové a Zubří. Jednosměrné jízdenky
(dospělý 70 korun, dítě od 6 do 15 let 40 korun) jsou k dostání na všech pokladnách Českých drah.

FARMA UKÁŽE
DĚTEM ZVÍŘATA

Prohlídka domácích zvířátek, ochutnávka
potravin z farmy, táborák, různé hry a malá
odměna. To jsou lákadla akce Prima den na
farmě, kterou pořádá Farma pod Hvězdou
v kroměřížské části Kotojedy. Zážitkový
den pro děti se koná až do září každý pátek
od 9 do 12 hodin, vstupné je 30 korun za
každé dítě. Organizátoři doporučují před
návštěvou zavolat na číslo 702 232 593.

FOOD FESTIVAL ZAVONÍ
V ROŽNOVĚ

Pět dní potrvá letošní ročník Garden Food
Festivalu v Rožnově pod Radhoštěm. Oblíbená kulinářská akce se uskuteční od středy 29. července do neděle 2. srpna. Tentokrát ji nebude hostit oplocený areál, festivalem bude žít celé město. Lidé se totiž budou moci skvěle najíst i dobře pobavit na
různých místech Rožnova, kde budou mít
své stánky podniky z celé republiky.
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Jak si správně napustit bazén
V horkých letních dnech je velmi příjemné se osvěžit v průzračně čisté vodě
zahradního bazénu, který se v současné době stává již běžným doplňkem
mnoha zahrad u rodinných domů. Vlastníkům nemovitostí tak přibývá starost
jak si jej správně napustit.
Proto se provozovatelé vodovodů, ve spolupráci s vlastníky vodovodních sítí,
snaží předcházet možným kolapsům v dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a vydávají doporučení jak napouštět bazény. Kvalitní pitná voda
se stává drahocennou surovinou a je na zvážení každého z nás, jak zdrojem
pitné vody budeme nakládat.
Při napouštění bazénu z vodovodní přípojky doporučuje společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. napouštět pomalu a mimo špičku, nejlépe
v noci. U rychlého a prudkého napouštění bazénu, dochází k nárazovým
změnám hydraulických poměrů ve vodovodní síti. To způsobuje uvolňování
usazenin z vnitřních stěn vodovodního potrubí a dochází k zakalení vody.
Vodovodní kohoutky tedy otevřete pouze „napůl“. Kromě zakalení vody, může
dojít i k poklesu tlaku v síti a tyto problémy se mohou současně projevit
i u jiných odběratelů. Majitel bazénu si tak silným proudem vody může nejen
napustit zakalenou vodu přímo do bazénu, ale navíc může způsobit zakalení
vody i svým sousedům.
Napouštění větších bazénů nad 20 m3 z vodovodní přípojky je nutné předem oznámit na dispečinku společnosti, prostřednictvím zákaznických linek
840 668 668 a 601 276 276.
V případě napouštění bazénu vodou z vlastní studny je vhodné si nejprve
nechat provést rozbor, který vám potvrdí, zda je tato voda ke koupání vhodná, jelikož voda v soukromých studních nepodléhá žádné pravidelné povinné
kontrole.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu 799 Kč (s DPH), které provádí zkušební laboratoř
č. 1446 akreditovaná ČIA.
Kontakt na pracoviště: Laboratoř Zlín – ÚV Klečůvka, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, tel: 577 901 654
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668 • 601 276 276

www.smv.cz

VÝSTAVIŠTĚ
SLIBUJE KONCERTY

Revival Fest je sice přesunutý až na příští
rok, Výstaviště Floria v Kroměříži ale jinak
bude žít celé léto. Kromě tradiční letní části
zahrádkářské výstavy Floria, která se uskuteční 8. a 9. srpna, a každoměsíčních chovatelských trhů (19. července a 16. srpna) je
na programu série koncertů. Na výstavišti
postupně zahrají Motus a Pantock! (27. června), Reflexy! (10. července), Kabát a Metallica revival (25. července), Argema a O5&Radeček (31. července), Kali a Peter Pann
(1. srpna), Pokáč a Voxel (14. srpna). Léto
zakončí dětský festival Čau prázdniny, na
kterém 29. srpna vystoupí Míša Růžičková,
Čiperkové nebo Štístko a Poupěnka, v plánu je také bohatý doprovodný program
včetně balonkové bitvy a pěnové párty.

VALAŠSKÝ TERÉNNÍ
TRIATLON

Největší veřejný triatlonový závod v České
republice Valachy Man, který se každoročně koná v rámci seriálu sportovních akcí Valachy, se u přírodního koupaliště Balaton v
Novém Hrozenkově uskuteční 24. a 25. července. „Podařilo se nám zajistit veškerá potřebná povolení, také vývoj sportovním akcím nahrává. V zájmu dodržení vládních nařízení bude každopádně přizpůsoben časový harmonogram tak, aby se neprolínaly
dětské a dospělé závody,“ upozorňují organizátoři. Na programu je dlouhý závod
(350 metrů plavání, 16 kilometrů terénní
cyklistiky a 4,5 kilometru trailového běhu),
stejně dlouhá štafeta a také kratší varianta.

FOLKROCKOVÁNÍ
VE SKANZENU

Rodinný multižánrový festival Valašské folkrockování láká už na 31. ročník. V přírodním
amfiteátru Valašského muzea v přírodě vystoupí 22. srpna od 17 hodin Druhá tráva s
Robertem Křesťanem, následovat budou
koncerty slovenské vokální skupiny Fragile,
která bez hudebních nástrojů interpretuje
hity světových autorů a interpretů. Dále
pak zpěvák Michal Hrůza s kapelou Hrůzy.
Na závěr se od 22.15 představí The Backwards, což je jeden z nejlepších Beatles revivalů na světě.
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Vzpomínka na Jana Pavla II.

N

SOUČÁST PAMÁTNÍKU ZDOBENOU PAMĚTNÍ
SCHRÁNKU PŘI SLAVNOSTNÍM POŽEHNÁNÍ
VLOŽIL DO ZÁKLADU OLOMOUCKÝ
ARCIBISKUP JAN GRAUBNER.

