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Klatovy ovládne baroko
Také letos se v regionu koná festival připomínající kulturu 17. a 18. století
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Vloni se barokní noc uskutečnila ve Vrchlického sadech, letos se přesouvá do jezuitské koleje.

V

5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

LADISLAV VAINDL
KLATOVY | Klatovští milovníci historie se rozhodli uspořádat i letos Barokní
svatojánskou noc. Tu zahájí dnes, v pátek 26. června, v 18 hodin slavnostní
průvod, v němž půjdou všichni v barokních oblecích. Fanfárami je doprovodí
Žesťový kvintet. Akci pořádá město Klatovy a spolek Klatovské katakomby.
„Tato krásná letní slavnost se stala v
Klatovech již tradicí. Po dvou ročnících, které jsme uspořádali v rozkvetlých Vrchlického sadech, se nyní vrací-

me do jezuitského areálu. Chtěli bychom využít výjimečné atmosféry refektáře, nádvoří jezuitské koleje a samotných katakomb města,“ uvedl místostarosta města a předseda spolku Klatovské katakomby Václav Chroust.
Barokní akce je tak jednou z událostí,
kterou se organizátoři rozhodli navzdory nelehké době uskutečnit. „Jsme rádi,
že epidemiologická opatření se již prostupně rozvolňují, život se vrací do normálu a my můžeme pozvat Klatovany a
jejich přátele na kulturní a společenské
akce, které k životu města patří,“ doplňuje starosta města Rudolf Salvetr.
V průběhu večera a noci zazní barokní hudba. Hrát budou Kolegium pro duchovní hudbu, Michaela Kostková a Jan

FOTO | LADISLAV VAINDL

Sedláček, zpívat bude sbor Šumavan.
Návštěvníci uvidí také barokní tance, a
dokonce si jeden z nich budou moci společně s tanečnicemi Základní umělecké
školy Josefa Kličky zatančit.
Zájemci si budou moci přivonět k barokním parfémům, které připravila Kateřina Melenová. Novinkou jsou barokní obrazy od Jarky Papežové.
Před devátou hodinou večerní vyjde
barokní průvod podruhé, tentokráte z jezuitského nádvoří na klatovské náměstí. Tam mezi jezuitským kostelem a radnicí program noci vyvrcholí. Vystoupí
tu hvězda večera Ondřej Brzobohatý.
Akce je součástí Letního barokního festivalu, který v červnu a o prázdninách
oživí památky regionu.
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Legendy průmyslu pustí
turisty do nepřístupných míst
Festival Industry Open
provede návštěvníky
areály Plzeňského kraje.
LADISLAV VAINDL
PLŹEŇSKÝ KRAJ | Nahlédnout do
míst, kam se běžně veřejnost nedostane,
mohli zájemci v areálu plzeňského pivovaru v sobotu. Konaly se zde první speciální prohlídky v rámci druhého ročníku festivalu Industry Open. Návštěvníci
se seznámili s historií pivovarských budov a rozvojem celého areálu. Lákadlem byla návštěva sladovny, kde si Plzeňský Prazdroj vyrábí vlastní slad.
Tyto prostory jindy kvůli přísným hygienickým podmínkám přístupné nebývají. Exkurze se bude opakovat ještě 27.
června a od 4. do 6. července. „Vedle
komentované projížďky autobusem výrobním areálem letos návštěvníkům mimořádně ukážeme i naši sladovnu. Jedná se o unikátní záležitost, návštěvníci
se seznámí s procesem výroby sladu a
budou moci nahlédnout i přímo na sladinové skříně, kde probíhá klíčení ječmene,“ říká Pavla Mášková z Plzeňského
Prazdroje.
Festival stejně jako vloni nabídne návštěvu dalších zajímavých průmyslových areálů v regionu. Na rozdíl od prvního ročníku, kdy byly všechny akce
koncentrované na jeden víkend, se bude
letos festival odehrávat v průběhu celého léta. Novinkou budou zážitkové
jízdy vlakem do Škodovky či výlety historickým autobusem po stopách těžby
uhlí nebo železa.
„V loňském roce se prvního ročníku
festivalu Industry Open díky pestrému
programu, jehož součástí byly oslavy
120 let veřejné dopravy v Plzni a Den
otevřených dveří Škoda Transportation,
zúčastnilo kolem 30 000 návštěvníků.
Vzhledem k situaci jsme se letos rozhodli nepořádat velké hromadné akce, ale
naopak více menších a rozprostřít je do
celého léta. Návštěvníci festivalu si tak
mohou dopřát více zážitků a poznat průmyslovou historii našeho regionu ještě
lépe,“ vysvětluje první náměstek primátora Roman Zarzycký.
Každý víkend od poloviny června až
do konce prázdnin mohou návštěvníci
festivalu vybírat z celé řady komentovaných prohlídek a dalších zážitků.

Na úvod programu festivalu Industry Open se minulou sobotu uskutečnily speciální prohlídky plzeňského pivovaru.
Zájemci mohli náhlédnoust také do sladovny, která běžně přístupná není.
FOTO | MILENA SOJKOVÁ
„Novinkou a troufám si tvrdit, že i
hlavním tahákem letošního ročníku festivalu budou komentované projížďky
vlakem do veřejnosti nepřístupného areálu Škodovky. Po loňských úspěšných
vyjížďkách historickým autobusem po
stopách kaolinu na severní Plzeňsko
jsou připraveny dvě nové trasy. Po stopách železa do malebné krajiny kolem
Chrástu a Klabavy a po stopách těžby
uhlí na západ od Plzně. Pro velký zájem
zopakujeme také komentované projížďky vlakem do depa kolejových vozidel
Českých drah,“ říká Alena Fialová z organizace Plzeň – TURISMUS, která má
produkci festivalu na starost.
K programu se připojí například také
staroplzenecký Bohemia Sekt nebo Plzeňské městské dopravní podniky. Před
zahájením rekonstrukce se návštěvníci
budou moci naposledy podívat do vozovny tramvají na Slovanech. Na tuto
prohlídku se svezou historickým vozem

PMDP, součástí akce bude i prohlídka
depa na Karlově. Konkrétní termín
bude znám do konce června. Zájemci se
během léta mohou vydat také do Loosových interiérů, Muzea rodiny Škodů či
Muzea dvoutaktů v Lobzích.
Díky spolupráci s Plzeňským krajem
se do festivalu zapojí několik míst v regionu. Nechybí mezi nimi například
Sklárna v Anníně, která láká na komentované prohlídky. Do Amálina údolí na
Zlatém potoce se návštěvníci mohou vypravit na workshop rýžování zlata. Slavnostní znovuotevření vodního hamru v
Dobřívě je pak plánované na 5. září.
Vstupenky na všechny akce festivalu Industry Open jsou v prodeji v Turistickém informačním centru vedle radnice
a online na Plzeňské vstupence. Jedinou
výjimku tvoří speciální prohlídky Plzeňského Prazdroje, které je nutné si zakoupit na webu www.prazdrojvisit.cz nebo
v návštěvnickém centru pivovaru.

Výběr z programu

Industriální dědictví Šumavy na
Zlatém potoce: 11. a 12. července,
v Amálině údolí
■ Loosovy interiéry: 18. července,
komentované prohlídky domu
Huga Semlera v Plzni.
■ Papírna: 18. července,
komentované prohlídky
plzeňského areálu, který se
proměnil v kulturní centrum.
■ Sklárna Annín: 25. července a 15.
srpna, prohlídka
znovuobnoveného šumavského
sklářského provozu.
■ Vlakem do Škodovky: 15. a 16.
srpna a 29. a 30. srpna,
komentované prohlídky
slavného plzeňského
průmyslového areálu.
■
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Cesta do Klatov bude kratší

Stavba nové silnice má zvýšit bezpečnost dopravy i zrychlit trasu mezi Plzni a městem Klatovy
Stavět se bude za plného obousměrného silničního provozu. Postup výstavby
je rozdělen celkem do čtyř etap. Jejich
součástí je střídající se využití stávající
silnice a zároveň nově vybudované provizorní komunikace. „Je velice zásadní
spojit dvě největší města v Plzeňském
kraji, tedy Plzeň a Klatovy, velmi důležitý bude i navazující obchvat Přeštic,“
sdělil náměstek plzeňského hejtmana
pro oblast dopravy Pavel Čížek.
Poměrně dlouhá délka výstavby více
než šestikilometrového úseku je dána
agresivními jíly v podloží, kvůli kterým
je nutné použít speciální technologii výstavby. „Možná se někdo pozastavuje
nad tím, proč to trvá 51 měsíců, ale v
místech obchvatu Horní Lukavice je
700 metrů dlouhý úsek s velice složitými geologickými poměry, což způsobují agresivní jíly, přitom úsek zasahuje i
do základových poměrů dvou mostů,“
připomněl Kuťák.
ŘSD proto na základě dvou studií od
renomovaných geologů zvolila úspornější metodu, kdy si ale spodní část stavby musí rok takzvaně sedat a až poté se

mohou začít budovat navazující vrstvy.
„Mohli jsme do země zapustit jeden
štěrkový pilot vedle druhého, to by ale
znamenalo řádově asi 80 tisíc kubických metrů kameniva a obrovské peníze. Proto jsme zvolili druhou, úspornější variantu, kdy bude pilotů méně,“
upřesnil Kuťák.
Velkou pihou na kráse této stavby je i
dlouhá příprava. Od územního rozhodnutí do zahájení stavby uplynulo totiž
12 let. „Je to bohužel dáno stavem legislativy, kdy jsou velmi posílena vlastnická práva,“ popsal Kuťák. Ta se ale v
poslední době zjednodušila, takže příprava obchvatu Přeštic by se podle něj
mohla zkrátit asi o třetinu.
Nejhorší bylo podle Kuťáka jednání s
některými vlastníky, kterých bylo na trase dohromady více než 200. „Byl tu i pozemek, který se získat nedal, ani institut
vyvlastnění se na něj nevztahoval. Pomohlo nám město Dobřany, které nakonec pozemek vykoupilo,“ popsal Kuťák. Obce totiž mohou pozemky vykupovat za více peněz, než má povoleno
ŘSD.

Tento týden začala stavba přeložky silnice I/27 Přeštice - Šlovice. Část silnice
číslo z Plzně do Přeštic nahradí nová komunikace.
FOTO | PETR ERET, MAFRA
JITKA ŠRÁMKOVÁ
PLZEŇSKÝ KRAJ | Les, který žere
auta. Tak říkají lidé v Dobřanech úseku
silnice 1/27 mezi výkrmnou prasat Vysoká a křižovatkou na Chlumčany. Je to
kvůli velkému množství dopravních nehod, které se tam stávají. V týdnu oficiálně odstartovaly práce na tom, aby
bylo nehod méně.
V režii Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD) se začal stavět další úsek čtyřpruhové silnice 1/27 z Plzně do Přeštic. Právě u výkrmny prasat Vysoká naváže na
stávající čtyřpruh a bude pokračovat
před Přeštice.
Plynule by mělo navázat budování obchvatu Přeštic, mezitím by měl vzniknout obchvat Klatov. Cesta z Plzně na
Klatovy by se měla zhruba do roku

2027 zkrátit asi na polovinu, odhadl pověřený ředitel plzeňské pobočky ŘSD
Zdeněk Kuťák.
Zahájená stavba nazvaná přeložka silnice 1/27 Šlovice Přeštice bude měřit
6,1 kilometru a přijde na více než 900
milionů korun. Významnou část pokryjí peníze z evropských fondů. Hotová
by měla být nejpozději v březnu 2024,
včetně již provedených prací je to v
součtu 51 měsíců.
„Komunikace I/27 je významným silničním tahem s vysokým podílem těžké
tranzitní dopravy. Stavbou přeložky dojde ke zkapacitnění dvoupruhového úseku na čtyřpruhový. Vznikne také obchvat Horní Lukavice, což výrazně uleví všem obyvatelům od hluku a exhalací z dopravy,“ uvedl generální ředitel
ŘSD ČR Radek Mátl.

INZERCE

AUTOVRAKOV
Ekologická likvidace autovraků
Zdarma včetně odvozu a odhlášení
www.autovrakov.cz

777 816 749

HLEDÁME KOLEGY

PRO NÁSLEDUJÍCÍ POZICE:

Drahkov

▬
▬
▬
▬

Údržbář a elektrikář
Přípravář výroby
Obsluha rozmítacího centra
Řidič VZV

Dvorec
Kladrubce

▬
▬
▬
▬
▬

Údržbář a elektrikář
Obsluha paletovací linky
Řidič VZV
Obsluha sušárenského centra
Přípravář výroby

(Plzeň-jih)

(Plzeň-jih)

▬ Řidič mezinárodní kamionové dopravy

Neváhej a přidej se do týmu
největšího výrobce palet v ČR!
Pro více informací nás kontaktuj:
Jana Jiřincová, tel. 777 099 189 , jana.jirincova@klaustimber.cz

www.klaustimber.cz
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Česká republika

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

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

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

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

Monika Absolonová

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

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

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

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

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

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

INZERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PŘÍRŮSTKY MLÁĎAT DALŠÍCH ZOO NA STR. 8 A 9

DLUHOPISY PRO OBČANY
JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

5,6%
Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Zámek Račice, přestavba

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

ROČNÍ VÝNOS

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

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

Ubytování na zámku
v Račicích 30 km od Brna

eFi Hotel – hotel s bazénem
v centru Brna

+420 515 555 549, info@zamekracice.cz

+420 515 555 500, rezervace@eﬁhotel.cz

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

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

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

eFi Hotel, Bratislavská 52, 602 00 Brno-Zábrdovice

www.zamekracice.cz

www.eﬁhotel.cz
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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 – Písek, Harantova 1359, Tel.: 737 332 565
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JIHLAVA: KANEC
S VELKÝM POSLÁNÍM

ZLÍN: OBŘÍ
SUDOKOPYTNÍCI
Z INDIE

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

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

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

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

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

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

Hledáte rodinný dům,
byt či pozemek?
Přes

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

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL

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

www.penzionboskovstejn.cz

tel.: 727 842 057

70 000
nemovitostí z celé ČR

www.reality.idnes.cz

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

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

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

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

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

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

FOTO 3 x | DREAM RACE

V PL N É M PR O U D U

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Příprava na léto
Chraňte svůj zrak
silou borůvek

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

P

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

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

V

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

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

T

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

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

K

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

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

Prkno pro začátečníky:
široké, nafukovací, půjčené

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

Procházka
po hladině.
Češi objevují
paddleboard

Nikde nikdo Výlet na paddleboardu po Labi.

