Monika
Absolonová
Většina mých
vztahů byla
bizarní. Ale asi
jsem si tím
projít musela
ČÍSLO 26, ROČNÍK IX

26. 6. 2020

…str. 4 a 5

Cesta od vlaku bude zelenější
Zelené zálivy pro auta
nebo model lokomotivy
upomínající na železniční
historii. Představy
architektů o přednádraží
teď vyhodnotí veřejnost.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
BŘECLAV | Hodně zeleně, nový průchod k parku, možnost zadržení vody
třeba pomocí suchého poldru i zapojení
kaple svatých Cyrila a Metoděje do prostoru. Taková je představa architektů
o podobě přednádraží, které chce Břeclav v příštím roce přestavět.
„Tento prostor je v současnosti neuspořádaný, tvoří jej zejména komunikace a parkovací stání, je zde již nefunkční nástupní ostrůvek a převládají zde
různé typy dlažeb. Jediná zelená plocha
je kolem kostela,“ popisuje současný
stav architekt David Kotek z renomovaného ostravského Projekt studia, jež studii přednádražního prostoru vypracovalo na popud břeclavské radnice.
Tu k oživení přednádraží už před několika lety přiměla rekonstrukce historické budovy nádraží, která byla letos
dokončena. K nové výpravní budově by
měl podle představ vedení města přiléhat přívětivý prostor i zvenčí. A to takový, který by tu fungoval dlouhá léta.
První studie na novou podobu přednádraží vznikla už v roce 2017. Ta ale
v podstatě rušila možnost parkování aut
v této lokalitě. Kritizovali ji místní lidé
i cestující využívající nádraží.

Dominanty? Kostel
a lokomotiva
„Při zadávání nové studie jsme zohlednili názory nejčastějších uživatelů nádraží – cestujících, autobusáků, cyklistů
i taxikářů,“ říká místostarosta města Jakub Matuška. Cílem bylo ochránit chodce a cyklisty a oddělit je podle možností
od automobilového provozu. „Chtěli
jsme řešení, které bude hezké a zároveň

Důsledné oddělení pěších od aut,
víc zeleně a zdůraznění přednádražní kaple chtějí pro Břeclav architekti. VIZUALIZACE | PROJEKT STUDIO

funkční. Jde nám o to, aby měli cestující z Břeclavi lepší první dojem, aby vystoupili do příjemného prostředí, kde budou chtít zůstat déle než dnes,“ poznamenal. Nová studie tak počítá s bohatou
zelení, možností zadržení dešťové vody
a jejího dalšího využití třeba pomocí suchého poldru, možností krátkodobého
parkování i odpočinku.
Od nádražní budovy mají vést dvě
hlavní pěší trasy. První přímo propojí
vstup do výpravní budovy s pěší zónou
a druhá povede kolem kostela do parku,
kam architekti nově také přesouvají

vstupní bránu. Do zelených zálivů umístí i jednotlivá parkovací místa.
Vizuálně chtějí architekti vytáhnout
kostel. Před nádražní budovou má stát
ostrůvek, na němž bude umístěn zjednodušený model lokomotivy, která připomíná historii břeclavského nádraží.
Ostatně i v nádražní budově se počítá
s železničním muzeem. Sídlit tu má ale
i služebna cizinecké policie či posudkoví lékaři správy sociálního zabezpečení.
Studie architekta Davida Kotka musí
tedy počítat také s parkováním invalidů,
policie nebo s místy pro taxikáře. V ná-

vrhu se mu podařilo vyčlenit pro parkování dokonce o dvanáct míst více, než
je před nádražím dnes.
Lidé teď budou mít dva měsíce na to,
aby si studii mohli prohlédnout. Na velkoplošných panelech bude vystavena
před nádražím a ve vestibulu nádraží.
„Během prázdnin budeme sbírat zpětnou vazbu a potom necháme projekt dopracovat,“ doplňuje místostarosta Matuška. Svoje názory budou moci lidé
vhodit písemně do boxu na nádraží,
nebo si na panelech načíst QR kód a zapojit se do ankety online.
„Začátkem 20. století se Břeclavi říkalo ‚malá Vídeň‘ a jezdili sem korzovat
kolem Dyje a vychutnat si volné chvíle
dokonce i obyvatelé Hodonína. Nová
studie zapadá do naší koncepce vytvoření takzvaného břeclavského bulváru,
který povede od nádraží středem města
až k zámku, jeho třetím vrcholem by
měl být výhledově prostor bývalého
cukrovaru,“ líčí představy o budoucí podobě Břeclavi Matuška.
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Dražší lístek pomůže přírodě

Za desetikorunu navíc pomůžou návštěvníci zoo zaplatit dražší krmivo i projekty na ochranu přírody
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
HODONÍN | Až o desetikorunu víc zaplatí od července návštěvníci hodonínské zoo. Zdražení už schválili radní města, které je zřizovatelem zahrady. Důvodem je zejména výpadek ze vstupného
z posledních měsíců, kdy byla zoo zavřena kvůli opatřením proti koronaviru,
ale také zdražování krmiva.
„Zelenina a ovoce zdražují až o dvacet procent, u masa a masných výrobků
se předpokládá zdražení o patnáct až
dvacet procent a u objemových krmiv,
která jsou nedílnou součástí speciálních
krmných směsí, se předpokládá zvýšení
cen oproti roku 2019 až o více než padesát procent,“ zdůvodnil zvýšení vstupné-

ho ve své žádosti radním ředitel hodonínské zoo Martin Krug. Podle něj by
bez zvýšení vstupného muselo na provoz zoo mnohem více doplácet město.
Podobně podle Kruga postupují i další zoologické zahrady v České republice, které na současnou situaci reagovaly
a reagují úpravou vstupného, a to
i v rámci několika desítek korun.
Od začátku letních prázdnin tak lidé
na vstupence do hodonínské zoo zaplatí
o osm nebo deset korun více. Dvoukorunový rozdíl by měl být dobrovolný. Právě tyto dvě koruny z ceny lístku chce
zoo posílat do mezinárodního projektu
For nature, který se věnuje záchraně
ohrožených druhů zvířat a rostlin jak
v České republice, tak jinde ve světě.

Nové vstupné

dospělí 138/140 Kč
děti (3–15 let), důchodci (do 70
let), studenti 88/90 Kč
■ rodina 2+2 228/340 Kč
■ permanentka celoroční 1+1
660 Kč
■ permanentka celoroční 2+2
1 100 Kč
■ permanentka celoroční ostatní
550 Kč
■ děti (do 3 let), senioři (nad 70
let po předložení dokladu), ZTP
– zdarma
■
■

Ceník platný od 1. července 2020

„Podpora bude založena na dobrovolnosti a sami návštěvníci se budou rozhodovat, jestli na tento projekt přispějí,“ vysvětlil Martin Krug. S ohledem na to, že
roční návštěvnost se posledních sedm let
pohybuje okolo 160 tisíc lidí, šlo by o nezanedbatelnou částku.
Účast na ochranářských projektech je
podle ředitele jedním ze závazků, jež
pro zoo vyplývají z jejího členství v mezinárodních organizacích zoologických
zahrad. Navíc se připravuje změna zákona o zoologických zahradách, která
bude zahradám přímo nařizovat podporu projektů na ochranu přírody. Předpokládá se, že zahrady by musely tímto
směrem investovat až procento z celkových vlastních příjmů.

Koupání v lomu letos za stovku

KRÁTCE
Nejlepší web v kraji
má Hodonín
HODONÍN | Nejlepší webové stránky
v Jihomoravském kraji má mezi městy
Hodonín. V soutěži Zlatý erb 2020 zvítězil v konkurenci dvanácti měst a postupuje do celostátního kola. Porota ocenila
funkčnost a jednoduchost například ve
vyhledávání základních kontaktů na
úřad a vedení města. Hodonín svůj web
dlouhodobě vylepšuje. Vzhled titulní
strany například doplnil dynamický
prvek pohyblivých fotek a změn doznala
také bezpečnost. Ta byla posílena zejména proti spamovým robotům. V pravé
části titulní strany najde návštěvník rovněž přehledně řazené odkazy na sociální
sítě, včetně Mobilního rozhlasu. Čerstvou novinkou je souhrnný odkaz na komunitní plánování sociálních služeb slučující tři dříve samostatné weby. (sol)

Školní autobus bude
provozovat Kordis
HUSTOPEČE | Od září bude linka školního autobusu, který vozí děti z Hustopečí, zařazena do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Bude
tedy uvedena v jízdním řádu, bude ji provozovat společnost Kordis a jízda v něm
bude zpoplatněna. Roční žákovská permanentka bude stát 625 korun. Město na
ni však hustopečským školákům bude
přispívat pětistovku. Příspěvek může získat žák do 18 let s trvalým pobytem
v Hustopečích navštěvující školu v Hustopečích.
(sol)

MIKULOV | Čistá a teplá voda obklopená strmými stěnami vápencových skal.
Unikátní scenérie láká do lomu na Janičově vrchu u Mikulova ke koupání tisíce
lidí. Ne nadarmo se mu přezdívá malý
český Jadran. Jenže právě nápor tolika návštěvníků dává přírodní památce už léta
pořádně zabrat. Ochránci přírody tady
proto už na konci června omezí vstup.
„Po delším hledání se nám podařilo najít provozovatele, který dokáže splnit
naše poměrně náročné podmínky tak,
aby zátěž pro přírodní prostředí lomu
byla mnohem menší než v minulosti.
Hlavní změnou bude omezení počtu návštěvníků na sto osob v jednom okamžiku. V předchozích sezonách bohužel nebyly výjimkou dny, kdy se v lomu tísnilo
až tisíc lidí,“ uvedl Jiří Kmet ze Správy
CHKO Pálava, která o lom pečuje. Kromě počtu se bude více regulovat i chování návštěvníků. Budou moci například používat pouze ekologicky šetrné opalovací
prostředky, aby nedocházelo ke znečišťování vody.
Od konce června se bude v lomu vybírat vstupné sto korun na dospělého. Na
druhou stranu ale přibudou třeba toalety,
voda na mytí nebo odpadkové koše, jež
tady v minulosti chyběly. „V tuto chvíli
finišujeme s přípravami. Kromě instalace
mobiliáře nebo umístění bezpečnostních
prvků musíme také zprovoznit internetové stránky, které návštěvníkům předem
podají potřebné informace. Ráda bych návštěvníkům nabídla kvalitativně novou
úroveň zážitku z tohoto místa. Turisté
i místní si tak při své návštěvě lomu bu-

V jednom okamžiku se v lomu v Mikulově v minulých letech tísnilo i tisíc lidí.
Přírodní památku to extrémně zatěžovalo.
FOTO | ARCHIV MAFRA
dou v létě moci vychutnat nejen krásné
přírodní scenérie, ale například také ranní lekce jógy nebo večerní komorní koncerty,“ naznačuje nová provozovatelka
lomu Romana Ertlová.
Zatopený vápencový lom se v posledních deseti letech objevil v mnoha průvodcích, což přineslo obrovský nápor
lidí. Ochránci přírody dlouhodobě čelili
problémům s odpadem, ničením přírodního prostředí i kritice, že situaci neřeší.
„Nikdy jsme nechtěli lom veřejnosti úplně uzavřít, zastáváme totiž názor, že lidé
mají mít umožněn do přírody přístup, pokud je to jen trochu možné. Situace však

již byla neudržitelná,“ vysvětluje Jiří
Kmet.
Nový systém regulace návštěvnosti by
měl prospět jak organismům, které se
v lomu vyskytují, tak také obyvatelům severní části Mikulova, která bývala v létě
dopravně přetížena. „Vzhledem k výraznému omezení počtu vstupujících osob
předpokládáme podstatně menší tlak na
využití stávajících parkovacích míst,
a tím i zklidnění dopravní situace. To jistě přivítá také městská policie, kterou řešení dopravních přestupků v okolí lomu
každé léto výrazně zatěžovalo,“ dodává.
(sol)
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Strážnici sledujte jako
olympiádu, zve Šimša
Mezinárodní folklorní
festival ve Strážnici letos
otevře pomyslné brány
alespoň přes internet.
Vystoupení lidé zhlédnou
i v „hnízdech“ u vinařů.

Festival bude mít
i letos zahraniční
složku. I když jen virtuálně.
FOTO | ARCHIV MAFRA

INZERCE

V knihovně nebude
vězení, ale soud
BŘECLAV | Břeclavská knihovna se má
v budoucnu stěhovat do areálu bývalého cukrovaru. Její nové sídlo má být po
revitalizaci brownfieldu prostornější
i reprezentativnější. Náklady na výstavbu by mohl zčásti pokrýt výtěžek z prodeje stávající budovy knihovny, o niž
má zájem ministerstvo spravedlnosti.
Zatímco jeho původní záměr byl rozšířit do knihovny věznici, nové rozhodnutí směřuje k tomu, že se sem rozšíří
okresní soud. To je také varianta, kterou
preferuje břeclavská radnice.
(sol)

Do nového Betléma se
stěhují klienti

MARKÉTA LANKAŠOVÁ
STRÁŽNICE | Počasí ani koronavirus letos folklorní veselí nezkazí. Vůbec poprvé se však dějiště Mezinárodního
folklorního festivalu Strážnice přesune
k návštěvníkům domů. Organizátoři se
rozhodli, že pro milovníky folkloru budou změněný program alespoň vysílat.
Pořádání světové akce překazila pandemie koronaviru a bezpečnostní hygienická opatření.
Od dnešního večera až do nedělního
odpoledne bude strážnický tým vysílat
program více než padesátky folklorních
souborů v online pořadu iFolklorní
Strážnice. „Dali jsme dohromady virtuální podobu festivalu. Oslovení muzikanti a členové souborů nám zaslali půlhodinová videa s tím, co by normálně
ve Strážnici představili. Natáčelo se
u nich doma,“ popsal nezvyklé přípravy
na festival jeho prezident Martin Šimša.
V programu se představí především
cimbálové muziky, ale i taneční a pěvecké soubory ze Slovácka, Brněnska,
Čech, severní Moravy nebo Slovenska.
„Strážnici si lidé mohou udělat ve svém
oblíbeném domácím hnízdě, na našem
Facebooku budou k vidění streamy,“
ujistil Šimša s tím, že k vidění budou videa na profilech Festival Strážnice,
iFolklor.cz a na YouTube kanále

KRÁTCE

KLOBOUKY U BRNA | V Kloboukách
u Brna vyrostl za 52 milionů korun domov pro tělesně postižené. Nový Betlém poskytne dvanáct lůžek pobytové
služby a dvě odlehčovací lůžka pro dočasné umístění. Do budovy, kterou provozuje středisko Diakonie Betlém, se
během července přestěhuje deset klientů ze současného objektu, jenž už provozu domova nevyhovoval jak z kapacitních důvodů, tak třeba kvůli úzkým
chodbám, kde se nevyhnuly dva vozíky.
(sol)

Autokino promítne
české i americké trháky
iFolklor. Vystoupení proloží historické
záznamy z archivu. Pořadatelé se domluvili i s televizí Noe a rádii Proglas
a Český rozhlas. Ta odvysílají záznamy
z dřívějších let.
Sledovat i poslouchat program mohou lidé pospolu. Ať už se rozhodnou
zůstat doma, nebo vyjedou do některého z podniků zapsaných na mapě takzvaných iFolklorních hnízd 2020. Dominují mezi nimi jihomoravská vinařství, připraveny jsou však i spolky v orlovnách.

„Tak, jak jsou lidé zvyklí společně
sledovat velká sportovní utkání, ať už
na své oblíbené zahrádce, doma, nebo
v hospůdce, mohou stejným způsobem
přistoupit letos ke Strážnici. Rád bych,
aby s podobným napětím jako olympiádu sledovali na Facebooku nebo v televizi letošní festival,“ přeje si Šimša.
Podle něj se zatím nestalo, aby se
strážnické brány veřejnosti neotevřely.
Program připravovaný na letošek se přesune na další rok.

HUSTOPEČE | Příchod léta mohou lidé
oslavit v hustopečském autokině. V areálu společnosti Agrotec se bude na promotrucku promítat hned třikrát. Poprvé to
už dnes bude film Tenkrát v Hollywoodu. O týden později, 3. července, se bude
promítat Joker a do třetice 10. července
česká komedie Ženy v běhu. Všechna
promítání začínají ve 21 hodin. Nájezd
do areálu pořadatelé umožní půl hodiny
předem. Vstupenky stojí 200 korun
a bude je možné zakoupit na místě na základě rezervace, kterou je možné provést
(sol)
na www.agrotec.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.

6 26. června 2020

Česká republika

Rodí se jak o závod!
Nové hvězdy zoo

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

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

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

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

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

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

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

PŘÍRŮSTKY MLÁĎAT DALŠÍCH ZOO NA STR. 8 A 9

DLUHOPISY PRO OBČANY
JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

5,6%
Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

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.

HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ
K USKLADNĚNÍ V LEDNICI, VAKUOVĚ BALENÁ
PŘIVEZEME ZDARMA V BRNĚ A OKOLÍ

Jídlo lze objednávat 24 hodin denně prostřednictvím e-shopu www.eFiShop.cz,
telefonicky: +420 515 555 565 nebo e-mailem: jidlo@e-ﬁnance.eu
Rozvoz
Brno a okolí do 25 km
ZDARMA, pondělí–neděle

Volejte
24 hodin denně
+420 515 555 565

E-shop
www.eFiShop.cz
nabídka jídel s možností
objednávky 24 hod. denně

Vakuované hotové jídlo až domů s trvanlivostí 7 dní si
můžete objednat od kuchařů restaurací a hotelů skupiny
e-Finance, a.s. s dovozem až domů v Brně a okolí do
25 km (Blansko, Rousínov, Slavkov, Židlochovice, Ivančice,
Oslavany, Tišnov) nebo k osobnímu vyzvednutí v Brně
v eFi Hotelu, Bratislavská 52 (parkování ve dvoře)
a restaurantu Teﬁti, Zelný trh 4.
Jídlo je baleno po dvou porcích, připraveno ke skladování
v lednici a ohřátí v mikrovlnné troubě nebo na plotně.
V nabídce jsou polévky, klasická jídla české kuchyně a italské těstoviny. Každý týden nabídku jídel obměňujeme.
V eFiShopu nabízíme také teplá jídla určená k okamžité
spotřebě rozvážená v menu boxech, delikatesy
a základní potraviny.

Čtvrtka pečené kačeny se zelím

160 Kč / za 2 porce
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HLUBOKÁ:
PŘEKVAPENÍ OD VYDER

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

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

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

FOTO: MAFRA, PETR LUNDÁK, MARTIN POLÍVKA
INZERCE

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

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

ZLÍN: OBŘÍ
SUDOKOPYTNÍCI
Z INDIE

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

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

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

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

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

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

Hledáte rodinný dům,
byt či pozemek?
Přes

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

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL

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

www.penzionboskovstejn.cz

tel.: 727 842 057

70 000
nemovitostí z celé ČR

www.reality.idnes.cz

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

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

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

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

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

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

FOTO 3 x | DREAM RACE

V PL N É M PR O U D U

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Příprava na léto
Chraňte svůj zrak
silou borůvek

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

P

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

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

V

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

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

T

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

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

K

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

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

Prkno pro začátečníky:
široké, nafukovací, půjčené

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

Procházka
po hladině.
Češi objevují
paddleboard

Nikde nikdo Výlet na paddleboardu po Labi.

FOTO | MARTIN VESELÝ, MAFRA

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

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

I

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

„Prkna z Havaje“.
Náčelník měl
plovák nejdelší

P

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

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

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

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 37 %
SELVO 41000

79 900 Kč

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

Třebíč - Trnava a Znojmo-Hakenova 21

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

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

Brno - Černovice

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

Zlín - Vršava a Vizovice-Zlínská 703

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

Další nejbližší prodejny: Přerov,

Olomouc 2x, Boskovice,
Brtnice, Konice a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

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

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

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

INZERCE

PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

/

MALOTRAKTORY

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

/

KARTÁČE

/

ŠTÍPAČ
ČE

/

A DALŠÍ

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

Ani Carter, ani Joe
Motorové
é sekačky
č od

Bubnové sekačky od

4 890 Kč

19 990
90 Kč

Travní traktory od

Malotraktory s vozíkem od

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

47 490 Kč

Mulčovače / vyžínače křovin od

27 990 Kč

51 910 Kč

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

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

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

č.

1

pro vaše
projekty

www.hornbach.cz

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

Prevence kvasinkových
infekcí

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

N

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

FOTO | ARCHIV

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

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

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

INZERCE

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

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

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

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

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas
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DIVÁKY NA BISKUPSKÉM DVOŘE
BAVÍ POHÁDKA O STATEČNÉM
KOVÁŘI. JAK SE LÍBILA
FILMOVÉMU MIKŠI PAVLU
KŘÍŽOVI? I TO V ROZHOVORU
PROZRADIL HLAVNÍ HRDINA
ALEŠ SLANINA.

Letní tipy
a zajímavá místa

Náš kraj
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TEXT: ZUZANA BRANDOVÁ
FOTO: NDB

LILIOM
JEDNOU ZE SRPNOVÝCH
PREMIÉR BUDE HRA KLASIKA
MAĎARSKÉ LITERATURY
FERENCE MOLNÁRA.
NA JEVIŠTI MAHENOVA
DIVADLA SE PŘEDSTAVÍ
I EVA NOVOTNÁ.

Divadelní prázdniny? Letos
ne. Hrát se bude ostošest
Výjimečné léto plné divadelních novinek slibují dva největší brněnské divadelní domy.
Městské divadlo v srpnu nabídne dvě premiéry, Národní dokonce šest novinek.

P

řestože byla divadla pro diváky
během nucené koronavirové
pauzy zavřená, divadelníci nezaháleli a za jejich zdmi se zkoušelo, připravovaly se kostýmy i
kulisy. Letos tak hercům ani milovníkům
živého umění dvouměsíční prázdniny nehrozí. V srpnu se můžete těšit na osm nových kousků z produkce Národního a
Městského divadla v Brně.
Výjimečné léto plné hraní ve všech
třech budovách chystá Národní divadlo.
Během srpna nabídne premiéry šesti
her. „Počítám s tím, že řada lidí v létě nepojede do zahraničí a zůstane doma. Přizpůsobujeme tomu i začátky představení
od 20 hodin, abychom lidem nabídli příjemný způsob, jak strávit letní večer,“
zve ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser. Srpnová představení jsou navíc za zvýhodněnou jednotnou cenu 200
a 300 korun.
Na letním programu jsou čtyři činohry, jeden balet a opera pro děti. Diváci

se mohou těšit na komedii Slaměný klobouk, po 40 letech se na česká jeviště vrací hra Liliom, netradičně zpracovaný
shakespearovský příběh Radio and Juliet
s hudbou skupiny Radiohead roztančí
Mahenovo divadlo. V Janáčkově divadle
se odehraje operní představení pro celou
rodinu Ferda Mravenec. V Redutě se
bude hrát Idomeneus a Velmi, velmi, velmi temný příběh.
Ještě předtím, než divadelníci v srpnu
zahájí novou sezonu, se s tou stávající
rozloučí ve středu 1. července od 19 hodin mimořádným open air koncertem na
piazzettě před Janáčkovým divadlem.
U MRŠTÍKŮ OSLAVÍ 75 LET
Na open air akci ve dvoraně zve i Městské divadlo, a to už zítra při příležitosti
oslav 75. narozenin. Program začíná v 10
hodin a potrvá až do večera.
Do 15. července hraje Městské divadlo
pod širým nebem na Biskupském dvoře.
Na programu je letošní novinka O stateč-

ném kováři, Noc na Karlštejně, Lakomec
s Boleslavem Polívkou v titulní roli a venkovní hraní zakončí derniéra Bítls.
„Už jsme začali hrát na činoherní scéně, tu hudební rekonstruujeme, takže na
ní začneme na konci srpna, kdy uvedeme odložené premiéry,“ přibližuje ředitel Městského divadla Stanislav Moša. Diváci se tak u Mrštíků v srpnu dočkají
dvou novinek, jejichž premiéry se na jaře
nemohly uskutečnit. Od 25. srpna divadlo uvede milostnou tragédii Williama
Shakespeara Antonius a Kleopatra a od
27. srpna českou premiéru muzikálu
Grand Hotel.
Milovníci divadla ani letos nepřijdou
o další tradiční scény pod širým nebem.
Špilberk už tradičně patří opeře, zazní
třeba Nabucco či La traviata, a Letním
shakespearovským slavnostem, na Biskupském dvoře nebude ani letos chybět
Divadlo Bolka Polívky, které za diváky vyrazí i do Mikulova a Slavkova.
Letní program divadel je na str. 22
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Statečný
kovář
Aleš
Slanina
Letní večery v Brně opět patří divadlu
na Biskupském dvoře. Letošní
novinkou je pohádka O statečném
kováři. Hvězdou představení
Městského divadla Brno je Aleš
Slanina.
Po dlouhé neplánované pauze jste
konečně na scéně na Biskupském dvoře.
Vnímáte to letos jinak?
Rozhodně, celá příprava letošní premiéry O statečném kováři byla jiná než obvykle, protože jsme netušili, jestli se dočkáme toho cíle předstoupit před diváky,
respektive startovní čáry pro hraní na letní scéně. To jsem za těch 19 let, co jsem v
divadle (s Městským divadlem začal spolupracovat v roce 2001, od roku 2011 je v
angažmá – pozn. red.), ještě nezažil. Přiznávám, že jsem byl před premiérou nervózní, což nebývám.
Je pro vás role kováře Mikeše takříkajíc
za odměnu?
Je to klaďas se vším všudy, je statečný.
Hodně kolegů by asi řeklo, že hraje radši
záporné hrdiny, což často platí i u mě.
Ovšem tady je tomu jinak. Mikeš prochází celým příběhem, prožívá dobrodružství, překonává nástrahy. Vše se odehrává za doprovodu hudby Petra Ulrycha,
kterého obdivuji od dětství, každý rok
chodím na jeho vánoční koncert. Takže
hrát pod taktovkou režiséra Igora Ondříčka s hudbou Petra Ulrycha je pro mě velmi příjemný zážitek.
Máte tu filmovou pohádku rád?
Můžu říct, že jo. Jako dítě jsem ji moc nemusel, protože je hodně temná, ale i díky
hudbě patří mezi mé oblíbené, a když ji
dávají v televizi, dívám se.
Pustíte si ji i po maratonu letních
představení? Navíc kvůli zranění vašeho

kolegy vás čekají reprízy Kováře ještě na
přelomu června a července místo Tří
mušketýrů.
Klidně se na ni podívám znovu. Naše divadelní verze má trochu jiný sled scén a
od filmu se liší, takže bych je ani nesrovnával. Oproti filmu máme výhodu, protože Petr Ulrych pro nás dopsal spoustu písniček. Ve filmu je snad jen jedna píseň
a potom hudební motivy, ze kterých pro
divadelní verzi vznikly krásné nové písně, jež posouvají děj pohádky.
Inspiroval jste se v něčem u Pavla Kříže?
Vždy se snažím něco takového nedělat,
takže záměrně jsem si ji v době zkoušek
nepouštěl. Samozřejmě si pamatuji, jak
to hrál, ale myslím, že by byla hloupost
ho kopírovat.
Pavel Kříž se přijel podívat na premiéru.
Co na divadelní verzi říkal? A dal vám
nějakou hereckou radu?
Byl docela dojatý. Sám říkal, že netušil,
že se tato pohádka stane kultem, a je
moc rád, že u nás viděl i její divadelní verzi. Řekl mi, že se mu to moc líbilo, ale na
udílení hereckých rad nedošlo.

ŽÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ
VENKU NENÍ STEJNÉ.
NIKDY NEVÍTE, JESTLI VÁM
NĚJAKÝ PTÁK PŘELÉTNE
PŘES JEVIŠTĚ NEBO JESTLI
ZAČNE PRŠET.

TEXT: ZUZANA BRANDOVÁ
FOTO: ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
Jsme na letní scéně na Biskupském
dvoře. Hrajete raději tady, nebo
v divadle?
No, jak se to vezme. V divadle máme
komfort, na nějž jsme zvyklí. Nikdy tam
neprší, nefouká, nezvoní zvony. (směje
se) Na druhou stranu to všechno, co jsem
vyjmenoval, je velkým zpestřením, takže
žádné představení venku není stejné. Nikdy nevíte, jestli vám nějaký pták přelétne přes jeviště nebo jestli začne pršet.
To samozřejmě nemáme rádi, ale snažím
se představení dohrát, když to jde.
Působíte jako veselá povaha. Máte radši
komediální role, nebo si spíš zahrajete
tragickou postavu?
Skvělé je, že u nás v divadle si můžu zahrát jak v muzikálu, tak činohře, a jak komické postavy, tak i dramatické, klaďasy
i záporáky. Ta pestrost je na tom úžasná.
Nedokážu si představit, že bych byl zaškatulkovaný jako komediální typ a do smrti
hrál jen to, jak se bohužel některým hercům stává. Ale to je především ve filmu,
což mi úplně nehrozí.
Proč ne?
Přece jen do Prahy je to trošku z ruky. Kdyby byl casting v Brně, člověk to zkusí.
Když je v Praze, zabere celý den. Logicky
herci, kteří bydlí dál od Prahy, jich absolvují méně a mají menší šance na obsazení. Také učím činoherní herectví na brněnské konzervatoři a tam se nemůžu
omluvit, že dnes jedu zkusit štěstí do Prahy. V pár seriálech a filmech jsem hrál, ale
pořád mám na prvním místě divadlo.

Náš kraj

Takže teď neplánujete přestat
s divadlem a zkusit štěstí v televizních
seriálech?
Skončit s divadlem v žádném případě neplánuji. Kdyby přišla nabídka ze seriálu,
promyslel bych ji a vzal, pokud by to šlo
skloubit s divadlem. Že by to bylo na
úkor divadla, si opravdu nedokážu představit.
Poslední rok a půl propůjčujete svůj hlas
televizním postavám. Koho jste už
daboval?
Těch postav je spousta, třeba když je ve
filmu nějaký černoch a je potřeba hlubší
hlas, většinou ho dabuju. Nebo dělám
zlouny. Kvůli hlubšímu hlasu většinou
dostávám starší postavy, než jsem ve skutečnosti já. Ale nedávno jsem měl krásnou roli, ve filmu Psí poselství 2 jsem daboval duši psa, která se převtěluje přes
různé psy. Je to velmi emotivní film. Poprvé v životě – a doufám, že naposled –
jsem se v dabingu rozbrečel, což se nestává, protože si musíte hlídat text, kódy,
spoustu věcí.
Kromě netradičních rolí v dabingu
za sebou máte i netradiční obsazení
v divadle, a to žen.
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Ano, a dokonce to jeden čas začalo trošku převažovat. První byla Dafne v muzikálu Sugar!, pak jsem se s věkem přehrál z prince do zlé macechy ve Sněhurce a třetí byl transsexuál Angel v muzikálu Rent. Tyto tři role jsou absolutně odlišné, spojuje je jen to, že nosí podpatky.
Vzal byste i další ženskou roli?
Vždycky po zkoušení si říkám, že to už
snad stačilo. Na podpatcích vážně nejsem zvyklý chodit a bolí z toho záda
i nohy. (směje se) Ale zase tyto role většinou nejsou prvoplánové. Asi bych nerozlišoval, jestli ženskou, nebo mužskou postavu, ale určitě bych neváhal
vzít košatou roli, kde je skutečně co
hrát.
Kromě pohádky O statečném kováři
hrajete na Biskupském dvoře v dalších
titulech. Čeká vás perné léto?
Ano, týkají se mě skoro všechny hry. Na
letní scéně budeme hrát do půlky července a v divadle pak začínáme nějak od půlky srpna, takže prázdniny budou letos
krátké, ale důležité je, že se divadla otevřela, a budeme doufat, že také tak zůstanou.

ALEŠ SLANINA (34)

- V angažmá v Městském divadle Brno je od
roku 2010, s divadlem spolupracoval už od
roku 2001.
- Absolvoval Janáčkovu akademii múzických
umění v Brně, pět let učí činoherní herectví
na Konzervatoři Brno.
- Aktuálně na Biskupském dvoře hraje titulní
roli kováře Mikeše v pohádce
O statečném kováři, vystupuje také
v dalších představeních pod širým nebem
jako Noc na Karlštejně či Bítls.
- Od srpna ho diváci uvidí v premiéře muzikálu Grand Hotel.
- Hraje především v muzikálech (z aktuálního
repertoáru: Poslední loď, Rent, Sugar! Někdo
to rád horké nebo Ráj), ale v letošní sezoně se
objevil také na činoherní scéně MdB například
s Janem Brožkem v komedii Pro nic za nic.
- Na televizní obrazovce byl vidět například v
seriálu Kancl nebo Labyrint.
- Poslední rok a půl také dabuje filmy.