ávštěva papeže Jana Pavla II.
na Velehradě byla podle mnohých pamětníků nezapomenutelná. Připomínat ji má
i nový památník, který bude
stát u obce Tupesy. Papež přiletěl
21. dubna 1990 na pozvání tehdejšího
prezidenta Václava Havla. „Mnozí na
jeho návštěvu vzpomínají jako na zázrak,
kdy padlo období tmy, hrůzy a zla,“ prohlásil při slavnostním požehnání základního kamene památníku Oldřich Vávra,
starosta Tupes.
Památník bude stát u fotbalového hřiště, kde papež před třiceti lety vystoupil
z vrtulníku. Bude mít podobu více než
pět metrů vysokého obelisku ze žuly a litého bronzu. Vznikne v dílně akademického sochaře Otmara Olivy, který se
mimo jiné podílel na výzdobě papežské
kaple ve Vatikánu. Na památníku bude
pracovat také kamenosochař Petr Novák
a některé části se budou odlévat v tupeské firmě Alucast.
„Máme na srdci čtyři věci. Znovu porozumět řeči symbolů zejména v době zne-

hodnoceného slova, obnovit vděk za
účast na zázraku, kterým byl pontifikát
Jana Pavla pro naši zem a toto místo,“ naznačil Oliva. „Mnohé, co nám bylo před
třiceti lety darováno, jsme nepochopili a
trochu znehodnotili.“
Součástí památníku je také speciální litinová zdobená pamětní schránka, kterou při slavnostním požehnání vložil do
betonového základu olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ta bude pro další generace ukrývat dobové fotografie, které
návštěvu papeže připomínají, svitek z nerezového plechu, na němž je laserem vypálený text s popisem záměru i výčet
jeho podporovatelů, drobné mince a podpisové archy. „Vkládáme do ní také památnou fotku, kdy jedna z našich spoluobčanek překonala kordon policie, dostala se až k papeži a dala mu kytičku,“ připomněl starosta.
Památník přijde na 1,2 milionu korun.
Půl milionu věnuje obec a Zlínský kraj,
200 tisíc přidá Mikroregion Buchlov. Slavnostní odhalení je v plánu příští rok na
svátek svatých Cyrila a Metoděje. (fuk)
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Michal Jiříček, Váš makléř

tel: 773 288 833
www.buda-reality.cz
buda-reality@centrum.cz

ZAJIŠŤUJEME:

◾ posudek,energetickýštítek ◾
◾ bezplatnýpřepisenergií

◾
◾

BYT 1+1, ZLÍN – MOKRÁ

RYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJI - byt, dům, komerce
pozemek

nízkopodlažní výstavba zděných domů, výměra 35 m2, má rekonstruovanou koupelnu
se sprchovým koutem a kuchyňskou linku, jedná se o zajímavou nabídku na investici
na následný pronájem,
PENB: D

BYT 2+1, ZLÍN – MALENOVICE

1.795.000,-

byt o výměře 49 m se nachází v rekonstruovaném nízkopodlažním bytovém domě
v 1. NP, byt je situovaný na jižní stranu, neprůchozí pokoje, bezproblémové parkování,
interiér bytu určen k rekonstrukci, lokalita má výbornou občanskou a veřejnou vybavenost (lékaři, obchody ad.)
PENB: G
1.900.000,2

BYT 3+1, ZLÍN – MALENOVICE

byt o výměře 67 m2 se nachází v rekonstruovaném nízkopodlažním bytovém domě
ve 3. podlaží, byt má zděné jádro, zánovní kuchyň a v dobrém stavu podlahy, lokalita
má výbornou občanskou a veřejnou vybavenost (lékaři, obchody ad.)
PENB: G

2.775.000,-

BYT, 4+1 s lodžií, LUHAČOVICE

upravený byt s pěkným výhledem na centrum lázeňského města v ulici Družstevní,
prostorná koupelna a kuchyň, ideální bydlení pro rodinu, NEPLATÍ SE DAŇ Z NABYTÍ,
PENB: G

2.995.000,CHATA 1+kk, ZLÍN - PŘÍLUKY

celoročně obyvatelný cihlový objekt se nachází se v ulici Nad Pramenem, blízko
MHD, prostorná koupelna, kuchyň propojená do pokoje, vytápění krbem, napojené na všechně sítě kromě plynu, zast. Plocha 35 m2 a výměra zahrady 457
m2, možnost vybudování parkovacích míst
PENB: G

1.250.000,-

VÝKUP NEMOVITOSTÍ - EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

RD / KOMERCE – FRYŠTÁK

nabídka 2 RD a prostorné garáže, který se nachází na pozemku o výměre 809 m2. Větší
rodinný dům je podsklepený a nabízí možnost 3 bytových jednotek. Menší přízemní
dům je určený k rekonstrukci nebo k demolici.
PENB: G

4.190.000,--

TEXT: PETR FOJTÍK
FOTO: LUDĚK OVESNÝ, MAFRA

Bikeři se těší
na Drásala.
Účast zvažuje
také Kulhavý
Koronavirus kultovní bikemaraton Drásal nezastavil. Přestože se
letos nepojede v rámci světové série, pořadatelé slibují kvalitní
účast. Možná přijede olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý.

