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Déšť for People na hradeckém letišti
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Lékař David Kovář hovoří
o koronaviru v USA
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českých zoo
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Festival Rock for People s podtitulem Home zahájil úsporný ročník koncertní sérii v několika městech. Finále bylo v
sobotu v Hradci Králové, pořadatelé dali do prodeje jen 500 vstupenek. Více čtěte na straně 3.
FOTO | MARTIN VESELÝ

Nadjezd už se rozpadá

Otřesný most v Malšovicích převezme kraj. Za dva roky by mohly začít opravy
PETR ZÁLESKÝ
HRADEC KRÁLOVÉ | Malšovický nadjezd se dlouhá léta „opravoval“ pouze
ústy. Hradec Králové, kraj i Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD) o jeho tragickém
stavu dobře věděly, ale protože 40 let
starý most nikomu z nich nepatřil, nedělo se nic. Alespoň s vlastnictvím je vše
na správné cestě. K formálnímu převzetí se přihlásilo město, které jej však vzápětí předá hejtmanství. A kraj je údajně
připravený se o chátrající stavbu postarat.
I laik bez stavařského vzdělání při
krátké prohlídce malšovického nadjezdu musí pochopit, že oprava je nutná.
Rzí prožrané zábradlí je spíš kosmetic-

kou chybou, která se dá odpustit. V podstatně horším stavu je betonová konstrukce. Na povrch vylézají ocelové výztuhy, na stropě i stěnách se kvůli vlhkosti tvoří krápníkové útvary, na zemi
se povalují betonové úlomky, z nichž
ten největší může vážit i kolem padesáti
kilogramů. Konstatování statika, že nosné konstrukce jsou v pořádku, je slabou
útěchou.
„Pravidelně jsme dělali statické
zkoušky. Ne, že by byla nějaká hrozba,
ale nadjezd opravy potřebuje jako sůl,“
říká náměstkyně hradeckého primátora
pro majetek města Věra Pourová. Podle
ní dohady o vlastníkovi nadjezdu trvaly
15 let. K ústní dohodě s krajem došlo až
vloni v létě. Definitivu by mělo přinést

červnové zastupitelstvo, které má konstatovat vlastnické právo města a zároveň schválení jeho darování kraji. „Pokud by k této dohodě nedošlo, město by
ve svém vlastnictví mělo nadjezd, který
mu podle mého názoru nepatří,“ upozorňuje náměstkyně.
Podle primátora Alexandra Hrabálka
kraj na město naléhal delší dobu, o chátrající nadjezd se hlásí, ale převod byl
snadný jen zdánlivě: „Zabývali jsme se
tím od začátku funkčního období, bylo
to rozpracované a vypadalo to na velmi
jednoduchou administrativní záležitost.
Ve skutečnosti to bylo naopak složité a
jsem rád, že se to podařilo dotáhnout do
konce. Oprava a údržba nadjezdu jde do
milionů korun ročně.“ POKR. NA STR. 3

PRÁZDNINY „DOMA“

Cestovatelskou hrou chtějí
oslovit národ
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Buďte hrdí na své zdravotnictví
Kardiolog David Kovář,
rodák z Hradce Králové,
pracuje na klinice
v americkém Denveru.
S rodinou projel v autě
předělaném na mobilní
ordinaci Afriku, teď se v
USA pere s covidem-19.

ce se to projevuje ve zvýšené srážlivosti
krve a v uvolněním stresových látek,
které způsobují selhávání srdce. Jako intervenční kardiologové jsme v době největší incidence těžkých připadů s covid-19 omezili katetrizace pacientů s
akutním infarktem a podávali jsme místo toho sraženinu rozpouštějící léky, takzvaná trombolytika.

LADISLAV POŠMURA
DENVER | Colorado sice nebylo napadeno koronavirem zdaleka tak jako východní pobřeží a hlavně New York, ale
i v Denveru měli a stále mají spoustu případů. „Vrchol úmrtnosti nastal 13. dubna, kdy bylo zaznamenáno 39 obětí. Od
poloviny března jsme se v našich nemocnicích snažili zprovoznit speciální
režim. Pacienti s podezřením na covid-19 byli hospitalizováni na speciálních odděleních s negativní klimatizací
a platila striktní hygienická opatření.
Bohužel stále je málo specializovaných
masek, a tak musíme opakovaně sterilizovat ty staré,“ popsal situaci ve Spojených státech amerických kardiolog David Kovář.
Jak si mám nedostatek respirátorů
představit?
Každému doktorovi byla přidělena jedna N95 maska, kterou si musel podepsat, a víceméně ji používá doteď. Se
dvěma slovenskými kolegy jsme záviděli ochranné zdravotní pomůcky, které
byly v evropských nemocnicích.
Jakým způsobem jste přizpůsobili
chod nemocnice?
Přešli jsme na speciální rozvrh služeb,
kdy jsme pracovali víceméně bez přestávky celý týden, a pak jsme se na dva
až tři týdny izolovali doma a přešli na
virtuální ambulance. Každému lékaři
byl přidělen iPad s videokamerou, do
něhož si elektronicky stáhl chorobopis.
Stejně jako jinde ve světě i v USA se
lidé obávali chodit do nemocnic, a tak
se počet kardiovaskulárních pacientů o
40 procent snížil. Bez vyhledání odborné péče bohužel spousta lidí doma zemřelo, například na infarkt myokardu.
Světová média si všímala, jak na šíření koronaviru zareagovali hromadným šitím roušek Češi. Jak jste tuto
situaci sledoval ze zámoří?
I když sleduji zahraniční zpravodajství,