INZERCE

Slunečný jih Rakouska

Weissensee / Korutany

Dlouho jsme se nemohli dočkat a teď si konečně užíváme letní dovolenou na kolech!
Po vyjížďce se vykoupeme v příjemně teplé jezerní vodě. Dovolená na jižní
straně Alp je dokonalost sama. Korutany nikdy nezklamou. It‘s my life.

www.korutany.com
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LETNÍ PROGRAM BRNĚNSKÝCH DIVADEL
MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

Biskupský dvůr
26. a 28. 6. Noc na Karlštejně
30. 6. – 6. 7. O statečném kováři
(šest představení)
8.–10. 7. Lakomec
12.–15. 7. Bítls
Činoherní scéna
Od 25. srpna Antonius a Kleopatra – milostná tragédie Williama Shakespeara v hlavních
rolích s Petrem Gazdíkem a Ivanou Vaňkovou
Hudební scéna
Od 27. srpna Grand Hotel – elegantně excentrický muzikál

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO

30. 6. Lazebník sevillský (opera), Špilberk
2. 7. a 30. 8. Nabucco (opera), Špilberk
3. 7. La traviata (opera), Špilberk
8. 8. Radio and Juliet (balet) – premiéra
v Mahenově divadle, dále 9. a 10. 8.
9. 8. Prodaná nevěsta (opera), Janáčkovo divadlo
12., 13. a 17. 8. Romeo a Julie (balet), Janáčkovo divadlo
15. 8. Rusalka (opera), Janáčkovo divadlo

INZERCE

vybraných

19. a 20. 8. Liliom (činohra) – předpremiéra,
Mahenovo divadlo
21. a 22. 8. Velmi, velmi, velmi temný příběh
(činohra) – předpremiéra, Reduta
22. a 23. 8. Ferda Mravenec (opera) – premiéra, Janáčkovo divadlo
26. a 27. 8. Idomeneus (činohra) – předpremiéra, Reduta
28. 8. Madama Butterfly (opera), Janáčkovo
divadlo
28. a 29. 8. Slaměný klobouk (činohra) –
předpremiéra, Mahenovo divadlo
29. 8. Carmen (opera), Špilberk

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI

21.–23. 7. Zimní pohádka
28. a 29. 7. Mnoho povyku pro nic
30. a 31. 7. Hamlet
2. a 3. 8. Veselé paničky windsorské
5. a 6. 8. Zkrocení zlé ženy

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

Biskupský dvůr
20. 7. DNA
21. 7. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
22. 7. Rebelky

23. 7. Lordi
24. 7. koncert Moniky Absolonové
25. 7. Drobečky z perníku
26. 7. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
27. 7. Na poslední chvíli
28. 7. Dokud nás milenky nerozdělí
29. 7. a 30. 7. Vysavač (Studio DVA divadlo)
31. 7. Otevřené manželství (Studio DVA divadlo)
1. 8. Pavol Seriš: Pozemšťan
Zámek Slavkov-Austerlitz, nádvoří
6. 7. a 7. 7. Šašek a syn
8. 7. Srnky
Amfiteátr, Mikulov
13. 7. a 14. 7. DNA
15. 7. Caveman
16. 7. Kutloch aneb I muži mají své dny
(Studio DVA divadlo)
17. 7. Vězeň na druhé avenue

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

25. 8. Turnový háj – činoherní koncert
27. 8. Cirkus Abrafrk – hra pro děti
28. 8. Zkušebna – improvizační cyklus provázkovských herců. Program v rámci přehlídky Provázek.open divadlo ještě v následujících dnech doplní.

Náš kraj
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▼ PREZENTACE MĚSTA BRNA

Primátorka zve
tuzemské turisty:
Přijeďte do Brna!

V

zhledem k tomu, že možnosti
cestování za hranice budou během léta téměř jistě nějak omezené, Brno se těší především
na tuzemské turisty. Atraktivní
letní nabídka myslí i na místní obyvatele,
kteří tentokrát zůstanou doma. Všechny
podstatné informace, kam se vydat a co
prožít, budou k dispozici na webových
stránkách www.gotobrno.cz, jež spravuje turistické informační centrum. „A právě TIC Brno by mělo být tím nejdůležitějším pomocníkem při výběru míst a zážitků,“ říká primátorka města Brna Markéta
Vaňková.

Sto lidí, sto chutí… Přesto, jaká jsou
podle vás největší lákadla?
Když už jsme u těch chutí, tak chloubou
města je jeho pestrá gastronomická nabídka, kterou asi nejlépe vystihuje slogan
Ochutnejte svět za dobrou cenu.
Zcela jistě jsme atraktivní také díky architektuře. Vilu Tugendhat sice asi zná
každý, ale ne každý už v ní kvůli obrovskému zájmu zvláště zahraničních návštěvníků byl. Letos tu možnost díky rozšířené
turistické kartě BRNOPAS dostane. Čerstvou novinkou je propojení její zahrady
se zahradou sousední Löw-Beerovy vily.
Startuje i projekt Brno INdustrial, díky němuž bude možné prozkoumat město od
podzemí až po komíny a od zakladatelů
textilního průmyslu až po současné módní značky.
Jsme městem hudby a kultury – však
také Brno získalo od UNESCO prestižní titul Kreativní město hudby. Této dobré
pověsti dostojíme i přes stále platná omezení počtu shromážděných lidí, návštěvníci se mohou těšit na dva měsíce trvající
Festival UPROSTŘED nebo na srpnový
Maraton hudby Brno. Ve městě se bude
zkrátka celé léto hrát doslova na každém
rohu. Netypicky již v srpnu budou pravidelně uvádět své inscenace všechny soubory Národního divadla Brno – hrát se
bude v Mahenově divadle, v Redutě, na
Špilberku a samozřejmě v Janáčkově divadle, které by pozornosti návštěvníků
nemělo uniknout hned ze dvou důvodů.
Samotná budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí za více než 600 milionů korun
a na dalších 100 milionů přišlo vnitřní vybavení. Důsledně jsme dbali na zachování původní podoby ze 60. let nebo na ná-

vrat k ní, takže reprezentativní prostory
jsou mimořádně komplexní ukázkou dobového designu. A kdo nejezdí do Brna
často, možná ještě neviděl unikátní světelnou vodní stěnu, která tvoří dominantu celého parku kolem divadla.
Nedávná zkušenost s nutností dodržovat sociální distanci nám připomněla
i to, jak zelené Brno a jeho okolí je – na
přehradě je krásně, máme Denisovy
sady, Tyršův sad, park okolo hradu Špilberku či unikátní krajinný park Lužánky,
který byl založen – jako jeden z prvních
veřejných parků ve střední Evropě – už
koncem 18. století. Na dosah od centra je
spousta lesů a mnoho zajímavých cílů
pro pěší turistiku včetně různých poznávacích stezek.
Dá se v Brně podle vás prožít třeba
týdenní dovolená?
Určitě ano. Stejně tak zde smysluplně
mohou strávit čas rodiny s dětmi, páry či
aktivní senioři. Většina naší nabídky je
zvolena právě s ohledem na různorodost
požadavků a očekávání. Jako turista oceníte komfort a širokou nabídku ubytování, jedinečnou a pestrou gastro scénu
a nabitý večerní či noční program. V centru města si vychutnáte jeho pohodovou,
a přesto živou atmosféru a budete mít
všechny hlavní turistické cíle přímo na
dosah. Pokud budete mít času víc, je
plno úžasných míst v okolí a vůbec na
celé jižní Moravě, která stojí za to při výletech z Brna objevit.
Váš tip pro někoho, kdo přijede jako
turista do Brna vůbec poprvé?
V Brně prostě musíte vidět Špilberk včetně nově otevřeného lapidária v opravených vodojemech, vilu Tugendhat a katedrálu sv. Petra a Pavla, dát si pár božských zmrzlinových kopečků na Zelném
trhu a odtud se vydat do brněnského podzemí. Já sama si neumím představit večerní Brno bez zastávky na Jakubáku. To
je vžitý název pro Jakubské náměstí, které má pověst centra společenského života s kosmopolitní a pulzující atmosférou
danou i tím, že hosté přilehlých podniků
posedávají na obrubnících – těžko se to
popisuje, lepší je to zažít.
A pak už je to spíš podle zájmu. Doporučím zoologickou zahradu, naše slavné
architektonické skvosty, hrad Veveří

MARKÉTA VAŇKOVÁ PRIMÁTORKA MĚSTA BRNA.

a plavbu po Brněnské přehradě, zvláště
když začátkem července bude její hladinu brázdit zrekonstruovaná loď Morava.
Naopak častý a Brna znalý návštěvník
může vyrazit kam?
Určitě doporučuji prozkoumat naši industriální historii, kterou jsem zmínila.
Ochutnávka aktuální nabídky bister, kaváren a restaurací by taky v programu
chybět neměla. Prakticky v jakémkoliv
věku se dá vyrazit i na kolo. Podél řeky až
do Vídně, řečeno s nadsázkou. Ale taky
na terénní přírodní tratě, tedy na takzvané single traily, do Mariánského údolí
nebo na Jedovnické stezky kousek od
Brna. Možností výletů do okolí města je
opravdu hodně – jako tip nabídnu třeba
Archeopark Pavlov, což je unikátní muzeum ukryté pod zemí v místě, kde před
30 tisíci lety žili lovci mamutů. Budova
také získala několik ocenění především
za svoji jedinečnou a moderní architekturu.
Pro Brňáka budete mít také zajímavou
nabídku?
Spíš radu – prozkoumejte a objevujte své
město, poptejte se kamarádů a příbuzných, kde je co hezkého a zajímavého.
Znáte všichni krásný výhled z Hádů, kde
jste ve městě a současně v chráněné krajinné oblasti? A víte, že je tam i lamacentrum? Už jste byli v Jurkovičově vile, podívali se kousek od ní na kolonii Nový dům
a prošli se po Wilsonově lese? Kdy jste naposledy byli na Medláneckém kopci? Dívali jste se na internet na Brněnský architektonický manuál a našli jste si tam zajímavý tip, kam se vydat? Brno je totiž velké a má mnoho pozoruhodných čtvrtí,
parků, míst, budov, a dokonce i roklí!
Další možností jsou cykly tematických
komentovaných prohlídek, které chystá
TIC Brno. Je to příležitost poznat historii,
slavné osobnosti a vydat se mimo centrum a o městě se něco dozvědět.

Lepší než prázdniny v Římě
je dovolená v Brně!

P

rázdniny v Římě letos asi nestrávíme, ale proč si nevyrazit do
Brna, které stejně jako italská
metropole nabízí atraktivní
mix hudby v ulicích města, unikátní architektury historické i současné
a výtečného jídla a pití? Brno je městem
architektury, především funkcionalistické a také industriální, městem objevné
gastronomie, kterou pro vás mapuje průvodce Gourmet Brno, a městem hudby,
což potvrdilo dokonce UNESCO! Poznávat ho můžete s profesionálními průvodci při pěších prohlídkách nebo projížďkách minibusem a také samostatně a finančně výhodně díky BRNOPASu. Ten
vám spolu s turistickým portálem GOtoBRNO.cz poradí, co v Brně určitě nevynechat, navíc nabídne zajímavé slevy na
vstupném a některá místa dokonce zdarma.

GOURMET BRNO
Jihomoravská metropole je známá jako
město kaváren a požitkářského života.
Gastronomické podniky budované místními nadšenci i profesionály tady rostou
jako houby po dešti – a po letošním roce
se možná bude říkat, že jako zahrádky
v Brně po koronavirové krizi. Město je
jich plné, jak těch kavárenských, tak restauračních, a ochutnat tam můžete nejen dobrou kávu, víno, pivo, ale i kuchyni
domácí a světovou, včetně té italské.
Buon appetito! Místní gastronomickou
scénou vás provede průvodce Gourmet
Brno, který je k dispozici také v online
verzi na portálu GOtoBRNO.cz v sekci
Ochutnejte Brno.
BRNO INDUSTRIAL
Je mezi vámi někdo, kdo nezná vilu Tugendhat? A víte, že v Brně se nachází
mnohem víc funkcionalistických památek? A že letos navíc toto město plné uni-

kátní architektury tahá za nitky textilního průmyslu? Projekt Brno INdustrial
představuje Brno zcela novou optikou.
Nabízí mix historických souvislostí, průmyslových památek a fungujících staveb,
příběhů i současného kreativního dění.
Pořadatelé zvou na komentované prohlídky, projížďky minibusem a přednášky, a to nejen ty, kteří chtějí rozšířit své
portfolio historických památek o nějakou tu novinku. Poznejte s nimi město,
které stálo téměř tři století v čele světového textilního průmyslu! Více informací
na www.brnoindustrial.cz.

MĚSTO HUDBY UNESCO
Brno se jako jediné město u nás chlubí
prestižním titulem Kreativní město hudby UNESCO a v létě je díky několika pouličním festivalům jeho centrum doslova plné hudby. Po celou dobu prázdnin
pořádá festival UPROSTŘED v ulicích,
na náměstích a dalších nevšedních místech desítky koncertů a letos jeho nabídku posílí také venkovní klubová linka.
Maraton hudby Brno opět promění centrum města během čtyř srpnových dnů
na jedno velké pódium a nabídne atraktivní mix hudebních žánrů včetně originálních koncertů v pouličních pokojích
od známé výtvarnice Kateřiny Šedé.
A pozor! Letos si v brněnských ulicích
budete moct vychutnat dokonce atmosféru brazilských karnevalů, a to na přelomu července a srpna díky festivalu
Brasil Fest Brno. Veškeré aktuální informace o kulturním dění v Brně najdete
na portálu GOtoBRNO.cz v sekci Bavte
se v Brně a v časopisu KAM v Brně, který je k dispozici na infocentrech.
Brno můžete navštívit sami, ve dvou,
s partou přátel i s rodinou. Každý si tady
najde to své a všechny jistě okouzlí přátelská atmosféra města i vstřícnost jeho
obyvatel. Nabízí historické památky

i současnou architekturu, množství muzeí, galerií, festivalů, pověstí, nechybí
nádherné parky a fontány, koupaliště,
přehrada, hvězdárna, science centrum,
zoo, výtečné jídlo a pití, tak akorát živé
historické centrum a všechno toto je tu
příjemně blízko. Prozkoumat můžete brněnské podzemí, ale také se na město
podívat z nadhledu množství vyhlídek.
A víte, že Brno je jediným městem na
světě, kde odbíjí poledne v jedenáct hodin?
Díky službám TIC BRNO můžete město poznávat buď individuálně, s pomocí desítek tištěných průvodců, které
jsou k dispozici zdarma, nebo si informace nastudujte předem v klidu domova na turistickém portálu GOtoBRNO.cz. K dispozici jsou vám samozřejmě i zaměstnanci pěti infocenter, z ichž
jedno se nachází přímo pod věží Staré
radnice, ze které je nádherný výhled na
celé město, a uvidíte zde taky proslulého brněnského draka a dřevěné kolo. S
městem vás mohou seznámit také profesionální průvodci TIC BRNO na pěších prohlídkách nebo při cestě pohodlným turistickým minibusem. Je jen na
vás, jakým způsobem město ochutnáte,
ale určitě jej při svých letních cestách
nevynechejte!
www.gotobrno.cz
Gourmet Brno
www.gourmetbrno.cz
Brno INdustrial
www.brnoindustrial.cz
Festival UPROSTŘED
16. 6. – 9. 9. 2020
Brasil Fest Brno
30. 7. – 2. 8. 2020
Maraton hudby Brno
13.–16. 8. 2020
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Brno INdustrial 2020

B

rno letos tahá za nitky textilního průmyslu a projekt Brno INdustrial představuje známou
moravskou metropoli novou
optikou. Nabízí mix historických souvislostí, průmyslových památek
a fungujících staveb, příběhů i současného kreativního dění. Pořadatelé zvou na
řadu prohlídek a přednášek nejen milovníky architektury a netradičních zážitků,
ale i ty, kteří chtějí rozšířit své portfolio
historických památek o nějakou novinku.
České země patřily k těm nejprůmyslovějším v Evropě. V Brně sice nenajdete
žádné doly, hutě či železárny, přesto
město stálo v čele světového průmyslu
téměř tři století. V čele textilního průmyslu. „Z tohoto období nám zbylo několik
budov, několik příběhů, které v roce
2020 představujeme. Téma pojímáme
rozmanitěji a kromě historie textilního
průmyslu navazujeme současností, kreativními průmysly a průmyslovými stavbami v Brně, které nám denně pomáhají
v plynulém fungování města,“ zve do
Brna Jana Janulíková, ředitelka TIC
Brno.
Industriální Brno můžete poznávat
pěšky i z pohodlí turistického minibusu!
Samostatně se můžete projít stezkou
Poznejte moravský Manchester i zbrusu
novou Industriální stezkou u řeky Svitavy, která bude odhalena na začátku letošních prázdnin. Moravský Manchester si
dokonce můžete zahrát jako poznávací
hru, která je určená pro 2–5 hráčů starších 10 let a můžete v ní soutěžit i s ostatními týmy.
Profesionálními průvodci jste zváni na
tři komentované prohlídkové trasy a na
jednu komentovanou projížďku. Těšit se
můžete na to, jak se vydáte Šalinou mo-

SCHOELLERŮV PALÁC

ravským Manchesterem, projedete se minibusem okolo paláců průmyslové aristokracie a projdete se Okolo řeky přes Cejl
a Křenovou nebo Z Ameriky až na Staré
Brno.
Pokud si v rámci svého cestování rádi
rozšiřujete obzory i na odborných přednáškách, pak pro vás má Brno INdustrial
zajímavou nabídku. Můžete se dozvědět
například něco o módě z Brna a vlněných tkaninách z brněnských továren
z období mezi lety 1880 až 1940 nebo poznat životní příběhy rodin brněnských
textilních továrníků Tugendhat, Löw-Beer a Stiassni.

BÝVALÁ BAREVNA FIRMY DAVID HECHT

KOTELNA
PARNÍHO STROJE
BÝVALÉ TEXTILKY
FRITSCH & CO.

KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY
Díky projektu Brno INdustrial prozkoumáte město od podzemí až po komíny
a od zakladatelů textilního průmyslu až
po současné módní značky.
Termíny prohlídek a přednášek najdete na webových stránkách projektu, stačí
si jen vybrat a vyrazit do Brna.
V Brně vás přivítá zbrusu nový tištěný
průvodce současnou módou Designový
kousek z Brna, v plánu je autentický průvodce TO JE BRNO III. nebo revitalizace
či otevření nových prostor brněnského
podzemí. Zkrátka, i pokud už jste v Brně
byli, přijeďte znovu a město poznáte
zase z nové perspektivy!