Č

ekali až do poslední možné
chvíle. A trpělivost se organizátorům bikemaratonu Drásal vyplatila. Letošní 28. ročník kultovního závodu horských kol
napříč Hostýnskými vrchy se pojede včetně nejtěžší verze Force Obr Drásala v tradičním termínu první prázdninovou sobotu 4. července.
„Doufali jsme, že závod půjde uspořádat. Rozhodli jsme se šest týdnů před
startem, což byl šibeniční termín. Normálně plánujeme intenzivně tři měsíce
před závodem. Ale částečně jsme se připravili, že příznivá varianta nastane,“ líčí
šéf pořadatelů Ondřej Fojtík těžkosti, které způsobilo šíření nového typu koronaviru.
Nadšenci z Holešova se však museli
smířit s několika ústupky. Drásal se letos
nepojede pod hlavičkou prestižního světového seriálu World Marathon Series
UCI, jehož součástí byl v předchozích
třech letech. „Nešlo to tak narychlo zařídit. Je to škoda, protože by tady byla konkurence hodná mistrovství světa,“ míní
Fojtík. „I tak to vypadá, že tady bude výjimečně kvalitní účast.“
O vítězství na klasické trase se pokusí
stříbrný muž z loňského mistrovství světa
v maratonu horských kol Kristián Hynek.
A konkurovat by mu mohl olympijský
šampion z Londýna Jaroslav Kulhavý.
„Ozval se sám. Měl tréninkový výpadek,

vrací se do kondice. Na Drásala by chtěl
být ve své standardní výkonnosti. Ještě to
není jisté, ale budeme případně čekat do
poslední chvíle,“ naznačil Fojtík.
Dominanci na nejdelší trase bude chtít
prodloužit Jan Jobánek (na menším snímku), ze šesti ročníků Obra nevyhrál pouze v roce 2017, kdy kvůli zdravotním problémům Drásala vynechal.
„Výkonnostně na tom nejsem špatně,
ale už v prvních letošních závodech ukázali kluci, že jsou silnější. Obr ale není jen
o výkonnosti, mojí výhodou můžou být
zkušenosti, který jsem za ty roky nasbíral,“ říká Jobánek v rozhovoru pro webové stránky Drásala.
Trasa Obra se přitom změnila kvůli
vládním protiepidemickým opatřením,
s nimiž souvisí také menší počet personálu na trati. Je o pět kilometrů kratší
a bikerům ubude přes tisíc výškových
metrů.
„Poprvé v historii se nepojede k Bečvě.
Už před Lazy se uhne zpátky na Troják
a Rusavu. Závodníci tak pojedou dvakrát
přes Hostýn, Tesák a Kelčský Javorník,“
informuje Fojtík.
Pořadatelé připravili celkem čtyři různě náročné trasy včetně oblíbené rodinné jízdy. Součástí závodu, který spadá
pod populární seriál Kolo pro život, budou rovněž dětské závody. Uskuteční se
v sobotu dopoledne odděleně v areálu zámecké zahrady.

26. BIKEMARATON DRÁSAL
Force Obr Drásal
start
délka
převýšení
Trasa A
start
délka
převýšení
Trasa B
start
délka
převýšení
Rodinná jízda
start
délka
převýšení

5.30 hodin
172 kilometrů
4 305 metrů
7.45 hodin
117 kilometrů
3 327 metrů
10.30 hodin
58 kilometrů
1 725 metrů
12.30 hodin
16,2 kilometru
311 metrů

Dětské závody se pojedou odděleně
v areálu Holešovského zámku v sobotu
dopoledne.
Poznámka: Start na náměstí Dr. E. Beneše v Holešově, cíl v zámecké zahradě.
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ČERSTVÉ DOMÁCÍ MASO OD ČERNOCKÉHO. AŽ K VÁM DOMŮ.
nami nabídne bohatý sortiment masa
a uzenin s dovážkou až k vám domů.
Už o prázdninách 2020.

„Můj táta byl řezník. Můj děda byl
řezník a jeho táta byl….taky řezník.
A tak bychom mohli pokračovat dál
a dál“, říká Pavel Černocký, aktuálně nejmladší praktikující řezník rodinného klanu řezníků, jehož počátky
se datují až do předminulého století.
Uznejte sami, kolik českých rodinných ﬁrem se může pochlubit 170 letou
tradicí, vlastní výrobou, napojením na
nejlepší české dodavatele a navíc tajnými rodinnými recepty, které dělají
z masa a uzenin opatřených značkou
Černocký dokonalou delikatesu.
Narodit se jako Černocký ve Vsetíně
znamená více než 90% pravděpodobnost, že se budete později v životě
točit okolo nejlepšího masa a uzenin,
jejich přípravy a prodeje. My Černočtí
jsme v některých věcech celkem tvrdohlaví, pro někoho možná staromódní. Pokud někomu přijde staromódní
lpění na rodinné tradici, využívání
těch nejlepších surovin, orientace na

maximální čerstvost a lokálnost, pak
dobrá, budeme dál hrdí staromilci.
Jenže Černočtí u skvělého masa a
uzenin nekončí.
Tradici a kvalitu na jedné straně vyvažujeme odvážnými nápady a inovacemi na straně druhé. V souladu s
požadavky zákazníků a nejnovějšími
poznatky z nutriciologie rozšiřujeme náš sortiment o lahůdky chutné,
avšak zároveň méně tučné. A to pořád
není všechno. Inovujeme na všech
frontách. Jsme vám plně k dispozici na sociálních sítích a ﬁnišujeme
pro vás parádní e-shop na stránkách
www.cernocky.cz, který díky plnému
propojení s našimi systémy a prodej-

Objednávku masové bedýnky můžete uskutečnit
telefonicky na číslech 571 415 095 nebo 774 241 059.
V případě většího množství zájemců je možné bedýnky zavézt i mimo námi běžně obsluhovaný
Zlínský kraj. Zaplatit svou bedýnku, jejíž obsah můžete telefonicky libovolně rozšířit o klobásy,
párky, špekáčky nebo další uzeniny, které si můžete vybrat na našem facebookovém profilu
a brzy již také na e-shopu www.cernocky.cz, můžete hotově či kartou při převzetí. Užijte si
chuť opravdového masa a uzenin. Zažijte maso a uzeniny od Černockých.