FOTO | MARTIN VESELÝ, MAFRA

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

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

I

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

„Prkna z Havaje“.
Náčelník měl
plovák nejdelší

P

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

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

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

79 900 Kč

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

AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY s.r.o.,
Pamětice 17,
tel.: 608 100 717, 380 427 000

Strakonice (ul. Volyňská)

Milisterfer s.r.o., Radošovice 146,
tel.: 383 324 405, 777 993 399
Další nejbližší prodejny: Písek,

Plzeň 2 - Slovany

elektrokola-skutry.cz - ADOVE,
Koterovská 48,
tel.: 605 506 159

Plzeň 4 - Doubravka

AGROWEST, Hřbitovní 952/29,
tel.: 377 462 108, 377 462 109

České Budějovice 2x, Cheb 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:
Karlovy Vary, Jaroslav Čech, Chebská 100, T 353 566 473 / Klatovy, FRANČÍK, 5. Května 329, T 376 323 787 / Litvínov-Loučná, RAWA,
s.r.o., Podkrušnohorská 153, T 603 110 976, 476 731 297 / Louny, HSQ centrum , Zeměšská 2787, T 732 500 962 / Marianské Lázně,
GARFO, Chebská 602/20a, T 725 301 044 / Plzeň, AGROWEST a.s., Hřbitovní 29, T 377 462 108 / Plzeň, AT SERVIS, Husova 73, T 377 221
789 / Roudnice nad Labem, ROSS UNIVERSUM, Žižkova 2491, T 608 124 767 / Rumburk, Jiří Šuma, Nová 168/15, T 606 850 100 /
Sušice, PRŮCHA-MOTOROVÉ NÁŘADÍ s.r.o., Volšovská 1224, T 376 528 940, 602 546 022

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

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

č.

1

pro vaše
projekty

www.hornbach.cz

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

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

Prevence kvasinkových
infekcí

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

N

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

FOTO | ARCHIV

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

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

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

INZERCE

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

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

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

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

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas

Letní tipy

na zajímavá místa

Plzeňská
ﬁlharmonie

Šéfdirigent Ronald Zollman

Sezóna 2020/2021
Předprodej zahájen
18. 6. – 3. 7. pro stávající abonenty
7. 7. – 31. 7. pro nové abonenty
3. 8. volný prodej vstupenek na jednotlivé koncerty
plzenskaﬁlharmonie.cz

Náš kraj
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Jízdu po Berounce
si vodáci zpestří
prohlídkou hradů
Řeka, která vzniká v Plzni soutokem Radbuzy a Mže, nabízí
zájemcům klid a romantiku.
LADISLAV VAINDL
FOTO: MARTIN POLÍVKA, MAFRA
ezdit na vodu patří k nejoblíbenějším českým tradicím. Mezi nejpopulárnější a nejromantičtější trasy patří ta vedoucí po řece Berounce. Zatímco údolí největší a kdysi
zřejmě nejkrásnější české řeky Vltavy pohřbila přehradní kaskáda, Berounka si
stále teče dlouhé kilometry v opuštěné
krajině původním přírodním korytem,
které doposud nikdo výrazně nespoutal
a nezměnil. Úsek mezi Plzní a Křivoklá-

J

tem patří určitě k tomu nejhezčímu, co
česká krajina nabízí.
Berounka začíná na soutoku Radbuzy
a Mže v Plzni. Nejlepším počátečním místem pro splutí je Chrást. Odtud se dá
zhruba za týden dojet až k ústí Vltavy.
Vodácky nejatraktivnější úsek řeky je
její horní tok, který vede z Plzně do Roztok a potom také trasa z Berouna do
Dobřichovic. Výhodou je, že na rozdíl od
mnoha jiných řek na Berounce vodáky
neruší projíždějící automobily, protože
podél toku nevedou v podstatě žádné sil-

nice, průmyslové podniky ani větší sídla.
Co v okolí řeky naopak nechybí, jsou
různá tábořiště, například ta u Dolanského mostu a U jezu, a také kempy. K těm
nejoblíbenějším patří ten, který se nachází v Liblíně.
Atrakcemi jsou také přírodní památky
a hradní zříceniny, které koryto řeky lemují. Oblíbenými místy jsou například
Dírecký vodopád, Skryjská jezírka či hrady Libštejn, Krašov a Týřov. Nechybí ani
množství půjčoven, kde si zájemci mohou obstarat vhodnou loď.

INZERCE

Vyměňte starý kotel za nový ekologický a získejte ﬁnanční podporu v kotlíkové dotaci.
Stále je možnost podat si žádost o kotlíkovou
dotaci do dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“
a získat ﬁnanční podporu na výměnu starého neekologického kotle ve výši maximálně 127 500 Kč.
Dle zákona o ochraně ovzduší budou moci být
v provozu od září roku 2022 pouze kotle na pevná paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu. Čas na výměnu starého kotle za nový zdroj
se krátí. Starý kotel je možné vyměnit za tepelné
čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo ko-

tel na biomasu. Žádosti jsou přijímány výhradně
elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace.
V zalepené obálce do 10 pracovních dní od elektronického podání žádosti poštou nebo osobně
na podatelnu Krajského úřadu Plzeňského kraje
je nezbytné doručit povinné přílohy (formulář
žádosti, fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
doklad o kontrole technického stavu a provozu
stávajícího kotle na pevná paliva, doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného zdroje,

Kotlíkové dotace
naposledy ve
vašem kraji

kopie úplné smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu). V rámci kotlíkových
dotací se již vyměnilo 4276 neekologických kotlů
za nové zdroje. Dle dostupných informací je v Plzeňském kraji vytápěno cca 30 tis. domácností
kotli na pevná paliva.
www.plzensky-kraj.cz
www.facebook.com/kotlikove.dotace.v.PK
tel.: 377 195 099
e-mail: kotliky@plzensky-kraj.cz
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Otava je oblíbenou
řekou zkušených rafťáků

Při splouvání šumavského vodního toku loďky projíždějí kolem největší hradní zříceniny
Rabí, Horažďovic i středověkého areálu v Práchni.
LADISLAV VAINDL

KŘEMELNÁ I VYDRA

Zdrojnicemi Otavy jsou řeky
Křemelná a Vydra. První jmenovaná protéká dnes liduprázdným územím. Její balvanité a
skalnaté koryto obklopuje v
celé délce pro Šumavu poněkud netypický zelený les. Za
účelem plavby dřeva byl vybudován Vchynicko-tetovský kanál, jenž do Křemelné ústí efektním skluzem. Turisté častěji
míří do okolí řeky Vydry. Místní
krajina, která vede poblíž Srní,
nabízí nádhernou přírodu.

S

pojit zábavu s přáteli při sjíždění
vodního toku s výhledem na nádhernou přírodu a starobylé památky mohou zájemci na šumavské řece Otavě. Na jaře bývá sjízdná už z Čeňkovy
pily, ovšem spád řeky na horním toku je
velmi prudký. Až do Radešova je řeku
možné splout jenom na uzavřených lodích nebo raftech.
Nejčastěji tak vodáci nastupují do
svých loděk v Sušici u jezu poblíž železničního mostu, v Anníně či Rejštejně. Doplout se dá buď do Putimi na soutoku s
vodňanskou Blanicí, do Písku nebo do
Vojníkova.
V případě Otavy určitě nejde o projížď-

ku příliš vhodnou pro začátečníky, trasa
je totiž plná náročných jezů. Vhodná je
tedy zejména pro zkušenější vodáky.
Odměnou je výhled do nádherné šumavské přírody a rovněž na zajímavé památky. Cesta vede například pod největší
tuzemskou gotickou hradní zříceninou,
která se nachází v Rabí. Loďky projedou
rovněž kolem zříceniny hradu Prácheň,
kde se dochovaly zbytky věží, hradeb a
bašt. Oblíbenou zastávkou vodáků je i
město Horažďovice. Tady je možné najít
spoustu míst na ubytování i občerstvení
a také zámek, který slouží jako muzeum.
Klasickým místem pro návštěvy jsou
Střelské Hoštice s muzeem vorařství a oblíbeným kempem.
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Městys Dešenice...

21 km jihozápadně od Klatov, v podhůří Šumavy,
v malebném údolí, které objíždí železniční trať do
Železné Rudy, leží obec Dešenice. Dominantou
obce je nedávno renovovaná tvrz ze 14. stol.
Dešenice se poprvé připomínají roku 1272. Panství Dešenice, do nějž náležely vesnice Milence,
Matějovice, Žiznětice, Březí, Třebov, Děpoltice
a Datelov, vlastnily během staletí různé rody:
Kaničtí z Čachrova, Dešenští z Dešenic, Předeničtí
z Předenic. Tito stojí za renesanční přestavbou
tvrze, jejíž stopy v podobě sgrafit a výmaleb se
zachovaly do dnešních dnů.
V 17. stol. získali Dešenice Kolovratové a v této
době, už se ve tvrzi vařilo pivo. Mizí také navždy
rezidenční funkce panského sídla, které v této
době má již podobu barokního zámečku. Zlatá
éra zdejšího pivovaru však přišla až v 19. stol., kdy
panství připadlo rodu Hohenzollern-Sigmaringen, kteří zde díky svému predikátu provozovali
knížecí pivovar. Byly významně rozšířeny zdejší
ležácké sklepy, postavena nová varna i sladovna.

Zdejší sládci patřili k proslulým: např. Oldřich Joachimsthaler zde vařil na 18 tis. hl
piva ročně, čímž povýšil zdejší
pivovar na největší v klatovském
okrese.
Osudovou ránu zasadila dešenickému
pivovaru 1. světová válka. V jejím průběhu
výroba postupně klesala, v roce 1929 byl pivovar
prodán, a stal se součástí akciového pivovaru
ve Stodě. Ročně se zde uvařilo jen 5000 hl piva.
Když skončila 2. světová válka, byla obnoveným
Československem na dešenický pivovar uvalena
národní správa a v roce 1948 se zde uvařilo definitivně poslední pivo.
Dnes slouží část prostor bývalého pivovaru jako
muzeum šumavského pivovarnictví. Aktuálně
krom stálé expozice hostí výstavu Církev a pivo,
připravenou ve spolupráci se Západočeským
muzeem v Plzni a výstavku pohyblivých
modelů ze stavebnice Merkur z dílny p.
Schejbala. Otevřeno má v červnu, září
a říjnu o víkendech či po předchozí
telefonické domluvě, o prázdninách pak každý den s výjimkou
pondělka. Více informací na
www.muzeum-desenice.cz
V Dešenicích najdete i další
kulturní památky: Kašnu
a rokokovou sochu sv. Jana
Nepomuckého na návsi, kostel

sv. Mikuláše ze 14. stol. a budete-li mít více času,
můžete si projít i naučnou stezku starých formanů okolím obce.
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Městu Klatovy s mnoha historickými památkami
dominuje Černá a Bílá věž

K

rálovské město Klatovy nabízí mnoho zachovalých památek v samotném
centru města. Krátká procházka provede návštěvníka od dob gotiky přes renesanci, bohatě zastoupené baroko až po setkání se secesními skvosty architektury. Město přezdívané „brána Šumavy“ založil král Přemysl Otakar II. okolo
roku 1260.

Historické bohatství Klatov připomíná kromě památek vzácně zachovalé středověké
opevnění, jehož součástí je čtverhranná bašta, mohutné zdivo i dvě okrouhlice, které byly
kdysi součástí obranného systému. Dnes jsou
na místech bývalých vodních příkopů městské
parky.

s renesanční radnicí (dnes pseudorenesanční
přestavba od J. Fanty) na nejvyšším místě náměstí. Rozhled z ochozu věže umožnil varovat
obyvatele před požáry i blížícím se nepřítelem.
Sama však několikrát hořela, a získala proto
své tmavočerné zbarvení. Legenda praví, že
z míst pod Vodojemem byl postaven dřevěný
most vedoucí nad střechami domů až ke stavbě věže. V roce 1855 byla věž osazena hodinami, které zhotovil klatovský mechanik
Jan Bošek. Jejich velká ručička měří 2 metry.
K ochozu vede 226 schodů a je odtud krásný pohled nejen na město, ale i na překrásné
panorama Šumavy. Za výborné viditelnosti je
možné vidět i vrcholky Alp.

Barokní Klatovy

Nejstarší stavby
Gotický kostel Narození Panny Marie ze
13. století je známý i díky zázračnému obrazu Panny Marie Klatovské. V jeho sousedství naleznete Bílou věž, která bývala zvonicí
kostela a zároveň vstupní branou městského
hřbitova. Známější a z dálky viditelná je však
Černá věž. Má pět pater, je vysoká 81,6 metrů a byla postavena v letech 1547-1555 spolu

I doba baroka dala městu významné historické památky. Na náměstí stojí jezuity založený
kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
a sv. Ignáce ze 17. století, v jeho kryptách
naleznete proslulé klatovské katakomby. Dodnes se zde dochovalo 38 mumiﬁkovaných
těl zemřelých členů jezuitského řádu i dalších
významných osobností. Bývalou jezuitskou
kolej spojuje s kostelem, podobně jako kdysi,
lávka, kterou dnes tvoří prosklený můstek nazývaný Prampouch. Navrhla jej světoznámá
architektka Eva Jiřičná. Dalším barokním unikátem Klatov je lékárna U Bílého jednorožce,
jejíž expozice mapuje vývoj lékárenství mezi
lety 1776 až 1966. Barokní stavby zastupuje také kostel sv. Vavřince stojící v Plánické

ulici, kde se dnes konají výstavy výtvarného
umění.

Krása ve skle a karafiátová sláva
Na počátku 20. století se v období secese
zrodily stavby klatovského vlastivědného muzea Dr. Hostaše, bývalého okresního domu
za Vrchlického sady i budova sokolovny. Naproti muzeu každým rokem v červenci otevírá
svou bránu zahrada s klatovskými karaﬁáty,
které se zde pěstují už 200 let a Klatovy proslavily i za hranicemi České republiky. V zahradě muzea stojí moderní budova Pavilonu skla.
Projekt přestavby výstavního pavilonu ze 60.
let minulého století architektů Martina Kožnara
a Jiřího Bízy zaujal v roce 2013 svou jednoduchou nápaditostí řešení i koncepcí prostoru
jako zóny klidu a světla. Základem expozice je
unikátní soukromá sbírka šumavského skla ﬁrmy Lötz, doplňovaná příležitostnými výstavami
českého i zahraničního skla.