Kardiolog v Africe. Snímek zachycuje práci hradeckého rodáka Davida Kováře, který pomáhal ve Rwandě.
FOTO | ARCHIV LÉKAŘE
zpráv z Čech se do USA moc nedostalo.
Americká média se bohužel hlavně soustředí na domácí politiku. Abych se přiznal, jedinou zprávu z Čech jsem zachytil 10 dubna. Týkala se českých nudistů,
kteří odmítali nosit roušky.

jednotná. Představte si, ze by krajský
úřad v Hradci Králové otevřel všechny
restaurace a zakrývání úst a nosu by
bylo dobrovolné, zatímco v Pardubicích by bylo vše zavřené a nošení roušek nekompromisně vyžadováno.

Jak se staví k nošení roušek Američané?
Spousta jich bere příkaz k nošení ústenek jako omezovaní svobody. Nejlepším, respektive v tomto případě nejhorším příkladem je sám prezident Donald
Trump.

Jak by se podle vás měl svět s touto
nákazou nadobro vypořádat?
Vzájemnou spoluprací, hromadným testováním a později očkováním. Amerika
i po této stránce absolutně selhala. Dostupnost testu je stále minimální, čekací
doby jsou dlouhé a spolehlivost je neuvěřitelně nízká. Některé testy mají téměř padesátiprocentní šanci na falešný
výsledek. Z legrace říkáme, že to vyjde
stejně jako si hodit mincí.

Epidemiolog Jiří Beran říkal, že epidemie se nejhůř krotí v nejvíce demokraticky rozvinutých státech,
kde si lidé nenechají sáhnout na svobody jednotlivce. Cítíte, že se něco
takového děje právě v USA?
Úplně souhlasím. Přidal bych ještě, že
státy s vyspělým veřejným zdravotnictvím, mezi něž bohužel USA nepatří, se
vyrovnaly s pandemii mnohem lépe.
Spojené státy přitom na zdravotnictví
utratí neuvěřitelných 18 procent svého
HDP, což je přes 10 tisíc dolarů na osobu, nejvíce na světě. Pro porovnání, Česká republika vynakládá na zdravotnictví asi 7,5 procenta HDP, tedy okolo jednoho a půl tisíce dolarů na osobu.
Přesto je veřejné zdravotnictví v USA
velice zanedbané, nekoordinované a
spolupráce mezi jednotlivými státy je
minimální. Víceméně každý stát či
okres si jede sám na sebe a preventivní
opatřeni proti koronaviru jsou velice ne-

Kamarádka v Texasu. Je nešťastná,
že to Američané berou na lehkou
váhu. Že ona od začátku pandemie
nosila roušku, ale lidé se na ni špatně dívali a mysleli si, že je nemocná...
Americká společnost je politicky velice
polarizovaná. Obecně by se dalo říci, že
zastánci Trumpa a historicky konzervativní státy na jihu a ve středu USA pandemii mnohem více banalizují. Samozřejmě k tomu přispívají dezinformace,
které prezident vypouští.
S jakými komplikacemi se musí kardiolog ve Státech v souvislosti s nemocí covid-19 potýkat?
Čtvrtina hospitalizovaných pacientů s
covidem-19 má postižené i srdce. Nejví-

Dáváte lidem s onemocněním srdce, kteří se bojí nákazy, nějaká doporučení?
Hlavně nepodceňovat zásady hygieny a
společenské odstupy, nošení roušek, a
pokud nejsou závažné příznaky, preferovat virtuální návštěvy lékařů. Jelikož se
ukazuje, že obezita je u pacientů s covidem19 spojena s velkými komplikacemi, ještě všem, co mají nadváhu, doporučuji zhubnout. Bohužel 40 procent dospělých Američanů je obézních a dalších 32 procent má nadváhu.
Projel jste s mobilní ordinací celou
Afriku. Zvládne tento kontinent koronavirus?
Situace v rozvojových afrických zemích je komplikována špatnou lékařskou péčí a hygienou, nedostatkem testů, omezenou možností společensky se
distancovat a ekonomickou situací, kdy
existenční starosti jsou nadále pro většinu Afričanů větší prioritou než preventivní opatření. Mnoho expertů se obává,
že to nejhorší v mnoha afrických zemích teprve přijde.
Jaká atmosféra teď panuje v Americe i vzhledem k protestům?
Amerika se postupně otevírá, ale lidé se
stále obávají nákazy. Po úmrtí George
Floyda narůstají společenské nepokoje
a demonstrace, kde se více lidí hromadí
v omezeném prostoru a je vystaveno riziku nákazy. Používání slzných plynů a
pepřových sprejů poškozuje dýchací
cesty a šíření nákazy ještě zvyšuje. V některých státech, například v Arizoně, se
nemocnice pacienty s covidem-19 začínají znovu plnit.
V USA se blíží prezidentské volby.
Může je současná krize ovlivnit?
Já i většina našich známých a kolegů
jsme frustrováni současným prezidentem a jeho nezodpovědným přístupem k
pandemii. Z pohledu lékaře a veřejného
zdravotnictví by na tom byli Američané
lépe s opoziční stranou a s pořádnou
zdravotní reformou, kdyby přístup k lékařské péči měli všichni. Češi by měli
být velice hrdi na vysokou úroveň zdravotnictví a na její dostupnost.
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Déšť for People v Hradci: Lidé
si užili alespoň minifestival
Osekané festivalové léto
načal pro pár stovek lidí
hradecký Rock for
People. Pořadatelé
oznámili, že za rok
dorazí plejáda hvězd.