Šalinou moravským Manchesterem
Netradičně pojatá prohlídka se zapojením „Elektrische Linie“ – tedy tramvaje –
začíná v Obřanech, ukáže průmyslové
předměstí u řeky Svitavy, dále Vlněnu
a vyvrcholí na brněnském výstavišti.
Okolo řeky přes Cejl a Křenovou
Okruh začíná u Zbrojovky, zabrousí do
Zábrdovic, projde kolem ikonických fabrik Kemky nebo aktuálně rekonstruované
Soxhletovy přádelny a po Vlhké dorazí
až k podmanivému areálu Mosilany.
Z Ameriky až na Staré Brno
Začneme u bývalého skladu exotického
zboží zvaného Malá Amerika a vyrazíme
vstříc Starému Brnu a Svratce. Nemineme zbořeninu VKUSu u Mendlova náměstí nebo křivolaké uličky areálu nemocnice
u sv. Anny.
Paláce průmyslové aristokracie
Po šalině a „pěškobusu“ vás povozíme
taky turistickým minibusem, a to po reprezentativních sídlech prominentních
průmyslníků. Budete překvapeni, za co
všechno Brno vděčí své textilní historii.
Brněnskému industriálu se letos věnuje
i architektonický festival Open House
Brno a mezinárodní událost Dny evropského dědictví. Stejně jako přednáškový
cyklus v Technickém muzeu v Brně přijdou na řadu na podzim. Sledujte web
Brno INdustrial a dozvíte se včas více.
Termíny prohlídek, podrobnosti k programu a rezervaci vstupenek najdete na
webu projektu nebo infocentrech TIC
Brno.
www.brnoindustrial.cz
Foto na stránce ©TIC BRNO Jan Pochylý
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ZOO BRNO
ZAPLNILA
MLÁĎATA
Hned první den po opětovném zpřístupnění
se mohli chovatelé i návštěvníci zoo podívat
na dva čerstvé přírůstky. „Přímo v den otevření přišla na svět dvojčata mary stepní. Oběma
se vede skvěle a všichni zájemci je mohou vidět u výběhu v sousedství dolní točny vláčku.
Mary se v Zoo Brno rozmnožují pravidelně, důkazem jsou i další tři letošní mláďata,“ uvedl
mluvčí brněnské zoo Michal Vaňáč.
Živo bylo také v Beringii. Na začátku května
se rozrostlo stádo sobů polárních – s ostatními se velmi rychle seznámila samička Josefínka. Kousek od této expozice se v rozlehlém výběhu prohání i mláďata vlků arktických. U papoušků v Exotáriu hlásí tři mláďata vazy velké,
o kousek dál jsou k vidění dvě malé bizoní samičky a rozhodně se vyplatí mrknout do průchozí expozice klokanů. V půlce května poprvé vyskočil z vaku malý klokan bažinný, který už se nyní pohybuje po celé expozici. Stejně jako mládě klokana žlutonohého. Tento
druh chovají v Brně jako jediní v zemi.
Jsou tak naštěstí pryč časy, kdy zoo zela
prázdnotou a chodili tam jen zaměstnanci
starající se o zvířata. V současnosti už je plně
otevřená, fungují všechny pokladny, odstavné plochy, stánky se suvenýry i občerstvením
a každý den jezdí oblíbený zoo vláček.
V průběhu roku 2020 se mohou návštěvníci
těšit na otevření dvou nových staveb.

VLK ARKTICKÝ
V ROZSÁHLÉM VÝBĚHU
LZE PŘI TROŠE ŠTĚSTÍ
SPATŘIT MALÁ VLČATA.

Nejviditelnější bude zprovoznění nového bazénu v expozici ledních medvědů. Po dokončení, které je naplánováno na léto, bude moci
medvědice Cora využít hlubší a větší nádrž,
jež lépe naváže na stávající svah. V přilehlém
prostoru také přibudou umělé skály doplňující přírodní skalní masiv.
Více místa budou mít také žirafy. Nová přístavba se bude skládat ze dvou hlavních částí
– tou první budou dvě nové stáje pro žirafy,
které budou zapadat do už vybudovaných

VIDA! MÁ VENKOVNÍ EXPOZICI
Brněnský zábavní vědecký park VIDA! se otevřel po téměř třech měsících. V pauze připravoval venkovní expozici. „Všem, kteří rádi objevují,
jak funguje svět kolem nás, nyní nabízíme nejen vnitřní expozici, ale
i možnost užít si radost z poznávání pod širým nebem,“ řekl ředitel
VIDA! Lukáš Richter. Zájemci si tady třeba vyzkouší kreslení slunečními
paprsky. Zjistí, jak náročné je uzdvihnout sám sebe. Seznámí se s hučícím kamenem, tlakovou fontánou nebo otestují akustické uši. Možnost
navštívit venkovní expozici je součástí běžné vstupenky. Další novinkou VIDA! je jedinečný 3D film Dinosauři, který představuje Antarktidu
jako domov pravěkých ještěrů.

NECHTE SE UNÉST VESMÍREM
V Hvězdárně a planetáriu Brno můžete poznávat vesmír mnoha způsoby. Ať už své oči vyzbrojíte špičkovými dalekohledy, nebo hi-tech 3D
brýlemi. Se Zrozením planety Země 2D se v digitáriu vydáte po stopách
stvoření – nahlédnete do kuchyně, ve které se uvařilo nejen Slunce, ale
celá Sluneční soustava. S představením Vesmír 3D podniknete cestu napříč naší Galaxií. Přímo nad vámi proletí ty největší i nejmenší stálice. Mlhoviny, ve kterých hvězdy vznikají, stejně jako oblaka horkého plynu, v
nichž zanikají. Přijdete-li v létě na komentované pozorování hvězdné oblohy, na vlastní oči se přesvědčíte o existenci kráterů na Měsíci či nápadných i nenápadných planetách. Více na www.hvezdarna.cz.

objektů v Africké vesnici. Nejvíc vidět ale
bude vyhlídková věž, odkud budou moci návštěvníci pozorovat žirafy i ve stájích.
„Slibujeme si od toho zatraktivnění zahrady
v zimních měsících, kdy bylo možné se do
tepla schovat pouze v Exotáriu a v Tropickém království,“ doplnil vedoucí technického
úseku Zoo Brno Miroslav Janota.
A ještě jeden tip na závěr. Pokud si koupíte turistickou kartu BRNOPAS, máte vstup do Zoo
Brno zdarma.

V LÉTĚ DO KNIHOVNY
ZA VZDĚLÁNÍM I ZÁBAVOU
Knihovna Jiřího Mahena v Brně připravila na prázdniny řadu pořadů pro děti i pro dospělé. Léto plné čar a kouzel v Mahence se
bude konat pro odvážné čtenáře každou středu v Knihovně pro
děti a mládež. Děti od 8 do 12 let si mohou užít magický den plný
čarodějných knih a úkolů. Čtení s tetou Bětou – naše teta Běta se
o prázdninách nudí, proto si pro ty nejmenší děti připravila dopolední pohodové čtení. Každé úterý od 10 hodin budeme číst z oblíbených knih pro děti. Chybět nebude ani Letní soutěž: Mystery
book – kdo se chce zúčastnit, musí si vyzvednout u pultu v Knihovně pro děti a mládež tajemný balíček. Co na děti od 8 let věku v balíčku čeká? To je jedna velká záhada! V TEENu čekají na starší děti
Herní úterky – letní úterky jsou v knihovně pro mládež věnovány
hrám. Mezi 12. a 16. hodinou je možné si zahrát tradiční deskové hry
a milovníci elektroniky budou mít prostor ke hraní na konzoli
X-box. Kdo si chce přes prázdniny procvičit angličtinu, může se zastavit v TEENu na akci Let’s talk!, kde bude možné konverzovat
s rodilým mluvčím, každý čtvrtek od 15 hodin. Po nucené přestávce
se do knihovny vrací Manga anime klub – odpoledne věnované japonským komiksům a kresleným seriálům. Každé druhé pondělí od
16.00 do 18.00 hodin patří Dětská klubovna příznivcům tohoto žánru. Všechny akce pro děti se konají ve 3. NP v prostorách Knihovny
pro děti a mládež/Dětské klubovně, a to pravidelně 7. červencem
počínaje. Více informací na www.kjm.cz.
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LÉTO V BRNĚNSKÉM
DOMĚ UMĚNÍ

PO STOPÁCH ADOLFA LOOSE
AŽ DO BAUEROVA ZÁMEČKU

Dům umění města Brna nabídne v létě milovníkům umění nejen výstavy. Na nádvoří renesančního Domu pánů z Kunštátu bude možné navštívit také výtvarné workshopy pro malé i velké,
performance, architektonické letní kino a koncerty. V Domě umění na Malinovského náměstí
bude po celý červenec otevřena prodloužená výstava sochaře, performera a básníka Martina
Zeta s názvem Sochař Miloš Zet – zdi, sokly a makety. Zet tuto rozsáhlou prostorovou instalaci věnuje dílu svého otce, jehož tvorba byla spjata s
oficiální kulturou komunistického Československa. V druhé výstavní budově, v renesančním paláci Domu pánů z Kunštátu, je pro letní návštěvníky připravena výstava Jolany Havelkové a autorů s názvem Šest pohlednic. Již 25 let oslovuje fotografka Jolana Havelková umělce, umělkyně,
studenty, přátele i náhodné známé k tvůrčí reakci na šest stejných pohlednic s motivem jedné z
jejích černobílých fotografií. Výstava v Domě
pánů z Kunštátu představí díla více než 150 autorek a autorů, kteří různými způsoby na šest pohlednic reagovali.

Brněnský architektonický manuál připravuje k výročí 150 let od narození Adolfa Loose novou stezku „Po stopách Adolfa Loose“ (online na webu www.bam.brno.cz od července
2020). K již existujícím stezkám po meziválečné brněnské architektuře přibude nová trasa, která provede návštěvníka širším centrem Brna a upozorní ho na místa, která jsou s životem Adolfa Loose spojena. Přestože jedinou dochovanou a zároveň přístupnou
Loosovou realizací v Brně je mramorový sál Bauerova zámečku, podařilo se autorkám,
Janě Kořínkové a Pavle Cenkové, dát dohromady kolem dvaceti zastavení, včetně několika tipů na vzdálenější výlety (Hrušovany u Brna, Nedvědice).
Výchozím bodem je nový pomník Adolfa Loose, který bude umístěn přibližně tam, kde
původně stál Loosův rodný dům – sochařská a kamenická dílna jeho otce, Adolfa Loose
st. Několik zastavení je věnováno právě i málo známým sochařským zakázkám tohoto
úspěšného brněnského podniku (ať už přímo dílům Adolfa Loose st., nebo jeho spolupracovníků), např. výzdoba fasády Ústavního soudu a Hudební fakulty JAMU, vybrané příklady náhrobků na ústředním a židovském hřbitově ad.
Než se návštěvník dostane k zámečku, který je pomyslným „zlatým hřebem“ stezky, zjistí, kde Adolf Loos studoval (Druhé německé c. k. státní gymnasium a Císařsko-královská
vyšší německá státní průmyslová škola v Brně, dnes budovy Magistrátu města Brna na
Dominikánském náměstí a v Husově ul.), kde přednášel, kde se setkával s přáteli a které
stavby jsou inspirovány Loosovým proslulým „raumplanem“ (cukrárna Kolbaba, hotel
Avion, Kavárna Savoy). Prostřednictvím textů doplněných o archiválie přiblíží stezka i nerealizovaný „dům na střeše“ v Sedlákově ulici, veřejnosti nepřístupnou přestavbu domu
Karla Herolda v Jiráskově ulici nebo rodinné domky v Alešově ulici, využívající
Loosovy konstrukční principy. Během prázdnin bude každý čtvrtek probíhat komentovaná procházka, začátek je vždy v 18 hodin na nádvoří Domu pánů z Kunštátu.
Bauerův zámeček: Místo v čase a prostoru
Výstava v tzv. Bauerově zámečku, BVV, od 16. července 2020, otevřeno každý čtvrtek
od 16 do 19 hod a v sobotu a neděli od 10 do 19 hod.
Bauerův zámeček byl donedávna známý jen odborné veřejnosti jako jediná částečně dochovaná realizace Adolfa Loose v Brně, stojící na okraji areálu výstaviště, tak trochu ve
stínu obdivovaných funkcionalistických výstavních pavilonů. Díky badatelské činnosti historičky umění Jany Kořínkové, navazující na systematický výzkum o činnosti Adolfa Loose v jeho rodném městě, kterému se věnují kurátoři Muzea města Brna Dagmar Černoušková a Jindřich Chatrný, se daří postupně rekonstruovat pohnutou historii samotného zámečku, životní osudy majitele, ale i rozsah Loosových úprav, které byly zřejmě daleko větší, než se dosud předpokládalo.
Současná výstava divákovi přiblíží historii místa od jeho vzniku v roce 1815, kdy byl zámeček jedinou stavbou v rozlehlé zemědělské oblasti, aby se později stal sídlem Bauerovy
rodiny, kolem něhož vyrostl moderní cukrovar a s Brnem ho spojila nově zbudovaná tramvajová dráha. Součástí areálu se na konci 19. století stal také velodrom.

MORAVSKÁ GALERIE
ZVE NA UMĚNÍ I PIVO

Moravská galerie po spuštění provozu zahájila
program na nádvoří Pražákova paláce s názvem
BEER IS HERE. Navazuje na stálou expozici poválečného umění ART IS HERE, vrací se k umělecké
pospolitosti v období normalizace, pro niž bylo
pivo a hospoda místem umělecké i občanské
svobody. Na nádvoří Pražákova paláce tak bude
vždy od středy do pátku k dispozici Výčep u Pražáků, každý čtvrtek pak vystoupí různí umělci
spjatí právě s érou normalizace. Budou se tu střídat autorská čtení, přednášky, koncerty nebo
promítání filmů. Za uměním můžete vyrazit i do
Místodržitelského paláce na Moravském náměstí, kde je pouze za dobrovolné vstupné k vidění
expozice umění 19. století Brno předměstí Vídně.
Pokud si chcete odpočinout od rušného centra,
stačí vyrazit do Žabovřesk, kde najdete unikátní
architektonickou památku z období secese,
Jurkovičovu vilu. Můžete posedět v romantické
zahradě i zhlédnout dílo přední české umělkyně
a designérky Evy Eisler a slovenského sochaře
Petera Demka.

Náš kraj
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DĚTI SE VYŘÁDÍ, NA TÁBOŘE
MŮŽOU BÝT HERCI I ZÁCHRANÁŘI

Po dlouhých dnech doma, bez školy i kamarádů
bude v Brně léto, jak se patří. Na příměstských táborech jsou ještě volná místa a děti s rodiči tak mohou
vybírat tvořivé, sportovní, plné výzev, výletů a zážitků. Bruno family park pořádá třeba youtuberský příměstský tábor pro malé nadšence do nových technologií, dále je v nabídce taneční tábor nebo tábor
zaměřený na známé dětské filmy a pohádky. V nabídce nechybí ani tábor plný pokusů pro nadějné
vědce nebo se zaměřením na vesmír nejen pro ty,
jejichž snem je stát se kosmonautem. Ve Středisku
volného času Lužánky pak mohou rodiče pro své
děti vybírat z příměstských táborů pořádaných na
deseti místech v Brně a okolí. Výběr je tematicky
pestrý. Děti mohou strávit léto jako Tarzani, užít si
slávu jako herec na jevišti, umělec v ateliéru, kouzlit
s nůžkami, se dřevem nebo textilem, vyzkoušet si,
jaké je to být záchranářem, a naučit se základy první pomoci, sebeobrany, elektroniky nebo třeba hru
na africké bubny.

BASKETBAL NEBO TEQBALL
SE HRAJE NA VÝSTAVIŠTI

Nové místo pro sportovní vyžití venku ve
městě vzniklo v areálu brněnského výstaviště. Lidé si sem mohou přijít zasportovat až
do konce prázdnin a vyzkoušet si i neobvyklé sporty. Nové sportoviště vzniklo poblíž
pavilonu P. V areálu najdou lidé deset stolů
na stolní tenis, tři basketbalová hřiště i šest
teqballových stolů, na nichž mohou vyzkoušet kombinaci fotbalu a stolního tenisu.
K dispozici jsou i dvě hřiště pro streetball.
Zdarma si mohou půjčit míče a rakety. Zájemci si mohou přijít protáhnout tělo od 9
do 20 hodin, vstup je zdarma. Dobrou zprávou je, že není potřeba mít žádnou rezervaci. Jelikož je na každou disciplínu k dispozici více sportovišť, mělo by se dostat na
všechny zájemce.