Odpočinek i zábava
Během posledních desetiletí prochází
Klatovy řadou pozitivních proměn. Kromě
rekonstrukce historických objektů město
obnovuje městské parky, relaxační zóny
a sportoviště, kde se spolehlivě zabaví děti,
dospělí i senioři. Městský park Mercandinovy sady láká návštěvníky na příjemnou procházku po upravených stezkách a svezení
na lodičkách. Pro děti je tu lanová stezka
ve stromech a dětské hřiště. Klatovy jsou
navíc pošumavským městem, a tak mohou
být výborným výchozím bodem k návštěvě
okolních hradů, zámků a šumavských stezek.
Více informací na www.klatovy.cz/icklatovy/
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Do Srní. Za přírodou i historií
Přírodní krásy a místa, která se navždy vryjí do paměti, ale i poutavá a bar-vitá historie. To je Srní a jeho okolí. Obec ležící na okraji Šumavských pláníí
v romantické krajině Šumavy dostala jméno podle hojného výskytu srnčíí
zvěře. Za zvířaty se sem jezdí i dnes. A nejen za nimi. Pojďme se tedy podí-vat do Srní anebo spíše na Srní, jak říkají místní.
Už cesta od Rejštejna kaňonovitým údolím Otavy a pak od Čeňkovy Pily,,
po mostě přes řeku Vydru, kde začíná prudké stoupání až na Srní, je zážitek
k
sám o sobě. Na Srní se najednou otevírá krajina mělkého údolí Hradského
o
potoka a hor v okolí, jako jsou Spálený vrch, Zelená hora, Oblík, Kostelníí
vrch a Adamova hora. „Ocitnete se rázem v jiném světě. Dýchne tu na váss
duch starobylé Šumavy, hlubokých lesů, historie a života starých Šumava-nů, jak ho ve svých dílech popisoval Karel Klostermann. A možná vám tato
o
krajina bude povědomá i díky seriálu Policie Modrava,“ vysvětluje šumav-ský rodák a předseda Českého svazu ochránců přírody Rejštejn František
Krejčí. Na Srní podle něj začíná ta horní Šumava.„Ještě nejste ve výšce tisícc
metrů nad mořem, ale už máte pocit, že jste v horách,“ dodává.

Kde čerpat informace

Srní je ideálním místem pro rodiny s dětmi, seniory, ale i požitkáře, tedy
návštěvníky, kteří se chtějí dobře ubytovat, skvěle najíst a něco se dozvědět o historii osídlení i okolní horské přírodě. Rozhodně neuděláte chybu,
když nejprve zamíříte do informačního střediska, které zde obec provozuje. Načerpáte tu informace o notoricky známých lokalitách, jako je třeba
Hauswaldská kaple, které se říkávalo malé šumavské Lurdy, dozvíte se, jak
se dostat ke Vchynicko-tetovskému plavebnímu kanálu a kudy se kolem
něj romanticky projít. Dostanete také informace o trasách pro pěší i cyklisty včetně místních okruhů a vyhlídkových lokalit. Na Srní též najdete
populární vlčí výběh o rozloze zhruba tři hektary, který zde v areálu návštěvnického centra provozuje Národní park Šumava. Nad výběhem vede
tři sta metrů dlouhá lávka, odkud můžete vlky nerušeně pozorovat.
Za prohlídku ovšem stojjí i samotné Srní, a to díkyy dochovanýým šumavským chalupám i specifi
ficckému kostelu. „N
Nejlepší pohled na Srní zažijete
z úbočí Zelené hory či z Oblíku, kde si člověk uvědomí, jak je centrální Šumava rozlehlá. A pokud se chcete o Srní dozvědět ještě víc, doporučuji třetí díl seriálu Život na Šumavě, který je věnován právě Srní,“ pobízí František
Krejčí (více o projektu na zivotnasumave.cz, pozn. red.).

Srní je srdcem centrální Šumavy. Nachází se v Národním parku Šumava
a je partnerem Geoparku Královská Šumava. Leží v oblasti smíšených horských lesů, tedy v poloze mezi úpatím Šumavských plání a horní Šumavou.
Dodnes se vedou debaty o tom, jak se jeho okolí utvářelo při odeznívání
poslední doby ledové, dokonce jestli tu pod Starým Srním, jak se nazývá
část Srní, nebylo dočasně ledovcové jezero. Poloha obce umožňuje cesty
za poznáním do horských smrčin na horní Šumavě i do jeho okolí v pásmu
smíšených lesů či do kaňonu řek Vydry a Křemelné. „Jsou to opravdu krásná místa. Povydří, okolí Křemelné a Podroklaní se slatěmi - to je pohled
na celý život,“ přikyvuje starosta Srní Václav Veselý.
Na Srní si každý najde to své po celý rok. V zimních měsících a při dostatku sněhu tady můžete objevovat okolí na běžkách či sněžnicích a na jaře
vás okouzlí zvuky probouzející se přírody. Léto bývá turisticky vytížené,
a proto je dobré zajistit si dopředu ubytování či si ověřit aktuální návštěvnost kvůli kapacitě parkování. Na podzim se pak tento kout Šumavy stává
romantickým místem s autentickou atmosférou. „Ta je skutečně nepopsatelná a je třeba ji zažít,“ usmívá se František Krejčí. Takže vzhůru na výlet.
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Středověk

je blíž, než si myslíte
Šest kilometrů od hranic a jen dvacet od Tachova nabízí Historický park
Bärnau-Tachov unikátní výlet v čase
LUCIE SICHINGEROVÁ
FOTO: HISTOR. PARK BÄRNAU-TACHOV

H

istorický park Bärnau-Tachov je největším středověkým archeoparkem
v Německu s přeshraniční působností. Návštěvníci zde ve více než třiceti archeologických rekonstrukcích původních středověkých usedlostí zjistí,
jak vypadal život od 9. do 14. století, a to i ve slovanské vesnici. Park, který je od hranic vzdálen
jen 6 kilometrů a od Tachova 20 kilometrů, už
desátým rokem provozuje Bavorský spolek Via
Carolina – Goldene Straße. Čeští návštěvníci
jsou vítáni! Park navíc připravil novou a atraktivní nabídku pro české a německé školy. „Mohou si vybrat ze široké nabídky programů, při
kterých se žáci dozvědí nejen něco o životě ve
středověku, ale vyzkouší si také vybraná středověká řemesla, to vše s fundovaným českým a
německým výkladem, případně i s dvojjazyčným výkladem, takže si mohou zdokonalit i
cizí jazyk. V parku díky dotaci Česko-německého fondu budoucnosti funguje český muzejní
pedagog, který se spolu s německou muzejní
pedagožkou o školní skupiny kompletně postará,“ říká manažer parku Václav Vrbík.
Návštěvníkům z Čech nabízí tento historický
areál interaktivně poznat období středověku.
Park ožívá především o víkendech, členové spolku v autentickém oblečení žijí, pracují a vaří v
domech i před nimi, takže se ocitnete ve středověku se všemi aspekty každodenního života,
jeho radostmi i starostmi. Můžete sledovat
ukázky starých řemesel, pokusit se rozdělat
oheň za pomoci pazourku a troudu a na cokoli
se zeptat. Součástí parku je i muzeum se stálou
expozicí, která je v sezoně volně přístupná. Kromě originálních archeologických nálezů nabízí
doplňkové informace o archeoparku, spolku, o

středověkém životě a zasazení celého projektu
do regionu. K vidění jsou tu filmy, fotografie,
texty a vyobrazení ze středověkého života, samozřejmě i v češtině.
V prosinci loňského roku spolek úspěšně zakončil evropský projekt ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, na kterém se podíleli také čeští
partneři – Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Karlova, Západočeské muzeum v Plzni
a Muzeum Českého lesa v Tachově. Díky projektu proběhla řada veřejných přednášek a seminářů, v Bärnau vyrostla nová správní budova s laboratoří, počítačovou učebnou a výstavním prostorem a začala také stavba kamenného dvorce Karla IV. středověkými stavebními
technikami. „Tato stavba je naprosto unikátní
záležitostí. V celém česko-bavorském prostoru

můžete jen u nás v přímém přenosu sledovat
historickou stavbu za pomoci dřevěného jeřábu či replik středověkých nástrojů, které byly
pro tuto příležitost vyrobeny ve speciálních dílnách. Samozřejmostí je ruční opracovávání
trámů či kamene nebo výpal vápna ve středověké peci,“ zdůrazňuje Vrbík. Díky úspěchu ArchaeoCentra vzniká další ambiciózní projekt.
Přeshraniční nadšenci z Bärnau pracují na studii proveditelnosti pro zřízení česko-bavorského kompetenčního centra pro tradiční řemeslo
a historické stavební techniky. „Už teď zveme
zainteresované školy, restaurátory, muzea či
památkové ústavy a všechny, kteří se chystají
rekonstruovat středověké památky, aby se do
tohoto projektu zapojily,“ uzavírá Václav Vrbík. Více informací na www.historicky-park.cz

HISTORICKÝ PARK BÄRNAU-TACHOV
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historický park
středověk

Váš bezpečný výletní cíl!
U nás se budete cítit jako doma!

BÄrnau-tachov
žít

a

zažít

www.historicky-park.cz
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Pohodová
řeka je Ohře
Z

FOTO: MARTIN STOLAŘ, MAFRA

hruba 112 kilometrů nabízí vodákům řeka Ohře. Od Chebu až ke
Klášterci případně ke Kadani, kde
bývá obvyklý cíl plavby, nabídne hned několik svých podob.
Nástupním místem na vodu bývá
Cheb, případně nedaleká Tršnice. Ohře
tady ještě nemá takovou sílu, klidně protéká mezi poli a pastvinami, místy dokonce meandruje. Situace se ale začíná měnit v Lokti, kde vodáci minou středověký
hrad, mimochodem vězněm tady byl
sám císař Karel IV.
Na řece se začínají objevovat peřeje a
proud se začíná zrychlovat. Na řadu přichází údolí Svatošských skal, kde mohou vodáci obdivovat přírodní scenérie.
Pak znovu přichází změna. V poklidu
projedou vodáci Karlovými Vary, aby si
pod městem v lesnatém údolí užili rych-

lou řeku plnou peřejí. Ty nejznámější
jsou peřeje Hubertus. Vodácká cesta
většinou skončí v Klášterci, kde se hladina řeky začíná vzdouvat kvůli přehradě
v Kadani. Doplout se ale dá až do Kadaně.
Samotná Ohře je vhodná i pro vodácké
začátečníky. Za den se dá na řece, která
protíná Karlovarský kraj od jihu k severu,
urazit zhruba 15 až 25 kilometrů. Je tak
ideální na týdenní dovolenou.
Na březích vodáci najdou potřebné zázemí, ať už se jedná o kempy, tábořiště
nebo hospůdky. Pozor si ale musejí dát
na několika nebezpečných jezech u Černého mostu a v Radošově. Jez v Kynšperku se obeplouvá levobřežním ramenem,
které bylo vybudováno právě pro vodáky, upravený je podle dronte.cz i jez v karlovarských Tuhnicích. (pep)
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soukromá střední odborná škola
a Gymnázium Bean, s. r. o.
trnkova 125, 345 61 staňkov
bastlova@bean.cz, 773 971 313

www.obchodniakademie.cz
Přijďte studovat k nám
Pokračujeme v Přijímání žáků
Pro školní rok 2020/2021

Nabízíme Vám zajímavé novinky ve výukových programech.
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích
programech a individuální přístup pedagogů ke studentům.
Mohou zde studovat i studenti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Dokladem kvality výuky jsou velmi dobré výsledky MZ.

GYmnázium – denní 4leté studium
Studenti klasického gymnázia jsou důsledně připravováni ke studiu
na vysokých školách všech typů a ke studiu na vyšších odborných školách.
důvody pro studium na naší škole jsou především:
kvalitní výuka a přiměřené nároky
příprava ke studiu na vysokých školách v ČR i v zahraničí
možnost stanovení individuálního způsobu výuky
velký důraz na výuku cizích jazyků
používání informačních technologií při vyučování
plně kvaliﬁkovaný pedagogický sbor
výměnné pobyty v zahraničí a spolupráce se zahraničními školami

kominík – 1leté zkrácené studium
neBo 3leté denní studium
obor kominík je žádaný z důvodu dobrého uplatnění na trhu práce. Tento obor
si volí lidi, kteří pracují kominických ﬁrmách, případně ve ﬁrmách kamnářských,
topenářských a instalatérských. Absolvent se uplatní v povolání kominík. Je schopen
samostatně vykonávat činnosti spojené s čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv. Montovat komíny a komínové vložky. Měřit spaliny. Předpokladem
pro tuto profesi je dobrý zdravotní stav požadovaný pro fyzicky náročný charakter
ﬁnančně dobře oceňované profese.
Pro toto studium je nutný nejméně výuční list z dřívějšího
studia. obor kominík lze studovat formou 3letého denního či 1letého
zkráceného studia.

vzdělávání dosPělých
obchodní akademie: čtyřleté dálkové studium
zaměření:
cestovní ruch
diplomatický protokol
dopravní akademie – nové zaměření

Pro aBsolventY
tříletých učeBních oBorů
Podnikání – tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou
kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném oboru nebo
maturita

konzultační středisko
PlzeŇ - staŇkov

výběr z předmětů:
český jazyk a literatura, dva cizí jazyky (výběr z ANJ, NEJ, FR, RJ a latiny),
matematika, fyzika, biologie, chemie, informatika , společenské vědy a dějepis.
studium Gymnázia je možné pouze denní formou.

konzultační středisko Plzeň - Staňkov nabízí ve spolupráci s Fakultou
veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti konzultací zájmu
o studium na Fakultě.

naši školu můžete navštívit.
je nutné telefonickY si domluvit schůzku.

inG. marie Bastlová
ředitelka školy,
kontaktní osoba pro podávání informací o studiu

e-mail: bastlova@bean.cz
tel.: +420 773 971 313
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Jak pomoci dětem s učením?

V BASICu Vám pomůžeme…

Hledáte způsob, jak svému dítěti pomoci s učením, ale rady nezabírají? Víme, proč tomu tak je, a ukážeme vám, že to jde jinak. Pomáháme
dětem se čtením, psaním, gramatikou i matematikou. Poskytujeme
individuální pomoc šitou na míru potřebám vašich dětí a vaší rodiny.
Při doučování
využíváme specializovanou studijní metodu s prokazatelnými výsledky.
Naše lektory si také sami školíme a dále vzděláváme.
Co od nás dostanete?

Naučíme vás, jak zvládat problémy s učením a jak se s vašimi dětmi učit, aby je to
bavilo. Zbavíte se každodenní frustrace a do vašeho života se navrátí pohoda a radost.
Svým dětem zabezpečíte lepší budoucnost.

Jak řešíme problémy s učením?

Naši metodu stavíme na skutečném porozumění. Odhalíme konkrétní překážky při
učení a děti i vás naučíme, jak je správně zvládat. U nás se bude vaše dítě i vy cítit jako
doma. Naše metoda je ověřená dlouholetou zkušeností. Jsme součástí mezinárodní
sítě vzdělávacích organizací pracující se specializovanou vzdělávací metodou L. Rona
Hubbarda. „Proces učení není pouze navršení informací na vrch těch dalších. Je to
proces získávání nového porozumění a lepších způsobů, jak něco dělat.“
– L. Ron
Hubbard

PŘEDNÁŠKA ZDARMA

„JAK NA UČENÍ BEZ MUČENÍ“

23. 4. 2020 v 16:30
Přijďte se osobně přesvědčit o tom, že i krátká přednáška
vás může inspirovat a pomoci vám s učením.

739 355 203
www.basic.cz

Čekají vaše dítě přijímací zkoušky?