Než se však naplno rozběhnou kola
elektronického obchodování, kdy si
pohodlně naklikáte svou objednávku a necháte dovézt domů, máme
pro vás další neodolatelnou nabídku
aČernockéhoinovaci:Masovoubedýnku. Její obsah jsme vyskládali z nejlepšího vepřového masa z domácích
chovů. Tak například v malé bedýnce
najdete vepřovou plec bez kosti,
vepřovou krkovici, kotletu s kostí
i bez, bůček nebo vepřové koleno.
Cena je 99,90 Kč za jeden kilogram
s tím, že obvyklá váha malé bedýnky
činí 18 – 22 kg. A velká toho nabízí
ještě víc. Váží 28 – 33 kg a kromě
dobrot z malé bedýnky přidává také
vepřovou kýtu, panenku nebo sádlo.

„

Česká republika
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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)

INZERCE

pu, nem

ma

e

ne

ě

Al

bá

zdar

oct …

mi
Pořiď ámku
pi zn
m
a
Z

pom

t…

ůž
si

Jak u
cí

tí

s to

u

m

Zatoulal se?
Buď te v klidu!
Se Zampi známkou se vám bezpečně
vrátí, než byste řekli haf.
Proč mají nejen psi rádi Zampi známku?
● Jsou v bezpečí, i když se zatoulají
● Stačí vzít chytrý telefon, načíst QR kód na
známce a nálezce hned ví, komu zavolat
● Známka je zcela zdarma

Zampi.cz – váš svět domácích mazlíčků

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

mu
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HUDEBNÍ IMPULSY

Padesátníkovy megahity
JOSEF VLČEK

J

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

Kutil

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

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

Dobrák od Kosti

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

Můj svět

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

Drobná paralela

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

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

Každý ráno

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

Potkal jsem tě po letech

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

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

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Mediální partner:

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

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

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 27. června 2020
Nova

Prima

Prima cool

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

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

AKČNÍ KRIMI

SERIÁL

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

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

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

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

PONDĚLÍ 7.25 Soudní síň – nové případy 8.35

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

SÉRUM PRAVDY

INZERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÚTERÝ

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

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

neděle 28. června 2020
ČT1
6.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pondělí 29. června 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

úterý 30. června 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

středa 1. července 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

čtvrtek 2. července 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pátek 3. července 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 7.00 Super Wings II (36)
7.15 Gormiti (7) 7.35 Super Wings II (37) 7.45
Námořní vyšetřovací služba VI (11, 12) 9.40 Luisa
a Lotka 11.40 Beznadějný trouba 13.35 Podnikavá
Joy 16.05 Láska pod hvězdami 17.50 Eragon,
dobrodružný film (USA/VB/Maď., 2006) 20.00
Kapsy plné dynamitu, western (It., 1971) 23.15
Virtuální vězni, thriller (USA, 2012)
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„Když slyším, že něco nejde,
je to pro mě největší výzva“
Starosta Rožnova pod
Radhoštěm Radim Holiš
po šesti letech ve funkci
dobře ví, jak měnit věci
k lepšímu. Řadu projektů
má za sebou, navzdory
koronaviru chystá další.
Prioritní je hlavně nové
Kulturní centrum.
Co jste si jako starosta Rožnova vzal
„pod křídla“?
Zodpovídám za městské finance, investice, řadu odborů státní správy, cestovní
ruch a veškerou bezpečnost města, tedy
městskou policii a hasiče. Když ale nastane větší problém, musím samozřejmě ke všemu.
Jste starostou už šestým rokem. Co
se vám za tu dobu podařilo změnit?
Daří se pracovat ve funkční koalici, kterou jsme díky pozici po volbách jako vítězný tým skládali. Je to zajímavá skupina, vždy jsme si dokázali vyříkat vše důležité mezi sebou pěkně z očí do očí tak,
ať lidi tímto neotravujeme. To se daří,
zastupitelstvo pak funguje, rada hlasuje
skoro vždy jednotně. To nám dává sílu
jít do nových a těžkých věcí, které Rožnov čekají – velké investice, nový územní plán. Zároveň jsme v řadě věcí první
a novátorští. To vždy bolí, protože jsme
v mnoha případech nuceni se prát s realitou typu: „Když to fungovalo 20 let nějak, tak proč to měníte?“
Sedm měsíců jste si vyzkoušel funkci tajemníka v zástupu...
To byla největší škola, o úřadu i úřednících jsem se hodně dozvěděl. Vždy
jsem bral jako největší výzvu, když
jsem slyšel odpověď „to nejde“. Je to
výzva, zvládnout vše v klidu a bez
zbytečných emocí. Ale i tohle se
daří měnit a už to slýchám méně. Podle reakcí obyvatel Rožnova na mě
i mé kolegy jsme na dobré cestě. Ale
je třeba se zeptat přímo jich. (úsměv)
Jak vypadá příprava velkých projektů?
Hned na začátku jsme se v koalici
domluvili na prioritách, vytáhli
jsme tři velké pilotní projekty
a řadu menších, zhodnotili jsme na
základě několika veřejných jednání
potřebnost a začali na nich dělat.

Radim Holiš
Narodil se 12. srpna 1975 ve
Valašském Meziříčí.
■ Vystudoval VUT v Brně, obor
pozemní stavby, následně 15 let
pracoval jako projektant.
■ Po komunálních volbách v roce
2014 se stal starostou Rožnova
pod Radhoštěm v barvách ANO.
Předloni úspěch zopakoval.
■ Je ženatý, má dvě děti, ve
volném čase hlavně sportuje.
■