DO LETNÍHO KINA
NA ŠPILBERK I RADNICI

Sledování filmů pod širým nebem nabízí
o letních večerech hrad Špilberk i nádvoří
radnice Brna-střed. Na Špilberku se promítá několikrát týdně a na plátně se střídají
snímky rozmanitých žánrů od komedií přes
pohádky až po akční filmy. Na programu
jsou třeba Rivalové, Teroristka nebo
Tři bratři. A kdo se nemůže rozhodnout,
ať zkusí letošní novinku – úterní promítání
naslepo. Pokud se někomu film nebude líbit, do 20 minut může odejít a vrátí se mu
vstupné, které vyjde na 100 korun.
Ode dneška je denně v provozu také kino
na nádvoří radnice Brna-střed. Tady se
bude promítat třeba dokument V síti či Oscary oceněný snímek Tenkrát v Hollywoodu. Filmy letos doplní i taneční večery.
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Výroba a prodej krmných směsí
pro hospodářská zvířata
krmivo na Váš dvůr

Drůbež
Prasata
Králíci
Ostatní
www.afeedmix.cz

NA STADIONU ZA LUŽÁNKAMI
BUDE BAVIT LETOKRUH

Zrušené prázdninové plány vynahradí
všem Brňanům toužícím po hudebním zážitku festival Letokruh. Tato jedinečná akce
odstartuje 15. července a láká na čtyřdenní
program plný českých a slovenských interpretů. Každý den bude zasvěcený jinému
hudebnímu žánru a za cenu jednoho koncertu si návštěvníci poslechnou hned tři vystupující. Na stadion za Lužánkami tak dorazí
brněnský rodák Calin, Marek Ztracený, Rybičky 48 nebo skupina Mirai. Aby festival
splňoval bezpečnostní opatření, má striktně omezenou kapacitu. Předprodej vstupenek probíhá na webových stránkách
www.brno.letokruh.cz. Festival Letokruh
ale Brnem nekončí, v průběhu prázdnin se
přesune i do Prahy a Hradce Králové.
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Na zámek i po
stopách horníků

L

eží kousek od Brna a láká nejen
na bohatou hornickou historii,
ale také na turisty méně obléhané památky. Udělejte si výlet do
Mikroregionu Kahan a navštivte
třeba zámek v Rosicích nebo těžní věž
Simson ve Zbýšově.
Přestože poslední vozík černého uhlí
vyjel z dolů Rosicko-Oslavanska teprve
před 28 lety, o hornické minulosti této oblasti mnoho lidí ani netuší.
Příležitost poznat, jak se uhlí dobývalo, co všechno havíři potřebovali i jak se
chránili, mají návštěvníci ve zbýšovské
těžní věži dolu Simson. Ta bude přístupná ve dnech 18. července a 15. srpna, kdy
se koná akce S párou za horníky. „Pro
tyto dny bude jinak nepřístupná budova
exkluzivně otevřena,“ uvedl Karel Novotný z Vlastivědného spolku Zbýšov.
V nitru věže uvidí zájemci pozůstatky
samotného těžního systému a prohléd-

nou si exponáty, které se podařilo nadšencům a bývalým havířům ze spolku shromáždit, je zde podrobně popsaná historie
dobývání uhlí na Rosicko-Oslavansku.
Muzeum průmyslových železnic uspořádá projížďky motorovou důlní soupravou s osobními vozy pro horníky. Ve zbýšovském areálu budou z depa vytaženy
další důlní lokomotivy a vozy. Velkou
atrakcí je parní mašina Henschel z roku
1913, která bude vozit osobní vlaky po regionální úzkorozchodné železnici do Zastávky a zpět. Důlní dieselová lokomotiva
posviští na půlce trasy, mezi Zbýšovem a
Babicemi.

V ROSICÍCH JE I ATOMOVÝ KRYT
Základem výletu S párou za horníky je
trasa Zastávka–Babice–Zbýšov. Kdo by
ale chtěl poznat i další místa, může si vyšlápnout třeba na zbýšovskou či babickou haldu nebo se vypravit na zámek do
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nedalekých Rosic. Ten se vyznačuje jedním unikátem – jde totiž o jediný renesanční zámek s vlastním protiatomovým
krytem. Skvost s arkádami byl vybudován přestavbou gotického hradu na přelomu 16. a 17. století. Zámek je spojen s rodem Žerotínů a stal se hlavním sídlem
Karla staršího ze Žerotína, představitele
moravské protestantské šlechty a přítele
Jana Ámose Komenského.
Na zámeckém prohlídkovém okruhu,
který čítá dvacítku místností, návštěvníci
projdou staletími od gotiky přes renesanci a baroko až po klasicismus. Kryt ze
60. let minulého století, který se nachází
pod zámeckou zahradou, je možné navštívit po objednání.
Odpočinout si návštěvníci mohou
v zámecké zahradě, na nádvoří v Malé
Kafárně nebo zajdou navštívit výstavní
prostory, kde se konají nejrůznější výsta(zab)
vy.
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Obec Nížkovice
se nachází na samém okraji Ždánického
lesa. Tento je protkán množstv
tvím
v turistickýý a zejména cyklistický
kých
kých
ý tras. Poloha
obce vybízí,
vyy
aby se stala výchozím
výý
bodem
pro cyklisty
ty.
y Většina cyklotras vede po
zpevněných a asfaltový
vých
ý cestách.
Obec je součástí mikroregionu Ždánický les
a Politaví, který
rýý zastřešuje 27 členských obcí.
Nad obcí se nachází kostel sv. Kunhuty
postavený v renesančním stylu, pod ním
fara z roku 1497. Dále zde naleznete sochu
sv. Jana Nepomuckého z roku 1744.
Výhodou obce je její poloha, kdy do Brna je
možno cestovat přímým spojem Kyjov-Brno
a do Slavkova a Vyškova dalšími spoji IDS.
Základní škola zajišťuje vzdělání na kompletním prv
rvním
v
stupni tj. 1-5.ročník. po škole
je možnost využití
vyy
družiny. Mateřská škola má
dvě třídy s kapacitou 28 dětí.
V průběhu roku se zde pořádá spousta
společenských a sport
rtovních
t
akcí namátkou
tradiční hody, obecní ples, Kateřinská zábava,
Ostatky, turnaje v malé kopané, v nohejbale, ve
stolním tenise, závody na kolech pro děti a jiné.
Dostupná je kompletní infrastruktura vodovod, plynovod, kanalizace dešťová i splašková.
V současnosti zde žije 720 obyv
yvatel.
v

Poprvé je to nejvíc
K 1. dobití dostaneš
500 Kč kreditu navíc!

Bonusový kredit 50 % z dobíjené částky při
prvním dobití (do max. výše dobíjení 1000 Kč).
Více o dalších výhodách předplacené karty
na www.mobil.cz

PRODEJ A SERVIS
ELEKTRICKÝCH
SKÚTRŮ
CENA OD 19.900 Kč
tel.: 577 001 314
792 304 293
K Pasekám 5680, ZLÍN

www.martoni.cz

tipy ze Znojemska
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VYRAZTE DO NEJVĚTŠÍHO
MUZEA KOL NA SVĚTĚ

Muzeum cyklistiky v obci Boskovštejn sídlí v gotické tvrzi z roku 1550
a uvnitř skrývá opravdové poklady. „Naše muzeum je nejobsažnější na
světě. Naleznete zde několik expozic, které nemají obdoby,“ lákají majitelé. Na mysli mají třeba expozici závodních silničních kol počínaje rokem
1880 do současnosti, výstavu kol legendárního italského výrobce Ernesta
Colnaga nebo expozici obsahující kompletní historii silničních horských
kol z dílny firmy Campagnolo. Zaujme i expozice jízdních kol s dřevěnými rámy, tricykly z let 1880–1970 nebo různé typy tzv. vysokých kol či
sbírka přehazovacích systémů. Muzeum se chlubí i kolekcí bicyklů
značky Terrot, jednoho z největších výrobců kol ve Francii na přelomu
19. a 20. století. A jedinečná je i sbírka litografických plakátů s námětem
jízdního kola, některé pocházejí ze sbírek zpěváka Eltona Johna.

JEVIŠOVICKÝ ZÁMEK:
MÍSTO, KDE TO V LÉTĚ ŽIJE

Hodně živo bude v létě v malebných zahradách Starého zámku v Jevišovicích. Už 27. června je rozezní koncert skupiny Slza. „Jde o koncert
Akustický víkend, skupina vystoupí spolu s dalšími hosty. Program začíná v 15 hodin,“ zvou organizátoři. Na stejném místě je i letní kino, promítá už nyní až do 18. července, vždy v sobotu večer. Na programu jsou filmy jako Přes prsty, Chlap na střídačku nebo Vlastníci. Za návštěvu stojí
25. července i Zámecká vinařská romance. „Osmnáctý ročník veřejné
ochutnávky vín s cimbálovou muzikou se koná od 17.00,“ přibližuje za
město Marie Straková. K poznání láká i samotný zámek, kde nedávno
odhalili zrestaurovanou tapiserii Hostina bohů, kulturní památku impozantních rozměrů – přes pět metrů širokou a tři a půl metru vysokou.
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HLAVOLAMY NA SLEPIČÍM TRHU

Lámat si hlavu nad matematickými a jazykovými hádankami, vyzkoušet pozornost při hledání rozdílů nebo najít cestu z bludišť. I
tak může vypadat návštěva výstavy hlavolamů v Galerii Na Slepičím trhu. Desítky druhů exponátů jsou ze sbírky Miroslava Kučery, pracovníka znojemského podzemí. „Zlom přišel, když jsem se
naučil složit Rubikovu kostku. Zjistil jsem, že existuje mnoho jejích ekvivalentů, a tím se sbírka rozšiřovala,“ vysvětluje. Hlavolamy sbírá asi 15 let. Vidět je můžete do poloviny října.
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• NEJVĚTŠÍ VÝBĚR ELEKTROKOL 2020
• AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ
CENTRUM
• VŠECHNY MODELY
K VYZKOUŠENÍ
• REPASE BATERIÍ

Brněnský Cabaret zahujuje letní sezónu.

3.

19:00

4.

19:00

7.

20:00

11.

19:00

17.

19:00

18.

19:00

CABARETNÍ SCÉNA:
LA PETITE

18.

CABARETNÍ SCÉNA:
LA PETITE

21.

19:00

24.

19:00

25.

20:00

28.

19:00

31.

19:00

NAMIKROFON
– STAND-UP
JAKO BRNO:
MICHAEL SZATMARY
CABARETNÍ SCÉNA:
LA PETITE
CABARETNÍ SCÉNA:
LA PETITE
CABARETNÍ SCÉNA:
LA PETITE

19:00

CABARETNÍ SCÉNA:
LA PETITE
NAMIKROFON
– STAND-UP
JAKO BRNO:
MICHAEL SZATMARY
BOHEMIAN BURLESQUE
CABARETNÍ SCÉNA:
LA PETITE
IMPROSHOW!
– ROMAN BLUMAIER,
SAŠA STANKOV
CABARETNÍ SCÉNA:
LA PETITE

Více informací na www.cabaretdespeches.com/program.
A co se u nás děje mimo program? Pořádně to žije! Jakmile se opona zavře, hlavní
cabaretní roli plně přebírá bar. Ale nebojte, o scénu úplně nepřijdete. Každou hodinu
vás totiž u koktejlu naši umělci něčím překvapí. Vstupné zdarma.

Cabaret des Péchés
Palác Jalta, Dominikánské nám. 656/2, Brno 60200
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V sedlecké zoo
mají mývalové
výhled na lekníny

D

o rysí rodinky přibyl letos na
jaře malý kocourek. U oslů
běhá malý ušatec. Jsou jedněmi z nejmladších obyvatel zoo
v Sedlci u Mikulova, která je
vůbec nejnovější jihomoravskou zoologickou zahradou. Rozkládá se zhruba na
třech hektarech.
Není to přitom tak dlouho, co na okraji
vesnice leželo jen pole. Dnes na stejném
místě návštěvníky láká umělý ostrov
s vodním kanálem obklopený vzrostlými
stromy. A pod nimi výběhy více než padesáti druhů zvířat. Skrytý před očima turistů půvabný faunapark vyrůstal celá léta.
To, co začalo jako hobby sedleckého lékaře Igora Šimka, se před dvěma lety stalo
oficiální zoologickou zahradou.

Areál je rozdělený do dvou částí. První
obývá padesátka opic – mezi nimi například malpy, lemuři, makakové či kočkodani. Kousek dál se do stínu schovává třeba mýval nebo několik druhů jeřábů.
Druhou část pak tvoří zmiňovaný ostrov pro vodní ptactvo. A kolem něj jsou
výběhy kopytníků – od zeber přes antilopy až po velbloudy dvouhrbé. Zpoza klece na výletníky vykukuje několik druhů
sov. Nejnověji mohou návštěvníci obdivovat výběh surikat a od loňska také expozici terárií, kde najdou ukázku deštného
pralesa, nádrž na malé druhy krokodýlů,
nádrž k chovu kajmanky supí, několik terárií pro plazy či venkovní nádrže s ukázkou tuzemských ryb a venkovní výběh
pro želvy sulkáty.

O prázdninách se zoo tradičně zaměřuje na programy pro rodiny s dětmi. Ty si
mohou užít třeba komentované prohlídky
a krmení opic, velbloudů či zebry. Mývalové, exotické mary nebo pštros emu mají
výhled na jezírko s rozkvetlými lekníny,
občas se ozve křik páva, který se prochází
po střechách klecí exotického ptactva.
K zoo se dá autem přijet ze dvou
stran, návštěvníky z hlavní silnice Sedlcem navedou směrové šipky na odstavná parkoviště. Celý areál zahrady je bezbariérový. Děti do dvou let mají vstup
zdarma, ty starší zaplatí padesátikorunu, dospělé pak vyjde návštěva v pořadí
páté jihomoravské zoo na stokorunu.
Otevřeno je tady denně od 9 do 17 ho(sol)
din.

INZERCE

Koupaliště Rousínov
ceny vstupného, provozní doba

Soutěž 17. 6. – 26. 8. 2020

VYHRAJ

KERAMICKÝ KORBEL
NEBO PIVNÍ RENTU

nu
Zahájili jsme sezó
0
v pátek 20.6.202
Vstupné
Dospělí
Mládež do 18 let,
důchodci
Děti předškolního
věku do 6 let

Kč
50

od 15 hod
40

30

20

10

5

Rodinné vstupné (2 rodiče + děti)
Celodenní
80 Kč
Po 15 hodině
60 Kč

Rodinné pasy:

Najdi si

své

ní

zname

Permanentky
Počet
vstupů
60
30
20
10

Dospělí
– Kč
1 200
700
500
300

Mládež do 18 let,
důchodci – Kč
900
500
350
200

Permanentky jsou volně přenosné.

50 % sleva

během sezóny

www.pivokanec.cz
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Rajlich vystavuje
v rodném Vyškově

Z

námý brněnský grafický
designér Jan Rajlich
mladší ke svým červnových
sedmdesátinám
uspořádal výstavu v rodném Vyškově. „Je to první výstava
v mém rodišti a jmenuje se Jan Rajlich jr. 70 plakátů. I když tak dneska už nevypadám, jsem ten mladší Rajlich. Jde o
mix plakátů i dalších prací,“ přibližuje
umělec, co je v Muzeu Vyškovska k vidění.
Ve Vyškově se narodil, jeho rodina tam
však dlouho nezůstala. „Ve Vyškově bydleli moji prarodiče, ale za pár měsíců jsme
se přestěhovali do Brna, kde dostal tatínek
ateliér,“ vypráví. Přestože ho rodiče ke grafice nesměrovali, od dětství si kreslil a maloval a v dospělosti se vydal ve stopách svého otce Jana Rajlicha. „Navázání na otcovu práci vyplynulo nějak přirozeně. Společné práce s ním přibývalo a dostal jsem registraci u Fondu výtvarných umění, což
byla tehdy podmínka k práci na volné
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noze,“ vysvětluje čerstvý sedmdesátník. S otcem spolupracoval třeba na vizuálním stylu brněnských veletrhů.
Sám se věnoval především plakátové tvorbě. „V poslední době
plakáty tvořím hlavně pro akce.
Nejsou komerční na zakázku, ale společenské, které reflektují určitou událost, téma.
V zahraničí je celá řada plakátových akcí,
kdy jsem jako autor k účasti vyzván,“ popisuje.
Jeho první návrh plakátu „kočka v botě“
byl vystaven na mezinárodním bienále ve
Varšavě v roce 1976, což byl úspěch. „I první
tištěný plakát si pamatuju přesně, byl ke sčítání lidu. Ač byla normalizace, nedal jsem
tam žádné hvězdy, srpy a kladiva a prošlo
to,“ podotýká. V 80. letech pak tvořil plakáty
pro brněnské veletrhy, po revoluci také pro
divadla. Jsou na nich postavičky, které spolu hovoří, někdy Rajlich vytváří automatické
texty – co ho zrovna napadne, napíše.

A jak má podle něj dobrý plakát vypadat?
„Musí mít titulek, obrázek, kterým zaujme,
detail, jenž pomůže s vysvětlením. Možností, jak zaujmout, je více – může to být neobvyklý geometrický znak, třeba skvrna odlišující se od ostatního, která vás přitáhne z druhé strany ulice,“ prozrazuje Rajlich, který
má na svém kontě dvě stovky plakátů.
Na výběr děl z jeho bohaté tvorby se lidé
mohou do Muzea Vyškovska přijít podívat
do 30. srpna. Místo vernisáže se uskuteční
slavnostní dernisáž, ve čtvrtek 27. srpna
v 17 hodin.
(zab)

tipy z Hodonínska
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BAŤŮV KANÁL OVLÁDNE
KULTURA I ADRENALIN

Festival Dny kultury, který na několika místech na Baťově kanále po celé prázdniny nabídne kulturní program, začíná už zítra.
Na programu je divadlo na vodě, hrát se bude v přístavech
v Hodoníně i Rohatci, a to divadelní komedie Panenka v podání
Divadla Meteora, v plánu jsou i hudební večery. A koho spíš než
divadelní představení lákají adrenalinové zážitky, může přijít
v sobotu 27. června do Veselí nad Moravou. V místním Adrenalin parku se totiž od 14 hodin koná adrenalinový den. K dispozici bude lanovka přes Baťák, horolezecká stěna nebo slackline
neboli moderní provazochodectví.