ba u rybníka,“ vtipkovali muzikanti v
neustávajícím dešti z hangáru zdejšího
zmenšeného Festivalparku.
„Nechtěli jsme fanoušky ani sebe nechat čekat na festivalovou atmosféru
celý rok,“ řekl už dříve šéf Rock for People Michal Thomes.
„Je to takovej táboráček s karavanem
uprostřed místo ohně,“ přidala se Marka Rybin, zpěvačka kapely Gaia Mesiah, která vystoupila se svou typickou
vervou po 18. hodině. „Jste hrdinové.
Konečně jde ta energie ven,“ radovala
se zpěvačka při koncertu.

LADISLAV POŠMURA
HRADEC KRÁLOVÉ | Koronavirem a
zákazy poznamenané hudební festivalové léto v sobotu symbolicky odstartovala miniaturní verze Rock for People na
hradeckém letišti. Na festivalu, který
byl původně vyprodaný a navštívilo by
ho možná až 30 tisíc lidí, zahrálo pro
pár stovek návštěvníků pět interpretů.
Nadšení fanoušci se dozvěděli, že příští
rok do Festivalparku přijedou skupiny
Green Day, Fall Out Boy či The 1975.
Neuskutečněný Rock for People v
Hradci Králové je tedy jednou z dalších
letošních velkých hudebních přehlídek,
která se po sobotě může plně soustředit
na snad už plnohodnotný ročník v roce
2021. V úplně nové atmosféře, kterou
ještě umocnil celodenní déšť, organizátoři zveřejnili nový termín. Náhradní
26. ročník Rock for People se příští rok
uskuteční 10. až 12. června.
Sobotní odpoledne pořadatelé pojali
trochu jako upoutávku na příští rok. Postupně oznámili a krátkými videoklipy
přiblížili první potvrzené hosty, který-

Jednání pokračuje
Sobotní odpoledne pojali pořadatelé trochu jako upoutávku na příští rok.
Na letišti vystoupila i skupina Vypsaná FiXa (na snímku). FOTO | MARTIN VESELÝ
mi jsou kapely Weezer, Skillet, Northlane, Ficle Friends, John Wolfhooker,
Black Veil Brides, Spector, Dream State, Pale White, Dope D. O. D., Skynd,
Deadly Apples, Do Nothing, dál jedna z
nejpopulárnějších indie rockových kapel současnosti The 1975, jeden ze slibovaných taháků letošního ročníku
Fall Out Boy a hlavně americká superstar Green Day.
Oznámení headlinera číslo jedna si
moderátor nechal na závěr před poslední koncert sobotního večera. „Víme, že
to trvalo dlouho, ale celý tým makal několik měsíců, abychom je pro vás mohli
přivézt! A povedlo se!“ objevilo se vzápětí na facebookovém profilu festivalu.

Rock for People s podtitulem Home
zahájil úsporný ročník v minulém týdnu
koncertní sérii v několika městech, v
Hradci je finále. V týdnu se hrálo pro
300 posluchačů, na letiště pořadatelé
dali do prodeje 500 lístků. Sledovat
dění bylo možné i z domova na streamu.
U vstupu byla dezinfekce a každému
příchozímu bylo doporučeno, aby měl v
areálu nasazenou roušku a udržoval od
ostatních dvoumetrové odstupy. I přes
nepovedené počasí hradecký rockový
dýchánek tak trochu naznačil, jak budou vypadat podobné akce během léta.
„Jsme rádi, že jste tu s námi i v takhle
pěkném počasí, když jste mohli být tře-

Malšovický nadjezd se rozpadá
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Jsme připraveni nadjezd převzít do
správy, protože je součástí silnice, která
je krajská. Současně jsme připraveni se
mu věnovat i z hlediska stavebních a
údržbových prací,“ potvrzuje náměstek
hejtmana pro dopravní oblast Martin
Červíček.
„Každému, kdo o skutečném stavu
mostu pochybuje, doporučuji se na něj
jít podívat. Zkrátka budeme muset v dohledné době zapracovat na jeho rekonstrukci, protože nad čímkoli jiným převažuje veřejný zájem. Kraj se musí starat o poměrně širokou silniční síť, je to
sice jen kousek navíc, ale nadjezd je
opravdu v neutěšeném stavu. Problematika, jestli patří státu, kraji nebo městu,
je velmi složitá a vyřešení právního rébusu zabralo několik let,“ popisuje Václav Řehoř, krajský radní pro oblast in-

vestic a majetku. Odhaduje, že už v příštím roce by mohla vzniknout projektová dokumentace a v roce 2022 by mohly začít i opravy. Náklady se odhadují
obtížně, před několika lety se však hovořilo o částce kolem 60 milionů korun.