Kulturní centrum v Rožnově je hlavní prioritou současné koalice. Termín dokončení je reálný do konce roku 2022.
VIZUALIZACE | ARCHTEAM BRNO
Zavedli jsme statut městského architekta, velké akce řešíme architektonickou
soutěží. Tendry na realizace vyhlašujeme na podzim či brzo zjara, zkrátka
do doby, kdy se na to firmy
můžou nachystat a my získat nejlepší cenu. Ne začátkem léta, jak bylo zvykem. Dnes můžeme říct,
že i navzdory koronaviru budeme mít letos
opravené všechny tři
venkovní hřiště u velkých škol. V příštím
roce zateplíme poslední městskou budovu, investujeme do silnic, chodníků, řešíme opravy nebezpečných míst v dopravě, připravujeme dvě revitalizace
veřejných ploch, pořád
máme málo parkovacích míst
a dluh

máme i v plochách na sídlišti. Hlavními
projekty jsou pak výstavba Kulturního
centra, přístavba knihovny a vodovod
Horní Paseky. Tyto tři máme
ve stavebním povolení.
Jak vznikal projekt
Kulturního centra?
Rožnov o něm mluví
už 30 let. Město nemá
svůj prostor a je to velký deficit. Proto je to
pilotní projekt koalice. Příprava trvá čtvrtým rokem. Začalo
to jasnou definicí, co
v budově má být
a k čemu ji potřebujeme. Z toho vzešlo zadání
veřejné architektonické
soutěže. Vítěz pak prošel
všemi stupni projektu,
kde každý následující krok je důkladně
pro-

jednán. Loni v červnu jsme získali stavební povolení. Máme nachystané financování. Získali jsme dotaci 50 milionů
na pasivní budovy. A šli jsme na začátku března do výběrového řízení na dodavatele stavby s nepřekročitelnou cenou
203 milionů s DPH. I přes pandemii
jsme zodpověděli na 176 otázek od realizačních firem, ale teď jsem zklamaný.
Co se stalo?
Při otevření obálek uchazeči všechna rizika z obav, která teď řešíme celospolečensky – zdražení eura, uzavřené hranice, firmy bez pracovní síly, zdražení stavebních materiálů či rizika případné druhé vlny koronaviru – přenesli na cenu
a nejvýhodnější nabídka byla o 48 procent vyšší než náš limit. Soutěž tedy
byla zrušena a nyní na to musíme zareagovat úpravou položek a materiálů
a před zimou to opětovně vyhlásíme. Situace snad bude klidnější a my se dočkáme příznivější ceny. Prostě jedeme dál.
Termín dokončení do konce roku 2022
je reálný. Velká výhoda je, že řešíme několik velkých projektů souběžně, takže
nás to nijak nezastaví.
Kde nabíráte sílu, jak odpočíváte?
Jsem aktivní člověk, proto potřebuji pohyb, výkon. Energii nabírám při běhání,
ještě stále si zazávodím jak v běhu, tak
i na běžkách. Do konce roku 2018 jsem
osm let trénoval malé běžkaře. Můj běh
po městě je pro mě spíše pracovní, protože vidím, kde co ještě nemáme hotové. (smích) Maximálně mi pomáhá manželka a rodina. Hodně kamarádů mě
vždy vrátí do reality, a když potřebuji
něco probrat z města, na to mám super
sousedy. A když už nechci s nikým
mluvit, jdu na ryby. Prostě si to užívám v každé chvíli.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011
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Moderním se stává to, co dělali naši předkové.

Vážíme si více půdy i vody.

Rozhovor s europoslankyní Michaelou Šojdrovou (KDU-ČSL) o její práci v zemědělském
výboru Evropského parlamentu (AGRI) a podpoře malých a středních zemědělců.
vnitřní trh. To vše není v zájmu našich spotřebitelů.
Jsem přesvědčená, že české potraviny v konkurenci
obstojí kvalitou i cenou, ale naši zemědělci potřebují
stejné podmínky a podporu, jako mají v jiných evropských zemích. Pokud opravdu chceme podpořit
naše zemědělce, rodinné farmy, pěstitele
ovoce a zeleniny, pak si vybírejme kvalitní domácí produkty.
Mnozí z nás už to dělají při
nákupech ve velkých obchodních řetězcích nebo
nakupují přímo od zemědělců a na farmářských trzích. EU dotacemi podporuje
místní trhy, prodej lokálních potravin tzv. krátké dodavatelské řetězce,
které jsou velmi populární v celé EU a jsou ekonomicky přínosné pro místní komunity a mají pozitivní
vliv na životní prostředí a kvalitu života.
Je pravda, že naši zemědělci mají menší dotace
než zemědělci v jiných zemích EU?
Situace se postupně zlepšuje. Podle návrhu nové
Společné zemědělské politiky, který by měl platit
od ledna 2021 dosáhne ČR těsně nad 90% průměru EU. Menší dotace než my má Polsko, Švédsko,
Finsko a další. To se nedá říct o národní podpoře,
která je v každé zemi jiná. Tady máme velký prostor
ke zlepšení. Pokud chceme udržet malé a střední ﬁrmy na venkově při životě a zlepšit kvalitu naší půdy

a rozmanitost krajiny, musí je podpořit i naše vláda.
Třeba tím, jak bude rozdělovat dotace v rámci Společné zemědělské politiky.
Jak nám pomůže EU v boji se suchem?
EU dlouhodobě prosazuje šetrnější zacházení s půdou a ﬁnančně podporuje zemědělské postupy,
které ji chrání před erozí,
splachováním i nadměrným používáním pesticidů, které zanechávají
rezidua a umrtvují ji. EU ﬁnančně přispívá i na podporu
různorodosti plodin, vysazování
protierozních pásů, větrolamů, rostlin
zlepšujících obsah organické hmoty v půdě. Během
karantény jsem měla čas na návštěvy českých farem
a naši zemědělci takovou podporu oceňují.
Dalším opatřením je návrat k využívání dešťové vody.
Naši předkové to znali. Každý dům měl pod střechou
nádrž s vodou na zálivku. Při nedávné návštěvě jednoho družstva se mě ptali, proč se nepodporuje zachycování vody ze střech velkých objektů, jako jsou
kravíny, seníky, sklady. Evropské dotace v rámci programu Dešťovka, Ministerstva životního prostředí,
podporují využití dešťové vody zatím pouze u vlastníků rodinných a bytových domů. Určitě podpořím
využití dešťovky i v zemědělských areálech, kde by
v období sucha velmi dobře posloužila.

Europoslankyně Michaela Šojdrová pracuje v zemědělFoto – archiv
ském výboru Evropského parlamentu.