Máte strach, jestli se dostane na školu, kterou chcete? Bojíte se, jak bude následně
zvládat výuku na střední škole? Chcete být na tento důležitý životní krok náležitě připraveni? Potřebujete upevnit základy v matematice nebo českém jazyce, a přitom ještě
připravit na zvládnutí přijímacích zkoušek? Přijímací zkoušky na střední školu jsou pro
každého studenta prvním mezníkem v životě. Rozhodnutí, které zásadně ovlivní studijní
kariéru. Pomůžeme Vám!
„Jondovi se nechtělo číst a zhoršoval se v českém jazyce. V BASICu se Jonáškovi velice
líbilo a stouplo mu sebevědomí, které postupně ve škole ztrácel. Bavilo ho modelovat
předměty a písmenka. Doma začal číst znovu krátké pohádky a říkanky. Po prázdninách
se určitě rádi znovu přihlásíme a budeme se těšit.
Určitě doporučuji rodičům, kterým se doma děti nechtějí učit, aby vyzkoušeli.“
Jitka, maminka Jonáše
„Soﬁnka se na doučování v BASICu vždy velmi těšila. Forma je pro děti dobře vstřebatelná a přístup učitelů povzbuzující. Také individuální přístup a tempo je velmi prospěšné.
Soﬁnce ve škole déle trvalo pochopit matematiku a po pár měsících v BASICu šlo
vše lépe a lépe. Pokrok byl znatelný po každé hodině a nyní má z matematiky samé
jedničky.
Velmi oceňuji také doplňující služby, jako jsou různé semináře, které nám pomáhají
v přístupu rodičů k učení i k dětem. Mockrát děkujeme a těšíme se zase někdy na viděnou.“
Gabriela K.,
maminka Soﬁnky – 7 let

TEL: 739 355 203
Studijní centrum BASIC
Veleslavínova 55/12
301 00 Plzeň

Nechcete čekat na přednášku?
Zavolejte a domluvte si informační
schůzku – 739 355 203, www.basic.cz
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Náš kraj

Rozhledny
P

v západních Čechách

lzeňský i Karlovarský kraj
oplývají mnoha místy s nádhernou přírodou či unikátními památkami. Asi nejkrásnější pohled na ně bývá z
výšky. Tuto možnost mají místní lidé i
přespolní turisté díky celé řadě rozhleden a vyhlídek, které se v regionu nacházejí. Mnoho podobných staveb
stojí už takřka stovky let především
na Šumavě, nejznámější tady je zřejmě Poledník, a v Českém lese. V tomto případě za nádhernými výhledy
lidé míří nejčastěji na velmi oblíbený
Čerchov.
FOTO: ARCHIV MAFRA,
INTERNET, FACEBOOK

ŠŤASTNÁ
VĚŽ

V kraji je ale možné najít i poměrně dost rozhleden, které vznikly relativně nedávno. Jednou z
těch nejmladších
je Šťastná věž ve
Spáleném Poříčí.
Postavena byla
teprve v loňském roce. Zděná rozhledna s dřevěnou nástavbou a
ocelovým schodištěm se nachází v areálu bývalého nábytkářského podniku
na východním okraji města u silnice
směřující na Brdy. Vznikla adaptací již

INZERCE

nefunkčního zařízení bývalého nábytkářského závodu. Rozhledna je součástí objektu, který poskytuje občerstvení
a posezení v přízemí u baru a na terase

RADOST

Svou vyhlídku má rovněž Jarov. Nová
rozhledna tu vznikla ve výšce 422 metrů nad mořem a dostala název Radost.
Stavba atypické rozhledny, která z dálky připomíná velmi luxusní myslivecký
posed, začala na podzim roku 2012 a

skončila v srpnu 2013.

Lochotínská 42, PLZEŇ
Průmyslová 1276, PŘEŠTICE
Nabízíme:
◗ Velký výběr zahradních rostlin
◗ Pokojové rostliny
◗ Řezané květiny, svatební

a smuteční vazby (pouze ZC Fišer Plzeň)

◗ Dekorace domů a na zahradu
◗ Netradiční keramika
◗ Volně ložená mulčovací kůra, zahradnický substrát,
zemina pro trávníky (pouze ZC Fišer Plzeň)

PŘIJĎTE K NÁM NAČERPAT INSPIRACI !
KONTAKT:
Plzeň: +420 724 363 787
Přeštice: +420 602 203 453
+420 377 539 100
+420 377 918 103

www.raselinazc.cz

KOTEL

Mnoho let neuplynulo ani od otevření
rozhledny Kotel u Rokycan. Architektonicky zajímavý objekt ze dřeva i železa
se tyčí do výšky 28 metrů a nabízí panoramatický rozhled. Jako z jediné rozhledny v západních Čechách odsud
přehlédnete všechna pozorovatelná
pohoří - nedaleké Brdy, České Středohoří, Český les, Krušné hory a Šumavské vrcholky hor. Dobře je odtud vidět
také zřícenina hradu Radyně. Při opravdu velmi dobrý podmínkách se prý odtud dá dohlédnout i do Alp. Na stejném místě už rozhledna kdysi stávala.
Byla postavena v roce 1895, ale vydržela pouhých 14 let.

Hledáte cíl výletu, nebo chcete vyrazit za zábavou?
Zkuste Stod

INZERCE

Letošní léto bude zřejmě
ve znamení cestování po České
republice. Pokud přemýšlíte,
kam vyrazit na výlet v Plzeňském kraji, zkuste Stod. Když se
vydáte po trase z Plzně do Domažlic, nemůžete jej minout.
Město leží asi 25 km jihozápadně od Plzně v mírném údolí,
kterým protéká řeka Radbuza
s přítokem Merklínky.
„U nás ve Stodě si můžete vyjít
na výlet třeba na nedaleký tajemný Křížový vrch. V létě navíc město každoročně ožívá mnoha kulturními akcemi. A já pevně věřím, že tomu tak
bude i letos,“ srdečně zve k návštěvě starosta Bc. Jiří Vlk. V rozhovoru pak
odhaluje, co je ve městě nového nebo jak se podařilo vypořádat s pandemií coronaviru.

k cílí jstezmínilKřížovývrch.Pročsevýletník
í ům
Jakoturistický
vyplatí na něj vystoupat?

Na Křížovém vrchu vás čeká pěkný výhled do krajiny na místní rozhledně,
kterou se již více než 15 let snažíme stále opravovat a vylepšovat. V minulosti
tady stál kostelík a vrch býval významným poutním místem, k němuž vedla
tzv. Křížová cesta. Ani kostelík ani barokní sochy, které Křížovou cestu lemovaly, se bohužel do dnešních dnů nedochovaly. Ale stále je to místo s duchem,
proto se také město jeho obnově a údržbě intenzivně věnuje. Rozhledna je
otevřena od dubna do konce října o sobotách, nedělích a svátcích, a to od 10
do 17 hodin.

Co se v poslední době povedlo ve městě vylepšit?

Z čeho mám radost, je, že se nám podařilo zrekonstruovat základní školu
v Hradecké ulici. Celá budova prošla kompletní rekonstrukcí a navíc jsme přistavěli nové kmenové učebny, jídelnu a vývařovnu. Žáci na prvním stupni tak
nebudou muset chodit do dolní jídelny, jak tomu bylo doposud, ale budou
mít svoji novou. Celá investice vyšla na cca 80 milionů korun. Další v plánu
je dokončení přístavby mateřské školy, zkrátka se snažíme postupně všechny
školní budovy optimalizovat.

Léto ve Stodě

Kam ještě byste pozval návštěvník
íky města?

Záleží na Vás. Pokud patříte mezi milovníky kol, určitě doporučuji cyklostezku,
která prochází Stodem a vede malebnou náplavkou řeky Radbuzy až do Chotěšova a pak dále. Pěšky si zase můžete projít naučnou stezku„Stodsko“, která
začíná na Komenského náměstí ve Stodě, případně se vydat do nedalekého
kláštera v Chotěšově. Mezi významné stodské památky patří například také
kostel sv. Máří Magdalény nebo historicky cenný dům Stará pošta.
Další tipy najdete na mks.mestostod.cz

Zejména v létě se ve Stodě koná mnoho kulturních akcí.
Jaké jsou v plánu letos?

Doufám, že se situace ohledně coronaviru do léta uklidní a u nás ve Stodě tak
nebude chybět již tradiční Letní slavnost na Křížovém vrchu. Letos je v plánu
na 5. července a návštěvníky čeká kromě hudby vystoupení taneční skupiny
Equet, výstava obrázků a fotografií a samozřejmě prohlídka okolí z rozhledny.
Od 17. do 19. července pak srdečně zvu na Stodskou pouť. Celé léto také budete moci již tradičně zajít na film do letního kina.

Jak město zvládá pandemii COVID-19?

Coronavirus nás samozřejmě také zasáhl, ale naši občané byli opravdu zodpovědní, takže se nám nákaza téměř vyhnula. Jsem moc rád, že jsem mohl
pozorovat, jak si v této obtížné době lidé dovedou pomáhat. Občané Stoda
byli solidární, mnoho lidí šilo roušky či pomáhalo seniorům.

26. 6. - Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd ze ZŠ
5.7. - Letní slavnost na Křížovém vrchu – hudba, vystoupení taneční skupiny Equet,
výstava obrázků a fotografií, prohlídka okolí z rozhledny
17. – 19. 7. STODSKÁ POUŤ
17. 7. taneční zábava – hrají skupiny What Is In The Box, WOHNOUT, Pipes And Pints
18. 7. jarmark, kolotoče a další atrakce, volejbalový turnaj, promenádní koncert
na pěší zóně, odpoledne v letním kině koncerty kapel: Amátovka, King
Swing, The Beatles Revival s Karlem Kahovcem, Hlasoplet, CrazyDogs, Václav
Noid Bárta a skupina BekbekClan. Večer zábava s kapelou Dance Band Plzeň
a velkým Ohňostrojem
19. 7. kolotoče a další atrakce, promenádní koncert na pěší zóně, taneční zábava
v letním kině – hrají skupiny DOA Rock a TURBO
18. 7. - běžecký závod Stodská osmička na stadionu, start hlavního závodu v 10:00

Program letního kina

26. 6. DOLITTLE
27. 6. VLASTNÍCI
3. 7. PŘES PRSTY
10. 7. NABARVENÉ PTÁČE
15. 7. TENKRÁT V HOLLYWOODU
24. 7. CHLAP NA STŘÍDAČKU
31. 7. POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
(Program na srpen se připravuje, začátky představení
a další informace na mks.mestostod.cz)

Jak se vypořádáváte s tím, že je čím dál větší sucho?

Zaměřujeme se na posílení vodní infrastruktury a hledáme další vodní zdroje,
abychom mohli obyvatele zásobovat pitnou vodou. Situace se bohužel zhoršila a mnoho lidí v rodinných domech přišlo o vodu ve studních. Je to však běh
na dlouhou trať, není možné vše vyřešit v jednom roce. Postupujeme tedy
podle našich finančních možností. Ale je pravda, že zastupitelstvo tuto oblast
neopomíjí a myslí na to, aby částka na problematiku nedostatku vody byla
každoročně vyčleněna, a to v co největší výši. Proto věřím, že bude město Stod
i nadále dostatečně zásobováno pitnou vodou.

Inzerce

Do Železné Rudy v létě nejen za přírodními krásami, ale také za kulturou
Železná Ruda, původní hamernická a později sklářská osada, je
v současné době jedním z největších turistických středisek na Šumavě. Je obklopena ledovcovými
jezery i šumavskými vrcholy a tvoří tak lákavý cíl pro výlet nebo
dovolenou. Díky své výhodné
poloze a také dostupnosti všech
potřebných služeb poskytuje Železná Ruda ideální podmínky jak
pro zimní a letní turistiku, tak pro
relaxaci.
„Město Železná Ruda každoročně pořádá tradiční městské slavnosti, které
se konají v centru města. Letos jsou naplánovány na 7. a 8. srpna a součástí
slavností bude jarmark, občerstvení,
koncerty a další bohatý program. Začátek akce je v 16 hodin,“ srdečně zve k návštěvě starosta Ing. Filip Smola.
Nechce se vám pěšky? Svezte se na
Černé jezero Šumavláčkem.
Počínaje 13. červnem začíná jezdit
k Černému jezeru vláček. Svézt se
můžete každý den kromě pondělí ze
Železné Rudy přímo na Černé jezero

a po celý den pak mezi Špičáckým
sedlem a Černým jezerem. Poslední
jízdu končí opět v Železné Rudě. Tuto
netradiční jízdu si můžete užít až do
27. září.
Letní soutěž„Zažij, ochutnej a otuž se!“
Ve stejné době, kdy bude jezdit vláček, tj. 13. 6. – 27. 9., se můžete se
svými ratolestmi zúčastnit turistické
soutěže. Po vybrané trase, z části po
dětských naučných stezách, budou
účastníci sbírat otisky razítek na soutěžní přihlášku získanou v Informačním a environmentálním centru v Železné Rudě. Cestou mohou navštívit
gastronomická zařízení, kde jim bude
nabídnuta odměna či sleva na občerstvení. Součástí je také svezení dětí
do 12 let zdarma lanovkou ze Špičáku
na Hofmanky. Správně vyplněná přihláška se všemi razítky a vyplněnou
tajenkou bude opět odevzdaná v informačním centru a účastník si bude
moct vylosovat cenu. Všechny tyto
přihlášky pak budou předány k závěrečnému slosování o hlavní cenu – Vyhlídkový let motorovým paraglidem –
slosování proběhne 1. 10. 2020.

Najdi železnorudské „íčko“.
O letních prázdninách bude vždy koncem pracovního týdne vyjíždět jedna
pracovnice železnorudského informačního centra s mobilním stánkem
na návštěvnicky oblíbená místa a od
10 do 16 hodin tu poskytovat informace o Železnorudsku. Prvních deset
návštěvníků, kteří se u stánku zastaví,
získá malou odměnu. A jak zjistíte,
kde a kdy stánek stojí? Na stránkách
Infocentra a Facebooku bude vždy
v daný den uvedena informace, že
stánek vyjíždí, a malá nápověda, kde
by se mohl nacházet.
Je libo navštívit výstavu či muzeum? Možností je dost.
O prázdninách budou probíhat hned
dvě výstavy. První z nich začíná již 15.
června a jmenuje se Dřevo v různých
podobách. Dřevořezby Jižních Čech
a Šumavy od pana Mgr. Josefa Škanty si můžete prohlédnout v přízemí
Environmentálního centra v Železné
Rudě. Autor je emeritní ředitel Základní umělecké školy v Blatné a věnuje se dřevořezbě a náročné technice intarzie neboli vykládání obrazů

z dřívek různých odstínů – dýh.
Expozice skončí k poslednímu červenci a poté ji vystřídá výstava Šumava v pastelkách. Autorkou je paní
Mgr. Chaloupková, která se již dlouhá
léta věnuje kreslení a vede kurzy relaxačního kreslení v Plzni a Nýrsku.
Vernisáž proběhne 2. srpna od 17h
v přízemí Environmentálního centra v Železné Rudě. Součástí výstavy
bude také umístění fotografií dětí ze
Základní školy v Železné Rudě, které
se účastnily fotosoutěže Pozdně podzimní Šumava. To vše si můžete zajít
prohlédnout až do konce září.
Kromě výstav je v Železné Rudě také
Muzeum Šumavy či Moto muzeum.