Čeká i most u nádraží
Dokonce v ještě o poznání horším stavu
než malšovická stavba je nadjezd přes
železniční trať v Koutníkově ulici. Statik už v roce 2016 konstatoval, že je neopravitelný. Loňská zkouška prokázala
další zhoršení a krajský úřad vydal veřejnou vyhlášku, která ŘSD dovoluje
omezit provoz na nadjezdu až do roku
2023.
Do té doby by v těsné blízkosti měl
vyrůst další dvoupruhový nadjezd. „Studie předpokládá výstavbu nového mostu o dvou jízdních pruzích jižně od stá-

vajícího mostu, na který bude převeden
veškerý provoz. Poté bude starý most
kompletně demolován a na jeho místě
postaven nový dvoupruhový most. Ve
výsledném stavu budou pro oba směry
k dispozici po dvou jízdních pruzích,“
říká mluvčí ŘSD Nina Ledvinová, podle které výstavba potrvá nejméně dva
roky.
Nadjezd byl i tématem posledního zasedání hradeckého výboru pro územní
plánování. Město se přimlouvá za co
nejrychlejší stavební akci, protože stav
nadjezdu si vloni na podzim vyžádal
omezení provozu, tím pádem i zpomalení dopravy.
„Nadjezd má zásadní statické závady, proto bude v budoucnu třeba kompletně vyměnit mostní konstrukci. Věřím, že k rekonstrukci dojde v nejbližších letech,“ zdůrazňuje investiční náměstek primátora Jiří Bláha.

Už loni v září pořadatelé oznámili, že
hlavním headlinerem bude právě americká punkrocková kapela Green Day,
zahrát měly i známé skupiny SUM 41,
Fall Out Boy, Weezer, Skillet nebo P.
O. D. Brzo bylo vyprodáno. Pořadatelé
s hvězdami opět vyjednávají, chtějí zachovat program na příští rok.
Pandemie letos zhatí i další festivaly
po celé zemi. Ministerstvo průmyslu a
obchodu chystá program, který finančně podpoří nezávislou kulturu v oblasti
hudby a divadel.
Rock for People si za 26 let své existence prošel několika těžkými chvílemi.
Například v roce 2012, kdy došlo k setkání dvou bouřek přímo nad hradeckým letištěm a festival byl evakuován a
na několik hodin přerušen. Během jiného ročníku zase den před začátkem hlavní stage porazila vichřice.
INZERCE

JURIS REAL, spol. s r.o.

Chcete prodat
svou nemovitost dříve
než padnou ceny?
Využijte speciální nabídky
a přijměte bezúročnou
zálohu ve výši 100.000 Kč
nebo měsíční rentu do doby
prodeje Vaší nemovitosti.
EXEKUCE NEJSOU
PŘEKÁŽKOU.

Tel.: 774 335 504
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Česká republika

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

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

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

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

Monika Absolonová

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

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

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

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

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

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

INZERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PŘÍRŮSTKY MLÁĎAT DALŠÍCH ZOO NA STR. 8 A 9

DLUHOPISY PRO OBČANY
JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

5,6%
Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Zámek Račice, přestavba

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

ROČNÍ VÝNOS

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

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

Ubytování na zámku
v Račicích 30 km od Brna

eFi Hotel – hotel s bazénem
v centru Brna

+420 515 555 549, info@zamekracice.cz

+420 515 555 500, rezervace@eﬁhotel.cz

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

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

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

eFi Hotel, Bratislavská 52, 602 00 Brno-Zábrdovice

www.zamekracice.cz

www.eﬁhotel.cz
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HLUBOKÁ:
PŘEKVAPENÍ OD VYDER

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

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

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

FOTO: MAFRA, PETR LUNDÁK, MARTIN POLÍVKA
INZERCE

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

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

ZLÍN: OBŘÍ
SUDOKOPYTNÍCI
Z INDIE

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

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

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

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

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

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
Tyniště nad Orlicí

AGRICO, s.r.o., Voklik 976,
tel.: 731 443 979, 494 371 301

Jičín

AB PROFI s.r.o., M. Koněva 199,
tel.: 602 303 359, 493 525 565

Libice nad Cidlinou

VARI, a.s., Opolanská 350,
tel.: 325 607 336, 325 607 346

Lázně Bohdaneč - Křičeň

Ladislav Žák E-VO.cz, Křičeň 38,
tel.: 774 661 307

Police nad Metují

Marian Rudolf AUTO-RAMAX,
Ostašská 414,
tel.: 608 111 830, 773 111 830
Další nejbližší prodejny:

Jilemnice, Kolín,
Vysoké Mýto,
Ústí nad Orlicí 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:
Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 / Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 / Česká Lípa, AUTOCENTRUM
HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 / Česká Skalice, STAVIS, Havlíčkova 144, T 491 453 960 / Dvůr Králové n.L. - Dubenec, Magrix, s.r.o.,
Dubenec 200, T 724009568 / Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 / Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T
465 637 381 / Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305 127 / Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 / Libice
nad Cidlinou, VARI a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 / Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420, T 326 734 431-2 / Nový
Bydžov, OK ZAHRADY s.r.o., Josefa Jungmanna 1735, T 495 490 047 / Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 /
Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 / Semily, ZAHRADNÍ TECHNIKA TOMÁŠ, Riegrovo náměstí 20, T 481 625 205 / Týniště nad
Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 731 443 979