V čem je naše zemědělství jiné než to v ostatních
zemích EU?
Na první pohled se lišíme velikostí. Průměrná velikost
zemědělského podniku u nás je 130 ha, na Slovensku 66 ha, v Německu je to 60 ha, v Rakousku 20 ha
a v Polsku jen 10 ha. U nás jsou na tom lépe velké
podniky. Mají větší zisk a mohou si dovolit investice.
Nevýhodou je, že zemědělství pak není tolik o pěstování plodin a chovu zvířat, ale o výrobě potravin.
Menší a střední podniky jsou více spjaté s venkovem.
Majitelé a zaměstnanci na farmách žijí a hospodaří tak, aby úrodnou půdu předali svým potomkům.
Mám radost, že v České republice i v našem kraji
přibývá malých farem. Je to částečně díky podpoře
a změně chování spotřebitelů. Přibývá těch, kteří si
rádi kupují potraviny přímo na farmách.
Hodně se mluví o větším zastoupení českých potravin v našich obchodech. Jak je to v jiných zemích
EU?
Povinné „kvóty“ na domácí potraviny zkoušeli zavést v Bulharsku, na Slovensku i v jiných zemích,
ale nepodařilo se jim to z více důvodů. Především
hrozil nárůst cen a snížení výběru a kvality potravin.
Zároveň šlo o narušení evropského práva pro volný

S předsedou zemědělského družstva ing. Josefem Sedláčkem, v Ratajích na Kroměřížsku.

„
Muzeum Waldy stěhují
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z pevnosti na zámek

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

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

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

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

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

Další lákadla na zámku

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

FOTO | P. LEMBERK

Police s asi 350 obyvateli a ročním rozpočtem kolem šesti milionů korun financuje opravu zámku především díky dotacím. Loňské investice byly zhruba dva
miliony korun, letos budou podle starosty poloviční a půjdou především na dokončení opravy střechy. Díky expozicím
se stal zámek zajímavým turistickým cílem na jižním okraji Vysočiny. Mají tam
rovněž muzeum motocyklů a muzeum
britského Královského letectva (RAF).
Letos by mohla návštěvníky přilákat
také opravená synagoga z roku 1759,
která je na Vysočině jedinou dochovanou synagogou venkovského typu.
Vlastní a opravuje ji Federace židovských obcí. Slavnostní otevření plánují
v červenci. V obci je přístupný také židovský hřbitov s asi 300 náhrobky, nejstarší z nich je ze 17. století.
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Ještěd ve stylu Ludvíka XIV.?
Nápad vyvolal rozhořčení
Plány na rozsáhlou
rekonstrukci hotelu
a vysílače Ještěd za
přibližně půl miliardy
korun vyvolaly řadu
kritických reakcí.
Architekti mají například
problém i s některými
návrhy interiérů.
GABRIELA VOLNÁ GARBOVÁ
ČR | Chtějí vrátit liberecký Ještěd do podoby, jakou měl v době svého otevření.
Ne ve všech ale návrhy architektů na renovaci hotelu a vysílače Ještěd vyvolaly nadšení. Autoři architektonické studie obnovy Jiří a Michal Krejčíkovi
z ARN STUDIA se přitom zaštiťují jmény tvůrců spjatých s Ještědem, s nimiž
svůj projekt konzultovali.
„Zveřejněné vizualizace studie interiéru, které nectí ducha původní architektury a designu interiéru, nás značně
znervózňují,“ vyjádřila se na sociálních
sítích Kancelář architektury města Liberec (KAM).

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

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

„

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

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

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

Silueta hotelu Ještěd je symbolem
kraje.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
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Návrhář
vrací slávu
prestižkám

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

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

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

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

FOTO | MICHAL SVÁČEK

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

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

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

Zlínský kraj
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Vincentka slaví. Do skla
ji stáčí už dvě stě let

Současná plnírna Vincentky v Luhačovicích a původní lahev z roku 1820.
LUHAČOVICE | Nevšední výročí si letos
připomíná luhačovická minerální voda
Vincentka. Před 200 lety totiž poprvé
spustila provoz své plnírny a začala léčivou vodu stáčet do skleněných lahví. „Plnění Vincentky do lahví se datuje od roku
1820, kdy namísto keramických nádob se
začínaly používat skleněné lahve o objemu 1,5 litru,“ upozornil Ladislav Kopecký z oddělení komunikace společnosti
Vincentka.
„Až na krátké vybočení koncem 70.
a začátkem 80. let 20. století, kdy se Vincentka plnila do lahví z tvrzeného PVC,
spojení Vincentky se sklem trvá již téměř
200 let,“ uvedl.
Využívat pro minerální pramen skleněné nádoby podle něj má svůj význam. Jednak má být díky recyklaci šetrné k přírodě, navíc je pro minerální vodu vhodnější
než jakýkoliv jiný obalový materiál.
„Sklo, které Vincentka používá, chrání
před vlivem světla. Sklo nepropouští ply-

ny. To znamená, že ve skleněných lahvích si minerální vody dlouho udržují obsah oxidu uhličitého,“ zmínil Kopecký,
podle něhož je navíc současný systém
recyklace ekologičtější než dřívější systém vratných lahví.