KaM Na výLet Do příRoDy
Romantická jezera

Když se vydáte ze Špičáckého sedla po žluté turistické stezce, asfaltovou cestou, která je vhodná
pro pěší, cyklisty i vozíčkáře, dorazíte k Černému
jezeru. To je svou rozlohou největší a nejhlubší na
Šumavě a jméno dostalo od zdánlivě černé barvy
vody, vznikající odrazem okolních hustých lesů.
Dalším oblíbeným turistickým cílem je Čertovo
jezero, kde je podle lidových báchorek utopen
ďábel s kamenem na ocase uvázaným od dívky,
kterou chtěl stáhnout do pekla. K jezeru dojdete
buď po žluté trase ze Špičáckého sedla, nebo delší cestou kolem pomníku malíře Adolfa Kašpara
přímo z Železné Rudy.

až na vrchol a dál

K vodopádu pěšky i na kole

Za vidění určitě stojí také nejvyšší šumavský
vodopád Bílá Strž. Nachází se v údolí Bílého potoka v nadmořské výšce 940 m n. m. a dosahuje
výšky 13 m s nejvyšší kaskádou 7 m. Nádherný
pohled na tuto přírodní scenérii vám umožní vyhlídková terasa. Vodopád je součástí národní přírodní rezervace Bílá strž, která rovněž chrání zbytky původního lesa, s charakterem pralesa. Pěšky
se k němu dostanete po značených turistických
trasách buď od Černého jezera, nebo ze železniční stanice Hamry - Hojsova Stráž. K Bílé strži se dá
dostat také na kole.

Kocháte se rádi horskými výhledy? Určitě vyražte
alespoň na jeden z vrcholů. Méně zdatný turista
jistě ocení možnost využití sedačkových lanovek
na vrchol Špičák a pancíř. Obě lanovky vozí také
kola a kočárky a nahoře už si můžete užívat krásná horská panoramata, kdy je možné při dobré
viditelnosti zahlédnout i Alpy.
V okolí Železné Rudy je také několik naučných
stezek, mezi nimi například Pohádková stezka
vedoucí kolem Grádelského potoka, na kterém
čeká na návštěvníky atrakce v podobě Kneippových lázní.. Další tipy na výlety, informace o okolí
a samotném městečku získáte v Informačním
a environmentálním centru Železná Ruda, nebo
se můžete podívat také na
https://www.zeleznaruda.cz/itcruda
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Na výlet do Horšovského Týna?

Zámek je otevřen a okolí láká k procházce či vyjížďce

Horšovský Týn je malebné městečko, které se rozkládá v mělkém údolí
po obou březích řeky Radbuzy. Turisté, kteří sem zavítají, mohou obdivovat starobylé měšťanské domy
na náměstí. Pokud se sem rozhodnete
vydat, nudit se zajisté nebudete. „Můžete navštívit dominantu města Státní
hrad a zámek Horšovský Týn, vystoupat
na věž kostela sv. Petra a Pavla na náměstí nebo si užít výhled z nedaleké
dřevěné rozhledny,“ zve k návštěvě starosta Ing. Josef Holeček.
Prohlídka hradu i zámku
na jednom místě – vybere si každý
Státní hrad a zámek Horšovský
Týn tvoří hlavní dominantu nejen
města, ale vlastně i celého regionu.
Tato národní kulturní památka patří
k nejvíce zpřístupněným objektům
u nás. Kromě dvou hlavních prohlídkových okruhů - Hrad a Zámek - se
můžete podívat na Purkrabství nebo
navštívit stálou výstavu z pozůstalosti
hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi. Zajímá vás, jak se dříve vařilo?

V tom případě je vám přímo na míru
ušitá prohlídková trasa Kuchyně. A až
se dostatečně pokocháte interiéry,
lze jedině doporučit procházku v zámeckém parku, který k zámku těsně
přiléhá a na svých čtyřiceti hektarech
nabízí řadu okrasných dřevin a navíc
naučnou stezku Královská rokle.
Okolí vyzývá zejména
milovníky přírody
Berete vše raději s nadhledem? V Horšovském Týně máte hned dvě mož-

ZePTalI JSme Se Pana STaROSTy ...
... co je ve městě nového a co je v plánu dále vylepšovat
Dokončena byla rekonstrukce Jelení ulice v historickém centru a v červenci začneme s II. etapou rekonstrukce ulice Plzeňské. V současnosti se opravuje starobylá kašna na náměstí. Z praktických věcí pro místní obyvatele bych zmínil,
že město dostalo dotaci na realizaci kanalizace a vodovodu v Semošicích, nyní
je třeba vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Pořizujeme rovněž pozemky
pro bytovou výstavbu, jen letos jich přibyde okolo 150 tisíc m2.
Nezapomínáme ani na sportovní aktivity - pokračuje výstavba sportoviště
se zázemím v areálu základní školy, kde by se o prázdninách měla realizovat
i zahrada v přírodním stylu. Dále probíhají projektové práce na veřejném koupališti, je hotová studie tzv. třetího mostu. Na podzim by se měly vybudovat
2 cyklostezky ve směru na Plzeň a skatepark v areálu městského stadionu.
Turisty jistě potěší, že od července připravuje Městské kulturní zařízení komentované prohlídky města s průvodcem. Vážení návštěvníci, přeji Vám pohodové prožití letní dovolené a načerpání sil třeba u nás v Horšovském Týně
a okolí. Léto budiž pochváleno!

nosti, jak se na svět podívat téměř
z ptačí perspektivy. Vystoupat můžete na věž kostela sv. Petra a Pavla
na náměstí, která je veřejnosti otevřena od června do září. Pokud zdoláte
všech 98 schodů, otevře se vám krásný výhled na historické centrum.
Nedaleko města, na Šibeničním vrchu,
pak stojí celoročně volně přístupná
dřevěná rozhledna. Tady vás čeká
schodů sice „jen“ 66, odměnou za výstup je ovšem dokonalý výhled nejen na město a nejbližší okolí, ale při
dobrém počasí dohlédnete dokonce
až na pásmo Českého lesa a Šumavy.
K rozhledně se dostanete buď po naučné stezce se šesti zastaveními, nebo
pod ni můžete případně dojet i automobilem.

VědělI JSTe, že …
… je Horšovskotýnsko osídleno
již od střední doby bronzové?
Dnes je přirozeným a historickým
centrem celé oblasti pětitisícové
město Horšovský Týn se svojí nejvýznamnější dominantou, kterou
je bezesporu státní hrad a zámek,
vyhlášený za národní kulturní památku.
Střed města tvoří téměř čtvercové
a nově rekonstruované náměstí
s památkovou rezervací, kterou
tvoří soubor stavebních památek
od doby gotické až po počátek minulého století. Historické centrum
Horšovského Týna bylo jako jedno
z prvních měst v České republice
vyhlášeno městskou památkovou
rezervací.
V okolí města lze navštívit poutní
kostel sv. Anny nebo původně románský kostel Všech svatých v Horšově s cennými gotickými freskami.
Nejkrásnějším přírodním útvarem
je přírodní park Sedmihoří, kterým
provede návštěvníka naučná stezka
o délce 10 km.
Ráj pro cyklisty
Ke všem zmíněným zajímavostem je
možné pohodlně zajet i na kole, neboť tudy vedou značené cyklotrasy
č. 2141 a 2241, které spojují Horšovský Týn s mezinárodní cyklotrasou č. 3
(Praha – Plzeň – Regensburg).
Ve městě je také vybudováno několik
cyklochodníků, kterými se cyklista dostane z centra až na kraj města. „Nejdelší cyklotrasa vede do partnerského
města Nabburg v sousedním Bavorsku.
Toto malebné Hornofalcké město Vám
určitě také doporučuji navštívit,“ říká
starosta Ing. Josef Holeček.
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ŠPIČÁK
VYSOKÁ

Svou rozhlednu má od roku 2014 i město
Tachov. Vyrostla na vrchu Vysoká a měří
přes 28 metrů. Lidem, kteří na ni vystoupají, se naskytne atraktivní pohled na
město Tachov a okolí. Z kryté plošiny si
užijí kruhový výhled na Tachov, Přimdu,
Vlčí horu i Panský vrch. K celoročně přístupné vyhlídce vede nově vybudovaná
pěší stezka od blízkého husitského památníku. V těsném okolí rozhledny si zájemci
mohou odpočinout na lavičkách a díky instalaci informačních tabulí si rozšířit znalosti o přírodě, kultuře a historii regionu.

Benjamínkem mezi šumavskými rozhlednami je ta, která byla vystavěna před šesti
lety na Špičáku. Na její vrchol vede celkem
135 schodů a svou výškou převyšuje všechny okolní stromy.
Nabízí proto jedinečný výhled na Šumavu z
obou stran, za jasného počasí lze dohlédnout i na Dachsteinské Alpy. Rozhledna, o
níž se mluvilo padesát let, byla k radosti šumavských turistů konečně vystavena roku
2014.
Původně se sice počítalo s celodřevěnou
konstrukcí, ale kvůli nákladům a snazší
údržbě byla nakonec postavena na ocelové konstrukci s dřevěným opláštěním. Roz-

hledna stojí zhruba 50 metrů od koncového kola sedačkové lanovky na Špičák.

CHALUPSKÁ ŠTĚPÁNKA

Repliku historické obranné věže představuje rozhledna Chalupská Štěpánka u Zemětic. Před čtyřmi lety ji tu na zelené louce začali stavět nadšenci z místní skupiny historického šermu. Dohlédnout se z ní dá k Jahodovému vrchu, Švihovské vrchovině, Poledníku a Debrníku, vrchu Běleč nebo Prenetu. LADISLAV VAINDL
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UNIKÁTNÍ SPORTOVIŠTĚ KONEČNĚ V CHLUMČANECH

INZERCE

PUMPTRACKOVÁ DRÁHA V CENĚ 700 000,- JE INSTALOVÁNA NA DOSAH BAROKNÍ PAMÁTKY A JE TO TAK DOBŘE!
Nákupem a instalováním pumptrackové dráhy jdou
Chlumčany správným směrem. Podpora sportovních
aktivit mládeže a v tomto případě nejen mládeže,
rezonovala v předvolebních kampaních všech místních subjektů. A nyní zde máme jasnou odpověď a to
v unikátním provedení.
Věřme společně, že se jedná o další krok jak mládež
dostat od počítačů a z nebezpečných uličních zón
naší obce. Věřme společně, že místo si svou postupně nabývající atraktivitou získá přízeň nejmenších

dětí na odrážedlech, začínajících BMX cyklistů, rebelujících skateboardistů, koloběžkářů a například
i odvážnějších maminek a tatínků. Udělali jsme pro
to v posledních měsících opravdu dost a rozhodně
nekončíme.
Z Vrchu se stává a stane jedno z míst relaxace i aktivního odpočinku. Již na počátku minulého století
zde obyvatelé obce aktivně sportovali. Nacházelo
se zde rozsáhlé škvárové cvičiště Sokola i fotbalové
hřiště prvních nadšenců tohoto sportu v naší vesnici.

V časech tzv. normalizace se zde běžně pořádaly Dny
dětí, Partizánské samopaly, tréninky a soutěže dobrovolných hasičů a mnohé další aktivity.
A jak to bude s provozem? Tento typ dráhy svým
užitým materiálem předpokládá v podstatě celoroční bezúdržbový provoz, ovšem rizika nese každý
návštěvník sám, jak je tomu ostatně na nesčetných
venkovních sportovištích tohoto typu po celé naší
republice. Naše sportoviště bude osazeno jasnou
informační tabulí, kde bude především dětským návštěvníkům doporučováno nošení ochranných přileb. Jízda na dráze je zážitkem, pád ale přeci jen bolí.
Ostatně přijďte si to vyzkoušet co nejdříve. Pilujte své
technické dovednosti a především se bavte.

www.obec-chlumcany.cz

Stanislav Dvořák
radní obce
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Unicity Plzeň

www. unicity.cz

nabízí unikátní moderní bydlení nedaleko univerzity

Hledáte nadstandardní bydlení v dosahu Borského parku a Západočeské univerzity? Po úspěšném dokončení dvou etap probíhá v současné době stavba třetí etapy projektu Unicity Plzeň. K dispozici bude
celkem 102 větší bytové jednotky o velikosti 2+kk, 3+kk a 4+kk. Stavba by měla být dokončena na začátku roku 2021, vybírat si však můžete již nyní z budov B1 a B2, kde je celkem 68 bytů. Navíc se uvolnilo několik jednotek z dokončené první etapy – jedinečná nabídka
a skvěla investiční příležitost. Byty jsou plně vybavené, vhodné hned
k nastěhování nebo pronájmu.
Residenty čeká nadstandardní vybavení
a mnoho benefitů
Vysoký standard je u tohoto projektu samozřejmostí, a proto je dodavatelem kvalitních keramických obkladů, dlažeb, sanitární
techniky společnost Proceram, podlahy pak
dodává společnost Barkotex a dveře Sapeli.
Každý byt má balkon, terasu nebo předzahrádku, nechybí ani parkování a sklepy

v budově. Na majitele bytů pak čekají široké benefity projektu, mezi které patří veřejné grily, multifunkční hřiště ve vnitrobloku
nebo prádelny. Kromě skvělého sportovního
areálu a parku ve vnitrobloku tu najdete také
dvě komerční jednotky, a to Pekařství Kuri
Stříbro a Bistro Rosemary. Nechybí ani jóga
studio určené přímo pro zdejší obyvatele.
V některých budovách jsou navíc k dispozici
chillout zóny pro příjemné posezení uvnitř
budov s TV připojenou na Netflix a HBO.

Výhodná poloha s centrem na dosah
Projekt se nachází v ulici Technická, v bezprostřední blízkosti ZČU. Z občanské vybavenosti nebude budoucím obyvatelům nic
chybět – dobře dostupné centrum města
Plzeň navrch nabízí velký výběr kulturního
a společenského vyžití. Nově vybudovaná
tramvajová trať nyní dostupnost centra
ještě zlepšila – nově je zde zastávka linky
číslo 4„Technická“.
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ROZHLEDNA DIANA

Milujete rozhledny, ale dělá vám problém jejich dostupnost. Nezvládnou
vaše nohy spoustu schodů a těžké přístupové cesty? Tak právě pro vás je určena rozhledna Diana v Karlových Varech. Na vrchol Výšiny přátelství, kde
rozhledna stojí, jezdí od Grandhotelu
Pupp lanovka, na samotný vyhlídkový
ochoz rozhledny ve výšce 35 metrů jezdí výtah. A kdo se unaví, může síly načerpat v místní restauraci. Rozhledna
byla otevřena už v roce 1914 a už tehdy
byla vybavena výtahem.

tickou hradní zříceninu.