ZOO MÁ DALŠÍ PŘÍRŮSTKY,
MALÉ ZEBRY A LAMU ALPAKU

Samička lamy alpaky i dvě malé zebry. Hodonínská zoo se
může pochlubit novými přírůstky. Po chameleonech jemenských, samečkovi sitatungy západoafrické, ovcích domácích valašských a klokanech rudokrkých i obrovských patří
mezi nejnovější mláďata právě samička lamy alpaky narozená
18. května. Stádo lam tak čítá čtyři kusy – samce, samici a dvě
mláďata. Na konci května se narodily také dvě klisny zebry
Chapmanovy a v nejbližších dnech chovatelé očekávají třetí
hříbě. V polovině května do Hodonína přicestovala i giboní rodinka z francouzské zoo v Saint Martin la Plaine. Návštěvníci
ale musí na léto počítat s vyšším vstupným,
místo současných 80 a 130 Kč děti i dospělí od července zaplatí o desetikorunu víc.

DOŽÍNKY V HODONÍNĚ
S JARMARKEM I ZVÍŘATY

Hodonín bude poslední srpnovou neděli hostit krajské dožínky. Slavnost
se uskuteční na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích. Dopoledne
se návštěvníkům otevře dožínkový jarmark. Kromě tradičních řemesel
a výrobků se tam představí i producenti regionálních potravin. V chrámu
sv. Vavřince se bude sloužit mše svatá s poděkováním za úrodu. Odpoledne nesmí chybět dožínkový průvod, ukázka zemědělské techniky
a hospodářských zvířat, chovatelská výstava i prezentace regionálních
minipivovarů a vinařů. Celodenní program v Hodoníně pak zakončí vystoupení VUS Ondráš.

INZERCE
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V BOSKOVICÍCH BUDE
ŘÁDIT VINNETOU

Velký náčelník Apačů přichází se svým bílým bratrem
Old Shatterhandem, aby všem připomněl, že má vždy
smysl bojovat na straně dobra. Výpravné, napínavé divadelní představení s akčními scénami podle románu Karla
Maye Vinnetou I. (Vinnetou – Zlato Apačů) a stejnojmenného filmu režiséra Haralda Reinla si na letošní léto připravili ve Westernovém městečku v Boskovicích. Bude
se hrát v pískovcovém lomu od 18. července po celé
prázdniny, začátky jsou v 18 hodin. V červenci a srpnu se
mohou návštěvníci městečka těšit také na představení
s koňmi v jezdecké aréně i na klasické scénky z Divokého
západu.

ÚNIKOVÁ HRA
V ZÁMECKÉM SKLEPENÍ

Chemik Karel Reichenbach pracoval v blanenských slévárnách v polovině 19. století
a za jeho vedení dosáhly světového věhlasu. Pomozte mu vynalézt kouzelný lektvar,
aby mohl opustit svou laboratoř v zámeckém sklepení. Úniková hra na zámku v Blansku je přístupná už od 16. června. Otevřeno
je vždy od pátku do neděle od 10.00 do
16.00, po předchozí domluvě.

FENOMÉN IGRÁČEK NA VÝSTAVĚ
VE VELKÝCH OPATOVICÍCH
Legendární figurce igráček od firmy EFKO
z Nového Veselí je věnovaná výstava na
zámku ve Velkých Opatovicích. Její součástí jsou také unikátní igráčci hraběte a hraběnky Herbersteinových, kteří tam kdysi
skutečně žili. Výstava je přístupná až do
konce července a navštívit ji můžete denně
mimo pondělí od 10 do 16 hodin. Vstupné je
25 korun.

DO JESKYNÍ MORAVSKÉHO
KRASU S E-VSTUPENKOU

Na prohlídku jeskyní v Moravském krasu si
výletníci mohou nově od letošní sezony
koupit elektronickou vstupenku, díky čemuž budou mít garantovanou prohlídku
na konkrétní čas. Na návštěvnických trasách v jeskyních Balcarka, Kateřinská,
Sloupsko-šošůvské a Výpustek se mohou
těšit také na moderní expozici nazvanou
Jeskyně a lidé.

INZERCE

zámek
Rosice

otevřeno
pondělí-neděle 9 – 17

facebook Zámek Rosice www.zamek.rosice.cz
Zámek je Žerotínskou renesanční perlou nedaleko od Brna. Na
zámeckém prohlídkovém okruhu můžete projít staletími od gotiky
přes renesanci a baroko až po klasicismus. Odpočinout si můžete
na nádvoří v Malé Kafárně, anebo navštívit výstavní prostory, kde se
konají nejrůznější výstavy, či zámeckou zahradu.

JSME JEDINÝ RENESANČNÍ ZÁMEK S VLASTNÍM PROTIATOMOVÝM KRYTEM!

Zvláštností zámku je protiatomový kryt, který se nachází pod zámeckou zahradou. Prohlídky jsou možné po objednání

DOVOLENÁ V BLANSKU
Jen málo turistických lokalit nabízí tak unikátní spojení historických, kulturních a technických památek s množstvím přírodních zajímavostí jako oblast Blanenska a Moravského krasu. Blansko samotné je ale především moderním městem se zajímavou historií, s bohatým kulturním životem, dokonalým sportovním zázemím pro všechny druhy
rekreačních sportů a hlavně rozvinutou turistickou infrastrukturou, která z něho dělá
ideální místo pro rodinné výlety či strávení dovolené. Přijměte tedy pozvání do našeho města!

Kam v Blansku zajít?
f zámek Blansko (historické interiéry, speciální prohlídky pro děti,
expozice Muzea Blanenska)
f dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi
f kostel sv. Martina s vyhlídkou ve věži a prohlídkou kostelních zvonů
f zahradní LGB železnice s téměř třicetimetrovým kolejištěm
f aquapark s tobogánem, skluzavkou a divokou řekou
f rekreační oblast Palava s přírodním koupalištěm a travnatými plážemi
f Sportovní ostrov Ludvíka Daňka s množstvím rekreačních sportovišť
a okruhem pro in-line bruslení
Blansko je ideálním výchozím bodem pro pěší i cyklo výlety do Moravského krasu. Využít můžete např. turistické linky Krasobus nebo cyklobusy. Blansko je tedy opravdovou
bránou Moravského krasu!

Blanenská informační kancelář „Blanka“
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko
Tel.: +420 516 410 470, +420 516 775 185
E-mail: infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz, www.blanensko.cz
FB: www.facebook.com/tic.blansko
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KŘEST GRAFFITI DO BRNA 19. ČERVNA PŘIJELI I SLAVNÍ MOTOCYKLOVÍ JEZDCI,
MEZI NIMI I PETER BALÁŽ, DESETINÁSOBNÝ MISTR ČSR Z LET 1974–1982.

S

taré depo brněnské Velké ceny
po 34 letech, kdy trať nadobro
opustili závodníci, dostalo novou tvář. Stometrovou zeď mezi
řídicími věžemi, která dříve sloužila jako závodní boxy, pokrylo graffiti připomínající devadesátiletou historii Masarykova okruhu.
Většina lidí ani netuší, že dlouhá rovinka na staré výpadovce z Brna na Prahu
sloužila půl století jako startovní rošt pro
nejlepší světové závodníky. A že rozpadající se zeď s prolukou a autobazarem je
ve skutečnosti boxová ulička.
Plán na opravu boxové zdi vznikl v hlavě brněnského patriota a obyvatele blízkých Bosonoh Vladimíra Koudelky. Sportovní nadšenec pak do projektu zatáhl
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ŠKODA PLUS
S našimi plusy
můžete vždy počítat

Beneﬁty v hodnotě až

60 000 Kč

Ilustrativní fotograﬁe
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,3–6,9 l/100 km, 114–156 g/km

Pořiďte si ojetý vůz z programu
ŠKODA Plus s celou řadou výhod.
Využijte při koupi zánovního vozu z programu
ŠKODA Plus značkové financování od ŠKODA Financial
Services a získejte celou řadu skvělých výhod. Naši
akční nabídku Vám představíme osobně. Více informací
o nabídce všech vozů zjistíte na skodaplus .cz .
Zastavte se, už můžete.
Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
Tel.: 516 411 143
skodaplus@topautosalon.cz
www.topautosalon.cz

Sprejeři zapsali
na zeď 90 let
historie okruhu

bosonožskou radnici, brněnské stavební
firmy i nejznámější jména brněnské veteránistické a sprejerské scény. „Cílem projektu je oživit alespoň vizuálně staré
depo, které od roku 1986 neslouží svému
účelu,“ vysvětluje Koudelka.
Samotný návrh zdi, na které je vyobrazena celá řada ikonických momentů z historie okruhu, připravili odborníci z redakce časopisu Motor Journal, muzea Škoda
Auto a z Technického muzea v Brně. „Nechtěli jsme vytvořit vyčerpávající kroniku
historie trati, ale spíš připomenout největší symboly, které z ní udělaly legendu,“ vysvětluje spoluautor návrhu Jiří
Smetana.
Celkem se na zeď vešlo 27 motivů,
které pokrývají celou historii trati od

roku 1930 do roku 1986. „Nejtěžší úkol
byl zatáhnout do všech těch příběhů
sprejery Pavla Beneše a Jakuba Nemčeka, kteří měli vytvořit finální skicu, ale
k motoristickým závodům nemají vlastně žádný vztah. Nakonec se nám nejvíc
osvědčilo vzít archiv fotografa Zdeňka
Zavřela a jít společně s nimi motiv po
motivu a hledat fotky, které náladu té
doby vystihnou nejlépe,“ popsal Smetana.
Na zdi se tak objeví ikonické fotky zraněného Františka Šťastného, jak v roce
1956 usedá na svůj stroj s berlemi, nebo
momentka ze startu závodu v roce 1968,
kdy Šťastnému k úspěchu přeje jeho největší rival a zároveň přítel Giacomo Agostini.
(fdv)

HIGH FIVE
NOVINKA

242 metrů
5× nahoru a dolů
Evropský unikát:
jede i do kopce!

PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, 625 00 Brno-Bohunice
547 423 064-66 • pemmbrno.prodej@pemm.cz • www.pemm.cz
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Třešně a jahody

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

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

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

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

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

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

FOTO | KULINÁRNÍ STUDIO MAFRA,
ROMAN ČANÍK

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

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

Zampi.cz – váš svět domácích mazlíčků

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

INZERCE

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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„Táhli jsme za jeden provaz.
Náš kraj je opravdu neobyčejný“
Jihomoravský hejtman
Bohumil Šimek oceňuje,
jak se kraj popasoval
s pandemií koronaviru.
Díky všem, kteří pomohli,
však teď podle něj musí
vystřídat snaha o návrat
do normálního stavu.

Bohumil Šimek
Narodil se 2. března 1959 v Brně.
Vystudoval právo na
Masarykově univerzitě.
■ Pracoval v Zetoru a Státním
projektovém ústavu Brno, po
revoluci nastoupil k policii, mimo
jiné byl ředitelem brněnských
strážníků. Působil také na
jihomoravském krajském úřadě.
■ V roce 2016 uspěl za hnutí ANO
v krajských volbách a následně
se stal hejtmanem.
■
■

Pane hejtmane, když se ohlédnete
za posledními přibližně čtyřmi měsíci, co vás napadne jako první?
Bez zbytečného patosu zopakuji, co
jsem už někde řekl: „Na jižní Moravu
se dá spolehnout jak v časech dobrých,
tak i v těch horších.“ Mohl bych teď
také zopakovat známé věty „Co tě nezabije, to tě posílí“ nebo „Všechno špatné
je k něčemu dobré“. Ono to totiž opravdu platí beze zbytku. Koronavirus nás
řádně potrápil, mnoho věcí jsme dělali
poprvé, a ne vždy ideálně, ale vrátili
jsme se k něčemu, co už jsme zapomněli, a to je táhnout za jeden provaz.
Opravdu to vidíte tak idealisticky?
Jistěže bych mohl vyjmenovat věci, které se daly udělat lépe. Samozřejmě se za
tu dobu objevili lidé, kteří umí jen kritizovat a hledat vinu v ostatních. Ale nikdy nevyváží tu velkou skupinu neuvěřitelně obětavých a vynalézavých lidí, kteří okamžitě na situaci s covidem-19 zareagovali a začali v rámci svých možností pomáhat. A to mluvím například
o starostech jihomoravských obcí
a měst, kteří mají k občanům nejblíže
a nejlépe věděli, komu a jak pomoci.
A také to většina z nich udělala. Nebo
o pracovnících jednoho domova pro seniory, kteří se z vlastní iniciativy uzavřeli do dobrovolné karantény, aby chránili
své klienty před nákazou.
Mluví se o lidech z „první linie“, kterým se nyní děkuje, jak se chystáte
poděkovat vy?
Nikdy nedokážu poděkovat všem.
Když se budu snažit vyjmenovat profese, kterých se to týká, určitě na někoho
zapomenu. Pro záchranáře, hygieniky,
lékaře a sestry, pečovatele, hasiče a policisty z „první linie“ chystáme zážitkové
odpoledne, které mohou se svými dětmi
prožít ve VIDA! science centru s koncertem nazvaným Pomáhat není věda.
Tento koncert 1. července bude přenášet živě i Český rozhlas Brno a budeme
tak mít možnost poděkovat i všem ostat-

dělci a další domácí producenti před
těmi zahraničními.

Velké díky patří všem, kdo s obrovským nasazením pomohli zvládnout nelehké období, ví dobře hejtman Bohumil Šimek.
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ním, kteří sice nebyli v první linii, ale
pracovali. Život se totiž s vyhlášením
nouzového stavu nezastavil a tito lidé
mnohdy nad rámec své pracovní doby,
s obrovským nasazením zasahovali při
nehodách, zachraňovali životy, starali
se o chronické pacienty, řídili autobusy,
učili děti na dálku, prodávali v obchodech s potravinami nebo jiným způsobem zachovávali základní potřeby našich obyvatel. A v neposlední řadě například zaměstnanci našeho krajského
úřadu napříč profesemi nakoupili šicí
stroje a šili roušky a rozdělovali zdravotnický materiál pro lékaře, ambulance
a nemocnice.
Které rozhodnutí z této doby považujete za nejlepší?
Zcela jistě rozhodnutí co nejdříve uzavřít domovy pro seniory a nemocnice
návštěvám. Díky tomu jsme byli jedním

z mála krajů, kde se podařilo udržet téměř nulovou nákazu v sociálních službách. Ochránili jsme tak tu nejvíce zranitelnou část našich občanů. A tady je
nutné poděkovat všem soukromým a jiným iniciativám, které se věnovaly seniorům a dalším obzvlášť ohroženým skupinám, které samozřejmě v té době potřebovaly nejen základní služby, ale zejména slova uklidnění a porozumění.
Poděkování je důležité, ale jak postupovat dál?
Musíme využít toho, že jsme se díky
této nelehké době začali více zaměřovat
na domácí trh. Jihomoravský kraj už
dlouhodobě podporuje výrobce regionálních potravin například v projektech
Regionální potravina nebo Zlatá Chuť
jižní Moravy. V dnešní situaci považuji
za důležité více než kdy jindy, aby dostávali přednost místní farmáři, země-

K tomu patří také podpora cestovního ruchu. Jižní Morava je výjimečná
v produkci vína. Je to právě víno, na
které chcete lákat turisty?
Vinařství a vinohradnictví je zakódované v DNA našeho kraje. Dnes už to ale
nejsou jen strýcové s koštýřem, což je
zažitá stereotypní představa. Jsou to již
druhé nebo třetí generace vinařů, kteří
pokračují v tradici svých dědů a otců,
ale pracují s moderními technologiemi,
sbírají zkušenosti ve světě a sklízí úspěchy na zahraničních soutěžích. I díky jejich práci je jižní Morava pro turisty tak
jedinečnou destinací. Ne náhodou se
nám po několikaleté snaze podařilo získat možnost být pořadatelskou zemí
prestižní mezinárodní soutěže Concours Mondial de Bruxelles, což je pro
Jihomoravský kraj čest v opravdu světovém měřítku. Brno se tak v září letošního roku stane „hlavním městem vína“.
A spolu s vínem chceme dát vědět o místech v našem kraji, která dosud zůstávají turistům neznámá.
Co byste popřál Jihomoravskému
kraji ke 20. narozeninám?
I toto výročí poznamenal koronavirus.
Měli jsme připravenou řadu akcí, které
by propagovaly kraj jako dobrého správce v dopravě, zdravotnictví, školství,
sportu a kultuře. A chtěli jsem děkovat
konkrétním lidem, kteří o náš region pečují. Dnes projekt žije zejména v online
prostoru pod názvem „Neobyčejných
20 let“. Tak bych vlastně kraji popřál,
aby se v něm dál rodili takoví skvělí,
chytří a pracovití lidé. Ti totiž dělají náš
region opravdu NEOBYČEJNÝM.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011

OBJEVUJEME RAKOUSKO
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Foto: Mirja Geh

Stesk po horách?

saalbach.com

Už jste někdy pocítili stesk po horách? Tu touhu po svobodě a pohledu
do dáli. Jít krok za krokem vstříc svobodě, dokud se nedostaví klid a rovnováha. Rozhlédnete-li se v Saalbachu
Hinterglemmu po okolních horách –
od strmých vrcholků pohoří Steinberge přes Großglockner až po jemné obrysy pohoří Grasberge –, budete odměněni neuvěřitelným výhledem do
dáli.
Saalbach Hinterglemm je top destinací pro bikery, outdoorové nadšence, milovníky přírody a aktivní rodiny. Nejvíc cool region Alp leží v Salcbursku ve výšce 1 003 metry nad
mořem uprostřed sytě zeleného pohoří Pinzgauer Grasberge, obklopený
vrcholky přesahujícími 2 000 metrů.
Poté, co zapojením vlastních sil
nebo za pomoci šesti lanovek dosáhnete některého z nejvyšších vrcholů,
naskytne se vám pohled na panorama, jehož krásu nic nepřekoná. Saalbach Hinterglemm už není známý
pouze jako jeden z největších alpFoto: Mirja Geh

ských skiareálů, ale je též oblíbenou
letní destinací pro bikery, pěší turisty i rodiny.
Užijte si chvíle volna v horách podle svých představ. Zdolejte „Hiking
Challenge“ s 64 kilometry a 3 800 výškovými metry, relaxujte na nenáročných stezkách pro požitkáře včetně zastávky v jedné ze 40 útulných horských chat a v lesním wellness nebo
s rodinou objevujte dětská hřiště na vrcholcích hor a zážitkové trasy.