Jméno podle hraběte
Od první písemné zmínky o Vincentce
loni uplynulo 350 let. Je ale pravděpodobné, že její léčebné účinky znali už pravěcí
lidé, o čemž svědčí archeologické nálezy.
Slaná chuť vody není náhodná. Vincentka je totiž svým původem zbytkovou mořskou vodou. Od běžné mořské vody se
však podstatně liší – je zředěná běžnými
podzemními vodami, obohacená minerály a oxidem uhličitým.
Svůj název však dostala Vincentka až
v roce 1790. Jmenuje se po hraběti Vincenci Serényim, který jako správce luhačovického panství nastartoval rozvoj or-

Mikulášská akce
roku nebude.
V Kloboukách
zrušili jarmek
VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Tradiční
řemeslný trh s řadou atrakcí, vystoupení a jedinečným průvodem čertovských masek letos lidé ve Valašských Kloboukách neuvidí. Pořadatelé se rozhodli jednu z největších předvánočních akcí na Moravě zrušit.
„Důvodem je epidemická situace
související s onemocněním covid-19, která s sebou nese riziko, že
by v zimě mohlo opět dojít k zákazu
velkých akcí s účastí tisíců lidí,“ vysvětlila mluvčí Valašských Klobouk
Lenka Zvonková. Za jarmekovým
programem v minulých letech přijíždělo na jižní Valašsko až 20 tisíc návštěvníků z celé České republiky. Pořadatelé ale upozorňují, že organizace celé akce je náročná a například
už v červenci se uzavírá registrace řemeslníků na trh. I proto oznámili zrušení akce, která se pořádá začátkem
prosince, už nyní.
„Pokud by se naplnily předpovědi
o podzimní druhé vlně koronavirového onemocnění, mohlo by snadno dojít k preventivnímu zákazu hromadných akcí nad určitý počet osob, což
by mělo na Valašský mikulášský jarmek jednoznačný dopad,“ vysvětlila
předsedkyně organizačního výboru
Pavlína Žídková, podle níž by bylo
při jarmeku obtížné uhlídat všechna
případná opatření. Další ročník by se
měl uskutečnit až v roce 2021. (oh)

FOTO | ZDENĚK NĚMEC, ARCHIV VINCENTKY

ganizovaného lázeňství. Vincentka se nevyrábí v lázeňském areálu, ale v poměrně
nenápadné budově na okraji Luhačovic,
kam přitéká z 35 metrů hlubokého vrtu
vedle Jurkovičova domu na zdejší kolonádě. Dnes Vincentku provozuje menší rodinná firma.
„Plnírnu za minulého režimu provozoval stát, po revoluci prošla privatizací.
Bohužel to nedopadlo moc dobře, firma,
která podnik zprivatizovala, postupně zastavila činnost a skoro všechno rozprodala. Zhruba rok a půl se Vincentka vůbec
neprodávala,“ řekl už dříve ředitel společnosti Jan Šumšal.
Výrobu se však v Luhačovicích podařilo znovu nastartovat a minerální voda,
včetně produktů z ní, se rozváží po Česku
i do zahraničí.
K letošnímu výročí chtěli ve Vincentce uspořádat speciální den otevřených
dveří, ale kvůli dopadům pandemie se
o rok odloží.
(oh)

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

Tel.: 724 286 137

INZERCE

Doprava, logistika

Věda a výzkum
Odborný pracovník transferu technologií

Skladník 24 – 29.000 Kč
Skladník - obsluha míchacího centra

23 000 - 28 000 Kč / měsíc

Postdoctoral fellowship at Laboratory of Reproductive Biology

Warehouse manager

40 000 - 60 000 Kč / měsíc

Bioanalytici - zdravotnická laboratoř

Skladník/ manipulant (13. plat)

22 000 - 26 000 Kč / měsíc

Chemik-analytik

Více na www.jobdnes.cz
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Více na www.jobdnes.cz

Potravinářství a chemie

Řemesla, výroba

Pracovník farmaceutického průmyslu
Inženýr/ka do výroby v potravinářství

45 000 - 45 000 Kč / měsíc

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

25 000 Kč / měsíc

20 000 Kč / měsíc
25 000 - 32 000 Kč / měsíc
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Kč /
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Vedoucí výrobní linky

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Seřizovač linky - junior

24 000 - 33 000 Kč / měsíc

Seřizovač výroby

23 000 - 29 000 Kč / měsíc

Mistr elektrodílny

40 000 Kč / měsíc

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

Tajenka: ...dává čas je napravit.

INZERCE

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

Zlínsko a Uherskohradišťsko
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„I bez sestupu je o co hrát“

Trenér hokejistů Zlína Robert Svoboda věří, že sezona začne bez protiepidemických omezení
PETR FOJTÍK

Ale ta se hraje ve venkovním prostředí.
Tak to bychom museli hrát pod širým
nebem, ale to nevím, jestli by šlo.
(úsměv) Samozřejmě by bylo nepříjemné, kdyby nebyla divácká kulisa. Pro
lidi se hraje, pro atmosféru. Vidím to
tak, že do startu extraligy zbývá dost
času. Věřím, se to vrátí do normálu, a zatím k tomu v našich krajích všechno
směřuje.

ZLÍN | Když se loni na podzim vrátil
k extraligovým hokejistům PSG Zlín,
vyzvedl je ze dna tabulky do předkola
play off. Ačkoli by nad nesestupovým
modelem příští sezony mohl jásat, trenér a sportovní manažer Beranů Robert
Svoboda dává přednost baráži.
„Vždycky jsem byl pro konfrontaci
nejhoršího z extraligy proti nejlepšímu
z první ligy,“ říká Svoboda.

Přesto, dokážete si představit, že
by se hrálo část sezony bez diváků
v hledišti?
Kdyby to bylo nutné, tak by se to tak
udělalo. Nečekali jsme to ani na konci
sezony. Na druhou stranu, když se nehrálo vůbec nic, tak bez sportu chyběl
náboj. Zmizela spousta témat ke komunikaci. Teď se rozběhl fotbal, a i když
není divácká kulisa, tak se na něho můžete podívat v televizi, chlapi se sejdou
v hospodě, povídá se o něm. Je lepší
hrát bez diváků než vůbec.