ROZHLEDNA HARD

ROZHLEDNA HAMELIKA

Rozhlednou nad městem se mohou pochlubit i Mariánské Lázně. Nese jméno
Hamelika, postavena byla už v roce
1876 a na její vyhlídkovou plošinu ve výšce 20 metrů vede 120 schodů. Spíše než
rozhlednu připomíná Hamelika roman-

Také průmyslový Sokolov má vlastní
rozhlednu přímo ve městě. Jmenuje se
Hard, ta první byla otevřena v roce
1908, ale postupně zanikla. V roce 2001
byla otevřena její téměř přesná kopie.
Vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce
12 metrů, kam vede 55 schodů.
TEXT: PETR PRZECZEK
FOTO: MAFRA, FACEBOOK, INTERNET
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Milí čtenáři,
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blíží se čas letní dovolené, jejíž plánování v případě mnohých z nás
nečekaně narušila pandemie koronaviru. Po počáteční nejistotě,
jestli bude vůbec možné vycestovat za hranice, začali lidé uvažovat
o tom, že stráví dovolenou na území České republiky. A která jiná
část země nabízí tolik přírodních krás a úchvatných památek než
Karlovarský kraj! Přijměte proto moji pozvánku na zajímavá místa
regionu, kam se můžete vydat s rodinou za poznáním.
Karlovarský kraj nenabízí jen lázně a léčivé prameny. Své návštěvníky dokáže zaujmout také krásnou přírodou Slavkovského lesa
s mnoha rozhlednami a vyhlídkami, zajímavými poutními místy
a také kulturními a historickými památkami. K řadě z nich Vás zavedou naučné stezky, které křižují celý region. Je jen na vás, jaký
cíl, terén a vzdálenost si vyberete.
Cyklistika, Boží Dar

Naučná stezka Poohří v Chebu, která začíná pod místním hradem,
je nenáročná a je vhodná pro rodiny s dětmi, které se vydají na výlet pěšky nebo na kole. Návštěvou chebského hradu také můžete
své putování zahájit. Jedná se totiž o jedinou císařskou falc na našem území. A pokud vystoupáte na Černou věž, naskytne se vám
krásný výhled nejen na areál hradu, ale také na historické centrum
města a do širokého okolí. Pojďme se ale vrátit na trasu naučné
stezky. Tu lemují dětské a workoutové hřiště nebo malá vyhlídková
věž. Cesta vás zavede také k vodnímu dílu Skalka s přehradní hrází.
Celá trasa měří 3,5 kilometru, ale pokud zatoužíte po delší procházce nebo vyjížďce, můžete se napojit na další značené stezky
vedoucí na Komorní hůrku nebo do Františkových Lázní.

Hejtman Petr Kubis

Pokud jste milovníci spíše vyšších nadmořských výšek, určitě by
vám neměla uniknout návštěva Božího Daru, který nabízí vyžití
také v letní sezóně. Naučná stezka Božídarské rašeliniště vede

částí přírodní rezervace, která byla vyhlášena významným mokřadem. Informační tabule vás seznámí s historií, geologií, lesnictvím
a botanikou tohoto území. Trasa začíná i končí na náměstí v Božím
Daru a měří tři kilometry. Pokud byste zatoužili po dalším poznání,
na posledním zastavení stezky je možné se napojit na další naučnou stezku vedoucí na Blatenský vrch.
Při návštěvě Karlovarského kraje nezapomeňte také využít možnosti bezplatných vstupů do všech kulturních institucí zřizovaných
krajem, a to až do konce měsíce října. Platí například i pro důl Jeroným na Sokolovsku, ale i pro Štolu č. 1 v Jáchymově. O konkrétních
místech se více dozvíte na turistickém portálu www.zivykraj.cz,
kde najdete další tipy na výlety v našem regionu. Věřím, že se vám
v Karlovarském kraji zalíbí a budete se k nám rádi vracet.

Mgr. Petr Kubis
hejtman Karlovarského kraje
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ROZHLEDNA PAJNDL

Zatímco vyhlídková místa ve městech
jsou pohodlně přístupná, horské rozhledny dají zájemcům většinou pořádně zabrat. Příkladem může být například rozhledna Pajndl stojící na Tisovském vrchu
nad městem Nejdek. Přístupových cest je
několik, a některé z nich jsou náročné.
Jde o čtvrtou nejvýše položenou rozhlednu v Krušných horách. Stojí od roku 1897
a na vyhlídkovou plošinu ve výšce 18 metrů vede 114 schodů. Je odtud nádherný výhled na střední a západní Krušnohoří.

BLATENSKÝ VRCH
U HORNÍ BLATNÉ

Místní rozhledna vznikla v roce 1913 a její

ochoz je umístěný ve výši 21 metrů. Postavena je ve stejném stylu jako kostel v nedaleké Horní Blatné. Nedaleko od rozhledny najdou návštěvníci přírodní památku
Vlčí jámy a Blatenský vodní příkop.

OLOVĚNÝ VRCH

Rozhledna Olověný vrch u Bublavy, které
se také často říká Bleiberg, vznikla v roce
1933 a patří v Krušných horách k těm spíše mladším. Rozhledna je vysoká 16 metrů a vyhlídková místnost je ve výšce 13
metrů, kam vede sedm desítek schodů.

GOETHOVA VYHLÍDKA

Nad Karlovými Vary se tyčí rozhleden
hned několik. Kromě Diany je to také Goethova vyhlídka, která ještě před několika
lety patřila k místům, kterým hrozila zkáza. Doslova v hodině dvanácté ale zasáhlo město Karlovy Vary a slavnou vyhlídku
nechalo obnovit. Pohled do okolí mohou
návštěvníci rozhledny obdivovat už od
roku 1889 z ochozu ve výšce 34 metrů.
Podoba rozhledny pochází z dílny slavných architektů Fellnera a Helmera, kteří
stojí za podobou řady slavných a známých karlovarských staveb.
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Leon

SEAT

měsíčně za 2 599 Kč
se SEAT Financial Services.*

AUTOSALON - Manfred Schöner Křižíkova 1624, 356 01 Sokolov – T. +420 739 933 620 – www.autoschoner.cz
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,3–5,7 l / 100 km, 95–118 g/km.
*Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu §1732 zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o.
s druhou stranou závazkový vztah. Pro více informací kontaktujte prodejce
AUTOSALON - Manfred Schöner. Nabídka platí do odvolání, nebo do
vyprodání zásob. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.
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Sokolovské moře láká
na tobogan i nový kemp

Koupaliště Michal vzniklo na místě někdejšího dolu Štěstí Požehnání, později lomu Michal.
Po rekultivaci zde vznikla vodní plocha o rozloze 30 hektarů. PETR KOZOHORSKÝ FOTO: MAFRA

M

oře uprostřed lázeňského trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří Karlovy Vary s Mariánskými a Františkovými Lázněmi. Moře čisté vody, moře
zábavy. To vše je koupaliště Michal u Sokolova. Největší přírodní koupaliště v regionu nabízí vyžití prakticky pro všechny. Návštěvníky láká nejen na nejdelší
venkovní tobogan v Česku, ale nově také
na možnost kempování.
Zmiňovaný tobogan je skutečně macek. Měří 190 metrů a jízda na něm trvá
plných 40 sekund! Podobně adrenalinový zážitek nabízí i sousední trojskluzavka
se 117 metry délky. Přístup na tyto atrakce je zdarma, jsou totiž zahrnuté v ceně
vstupného do areálu sokolovského přírodního koupaliště Michal.

Zásadní novinkou pro turisty je v letošním roce otevření kempu. Nabízí dokonalé útočiště pro odpočinek v areálu koupaliště, je ale vhodný i jako výchozí bod pro
výlety do okolí. Jeho návštěvníci mají v
ceně celodenní vstup do areálu koupaliště i bezplatný vstup na víkendová promítání letního kina, které je dalším z lákadel koupaliště Michal. Samozřejmostí je
plné zabezpečení areálu a služby profesionálních vodních záchranářů.
Základní otevírací doba areálu koupaliště Michal je každý den od půl desáté
dopoledne do půl osmé večer. Při horším
počasí či dešti je ale areál uzavřený. Aktuální informace uveřejňuje provozovatel
na webových stránkách michal-sokolov.cz.

INZERCE

Největší venkovní tobogán a trojskluzavka v ČR - zdaRma!

Nejčistší voda v regionu
• velké parkoviště
• cyklostezka ze Sokolova
i kolem celého areálu
• spousta atrakcí na vodě
(ledovec, trampolíny, šlapadla...)
i na suchu (beachvolejbal, minigolf,
kuželky, skákací hrad,...)
• převlékárny, WC, sprchy s teplou vodou
• záchranná služba
• občerstvení
• slevy pro rodiny s dětmi
a mládež

Nově

kemp v areálu

otev řeno 9.30 - 19.30

www.michal-sokolov.cz

LETNÍ NABÍDKA
PRO CELOU RODINU

Klášterní areál

Jiří Urban - výstava

Původně piaristický raně barokní
klášterní areál s cennou architekturou
a pohnutou historií

Unikátní výstava obrazů,
šperků a kopií královských
i císařských korun

Architektura a památky

Ekocentrum

Infocentrum:
e-mail: ic@ostrov.cz
tel: +420 354 224 950
icOstrov.cz/leto
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
Otevírací doba: 10.00 – 17.00
GPS: 50°18‘11.148“N, 12°56‘25.798“E

Bohatá historie, hodnotná
architektura, od července nová
expozice Šlikové - bohatství a moc

Populární mini ZOO v kulisách
klášterního areálu, pohodové
odpoledne nejen pro rodiny s dětmi.

NOVINKY: Nově zrekonstruované dětské bazénky na ostrovském koupališti, poznejte veverky v zámeckém parku
UNIKÁTNÍ EXPONÁTY: Šlikovská kazeta (Národní kulturní památka), Meč kata Mydláře, Ostrovský porcelán zn. PULS
AKTIVNÍ ODPOČINEK: Ekocentrum s mini ZOO, koupaliště s tobogánem, skatepark, cyklotrasy
TIP: Individuální prohlídky města a historických památek s průvodcem

www.icOstrov.cz/leto
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Hartenštejn
láká turisty
Město Bochov se může pyšnit bohatou historií i současností. Vedle
množství kulturních památek nabízí návštěvníkům i malebnou přírodu
či řadu zajímavých cyklostezek. PETR KOZOHORSKÝ

A

ž do první poloviny 14. století
sahá historie města Bochov
na Karlovarsku. První písemná zmínka o něm je z roku
1325, kdy Boreš z Rýzmburka
povýšil Bochov na městečko. To původ-

ně vzniklo jako hornická osada, zdejší zásoby cínu se ale horníkům podařilo brzy
vytěžit. Hlavním způsobem obživy se
pak stalo zemědělství, řemesla a obchod.
Bohatá historie Bochova napovídá, že
město má co nabídnout i v současnosti.

INZERCE

Hrad Hartenštejn
V současné době si může návštěvník prohlédnout zrekonstruovanou
Karlovarskou věž, která slouží jako rozhledna a je přístupná od dubna
do října. Hrad je přístupný celoročně.
Klíče od rozhledny je možné si zapůjčit oproti vratné záloze 200,- Kč
v Infocentru města Bochov nebo v restauraci Radniční sklípek v jejich
otevírací době.
Vstupné na Karlovarskou věž je 30,- Kč za jednu osobu, včetně dětí.

Otevírací doba:
Infocentrum města Bochov
Pondělí:
9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Úterý
10.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30
Středa
9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Čtvrtek
9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30
Pátek
9.00 - 12.00 a 13.00 - 14.00
Pátek*
9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Sobota*
10.00 - 14.00 a 14.30 - 18.00
Neděle*
12.00 - 16.00

Radniční sklípek města Bochov
Pondělí:
10.00 - 16.00
Úterý
10.00 - 22.00
Středa
10.00 - 22.00
Čtvrtek
10.00 - 22.00
Pátek
10.00 - 24.00
Sobota
10.00 - 24.00
Neděle*
11.00 - 17.00
* jen v turistické sezóně květen až září

Nejvýznamnější dominantou města je
hrad Hartenštejn, který se v letech 2014
až 2015 dočkal obnovy. Zrekonstruovaná
Karlovarská věž hradu Hartenštejn nyní
slouží jako rozhledna.
Hartenštejn byl založen roku 1473 Jindřichem II. z Plavna jako náhrada nedalekého hradu Hungerberg. Ten kolem roku
1468 zničila při obléhání vojska krále Jiřího z Poděbrad. Důvodem obléhání byla
rozepře českého krále s Jindřichem II. z
Plavna. Hartenštejn vystřídal mnoho majitelů, nakonec skončil v rukou bochovského poštmistra Beera, který jej ovšem
využil jako zdroj stavebního materiálu
pro stavbu domů. Když hrad v roce 1927
město za 500 korun odkoupilo, zbyly z
něj jen základy. Práce na rekonstrukci památky začaly v roce 1933, zastavila je ale
válka a hrad začal znovu chátrat. Do
dnešní podoby se jej podařilo dostat v letech 2006 až 2015.
Dominanta Bochova ovšem není jediným turistickým lákadlem. Za návštěvu
stojí i historické náměstí se žulovou kašnou, sochou sv. Jana Nepomuckého a
hlavně radnicí. Její základní kámen byl
položený roku 1818 a je v něm 16 tehdy
platných mincí.
Novodobější historii Bochovska pak
připomíná 12 metrů vysoký pomník obětem 1. světové války. Připomíná památku
107 obyvatel města, kteří ve světovém
konfliktu padli. I tento pomník má ale pohnutý osud. Po poválečném vysídlení německého obyvatelstva vzaly po roce 1946
za své jmenné desky po stranách. Do původní podoby se podařilo památník
uvést v roce 2006. Je přístupný cestou od
silnice na Toužim.
V okolí Bochova pak může zaujmout
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově či zámek v Javorné. Více o historii i současnosti Bochova najdou zájemci na
webových stránkách mesto-bochov.cz.
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Chopin zazní dva dny
Jednašedesátý ročník Chopinova festivalu v Mariánských Lázních
se letos bude kvůli koronaviru konat jen dva dny.