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

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN 5plus2 PRO VÝCHODNÍ ČECHY

Letní tipy
a zajímavá
místa
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Pozvánka do Přelouče

LETNÍ KONCERTY V PARKU ZA ŠKOLOU
ZAČÁTEK VŽDY VE 20 HODIN

03. 7. KABÁT REVIVAL Hradec Králové, NIGHTWISH REVIVAL Ostrava
18. 7. KLAXON, NATŘIJE

LETNÍ KINO OD 4. 7. DO 29. 8. V PARKU ZA ŠKOLOU

Zažıjte léto v jablonném nad orlıcí…
• Jablonské kulturní léto
- každou středu loutkové divadlo pro děti na dvorečku za Infocentrem
- každý čtvrtek letní kino v areálu koupaliště
• TADY VARY – MFF KV v jablonském kině 3.-11. 7. 2020
• výstava fenomén MERKUR ve výstavních prostorách Infocentra
na náměstí
• areál přírodního koupaliště – koupání, sport, občerstvení, kulturní akce
• městská památková zóna – historické domy v centru města,
kostel sv. Bartoloměje, jedinečná lžíce na náměstí
• vycházkový okruh „Po stopách mlsného medvěda“,
krajinný prvek Hradiska
• Medový jarmark a Vyhlídkové vrcholy 5. 9. 2020

IC: tel.: 465 641 371, fb: @mestojablonnenadorlici

www.jablonneno.cz

Hradecká 1145
Jičín
Nabízíme:
◗ Velký výběr zahradních rostlin
◗ Pokojové rostliny
◗ Dekorace domů i do bytu
◗ Sezónní rostliny
◗ Zahradní potřeby

PŘIJĎTE K NÁM NAČERPAT INSPIRACI !

KONTAKT:
+420 702 210 885, +420 493 592 942

www.raselinazc.cz

KAŽDOU STŘEDU A SOBOTU, VSTUPNÉ 80 KČ, ZAČÁTEK V 21,30 HODIN
PROGRAM NALEZNETE NA WWW.KKICMP.CCZ

LETNÍ STŘEDEČNÍ KONCERTY NA NÁMĚSTÍ
ZAČÁTEK VŽDY V 19 HODIN, VSTUPNÉ ZDARMA

24. 6. BUĎ FIT – kapela ZUŠ Přelouč
JAZZ BAND – orchestr ZUŠ Pardubice
01. 7. ŘEMEN - rock – Chlumec n. Cidlinou
08. 7. ADRENALIN – rock - Zdechovice
WAIT – crossover – Hradec Králové
15. 7. PUMPA – hardrock -Beroun
22. 7. KOŇABOJ – world music – Brno
29. 7. POLYMETAL - hard/heavy – Přelouč
05. 8. GREENONYON - jazzrock – Pardubice
12. 8. DECH. ORCH. VL. KOSINY - Přelouč
19. 8. JUDAS PRIEST rev. – hard/heavy – Praha
26. 8. ELIXÍR - folk – Pardubice
02. 9. PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA - folk
alternative -Beroun

DABING 2020

19. září 2020

PODIUM NÁMĚSTÍ

VÁCLAV UPÍR KREJČÍ
THIS + VOJTA KOTEK
MILAN PEROUTKA + PERUTĚ
KEKS
KAMIL STŘIHAVKA + LEADERS
MIRO ŠMAJDA
ACOUSTIC BAND

PODIUM PARK

CIMBÁLOVÁ MUZIKA RÉVA
KŘÍDLOVANKA
BIG BAND ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VĚNOVANKA
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Novinky v zoo: vzácná
mláďata i pavilony
Složitým obdobím si
v době koronavirové
pandemie prošel safari
park ve Dvoře Králové
a více než měsíc musel
být zavřený.
TEXT: TOMÁŠ PLECHÁČ

O

d konce května jsou už ve Dvoře
Králové nad Labem přístupné
všechny části areálu včetně afrického a lvího safari. Na návštěvníky čeká
několik velmi zajímavých mláďat a také
zrekonstruované pavilony Vodní světy a
Ptačí svět. Po letech se narodily africké
kočky servalové, chovatelé se radují z přírůstků extrémně ohrožené zebry bezhřívé a osla somálského.
Ve Vodních světech vznikly tři nové nádrže o celkovém objemu devadesát tisíc
litrů vody. Představí život v afrických řekách, močálech a jezerech. Odborníci v
rámci celého systému vybudovali několik zcela oddělených oběhů. Rekonstrukce stála 16 milionů korun. První velký bazén ukazuje život v jezeře Malawi, druhé
akvárium se stalo domovem krokodýlů
čelnatých. „Zabydlovali se zde postupně.
Nejdříve jsme vypustili nejmenší samičku, aby si zvykla a našla místa k případnému úkrytu, potom ji doplnili další dva
krokodýlové,“ sdělil zoolog Michal Podhrázský.
Třetí akvárium zatím obývají tlamouni
nilští neboli tilapie, hlavními nájemníky
se však stanou mimořádně vzácní krokodýli štítnatí, jejichž příjezd oddálila koronavirová krize. Čelní panel, přes který
lidé život pod africkou vodou pozorují,
měří osm metrů a je vyrobený z osm centimetrů silného plastu. Každá nádrž má
samostatnou filtraci i ohřev vody.
Významného vylepšení se dočkal pavilon Ptačí svět s expozicemi Madagaskaru
a tropického lesa. Terária jsou již plně obsazená, v poslední době do nich přibyli
například ježci belobřiší a výrečci malí. V
madagaskarské hale imitující vyschlý kaňon pohoří Makay jsou dvě chovatelské
rarity. „Husičky krátkoocasé v současnosti chovají pouze tři zoo v Evropě, mimo-