Pro zpestření – největší
bikerský region Rakouska
Saalbach Hinterglemm je ideálním výchozím bodem pro ty nejkrásnější
túry. V obrovské síti značených
MTB tras vás zastaví pouze hranice
vlastní fyzické zdatnosti. Ať už se
rozhodnete pro pohodovou jízdu na
elektrokole, nebo náročný MTB maraton, zde najde každý biker optimální variantu pro svou vytrvalostní úroveň.

„Vzhůru do hor“
– JOKER CARD
Ta nejlepší vstupenka pro dovolenou plnou krásných výhledů! S kartou JOKER CARD, kterou obdržíte v partnerských ubytovacích zařízeních při příjezdu, můžete neomezeně využívat šest lanovek v Saalbachu Hinterglemmu a
bezplatně se účastnit až deseti pěších
túr s průvodcem týdně. Kromě toho
máte možnost využívat veřejnou dopravu, minigolfová hřiště, tenisové kurty a
jednou denně také jednu ze dvou lanovek v Leogangu. Ti, kteří by rádi pro
změnu vyrazili na (elektro)kolo, mohou dvakrát denně bezplatně využít lanovky včetně přepravy kol. Aktivní
cyklisté získají třicetiprocentní slevu
na všechny tickety pro bikery v největším bikerském regionu Rakouska.

Zdaleka nejvíc
cool region Alp
Díky rozsahu areálu a vysoce moderní
Foto: Daniel Roos

infrastruktuře zaručuje Saalbach Hinterglemm fyzický odstup bez velkých omezení. Šest vysoce moderních lanovek
má dostatečnou rychlost na to, aby nevznikaly dlouhé fronty. A v horách je
při protnutí cest v 400 kilometrů dlouhé
síti turistických tras dost prostoru k přátelskému úsměvu i na větší vzdálenost.

Stále ještě váháte?
Flexi Booking!
Jsme si vědomi toho, že rezervace dovolené je v dobách, jako je tato, spojena s určitou nejistotou. Alespoň této nejistoty bychom vás chtěli zbavit, a proto jsme společně s našimi partnerskými podniky iniciovali kampaň nazvanou „Flexi Booking“. Všechny rezervace na léto 2020
provedené přes stránky saalbach.com
nebo přímo u pronajímatelů ubytování –
označených zeleným Flexi Booking symbolem – lze bezplatně zrušit nebo změnit
do 14 dní před plánovaným příjezdem.
Bez nepříjemných diskusí, bez udání důvodů.

DIGITALIZACE TV VYSÍLÁNÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Jižní Morava přejde na
nové vysílání za měsíc
Přechod na nový vysílací standard DVB-T2 v Česku
přibrzdila koronavirová pandemie. Vypnutí starého
vysílání se ale zase blíží. Jihomoravské vysílače
Kojál, Hády, Brno - Barvičova a Mikulov - Děvín
přejdou na moderní verzi už 29. července.

Jihomoravské vysílače Kojál, Hády
(na snímku), Barvičova a Mikulov Děvín přejdou na vysílací formát
DVB-T2 přesně 29. července
2020.
FOTO | MAFRA

JIŽNÍ MORAVA | Bydlíte na jižní Moravě a váš televizor přijímá pozemní vysílání DVB-T z vysílačů Brno - Kojál,
Brno - Hády, Brno - Barvičova nebo Mikulov - Děvín? Pak byste měli zbystřit,
protože už na konci července dojde ke
změně, která zasáhne desetitisíce lidí.
29. července 2020 vysílače přeladí na
moderní standard DVB-T2. Proces, který odstartovaly už loni v listopadu středočeské vysílače, zasáhne v průběhu letoška postupně všechny ostatní regiony. Pokud by diváci novému systému nepřizpůsobili své televizní přijímače, neměli by
za čas k dispozici žádné televizní kanály.
Aby o programy nepřišli, musí si naladit přechodovou síť, která vysílá všechny programy včetně vyjmenovaných v
novém standardu DVB-T2. Lidé, kteří
mají vhodné televizní přijímače, naladí
přechodovou síť pomocí funkce automatického ladění. V domech se společnou
televizní anténou, kde dosud nepřijímají DVB-T2 vysílání, je nutný zásah servisní firmy, poté diváci také naladí své

přijímače. Všechny důležité a praktické
informace diváci najdou na webové adrese www.dvbt2overeno.cz.
Přechod na nové televizní pozemní
vysílání po celé České republice se zastavil v podstatě uprostřed svého časového plánu kvůli koronavirové pandemii. Od poloviny března se téměř žádný
DVB-T vysílač neodmlčel a žádný
nový DVB-T2 vysílač nezačal šířit signál. Nyní se proces znovu rozjíždí.
„Cílem bylo vytvořit časový prostor,
aby se obyvatelé, kteří ještě nepřešli na
nový vysílací standard DVB-T2, nemuseli tímto procesem zabývat a zároveň
zůstala zachována jejich informovanost
o přijímaných opatřeních,“ uvedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Novinkou pro majitele DVB-T2 přijímačů je příchod prvního programu v ultravysokém rozlišení (UHD) – půjde o
stanici NASA TV nabízející záběry
z vesmíru. Bude to poprvé, co pozemní
vysílání využije ve finálním multiplexu
obraz s tak vysokým rozlišením.

INZERCE

NALAĎTE SE
NA DVB-T2!
S pozemním TV vysíláním „přes anténu“
máte možnost přijímat všechny hlavní
české TV programy zdarma!
Už 29. 7. čeká vysílače Brno (Kojál, Hády
a Barvičova) a Mikulov-Děvín přechod
na DVB-T2.
Připravte se včas! Zkontrolujte svou televizi,
nechte naladit společné televizní antény
v bytových domech (STA).

Více informací se dozvíte
na www.dvbt2overeno.cz

SE BLÍŽÍ

Digitalizace vysílání
v České republice
■

O přechodu na nový vysílací
standard rozhodla vláda na základě
mezinárodních dohod. Česká
televize a všechny ostatní tuzemské
televize musí proto postupně
přeladit své stávající pozemní
vysílání ve standardu DVB-T a dále
vysílat jen v novém standardu
DVB-T2.

■

Tato změna se tedy týká
všech uživatelů, kteří přijímají
televizní signál pomocí klasické
pokojové nebo venkovní antény,
případně společné televizní antény,
a dosud na modernější formát
nepřeladili.

■

V Česku přijímá pozemní televizní
vysílání téměř 60 procent lidí, toto
vysílání pokrývá svým signálem více
než 99 % domácností.

■

Televizní přijímač či set-top box
s podporou formátu DVB-T2 nejsou
nákladnou investicí. Nejlevnější
televize stojí kolem tří tisíc, set-top
boxy kolem 600 korun.

NANOTECHNOLIGIE

INZERCE

proti vodnímu kameni
vodní kámen bude minulostí

Potýkáte se doma s vodním kamenem? Víte, že Vám prodražuje chod
domácnosti o tisíce korun ročně? Tvrdá voda způsobuje problémy
v celém domě a zhoršuje i hygienu domácnosti!

Nejmodernějším řešením je využití nanotechnologie
Jedná se o fyzikální úpravnu vody
na principu totální destrukce krystalů vápníku na nanokrystaly, které
rozpadem ztrácí svoji přilnavost
a volně prochází systémem rozvodu vody a všemi jeho částmi, až do
odpadu. Nový kámen se neusazuje

a navíc – kudy takto upravená voda
teče, tudy čistí.

Použití úpravny
Úpravny tvrdé vody na principu nanotechnologie dodává na náš trh
společnost Geocentrum® Teplice
pod názvem Anticalc PLUS® 2010.
Bez údržby a bez použití chemie
spolehlivě
- zamezí tvorbě nového vodního kamene vč. tvrdých a měkkých úsad
- spolehlivě upraví i tvrdou studniční
vodu

- vyčistí tepny domu – potrubí i topná tělesa spotřebičů
- udrží rozvody a spotřebiče TRVALE
čisté a bez úsad po dobu desítek
let.
Velmi důležitou výhodou fyzikální
úpravny je skutečnost, že se nevpravuje do vody žádná chemie a že
potřebné minerální látky (hořčík,
vápník) zůstávají ve Vaší vodě zachovány.

RD úpravna Anticalc PLUS 2010 na přívodu vody

Informace nic nestojí

Před úpravou (krystaly se usazují)

Po úpravě (nanokrystaly se neusazují)

Účinnost a záruky
Úpravna Anticalc ® PLUS 2010 je vyzkoušená a mimořádně spolehlivá pro
ošetření domácností, rodinných i bytových domů, ubytovacích i firemních
provozů. Pracuje i tam, kde jiné systémy selhaly.
Montáž a umístění
jednoduchá montáž úpravny na patu
objektu (za měřidlo, za čerpadlo apod.)
zajistí, že jsou ošetřena všechna místa,
kde v domě protéká voda: potrubí, odbočky, koncová zařízení jako baterie,
sprchy, splachovadla WC i průtočná
zařízení na ohřev vody jako pračky,

Přívod vody ze studny

zavolejte na bezplatnou linku Geocentrum® Teplice
- zodpovíme Vaše otázky
- zašleme bezplatně test na změření tvrdosti vaší vody
- poradíme s řešením a instalací

myčky, boilery atd. Dá se zvládnout
i svépomocí. V každé oblasti ČR se vám
může dostat i profesionálního servisu
našich splupracujících firem.

, kde rádi

Díky ověření na mnoha tisících instalací po celé ČR poskytujeme záruku
vrácení peněz !
Nanotechnologie pomůže i vám!

Informace a objednávky
na bezplatné lince
800 100 731
info@GeocentrumTeplice.cz
www.GeocentrumTeplice.cz

REFERENCE

VY
V ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ OVĚŘENO
Ing. K., Brno: Vlastníme secesní vilku
se čtyřmi byty a z představy kopání
trubek nás jímala hrůza. Nejrychlejší
úbytek byl první 2 měsíce, po 7 měsících máme zcela čisto. Jenom výměna
trubek by nás stále 10 x víc, než Anticalc PLUS! Doporučuji!
TEPELNÉ ČERPADLO – jen z čistým
výměníkem
Ing. Miroslav O., Ostrava: tepelné
čerpadlo (TČ) se zanášelo „vápenatou
krupicí“, která bránila přechodu tepla.
TČ prostě nefungovalo. Anticalc PLUS
2010 jsme naistalovali v září 2018,
v upraveném letním režimu 40 st.
Zprvu se ve vodě objevovalo menší
množství krupice, pak to ustalo. Krupici jsme už nezaznamenali, ani když

jsme teplotu nastavili na 57 st. Vypadá
to, že naše ohromná investice do TČ
byla zachráněna. Děkuji a budu dále
sledovat.
STUDNA – konečně něco na
opravdu tvrdou vodu
Mgr. Petr N. , Hradec Kr.: dvougenerační RD s vlastní studnou, kterou jsme
kvůli tvrdé vodě nemohli využívat. Až
po namontování úpravny a ověření
na zahradě, jsme si ji pustili do domu.
Žádné problémy a jenom na vodě šetříme přes 7 tis. Kč ročně! Doporučuji
tento vynález všem, co mají studnu –
využijte to a zbytečně neplaťte.
DO PUNTÍKU FUNGUJE
K JOV: po namontování
Zdeněk K., KY
došlo k viditelnému zvýšení průtoku

hlavně u teplé vody (máme tepelné
čerpadlo). Thermostatické baterie obnovily svoji funkci, kámen se přestal
usazovat v perlátorech, ve sprše – prostě do puntíku se splnila moje očekávání! Děkuji, úpravnu jsem doporučil
okamžitě svému synovi.
KŮŽE, VLASY
Aleš S., Olomouc: jsme tu na vápenci
a zkusili jsme už všechno. Hned po namontování Vaší úpravny jsme poznali
rozdíl. Mýdlo pění, děti si neškrabou
suchou kůži, vlasy nekoušou. WC se
nezanáší usazeninami, ani baterie…
Máme úpravnu chvíli a je jasné, že se
vyplatí. Doporučujeme.
BOILER, KOTEL – doporučení od
profesionála

k : montuji
Instalatér P. Mlčkovsky
úpravny více jak 4 roky. Hlavně do rod.
domů, penzionů i paneláků v Praze
a směr Rakovník. Tam je obzvlášť tvrdá voda. Kdo má problém s kamenem,
tomu Anticalc PLUS 2010 doporučuji.
Zákazníci mne znají, obrací se na mne
a důvěřují mi. Nedovolil bych si je zklamat. Jsem rád, že mohu pomoci.
RODINNÝ DŮM
Jiří T. Komárov: po instalaci se projevil účinek hned. Po několik dnů při
odpouštění odtékala zakalená voda,
ne kusy, jen zákal. Poté došlo ke zvýšení průtoku, který je zřejmý při otevření
vodovodních baterií, a to i ve sprše.
Vážená paní Králová, chtěl bych Vám
tedy poděkovat za doporučení vhodného výrobku.
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Světové výkony
předvedli siláci a otužilci
na minifestivalu
Rekordů v karanténě.
Do databanky se zapsala
i létající kadibudka.
ILONA ZELNÍČKOVÁ
ČR | Letos v červnu se měl v Pelhřimově konat jubilejní 30. ročník oblíbeného
Festivalu rekordů a kuriozit. Ale vzhledem ke koronavirovým opatřením organizátoři z Agentury Dobrý den akci o
rok odložili. Přesto v Pelhřimově opět
padaly rekordy. Organizátoři se totiž nevzdali a na zahradě expozice Zlaté české ručičky uspořádali týdenní akci s názvem Rekordy v karanténě.
Minifestival odstartoval světovými
rekordy siláka Reného „Golema“ Richtera, který předvedl, co všechno umí
stisk jeho zubů a čelisti.
Ohromil například tím, že zvládl za
55 vteřin zvednout v zubech šest betonových obrubníků vážících 80 kilogramů,
které následně asistent rozbíjel palicí.
Nejnáročnější podle Richtera nebylo
uzvednout obrubníky, ale odolat síle,
kterou do nich asistent šestikilogramovou palicí bušil. Dosavadní světový re-

Česká republika

Silák přemohl i vrtačku
kord ve stejné disciplíně byly čtyři rozbité obrubníky.
V Pelhřimově se představil i jeho jedenáctiletý syn Matthias. A jak se zdá,
chlapec jde v otcových šlépějích. Dokázal v zubech zvednout čtyřicetikilové
závaží, přičemž světový rekord v jeho
věkové kategorii byl 28 kilogramů.
Nouze o rekordy a kuriozity nebyla
ani v dalších dnech. Nad Pelhřimovem
se vznášel horkovzdušný balon, který
místo tradičního koše nesl kadibudku.
Pilotoval jej Jan Smrčka, který se v minulosti zapsal do České knihy rekordů
například tím, že vzlétl s horkovzdušným balonem z plující lodi, a na svém
kontě má i nejrychlejší přelet Sněžky.
„Úsměvný nápad s mobilním záchodem místo koše přišel před dvěma lety.
Od té doby pilot pracoval na jeho realizaci, ale rovněž na certifikaci ‚kabiny‘ a
několika dalších detailech nezbytných k
tomu, aby se takový kuriózní let mohl
uskutečnit,“ říká prezident Agentury
Dobrý den Miroslav Marek. Let, který
Pelhřimovští zapíší do České databanky
rekordů, trval 21 minut a 16 vteřin.
V Pelhřimově se do ledové lázně po-

René Richter v zubech udržel vrták zapnuté vrtačky s výkonem 1 050 W, než se jí po
FOTO | P. LEMBERK
40 vteřinách spálil motor.
nořil i otužilec Petr Kocián. V proskleném boxu s téměř půltunou ledu vydržel neuvěřitelné 2 hodiny a 15 minut.

„Překonal tak dosavadní světový rekord
rakouského otužilce o víc než 5 minut,“
dodal Marek.

INZERCE

Až desetkrát rychlejší internet u vás
v Bøeclavi díky technologii 5G
Statisíce domácností dnes mùžou
surfovat rychlostí až 250 Mb/s.
A nepotøebují k tomu kabelové
pøipojení ani optiku. O2 totiž
nasadilo novou technologii
5G, která dokáže poskytovat
až desetkrát rychlejší domácí
internet než doposud. Staèí jen
venkovní anténa a modem.