A

ni koronavirová pandemie a následná vládní opatření v boji s nemocí
covid-19 nezabrání organizátorům
ze Společnosti Fryderyka Chopina připravit tradiční akci - Chopinův mezinárodní
festival je třetí nejstarší hudební festival u
nás. Bude ale mnohem komornější než
kdykoliv v minulosti.
„S velkou lítostí musíme oznámit, že letošní 61. ročník se bude konat vzhledem
k pandemii koronaviru a následným
opatřením vlády České republiky pouze
ve zkrácené podobě,“ uvedla Eva Smejkalová, tajemnice Společnosti Fryderyka
Chopina.
Hudba legendárního polského skladatele Fryderyka Chopina zazní v Mariánských Lázních v termínu 19. a 20. srpna
2020. První akcí bude koncert mladých
klavíristů, který je naplánovaný na 19.

srpna do Hudební síně domu Chopin na
Hlavní třídě v Mariánských Lázních. Začátek je v 11:15 hodin.
Druhou akcí budou Chopinovy koncerty č. 1 a č. 2 v podání Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně se
sólisty Markem Kozákem a Lukášem
Klánským o den později ve Společenském domě Casino. Koncert je věnovaný
210. výročí narození F. Chopina. Začátek
je v 19:30 hodin.
Vstupenky na oba koncerty jsou v prodeji od 1. června v Infocentru. Možný je
také prodej prostřednictvím internetu
(e-vstupenka).
Již zakoupené vstupenky na původní
program je třeba vrátit v místě nákupu,
peníze za e-vstupenky budou organizátoři vracet bankovním převodem.
Vzhledem k nastaveným opatřením

bude kapacita obou sálů poloviční. Památník Fryderyka Chopina bude otevřen
od 2. července do 29. září.
Oblíbený pořad Lenoška Iva Šmoldase
a tradiční chopinovská výstava v Městském divadle se konat nebudou.
Společnost Fryderyka Chopina v České republice patří k nejstarším hudebním společnostem na světě – byla založena 10. června 1959 z podnětu několika
lidí, kteří o sobě nejdříve ani nevěděli.
Zabývali se však chopinovskou tématikou a hlavně pobytem Chopina v Čechách, zejména v Praze, Karlových Varech a Mariánských Lázních.
Úsilí těchto badatelů se spojilo u příležitosti oslav 150. výročí narození Fryderyka Chopina, jež připadlo na rok 1960 a
pod patronací UNESCO si je připomněl
celý svět. (pep)

INZERCE

61. ročník Chopinova festivalu

19. – 20. srpna 2020

Festival se koná za finanční podpory Města Mariánské Lázně,
Karlovarského kraje a Ministerstva kultury ČR

61.

Středa 19. 8. 2020 v 11.15 h.,
Hudební síň dům Chopin
KONCERT MLADÝCH KLAVÍRISTŮ
F. Chopin
Alexandr Klement, Nora Lubbadová, Vít Kittel /ČR/ - klavír
Čtvrtek 20. 8. 2020 v 19.30 h.,
Společenský
k dům Casino
SLAVNOSTNÍ KONCERT
K 210 LETŮM NAROZENÍ F. CHOPINA
F. Chopin: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 e moll op. 11
F. Chopin: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 f moll op. 21
Marek Kozák /ČR/ - klavír
Lukáš Klánský /ČR/ - klavír a dirigent
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

KONTAKT
T: 354 595 267 / M: 777 670 319 /
M: 602 143 273
www.chopinfestival.cz /
e-mail: info@chopinfestival.cz
www.facebook.com/chopinfestival
Předprodej vstupenek:
INFOCENTRUM, Dům Chopin, Hlavní 47,
353 01 Mariánské Lázně
– denně 9.00-19.00
Pořadatel: Společnost Fryderyka
Chopina Mariánské Lázně
19. - 20.

zlato

INZERCE

Bezpečná investiCe,
která se vyplatí

Staré zlaté a stříbrné šperky či mince, ale třeba i stříbrné příbory po prarodičích nebo zlaté zuby. Máte něco z toho
doma a nevíte co s tím? V plzeňské Zlaté Bance od vás tyto kousky rádi vykoupí. A nejen to. Můžete zde i výhodně
investovat.
Pokud se totiž právě zamýšlíte nad tím, jak
zhodnotit své úspory, zajímavá možnost se
nabízí právě v oblasti obchodu se zlatem.
„Na světě neexistuje žádná měna, která by
sloužila jako všeobecně respektované platidlo tak dlouho jako zlato,“ vysvětluje jednatel společnosti Zlatá Banka Matěj Šalátek.

Cena zlata roste

Koupě zlata je podle něj velice atraktivní
třeba pro ty, kteří mají nějaké úspory, ale
ještě to není tolik, aby si za ně například pořídili byt. „V takové chvíli je škoda, aby peníze jen tak ležely na účtu,“ vysvětluje bankéř. Investovat do zlata je podle něj nejen
výhodné, ale zároveň bezpečné. „Zlato je
komodita, která jednoduše řečeno neztrácí
svou cenu, platí to samozřejmě z dlouhodobého hlediska. Jeho hodnota naopak
mírně roste, a tak se na něm dá spolehlivě vydělat,“ popisuje Šalátek s tím, že loni
cena zlata rostla rychleji než v jiných letech,
a to téměř o patnáct procent.

Podle něj má investice do zlata větší smysl
než třeba vklad úspor do různých fondů či
koupě akcí, což se nemusí úplně vyplatit.
„Lze takhle výhodně investovat i peníze
z životního pojištění či penzijního spoření,“
dává příklad Šalátek.
Lidé obvykle investují částky v řádech statisíců korun. „Lze však koupit zlato třeba
už od dvou tisíc korun anebo investovat
miliony. Záleží na finančních možnostech
každého jedince,“ říká Šalátek.

kurzu na světové burze ihned dostanete
peníze na ruku.
V případě, že byste chtěli koupit zlatou cihličku, aktuální ceník a podmínky naleznete na webu společnosti: www.zlatabanka.
store. „Můžeme nabídnout nejlepší ceny
na západě Čech,“ ujišťuje jednatel společnosti.

ohodnotí minCe

Zlatá Banka v Plzni funguje již pátým rokem. Její pobočku najdete v blízkosti radnice přímo na náměstí Republiky. Vykupují
zde zlato, stříbro a platinu ve všech podobách, a to i když je třeba výrobek poškozený nebo mu chybí punc. Přinést sem
můžete i dentální a investiční slitky, technické kovy a zlomkové kovy, věnují se zde
i ohodnocování mincí. Podle aktuálního

www.zlatabanka.store

Výkup zlata a stříbra za nejlepší ceny
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI

VYKUPUJEME ZUBNÍ ZLATO, ZLOMKY, POŠKOZENÉ I NENOŠENÉ ŠPERKY, MINCE,
PŘÍBORY, TABATĚRKY, PUDŘENKY apod.
Prodej zlata je při dnešních cenách velmi výhodný způsob znovu zhodnocení peněz.

ZDARMA

ODBORNÉ POSOUZENÍ ŠPERKŮ,
URČENÍ RYZOSTI POMOCÍ
SPEKTROMERTU

Cena zlata se odvíjí od cen
na světové burze drahých kovů
Naši pobočku naleznete na adrese:
Plzeň, nám. Republiky 4/3
(vpravo od staré radnice)
Otevřeno je:
Po – Pá 9:00–12:00 a 12:30–17:00
V sobotu je otevřeno pouze po předchozím ústním nebo telefonickém objednání na čísle:
374 446 552 (www.zlatabanka.com)

THÜRINGEN
Mit dem EgroNet-Ticket
S jízdenkou EgroNetu

BAYERN

SACHSEN
REGION KARLOVY VARY
auf Entdeckungstour im Vierländereck
na objevné cestě po čtyřzemí

1 JÍZDENKA

k cestování po čtyřzemí
jízdenka
Celodenní
od

200Kč

Fotos: Pastierovic/aanders.de, Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab

200 Kcˇ 100 Kcˇ 100 Kcˇ 100 Kcˇ 100 Kcˇ

www.egronet.de

1 jízdenka • 4 země • 1 cena

Neztrácejte čas.
Dobíjejte Plzeňskou kartu přes e-shop.
Velká část cestujících stále využívá pro dobití
předplatného či elektronických peněz na Plzeňskou
kartu přepážky na Zákaznických centrech PMDP,
ať už na Denisovo nábřeží nebo na Klatovské třídě.
Proč ztrácet čas cestou a čekáním ve frontě, když
oboje vyřešíte pohodlně přes e-shop?
Na e-shopu Plzeňské karty si bez problémů
a bez nutnosti registrace vyberete druh a dobu
předplatného kuponu či libovolnou částku pro
dobití a zaplatíte bezpečně online přes platební
bránu, případně bankovním převodem. Po tom, co
obdržíte e-mail potvrzující úhradu objednávky,
stačí při příští jízdě jakýmkoliv vozem PMDP
přiložit Plzeňskou kartu k terminálu s barevným

Dobíjejte
předplatné na MHD
nebo elektronickou
peněženku z pohodlí
domova.

Využijte
E-shop
Plzeňské
karty!

eshop.plzenskakarta.cz

displejem – produkty se na kartu automaticky
nahrají.
V případě, že se rozhodnete pro registraci, získáte
další výhody. Snadno si kdykoliv zkontrolujete stav
svého účtu či si nastavíte upozornění e-mailem
na blížící se konec platnosti vašeho předplatného
nebo nízký stav elektronické hotovosti. Sami už
si tak tyto věci nebudete muset hlídat, systém to
udělá za vás.
Adresu eshop.plzenskakarta.cz snadno otevřete
i na svém mobilním telefonu či tabletu, proč si
tedy příště Plzeňskou kartu nedobijete třeba
v tramvaji cestou do práce? Už neztrácejte čas.

„

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
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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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KOMERČNÍ PREZENTACE HNUTÍ ANO 2011

„Naše zkušenosti z měst a obcí
přeneseme na hejtmanství“
Je prvním náměstkem
plzeňského primátora.
Teď se Roman Zarzycký
stal v barvách hnutí ANO
i kandidátem na post
hejtmana. Věří, že má
šanci v podzimních
volbách uspět a hlavně
má lidem co nabídnout.

Roman Zarzycký
Narodil se 7. září 1977
v Sokolově.
■ Vystudoval nejprve stavební
průmyslovou školu a následně
Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.
■ Působil 13 let jako regionální
ředitel mediálního zastoupení
rozhlasových stanic Evropa 2,
Frekvence 1, Impuls.
■ Několik let řídil pro Martina
Straku plzeňský hokejový klub.
■ Je předsedou hnutí ANO
v Plzeňském kraji.
■ V komunálních volbách v Plzni
uspěl za ANO už v roce 2014,
o čtyři roky později je dovedl
k vítězství a stal se prvním
náměstkem primátora.
■ Na krajském sněmu byl všemi
hlasy zvolen jako kandidát na
plzeňského hejtmana.
■ Žije v Plzni a má tři děti.
■

Před zhruba půl rokem jsme spolu
dělali poslední rozhovor o vašem
portfoliu v roli prvního náměstka plzeňského primátora. Veškerý čas věnujete firmám s majetkovou účastí
města Plzně, jako jsou dopravní podniky, Plzeňská teplárenská či Vědeckotechnický park, sportu a městským sportovištím, zoo a dalším.
Změnilo se něco?
Vlastně zásadní změnou je moje kandidatura na post hejtmana Plzeňského kraje. Rád bych ještě jednou i vaším prostřednictvím poděkoval kolegům za důvěru. Věřím, že stejně jako v Plzni dovedu hnutí ANO k vítězství a post hejtmana získáme.
Proč hejtmanství, když máte úspěch
i zkušenosti nejen z manažerského
prostředí, díky čemu se vám v komunální politice daří?
Nějak vnitřně cítím, že máme mimořádnou příležitost přenést naše zkušenosti
z řízení menších obcí i Plzně do vedení
Plzeňského kraje. Já i moji lidé jsme
v každodenním kontaktu s občany při řešení konkrétních problémů, známe jejich potřeby a umíme je řešit. Kraj to potřebuje.
Je o vás známo, že jste odpůrce kumulace funkcí. Jak s tím v případě
úspěchu naložíte?
Hnutí ANO je proti kumulaci placených funkcí. Podepsal jsem etický kodex a v žádném případě nebudu post placeného náměstka primátora a případně
hejtmana dělat zaráz. Kumulace není povolena ani našim starostům či poslancům. Nejsme tradiční strana, kde souběžně zastává funkce každý druhý.
Co je podle vás největším problémem Plzeňského kraje?
Kdybych chtěl použít nadsázku, tak to,
že byl čtyři roky řízen koalicí stran, které nevyhrály volby a spojily se proti

První náměstek plzeňského primátora Roman Zarzycký se stará i o městské
společnosti, včetně dopravních podniků.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
jeho vítězi. Právě nesourodá pravo-středo-levá koalice dává velmi malý prostor pro dobrá řešení. Plzeňský kraj má
rozhodně co zlepšovat. Počínaje dostupnou zdravotní péčí přes stabilní sociální
programy, udržení základních služeb na
venkově, boj se suchem až po rychlejší
výstavbu klíčové dopravní infrastruktury. Čtenáři si jistě vzpomenou, jak dlouho jsou jim konkrétní projekty slibovány. Proto mi připadá trochu úsměvné,
když ty stejné politické strany v různých modifikacích slibují věci, které za
čtyři nebo osm let jejich vládnutí nedokázaly vyřešit. A proto jsem také rád, že
do voleb vedu tým slušných a zodpovědných lidí, odborně znalých, kteří mají
zkušenosti z malých obcí a měst Plzeňského kraje.

To znamená, že čerpáte nápady
v obcích?
Ano, bezpochyby. U každého člověka
z mého týmu vím, co konkrétního udělal, čím se profesně zabývá a jaké jsou
jeho záměry. Máme celou řadu úspěšných starostů a místostarostů, kteří mají
za sebou konkrétní řešení pro lidi v našem regionu. Od výstavby školek, škol,
budování sportovní infrastruktury přes
konkrétní opatření v boji se suchem až
například po participativní rozpočet. Ve
svém týmu mám úspěšné podnikatele,
manažery, ale také odborníky na zemědělství, lesnictví nebo vodohospodářství.
Co vám udělalo poslední dobou největší radost?

Pominu-li každodenní drobné radosti
s dětmi a rodinou, tak pracovně mě napadá hned několik věcí. Doufám, že
v době vydání tohoto rozhovoru už budeme mít i poslední fázi stavebního povolení na jednu z největších investic
v kraji – tramvajovou vozovnu na Slovanech. Radost mám také z obnovy vozového parku Plzeňských městských dopravních podniků, který přináší pasažérům bezpečné a komfortní cestování.
Zároveň mi udělali radost i jejich zaměstnanci, stejně jako dalších organizací, kteří nelehkou situaci s covidem-19
zvládli na výbornou. Před pár dny jsem
představil v naší městské firmě skvělý
startup, kde nás poctil návštěvou americký a izraelský velvyslanec, kteří tento
projekt považují také za zlomový. Nedávno jsem měl radost také z uspořádání charitativního běhu v plzeňské zoologické zahradě, jehož nemalý výtěžek putuje na záchranu přírody. Těch každodenních radostí je naštěstí mnoho.
Na co dalšího se těšíte?
Na vyhrané volby (smích), na Sportmanii Plzeň, která doufám nebude mít již
v létě žádná omezení a překonáme loňský rekord 60 tisíc návštěvníků. Také
věřím, že úspěšně dokončíme obnovu
vozového parku dopravních podniků
pro lepší komfort cestujících.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011
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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.

„
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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Soukromá Střední odborná škola
a Gymnázium BEAN s.r.o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov,
telefon 773 971 313,
www.obchodni akademie.cz,
e-mail: bastlova@bean.cz

Přijďte studovat k nám.
Pokračujeme v přijímání žáků
pro školní rok 2020/2021!