řádné jsou i kachničky pestré, které má
devět evropských zahrad,“ poznamenal
Michal Podhrázský.
Úprav doznala expozice madagaskarských šelem fos, s novou venkovní voliérou ji propojil tunel. Venku se nachází
kmeny pro šplhání i jezírko. Na jaře skončila také rekonstrukce pavilonu šelem.
Ve výbězích hyen a gepardů nahradily
staré skleněné předěly vodní příkopy s
dřevěným zábradlím, návštěvníci tak
mají na šelmy mnohem atraktivnější výhled.
JEDINÁ ZEBRA SE NARODILA
VE DVOŘE
V závěru jara se v zoo narodilo také několik zajímavých mláďat. Cenu zlata má
pro chovatele klisna zebry bezhřívé, které jsou v přírodě kriticky ohrožené. Za letošek je to jediný přírůstek tohoto druhu
v lidské péči na celém světě. Samice dostala jméno Priscilla, celé stádo návštěvníci uvidí v africkém safari. V květnu snesly vejce choulostivé želvy paprsčité, které
se na dně kaňonu zabydlely na konci loňského roku.
„Z mláděte máme o to větší radost, že
v uplynulém roce se zebry bezhřívé v lidské péči na celém světě rozmnožily pouze u nás. Jsou navíc velmi ohrožené,“
upozornil dvorský zoolog Luděk Čulík.
Zebra bezhřívá je vzácným poddruhem
zebry stepní, v minulosti se vyskytoval
hlavně v Súdánu a Ugandě. Safari park
chce společně s libereckou zoo rozjet projekt na záchranu těchto zeber v ugandském národním parku Kidepo Valley a v
rezervaci Pian Upe. Podle odhadů zde
žije jen kolem 300 jedinců.
Podobně cenným přírůstkem je mládě
osla somálského, šestnáctého v historii
zahrady. V Etiopii a Eritreji žije podle odborníků už pouze maximálně dvě stě je-

dinců. Zoologické zahrady tak představují poslední šanci na záchranu tohoto druhu. Dalším velkým chovatelským úspěchem jsou dvě mláďata afrických kočkovitých šelem servalů, která se ve Dvoře
Králové narodila po dlouhých devíti letech. Safari park servaly známé mimořádnými „atletickými“ schopnostmi chová
od roku 1997, za tu dobu se zde narodilo
padesát mláďat. Nováčkem je také muréna síťkovaná, která obydlela jedno z akvárií ve Vodních světech. S libereckou zoo
si safari park vyměnil samici žirafy
Rotschildovy.

VJEZD AUTEM DO SAFARI PODRAŽIL
Celou řadu důležitých transportů však
nemohl kvůli koronavirovým opatřením
a zavřeným hranicím na přelomu jara a
léta realizovat. „Plánovali jsme příjezd
dalšího samce do skupiny nosorožců
tuponosých jižních, dva nové medojedy
a po dlouhém jednání měli dorazit i dva
vzácní krokodýli štítnatí,“ popsal vedoucí oddělení výměny zvířat Zdeněk Bárta.
Podkrkonoší měli naopak opustit pelikáni, zebry, antilopy nebo dikobrazi, kteří
se měli stát zakladateli chovů v Itálii, Polsku, Francii či v Holandsku.
Dvorská zahrada po vynucené koronavirové pauze částečně obnovila provoz
na konci dubna. Ztráty způsobené uzavřením areálu se vyšplhaly na více než
dvacet milionů korun. Od konce května
je otevřený celý areál včetně Afrického safari Josefa Vágnera. Oproti loňské sezoně
došlo ke změnám v ceníku. Vstupenka
na pokladně dospělého vyjde na 240 korun, o desetikorunu více než loni. Naopak zlevnily lístky zakoupené v internetovém obchodě: loni 210, letos 190 korun.
Výrazněji připlatí lidé mířící do afrického a lvího safari vlastním automobilem.
Cena za vjezd vzrostla z 240 na 350 korun. Zdražení podle vedení zoo nesouvisí
s dopady koronavirové krize a rozhodnuto o něm bylo už před pandemií. „Když
se ve lvím safari nahromadí větší množství vozidel, tak se hůř hlídá, jestli návštěvníci neotevírají okénka, nebo dokonce dveře. Úpravou ceny je chceme z automobilů přesunout do safaribusů a afrických trucků. V letošním roce se pokusíme nasadit ještě o jeden truck navíc,“ vysvětlil ředitel zoo Přemysl Rabas. Vyjížďka safaribusem stojí padesát korun, africkým truckem osmdesát.
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Letní kino láká i na
větší pohodlí v hledišti
Právě dnes večer startuje už 15. ročník pardubického letního kina. I letos se
bude promítat v areálu na pravém břehu Labe nedaleko mostu Pavla Wonky.