Stabilní rychlosti po celý den
Rychlostí se 5G Internet vyrovná optice. Bez
problémů tedy budete moct sledovat online videa, stahovat velké množství dat nebo koukat
na váš oblíbený pořad na O2 TV, a to kdykoli
během dne. Díky vyhrazeným frekvencím jen
pro 5G je internet stabilní – neomezují ho ostatní uživatelé jako u wi-fi poskytovatelů, kde se
oveřejnéfrekvenčnípásmodělímnohouživatelů
a internet v čase večerní špičky zpomalují.

Už více než rok nabízí O2 svůj 5G internet
v místech, kam nedosáhne jeho optická nebo
metalická síť a kde dnes uživatelé nemohou mít
připojení rychlejší než 50 Mb/s. „Síť je dostupná
napříč celou republikou, a to i v menších městech či na vesnicích. Na postupném rozšiřování
pokrytí pořád pracujeme,“ vysvětluje Martin
fixních služeb O2.
Čejka, ředitel marketingu fixních

Jednoduchá instalace bez nutnosti
kopat a pokládat kabely
Velkou výhodou 5G Internetu na doma je to, že
se šíří vzduchem – zákazníci si tedy nemusí lámat hlavu s pokládkou kabelů. Pro příjem vysokých rychlostí stačí domácnost vybavit venkovní
anténou a modemem. Zákazníci, kteří se spokojí
s rychlostmi kolem 50 Mb/s, si vystačí s malý

O2 Guru Roadshow
Pøijïte 30. 06. 2020 mezi
10.00 a 17.00 na parkovištì u Tesca.
Prùvodci technologií O2 Guru na místì ovìøí dostupnou rychlost vašeho
domácího internetu a seznámí vás s technologickými novinkami.

vnitřním modemem bez nutnosti instalovat venkovní anténu. „Podle toho, jaká je u vás doma dostupnost signálu, náš technik na místě rozhodne,
který modem použije a kam jej umístí, abyste měli
to nejrychlejší připojení,“ popisuje Martin Čejka
s tím, že signál mohou rušit například vysoké stromy či okolní budovy. Celou instalaci na místě vždy
zajistí technik a rovnou vše vysvětlí a předvede.
Ultrarychlý 5G Internet nyní zákazníci
mohou získat za zvýhodnìnou cenu
od 299 Kè mìsíènì.
Více se dozvíte na webu
www.zrychlujeme.cz,
kde si také mùžete ovìøit rychlost
internetu pøímo na vaší adrese, nebo
na telefonním èísle 720 720 142.
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Startuje doba elektronická

Jihomoravané mohou od začátku července za jízdné v autobusech, vlacích i tramvajích platit kartou
MAREK OSOUCH
MARKÉTA LANKAŠOVÁ

zakázal a vracet se k němu už nechce.
Papírový doklad zatím dostanou lidé
při nákupu jízdenek v regionálních autobusech. I tam však v budoucnu u terminálu nejspíš zaplatí jen kartou a do ruky
už jim řidič nic nedá. „Při přestupu se
cestující stejně budou prokazovat právě
přiložením karty,“ vysvětlil Horský.
Kontrola tak bude i přesnější, protože
dnes lístky šofér většinou vidí jen zdálky a některé už projeté či neplatné může
jednoduše přehlédnout.

JIŽNÍ MORAVA | Přijíždí autobus, lidé
na zastávkách rovnají jízdenky, hledají
průkazky nebo drobné, u řidiče se jeden
z nich dohaduje, že mince nemá, a proto
musí zaplatit papírovou bankovkou, na
kterou mu řidič nemůže vrátit. Takových
situací bude na celé jižní Moravě od července ubývat. Jihomoravská společnost
Kordis, jež koordinuje veřejnou dopravu
v kraji, a Dopravní podnik města Brna
(DPMB) přichystaly balík změn, který
začne fungovat od začátku prázdnin.

Předplatní jízdenky
elektronické

Platba kartou v celém kraji
Po čtyřech letech příprav a oddalování
lidé ve všech regionálních autobusech
zaplatí nejen drobnými, ale také kartou.
„Pouze přiloží kartu k terminálu, data se
odešlou do jednotného Dopravního zúčtovacího centra, které vše vyhodnotí
a strhne odpovídající obnos,“ popsal ředitel Kordisu Jiří Horský. Bez hotovosti
zaplatí cestující i u průvodčího ve vlaku.
Podle Horského ubude nejen problémů s vracením drobných, ale zrychlí se
i odbavování cestujících a kontrola jejich dokladů. „Platit kartou je rychlejší
než rozměňovat pětistovku,“ srovnal.
A systém bude komfortní i pro turisty. „V létě očekáváme velkou návštěvnost od mimokrajských cestujících.
Ti nebudou muset přemýšlet, kde si koupí jakou jízdenku,“ komentoval krajský
náměstek pro dopravu Roman Hanák.
Cestující díky platbě kartou i ušetří.
Dopravní zúčtovací systém každou noc
vyhodnotí od cestujících data. Pokud
„pípli“ za svou cestu ve více spojích, systém jim odečte vždy tu nejlevnější variantu. Nikdy nezaplatí víc než jako za celodenní jízdné. „Ani v místech, kde není
dobré pokrytí signálem, by nemělo docházet k tomu, že řidič či průvodčí plat-

Využít platební či jinou kartu jako „klíč“
k elektronické předplatní jízdence mohou už více než tři roky cestující v brněnské MHD. Od července se tento systém
virtuálních měsíčních, čtvrtletních či ročních lístků rozšíří do celého kraje.
Lidé pravidelně dojíždějící například
z Kuřimi do Brna nebo z Kyjova do Hodonína tak už nebudou muset ukazovat
papírový doklad a stát na něj třeba jednou
za rok frontu u pokladny, ale vše vyřeší
v e-shopu přes počítač v klidu z domu.
„Už v nejbližších dnech bude také možné, aby se držitelé elektronických jízdenek pro brněnské zóny 100 a 101 prokazovali ve vlacích i v regionálních autobusech pouze bankovní kartou,“ doplnil
Horský. To dosud není možné a lidé musí
ukazovat na papíře či v mobilu speciální
kód.

Systém placení bankovní kartou v dopravních prostředcích se připravoval
řadu let. Od července bude platit v celém kraji. FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
bu nenačte,“ řekl Horský. Terminály už
jsou ve třech čtvrtinách autobusů, ve
zbývajících budou do konce prázdnin.

„Pípni a jeď“ i po Brně.
Nové validátory, žluté krabičky na označování jízdenek, instaluje do svých
vozů i Dopravní podnik města Brna.
„Cestující si nemusí hlídat, jak dlouho
jede, nemusí přemýšlet, jaký lístek si
koupí. Stačí, když splní základní pravidlo: Pípni a jeď. Když vstoupí do vozu,
přiloží k validátoru kartu, chytré hodinky nebo telefon, sedne si a jede,“ shrnul
vedoucí tarifního odboru DPMB Vít
Prýgl. Vždy si takto pípne jen hodinovou jízdenku a opět mu systém vyhodnotí tu nejlevnější variantu, pokud přestupoval. Pro ty, kteří ve voze jedou
kratší dobu než 15 minut, zavedl
DPMB výhodu. Pokud při odchodu „odpípnou“, zaplatí za svou cestu jen 20 korun, ne plné jízdné. „Systém umožňuje
nákup i pro další cestující, a to jakékoli
jízdenky z nabídky,“ doplnil Prýgl.

Od 1. července už to bude plnohodnotný provoz. „Budeme ale reagovat na
dotazy cestujících a případně můžeme
něco upravit. Ve zkušebním provozu
také můžeme srovnat, zda ubude cestujících bez platného jízdního dokladu,“
sdělil ředitel DPMB Miloš Havránek.
Podle něj nehrozí, že by se systém kvůli
přetížení zhroutil. „Není to online platba, ale systém vše spočítá a strhne až
v noci, kdy není takový provoz,“ ujistil.

Žádný papír u řidiče
Se zavedením nakupování jízdenek pouhým „pípáním“ kartou v MHD plánuje
dopravní podnik postupně omezovat
prodej těch papírových. Úplný konec
jako v Ostravě však zatím nechystá.
Nově si ale patrně cestující už nekoupí
lístek u řidiče. „Vypadá to, že to tak dopadne,“ uvedl Miloš Havránek.
Na to, že si jízdenku u šoféra nepořídí, si lidé museli zvyknout už s propuknutím koronavirové epidemie v polovině března. Tehdy DPMB tento prodej

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

Tel.: 724 286 137
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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.

Dvojčíslo Téma:
Revoluce v
léčbě migrény

R

ůžový ibalgin, nebo bílý paralen? Dva nejžádanější
volně prodejné léky na bolest hlavy. Až polovina z nás řeší
problém samoléčbou.
Jsou ale i jiné bolesti hlavy. Migréna. A další druhy bolesti, natolik intenzivní a často se opakující,
že to člověku brání normálně fungovat. Málokdo ví, že už existuje
účinná pomoc.
„S příchodem biologické léčby
nastává v léčbě bolesti hlavy revoluce,“ říká neuroložka MUDr. Jolana Marková, vedoucí Centra pro
diagnostiku a terapii bolestí hlavy
a primářka Neurologické kliniky
3. LF a Thomayerovy nemocnice.

Jak se dá nově vyzrát na migrénu, kterou trpí 1,2 milionu Čechů?

Čtěte v novém Téma, které vychází jako letní dvojčíslo.

Jardu Jágra vyfotili s brunetkou
ČR | Hokejista Jaromír Jágr (48 let) si v
minulosti několikrát postěžoval, že ho
budou dávat dohromady s každou ženou, se kterou se objeví ve společnosti.
Po údajné aférce se slovenskou tenistkou Danielou Hantuchovou ho vyfotili
s bývalou modelkou Dominikou Branišovou (26).
Podle webu Expres.cz si hokejista a
modelka užívali ve Špindlerově Mlýně
a právě tam je vyfotili na akci, ze které
odešli spolu. Branišová, která se věnovala modelingu od 16 let, je nyní manažerkou v jednom podniku.
Jaromír Jágr se rozhodl své vztahy nekomentovat. „Dostal jsem se do fáze, že
už nic nevysvětluji. Nikomu nic neříkám, už se nebráním, ani o tom nepíšu.
Nechávám to být. Nechám ty lidi v tom
domnění. Mně to neubližuje, doufám,
že to neubližuje tomu druhému člověku. Ale abych někam šel, dennodenně
něco vysvětloval... Neřeším to,“ přiznal
letos v lednu, když se ho zeptali na údajný vztah s tenistkou Hantuchovou. „Až
někoho budu mít, nemám problém to někomu říct a sdílet to. Ale abych se bránil každému nesmyslu, to bych nic jiného nedělal.“
Zatím poslední oficiální partnerkou
hokejisty byla bývalá kadeřnice a finalistka České Miss 2012 Veronika Kopři-

Vlevo Jaromír Jágr s novým objevem Dominikou Branišovou. Vpravo se svou bývalou partnerkou Veronikou Kopřivovou. FOTO | PAVEL
DVOŘÁK, TILEN VAJT, MAREK NAVRÁTIL

vová, se kterou se dal dohromady v roce
2015. Několikrát o ní prohlásil, že zřejmě našel tu pravou. Nakonec jim jejich
vztah nevyšel a v polovině června 2019
se rozešli. Jágr předtím šest let chodil s
modelkou a moderátorkou Innou Puhajkovou. Krátký románek prožil s moderátorkou Lucií Borhyovou. Šest let byla

jeho partnerkou slovenská modelka Andrea Verešová. Před ní několik měsíců
chodil s moderátorkou Nikol Lenertovou. První oficiální dlouhodobou partnerkou Jaromíra Jágra byla modelka
Iva Kubelková. Dohromady se dali v
roce 1996 a chodili spolu necelé dva
roky.
(zar)

Břeclavsko a Hodonínsko
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Juška je opět zdravý a natěšený
Radek Juška
už zase létá daleko.
Dálkař z Břeclavska
po bezmála dvou letech
pokořil osmimetrovou
hranici a těší se na další
část sezony.
MATĚJ TOMÍČEK
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BŘECLAV | Čekalo se, jestli se to stane
– sportovci začali po několikaměsíční
pauze zase závodit a „koronavirová přestávka“ je mohla kromě komplikací s tréninkem i povzbudit ke kvalitním výkonům.
Dálkař Radek Juška ze Staroviček na
Břeclavsku to potvrdil. Jako zaměstnanec Olympu mohl i během karantény trénovat, psychicky si odpočinul, uzdravil
si svoje bolístky... a hned v prvním startu
na Odložilově memoriálu v Praze se přenesl na značku 803 centimetrů. Hned při
prvním závodě překonal prestižní osmimetrovou hranici.
Povedlo se mu to poprvé od 18. srpna
2018, kdy ve Zlíně skočil 816 centimetrů.
„A budeme to pořád tlačit. Nebudeme
to chtít nechat jen na těch 803 centimetrech. Závody budeme prolínat se sprinty,
takže si třeba v rámci tréninku zaběhnu
dvoustovku. Takhle si s tím budeme hrát
a uvidíme, co z toho bude,“ řekl ke své
přípravě a výkonnosti halový vicemistr
Evropy z roku 2015.
Hrát si s tréninkem může i proto, že atleti aktuálně nemůžou sbírat body do žebříčku, jejich výkony se jim ani nepočítají
při splnění olympijského limitu.
Všechno úsilí tak Juška a spol. směřují
na příští rok.
„Hlavní je teď zůstat zdravý. Když tento rok uděláme dobrý základ a já se dostanu zpátky do té techniky, kde jsem byl
před dvěma třemi roky, tak si myslím, že
příští rok bude super,“ má jasno.
Dobře ví, o čem mluví. Loni se hnal za
limity tak usilovně, až si přivodil únavovou zlomeninu v nártu. Snažil se dostat
na mistrovství světa do Dauhá, místo
toho o šampionát (a celý zbytek sezony)
kvůli zranění přišel.
Na padesát dnů dostal ortézu, než znovu začal chodit.
Když poté zkoušel klusat, bolest se
ozvala znovu, takže se na pár dní musel
znovu vrátit k chůzi.
„Bylo to neustále nahoru–dolů. Odjel
jsem i na říjnové soustředění do Tater,
ale trénoval jsem méně, než jsem byl
zvyklý. Pak to šlo nahoru, v zimě v hale
už jsem na tom byl dobře, než jsem si
zase natrhl lýtko, což byla další komplikace. Ale mistrovství republiky jsem odzávodil bez problémů a teď jsem taky

Radek Juška během loňského mistrovství republiky v Brně.
zdravý, což musím zaklepat,“ popisuje
Juška.
Nikdo by se nemohl divit, kdyby letos
na jaře přerušení sezony přivítal. Ne kvůli tomu, že musel být doma, ale zkrátka
kvůli kompletní rekonvalescenci.
Bez toho, aby se za něčím pachtil,
mohl jihomoravský dálkař v klidu trénovat. Zaměstnanci Olympu měli tu výhodu, že pro ně bylo otevřeno tréninkové
centrum, a Juška toho využil.
„Měli jsme k dispozici veškeré prostranství na Olympu. Museli jsme nosit
roušky a dodržovat všechna tahle opatření, ale mohli jsme normálně trénovat, takže to pro nás nebyla taková změna,“ popisoval.
Závodit začal spolu s ostatními na Odložilově memoriálu v první polovině
června. I tam ještě prožíval nepříjemné
déja vu loňské sezony; tehdy Jušku při
závodech často trápily přešlapy. Při jeho
prvním startu v letošní letní sezoně to
zpočátku nebylo jiné.
Až pak v pátém pokusu Juška skočil
803 centimetrů.
„Což určitě potěší, nemám asi nic proti. Sice jsem se tam trochu pral s rozběhem, ale na první závod v sezoně – nemám slov. Dřív jsem do rozběhu chodil
silově, teď se to snažím vystupňovat na
konci, ale asi jsem to ze začátku držel až
moc. Postupně jsem se do toho dostal,
ale stejně to ještě není úplně ono,“ vyprávěl 27letý atlet nadšeně.
Za limitem do Dauhá, který se loni
marně snažil atakovat, by po dlouhé pauze zaostal jen o dva centimetry. To je pro
Jušku povzbudivý signál. Vždyť minulý
rok si stěžoval: „Bojuji spíš s bolestí než
s vlastními výkony.“
Přesto ještě na konci července skočil
794 centimetrů a pořád doufal. Jenže
v srpnu přišla patálie. Vyšetření odhalila
únavovou zlomeninu v nártu. Pryč bylo
mistrovství světa, pryč byl zbytek sezony.
„Už od začátku roku jsem cítil bolesti
v nártu. Pořád jsme s tím tak nějak pracovali nepracovali. Ze začátku roku jsem

to tak míval vždycky, že mě bolely kotníky, nárty, než se to obouchá. Až pak
jsem zjistil, že to byla únavová zlomenina,“ popisoval.
Závodit mohl až letos v polovině února na halovém republikovém šampionátu
v Ostravě. Juškův výkon? Pro první místo si doskočil na značku 762 centimetrů.
INZERCE

FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

„Nebylo to úplně ono. V tréninku nechodíme plné rozběhy, bylo pro mě těžké se do toho dostat. Po dvou třech pokusech už jsem byl unavený a bylo to
znát,“ svěřil se.
Od té doby závodil zase až v červnu,
a naznačil, že je zpět ve své kůži. „Zatím
to vypadá slibně,“ pousmál se.
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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