Nabízíme Vám zajímavé výuké programy.
Máme poslední volná místa!
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých
vzdělávacích programech a individuální přístup
pedagogů ke studentům.
Mohou zde studovat i studenti se speciálními vzdělávacími potřebami a s IVP. Dokladem kvality výuky jsou velmi
dobré výsledky MZ
Naši školu můžete navštívit.
Je nutné telefonicky si domluvit schůzku.

Pro absolventy základních škol:
Gymnázium: čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně vzdělávací předměty
Obchodní akademie: čtyřleté denní studium se zaměřením na: Cestovní ruch,
Diplomatický protokol, Dopravní akademie -nvé zaměření, Propagační grafika

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání: dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Vzdělávání dospělých:
Obchodní akademie: čtyřleté dálkové studium se zaměřením: Cestovní ruch,
Diplomatický protokol, Dopravní akademie – nové zaměření

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání: tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou
Kominík: jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném
oboru nebo maturita

Ing. Marie Bastlová, ředitelka školy
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Po pěti letech od doby,
kdy psychicky nemocný
muž pozabíjel osm lidí,
v přestavěné restauraci
Družba v Uherském
Brodě otevřeli horní
patro budovy.

Česká republika

Na místě šílené střelby
teď vyrostly kanceláře

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

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

„

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

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

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

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

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

Plzeňský kraj
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Stá sezona filharmonie byla
zvláštní, teď se těší na další
Kvůli epidemii koronaviru museli plzeňští muzikanti
zrušit celou řadu koncertů. V následujících měsících
chystají pocty hudebním velikánům
LADISLAV VAINDL
PLZEŇ | Jubilejní stá sezona Plzeňské
filharmonie nedopadla vůbec podle původních představ. Kvůli epidemii nového koronaviru muselo její vedení zrušit
několik koncertů včetně těch, které se
měly odehrát v rámci festivalu Smetanovské dny.
Uskutečnit se samozřejmě nesměly
ani zájezdy do zahraničí. „Minulou výroční sezonu zasáhla pandemie a stejně
jako ostatní kulturní instituce musela i
Plzeňská filharmonie přerušit svou koncertní, nahrávací a edukační činnost.
Vzhledem k faktu, že dramaturgie sezony se připravuje s velkým předstihem,
nebylo možné naplánované a neodehrané koncerty přeložit. Je nám líto, že
jsme je všechny nemohli pro své posluchače odehrát,“ uvedla ředitelka filharmonie Lenka Kavalová. Zrušeno muselo být deset koncertů. Pro všechny držitele abonentek i jednotlivých vstupenek
je připraveno řešení v podobě možnosti
náhradních vstupenek na koncerty nové
sezony. „Samotná výměna za nové vstupenky ale bude možná až ve chvíli, kdy
se uzavře prodej nového abonmá a otevře se prodej na jednotlivé koncerty,
tedy od 3. srpna,“ doplňuje Kavalová.
Komu by nevyhovovala nabídka koncertů, může požádat o vrácení poměrné
části zakoupeného abonmá přímo u společnosti Plzeňská vstupenka.
I pro novou sezonu jsou připraveny
čtyři klasické abonentní řady, které začaly fungovat vloni. Do programu se

promítne hned několik kulatých výročí,
která připadají na letošní a příští rok.
Dramaturgie sezony tak připomene například 140. výročí narození a 80 let od
úmrtí nejslavnějšího českého houslisty
Jana Kubelíka. Na jeho počest se uskuteční uvedení Paganiniho houslového
koncertu, s nímž český virtuos dobyl
celý svět. „Vystoupí na něm skvělý
houslista albánského původu Tedi Papavrami,“ informuje předseda představenstva Správní rady Plzeňské filharmonie
Vladislav Vilímec a zároveň člen Společnosti Jana Kubelíka. Pozornosti neujdou ani zahraniční hudební velikáni.
Letos uplyne 250 let od narození Ludwiga van Beethovena. K jeho poctě
měla Plzeň v rámci Smetanovských
dnů hostit kompletní provedení jeho
smyčcových kvartet. To protikoronavirová opatření neumožnila. O jiné skladatelovy skladby ovšem diváci nepřijdou.
„Po interpretaci jeho Páté a Deváté symfonie a skladby Missa solemnis v loňské sezóně zůstává tento autor na programu i tentokrát. Nejprve půjde o 3.
klavírní koncert a později o dva další
koncerty, které proběhnou ve stylu jeho
festivalu,“ prozrazuje šéfdirigent Plzeňské filharmonie Ronald Žalman, který
musel kvůli karanténě zůstat v rodné
Belgii. Na cestu na západ Čech si ještě
bude muset počkat. „Navzdory černým
a neočekávaným dním, kterými jsme si
prošli, jsem rád, že budoucnost vypadá
příznivěji. V Belgii jsou od 15. června
otevřeny hranice, a to bez omezení pro
lidi s dobrým zdravotním stavem. Vě-

Šéfdirigent Plzeňské filharmonie Ronald Zolman musel kvůli karanténě zůstat v rodné Belgii. Teď se připravuje na novou sezonu.
FOTO | L. NĚMEC
řím, že tento pozitivní přístup se brzy
rozšíří i do ostatních zemí a že se budeme moci pohybovat volně nejen po celé
Evropě,“ doufá dirigent.

Také v nové sezoně bude filharmonie
pokračovat v úspěšných projektech,
jako jsou Dětský klub Filharmoníček
nebo Muzikantská naděje.
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Doprava, logistika

Věda a výzkum
Odborný pracovník transferu technologií

Skladník 24 – 29.000 Kč
Skladník - obsluha míchacího centra

23 000 - 28 000 Kč / měsíc

Postdoctoral fellowship at Laboratory of Reproductive Biology

Warehouse manager

40 000 - 60 000 Kč / měsíc

Bioanalytici - zdravotnická laboratoř

Skladník/ manipulant (13. plat)

22 000 - 26 000 Kč / měsíc

Chemik-analytik

Více na www.jobdnes.cz

t í řídí í
í
Více na www.jobdnes.cz

Potravinářství a chemie

Řemesla, výroba

Pracovník farmaceutického průmyslu
Inženýr/ka do výroby v potravinářství

45 000 - 45 000 Kč / měsíc

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

25 000 Kč / měsíc

20 000 Kč / měsíc
25 000 - 32 000 Kč / měsíc

i ý

Kč /

ě í

Vedoucí výrobní linky

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Seřizovač linky - junior

24 000 - 33 000 Kč / měsíc

Seřizovač výroby

23 000 - 29 000 Kč / měsíc

Mistr elektrodílny

40 000 Kč / měsíc

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

Tajenka: ...dává čas je napravit.

INZERCE

Domažlicko a Klatovsko
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Linhart chce hrát opět za Plzeň
Západočeský házenkář před časem přerušil angažmá v Německu kvůli zranění. Teď trénuje v Čechách
ERVÍN SCHULZ
LADISLAV VAINDL
PLZEŇ | Půjde to vůbec ještě někdy?
Myšlenky, že kvůli zranění bude s házenou konec, mu za poslední měsíce probleskly hlavou několikrát. Čekání na návrat bylo k uzoufání, nepomohla první
operace, pak ani druhá...
„Byly momenty, kdy jsem si říkal:
Už na to kašlu. Ale druhý den jsem se
zase nadechl, že ještě ne. Že musím bojovat, abych se dostal zpátky. Ale těch
dva a půl roku bylo na psychiku hodně
náročných,“ svěřuje se třicetiletý Petr
Linhart. Bylo léto 2016, když z Plzně
odcházel jako trojnásobný český šampion do francouzského Toulouse, natěšený na první zahraniční angažmá.
Hned za rok se levoruký střelec, křídlo předělané na ostrou spojku, stěhoval
do německého Coburgu. Odehrál půl sezony, než v zimní pauze přišel přípravný duel s Aue. Špatný dopad, v koleni
luplo.
V tu chvíli nikoho nenapadlo, jak
dlouhou pauzu má před sebou.
„Přetrhl se křížový vaz. Šel jsem na
operaci, kterou dělal ve Straubingu světový top specialista na kolena profesor
Strobel. Operace se sice povedla, ale
prostě mi nesedla. Část postranního
vazu mi při ní částečně připevnili na
střed, aby se koleno ještě víc zesílilo.
Předtím, ještě v Plzni, jsem měl vazy
přetržené na druhém koleni, proto teď
zvolili trošku jinou metodu. Jenže mi
přestala fungovat čéška, blbě jezdila po
koleni. Drhla, i po půl roce to bylo stále
bolestivé. Říkali mi, ať tomu dám čas,
ale pořád to bolelo. Zkoušel jsem trénovat, ale nelepšilo se to,“ vzpomíná.
Proto se doktor rozhodl pro další operaci. „Říkal, že koleno vyčistíme, jestli
tam něco nezůstalo. Ani to nezabralo.
Za další čtyři měsíce jsem šel na sál znovu. A ten postranní vaz, jedno z jeho vláken, které mi tam vadilo, šel zase pryč.
Konzultoval jsem to i tady v Plzni s Petrem Zemanem, který mi operoval to
druhé koleno. I on říkal, že všechno se
udělalo naprosto správně. Že neví, proč
to zrovna mně nesedlo. Navíc sám říkal,
že proti profesoru Strobelovi je on malá
kapacita, že je to fakt absolutní špička v
oboru,“ sděluje házenkář.

Dcera je pro hráče velkou
oporou
Tomu se v listopadu roku 2018, v době,
kdy šel na druhou operaci, narodila dcera Sofie. „Ona je jeden z těch motorů,
které mě ženou dál. Já jsem to měl pořád nastavené tak, že házenou chci zase
hrát. A teď si hrozně přeji i to, aby mě
dcerka viděla na hřišti. Aby mohla zavolat, že táta dal gól,“ věří sportovec, který měl ještě před čtyřmi lety zcela jiné

Petr Linhart trénuje s plzeňskými
házenkáři. FOTO | PETR ERET, MAFRA
myšlenky. Vyhrál tři tituly s Plzní, měl
za sebou mistrovství světa v Kataru a nečekané lano z Francie. „Odcházel jsem
v létě 2016. Přitom hned na začátku sezony jsem si zranil koleno, musel na
operaci a vrátil se až na play off. V zimě
se i tak ozvalo Toulouse, které si mě
předtím vyhlédlo. V době, kdy jsem byl
zraněný, to mě překvapilo. Odjel jsem
tam na testy s kolenem, dopadly dobře.
A v létě jsem odešel,“ vypráví.
Začátky v cizí zemi prý byly poměrně náročné. „Jiná mentalita, jiné tréninky. V přípravě jsme měli ráno tříhodinový trénink, odpoledne další, jen o půl hodiny kratší. Dopoledne se trénovalo venku ve čtyřiceti stupních, odpoledne v
hale. Zhubnul jsem deset kilo! Postupně
si to sedalo, cítil jsem se docela dobře.
Ale když začala liga, hrál jsem málo.
Dvacet minut, půl hodiny max. V Plzni
jsem byl zvyklý na daleko větší herní
čas, sebevědomí mi šlo dolů. Už v polovině sezony jsem se rozhodoval, zda zůstanu, nebo zkusím něco jiného. Přes reprezentačního kouče Filipa jsem se dostal k možnosti odejít po sezoně do Coburgu,“ popisuje nepříliš vydařené angažmá házenkář.

Nabídku v Německu
nebere, vrací se do Plzně
Na Francii ale přesto vzpomíná v dobrém. „V týmu byla spousta cizinců, zpočátku jsme komunikovali rukama nohama. Asistent byl Srb, s ním jsme si rozuměli. V kádru Srbové, Černohorci,
Švéd... Postupně jsme se v základech
francouzštiny domluvili. Trávili jsme
spolu docela dost času. Když se jelo na
zápasy ven, vždycky o den dříve. A po
něm se šlo na společnou večeři. Pokaždé byl krvavý steak, ten jsem do sebe
cpal furt. Nemůžu říci, že by se mi tam

nelíbilo. Ale chtěl jsem mít větší herní
vytížení,“ podotýká.
Lepší vyhídky se mu rýsovaly v Německu v týmu druholigového Coburgu. Po
přestupu vše začalo dobře. Příprava se
západočeskému hráči povedla.
„V zápasech se po čtvrt hodině točily
dvě šestky, já za půl hodiny nastřílel
šest gólů. I ve druhé bundeslize se to postupně zlepšovalo, cítil jsem se výborně. Než přišla zima a ten přípravný
zápas v Aue. Den předtím jsme hráli
proti Erlangenu a já odehrál komplet
celý zápas. I to asi ke zranění přispělo...,“ sděluje Linhart. Ten od minulého
týdne trénuje v Plzni. S mužstvem se domluvil na dvoutýdenních testech.
„Prohlídka dopadla dobře, ale toho
jsem se nebál. Byla důležitá pro pojišťovnu v Německu. Platila mě, protože
smlouva s Coburgem vypršela už loni v
létě. Zjednodušeně, byl jsem na neschopence a teď jsem se uschopnil,“ doplňuje.
Momentálně bojuje o návrat do Plzně, s níž slavil své největší úspěchy.
„Míč jsem neměl v ruce čtyři měsíce.

Začátek byl krušný, ale rychle si to
sedá. Snažil jsem se připravit, v Německu jsem běhal, chodil do posilovny.
Může se stát cokoliv po tom všem, čím
jsem si prošel. Ale cítím se dobře a hlavně tomu všemu věřím. Za dva týdny si s
trenéry a vedením řekneme, co bude
dál,“ podotýká Linhart, který měl ještě
nějakou nabídku v Německu, ale tu odmítl. „S manželkou jsme se už delší čas
bavili o návratu domů. I kvůli babičkám
a dědečkům, aby viděli častěji malou. S
Pavlem Drobilem, šéfem Talentu, jsme
byli ve spojení už dříve. Pak znovu,
když se zranil Honza Stehlík. Ale v té
době jsem nebyl stoprocentně fit. Nemělo smysl říkat: Jsem ok, když to tak nebylo. Teď je to jinak, věřím tomu, “ konstatuje.
Nové trenéry Petra Štochla s Jiřím
Hynkem zažil jako spoluhráče v národním týmu. „Jirku ještě za kouče Liptáka, to jsem byl hodně mladý. S Petrem
jsme se tam potkávali déle, na jedné
akci jsme dokonce spolu bydleli i na pokoji. I teď jsme si volali, jak by spolupráce mohla vypadat.
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Západočeské konzumní družstvo Sušice

HLEDÁTE STABILNÍ
ZAMĚSTNÁNÍ?

TUTY Kašperské Hory

- praxe vítaná
- nástup možný ihned
Nabízíme:
- stravenky
- plný úvazek 37,5 hod.
- smíšená mzda dle plnění
- PP na dobu neurčitou

prodavač/ka
STAŇTE SE I VY SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU

Informace na prodejně nebo tel. 702 020 889
TĚŠÍME SE NA VÁS.

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

TŘEBOŇSKÉ LÁZNĚ:

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

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

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

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