UŽ TŘETÍM ROKEM SE PARDUBICKÉ LETNÍ KINO BUDE KONAT NA LOUCE NEDALEKO LABE. PROMÍTAT SE BUDE OPĚT CELÉ PRÁZDNINY A VSTUP BUDE ZDARMA.

TEXT: MILAN ZLINSKÝ

T

aké pořadatelé pardubického
Letního kina Pernštejn měli během jara strach, zda epidemie
nemoci covid-19 nezruší i jejich
letní plány. Nakonec jim však nahrály dvě věci - jednak Česká republika
zvládla situaci celkem dobře a pak jako
venkovní událost nebude kino čelit tak
velkým omezením jako akce v uzavřeném prostoru.
Navíc Jan Motyčka, zakladatel úspěšného projektu, který se rozjel o prázdninách roku 2006 v Tyršových sadech, zařadil službu, jež ještě pravděpodobnost nákazy sníží. Diváci totiž budou moci využít služeb virtuálního číšníka.
„Divák letního kina si přes aplikaci objedná občerstvení, které mu bude doručeno přímo na místo, bez nutnosti čekání u
barů a nevyhnutelného kontaktu s další-

mi návštěvníky. Letní kino se tak stane
nepoměrně méně rizikové na potenciální šíření nemoci než jiné divácky exponované sportovní, kulturní či společenské
akce,“ uvedl Jan Motyčka.
Ten se zároveň chlubí i tím, že dodá za
pomoci sponzorských darů nové, pohodlnější lavičky z produkce místní firmy
Transform.
„Nabídneme divákům 120 nových laviček z produkce místní akciové společnosti, které budou instalovány v dostatečných rozestupech. Výměna stávajících,
nejednotně vizuálně působících plastových židliček za zbrusu nové designové
lavice tak zvýší komfort diváků,“ uvedl
dlouholetý provozovatel kina.
Motyčka je přitom hlavně rád, že našel
se svými kolegy stálé místo. Radní mu totiž louku nedaleko sídliště Polabiny pronajali na několik roků. Dříve přitom každý rok musel řešit, kde bude promítat. Ve-

dle zmíněného parku tak svůj biograf stavěl už i u skateparku nebo zdymadla.
„Jsme za místo u řeky velmi vděční. Byť
jsme měli zpočátku problémy třeba s přívodem elektrické energie, vše si sedlo a
nyní jsme spokojení. Areál Za vodou, jak
mu říkáme, má hlavní výhodu v tom, že
vlastně leží v úplné přírodě, ale během
pěti minut jste pěšky v samém centru Pardubic. Navíc díky blízkosti arény není
problém ani s parkováním,“ uvedl Jan
Motyčka.
V době uzávěrky magazínu ještě nebyl
znám kompletní program kina. Jasné ale
je, že se bude promítat od 26. června až
do posledního srpna. Zůstane také zachováno žánrové rozdělení dní, kdy na každý večer vychází jiné téma. Lidé se tak
mohou těšit na dětské večery, ale i na ty,
kdy se budou promítat nejnovější hollywoodské trháky. Vstup je jako vždy zdarma.
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Kam na výlet s dětmi
Prázdniny se blíží a na východě Čech je celá řada míst, kam se lze vypravit
s dětmi. V každém věku ocení návštěvu zábavních parků nebo zoo.

V

Pardubicích mohou rodiče svoje
děti vzít na výlet lodí Arnošt. Pluje
téměř každý den a v některé dny i
dvakrát, pokud není v plánu soukromá
akce. Jízdu do Brozan, Kunětic či Srnojed
si lidé mohou na palubě zpestřit dobrým
jídlem či pitím.
Osobní motorová loď Arnošt z Pardubic byla vyrobena v roce 2001 a po 10 letech provozu prošla modernizací. V roce
2011 se původní provozovatel a Dopravní podnik města Pardubic dohodli na
tom, že dopravní podnik Arnošta z Pardubic zmodernizuje a na základě smluvního vztahu bude tuto výletní loď provozovat. Loď tak prošla nákladnou renovací a
dál slouží zájemcům o výlety po Labi.
V krajském městě mohou velcí i malí
návštěvníci zavítat také do Pohádkové zahrady. Azyl pro opuštěná zvířata funguje

nedaleko Červeňáku a kromě prohlídky
nabízí možnost také zvířata nakrmit a
dát si něco dobrého. Pro děti jsou připravené hračky a také prolézačka. Pravidelně se zde konají různé akce.
Za zvířaty mohou lidé ve východních
Čechách vyrazit do více míst. Kromě zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem je to třeba také zámecký zvěřinec a
obora v Častolovicích, minifarma v Dolní
Brusnici či Farmapark Muchomůrka ve
Svobodě nad Úpou.
Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou je zábavním parkem, který svým velkým i malým hostům přináší mnoho originálních
atrakcí a zajímavých akcí. V parku se pravidelně pořádají různá kulturní vystoupení a také sportovní programy. K dispozici
je také občerstvení.
Návštěvníci, kteří s dětmi zavítají do