Návrhy na nový model extraligy se
postupně měnily. Jak jste je vnímal?
Nebylo to asi jednoduché řešení. Nechci se pouštět do nějakých komentářů.
Svaz řídí soutěž, respektujeme jeho rozhodnutí. Loni padlo rozhodnutí, že poslední přímo sestoupí, a musel se s tím
každý vyrovnat. Nemáme problémy
s motivací.
A co říkáte na námitky, že týmy ze
spodní části tabulky nebudou mít
oč hrát?
Vždycky je o co hrát. Moc nechápu ty,
kteří jdou hrát o nic. Je přirozenou věcí,
že každý chce vyhrát, být úspěšný, porazit soupeře, i když je to jasný favorit.
Nehledal bych motivaci v tom, že musí
být nějaký strašák, že se má někdo něčeho bát. Play off se rozšířilo na dvanáct.
Těšíme se.
Některé extraligové kluby navrhovaly, aby se soutěž smrskla na tucet
týmů a tím se zvedla její úroveň.
Souhlasíte?
Každý má svoje důvody, proč by se měl
počet účastníků snížit. Nemyslím si, že
by kvalita extraligy tak padala. V loňské sezoně byla za dlouhé roky nejvyšší
návštěvnost. Asi kvalitu má a tu jí dávají hráči. Když se do nejvyšší soutěže do-

Trenér Robert Svoboda finišuje s extraligovými hokejisty Zlína suchou přípravu na novou sezonu.
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stalo Kladno s Jardou Jágrem, tak to byl
výrazný činitel návštěvnosti. U nás dvakrát vyprodal arénu.
Takže vás mrzí, že Kladno spadlo?
Můj názor se nemění, říkám to pořád dokola. Kladno nebylo outsiderem soutěže. Sestoupilo porážkou v posledním
kole, což není přesvědčivé, že nepatří
do téhle soutěže. Vždycky jsem byl pro
konfrontaci nejhoršího z extraligy proti
nejlepšímu z první ligy, aby se Kladno
porovnalo s Českými Budějovicemi.
Ale to je můj osobní názor. Fotbal zavedl baráž, my jdeme v hokeji trochu opačným směrem.

Myslíte, že budou dostávat více šancí mladí, když se nebude padat?
Tahle možnost se nabízí. Je to otázka
trenérů, jak chtějí mladé zapojit, nebo
nechtějí. Každý si vždycky najde důvod, proč to jde, nebo nejde. My jdeme
tímto směrem, děláme mládež. Je to na
hráčích. Záleží, jak moc se budou snažit. Šanci dostanou už v přípravných zápasech. Ale nic není zadarmo.
Loňskou sezonu předčasně ukončil
koronavirus. Nebojíte se, co bude
s příští sezonou?
Ani ne. Na fotbalovou ligu už může chodit dva a půl tisíce diváků.

Suchá příprava se blíží ke konci. Jak
moc vám ji zkomplikovala protiepidemická opatření?
Nestěžujeme si. Zpočátku jsme měli
menší skupinky, ale větší část přípravy
jsme realizovali, jak jsme zvyklí.
Loňskou letní přípravu narušila vážná zranění hráčů. Vyhýbají se vám letos?
Jako vždy tam jsou drobná zranění. Bohužel Martin Novotný musel na operaci
s kolenem. Vzhledem k tomu, že nejsme v existenčním tlaku, tak máme
dost hráčů, abychom si s tím poradili ze
svých zdrojů. Je to šance pro mladé kluky, eventuálně pro hráče, které máme
domluvené na střídavé starty z první
ligy.

Nohejbalisté Vsetína myslí na medaile
VSETÍN | Nová soutěž, nový trenér,
nový titulární partner klubu a výrazně
omlazené mužstvo. S množstvím převratných změn vstoupili nohejbalisté
NK Austin Vsetín do sezony, kterou výrazně poznamenal nový typ koronaviru.
„Z hlediska naší motivace se ale nic
nemění, chceme se dostat do finále,“
přeje si šéf klubu Vít Zgarba. Tím je závěrečný zápas Ligového poháru nejvyšší Divize 1, která letos nahradila extraligu družstev.
„Je to extraliga nanečisto se stejným
hracím systémem, akorát za účasti pěti
družstev. Každý se utká s každým
doma a venku, čtyři postoupí do play
off a finále bude přenášet televize,“

představil Zgarba náhradní soutěž, ze
které nebude nikdo sestupovat.
Kromě Vsetína se jí účastní Karlovy
Vary, Prostějov, Holice a Modřice. „Zatím se pro nás vyvíjí dobře,“ pochvaluje si zisk tří bodů ze dvou úvodních kol.
Remízu v Karlových Varech a domácí vítězství nad Holicemi dirigoval z pozice hlavního trenéra Lumír Gebel, který před sezonou vystřídal Patrika Peruna.
„Pro letošek bude jen asistentem
s tím, že vypomůže ve druhé půlce sezony. Jestli je to dočasná, nebo trvalejší
změna, se teprve uvidí,“ řekl Zgarba.
Gebel bude stejně jako Perun spoléhat na osvědčené opory Chalupu se Stupákem, oproti předchozí sezoně se ale

musí obejít bez tří matadorů. Gargulák
s Vichtorou jsou sice na soupisce, ale
ze zdravotních důvodů letos hrát s největší pravděpodobností nebudou. Brutovský zamířil na půlroční hostování
do KAC Košice.
„Měli jsme dohodu, že se pak vrátí
na play off k nám i s ohledem, že by
mělo být na podzim v Praze mistrovství světa. Teď řešíme, jestli to má smysl, protože se za půl roku prakticky nic
neodehrálo. Je to padesát na padesát,“
nastínil Zgarba.
I když Vsetín přišel o čtyři zkušené
hráče, v kádru jich má dostatek včetně
mladíků, kteří opanovali extraligu dorostenců.
„Otázka zní, jestli sezonu postavit na

zkušených hráčích a hrát na výsledek,
nebo využít situaci a rozehrát mladé
hráče,“ prohodil Zgarba.
Napovědět může i ekonomická situace. I když se novým generálním partnerem stala místní společnost Austin,
klub se musel letos uskromnit.
(fop)
INZERCE

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

500 až 1500 Kč za váš vrak
Odvoz ZDARMA.

Dobrotice 776 719 631
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Relaxační víkendové a týdenní pobyty
Vánoční a silvestrovské pobyty

TŘEBOŇSKÉ LÁZNĚ:

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

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

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

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