Železných hor, si mohou výlet okořenit
návštěvou keltského skanzenu v Nasavrkách. Ukazuje, jak vypadalo keltské oppidum v mladší době železné, tedy v druhém až prvním století před naším letopočtem.
Všechny stavby, které zde hosté uvidí,
jsou obrazem skutečných archeologických nálezů. Vstupní branou do areálu je
takzvaná klešťovitá brána, která je součástí mohutného opevnění a tvoří ji kamenná zeď, sypaný val a příkop.
V Hradci Králové potom k návštěvě zve
obří akvárium, které se stalo domovem
pro více než 40 druhů ryb a další druhy
tropické flóry a fauny Jižní a Střední Ameriky. Část prohlídky odehrávající se na
tropické lávce umožní návštěvníkům zažít tropy na vlastní kůži kombinací tepla
s vlhkostí 85 – 90 procent. (zuz)

INZERCE

dělostřelecká tvrz Hůrka

V současné době tvrz slouží jako muzeum
a zároveň i připomíná důmyslnost staveb,
které ve své době byly natolik odolné, že je
tehdejší známé zbraně nemohly zcela zničit.
Navíc dělostřelecká tvrz Bouda je nejlépe dochovanou památkou svého druhu, která je přístupná veřejnosti. Při její návštěvě na vás čeká
spletitá síť chodeb, sálů a technického zázemí,
které tehdejší vojáci potřebovali. Díky tomu
mohla být Bouda obléhána i několik týdnů bez
kontaktu s okolním světem. „Nově tento turistický cíl disponuje moderním návštěvnickým
centrem, které poskytuje všem cestovatelům
dostatečný komfort,“ informuje Martin Netolický – hejtman Pardubického kraje.
Pokud byste zatoužili objevovat více vojenských památek, tak v oblasti masivu Králic-

kého Sněžníku jich najdete opravdu spoustu
– jako například dělostřeleckou tvrz Hůrka
anebo malé pevnostní bunkry – řopíky. Mimo
to se jedná o lokalitu velice vyhledávanou pěšími turisty a cyklisty díky své přírodě. Nadšeny budou i rodiny s dětmi, jelikož během
jejich putování narazí na několik naučných
stezek a cyklotras vhodných i pro malé návštěvníky.
Pro lepší přehled o novinkách a dalších
turistických cílech sledujte web Pardubického kraje nebo jeho sociální sítě,
které jsou pravidelně aktualizovány.

www.pardubickykraj.cz
pardubickykraj

Návrat

v čase

Od konce druhé
světové války
uplynulo mnoho let,
ale její stopy jsou tu
s námi dodnes. Vydejte
se do oblasti, kde
vojenská historie
ožívá…

Místem, kde si lze připomenout příběh obrany státu, je dělostřelecká tvrz Bouda, která
je součástí Králické pevnostní oblasti. V hornatém terénu byla mezi lety 1935–1938 vybudována síť československého opevnění pro
ochranu státních hranic před nepřáteli. Bohužel, se nikdy nedočkala vojenského nasazení.
převrácený řopík
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Koronavirus nezrušil
oblíbený Sportovní
park u soutoku řek

Sportovní park Pardubice se bude konat tradičně druhý srpnový týden, letos
tedy od 8. do 16. srpna v oblíbeném parku Na Špici. Sportovat se bude stejně
jako v minulých letech, ale budou chybět koncerty a další doprovodné akce.
TEXT: MILAN ZLINSKÝ

S

portovní park Pardubice se letos v
srpnu uskuteční. A to i přesto, že ještě před pár týdny se zdálo, že to epidemie koronaviru neumožní.
Institucionální partneři události, město Pardubice a Pardubický kraj, se však
nedávno seznámili s upravenou podobou projektu a dali pořadatelům této
sportovní akce zelenou.
„Epidemiologická situace ve světě
nám poměrně naháněla strach, ale jsme
šťastní, že se v srpnu uvidíme. Upravili
jsme podobu projektu, posílili hygienické zázemí na všech sportovištích a věříme, že jsme schopni dodržet všechna
opatření tak, abychom nařízení vlády a
hygieny splnili a lidé se na stanovištích
nekumulovali,“ uvedl Pavel Stara, hlavní
manažer projektu, který se poprvé konal
v rámci olympijských her v brazilském
Riu v létě 2016.
Sportovní park bude od 8. do 16. srpna
v oblíbeném parku Na Špici na soutoku
Labe a Chrudimky. „Sportovní park se
stal tradicí, akcí, bez které bychom si léto
v našem městě již nedokázali a hlavně nechtěli představit. Přeji si a doufám, že letošní ročník, co se sportovního vyžití
týká, proběhne bez výrazných omezení a
akce opět přiláká ke sportu malé i velké
nadšence,“ uvedl primátor města Pardubic Martin Charvát.
Velkou sportovní událost, jejíž hlavním smyslem je přilákat ke sportu co nejvíce dětí, dlouhodobě podporuje i Pardubický kraj.
„Srpnová akce má své pevné místo v
kalendáři mnoha rodin nejen v Pardubicích, ale v celém kraji. Strávit pohodový
den ve městě a zasportovat si v krásné lokalitě jezdí rodiny z širokého okolí a jsem
velmi rád, že se akce uskuteční i v této nelehké době. Sportovní park jako kraj podporujeme od samého začátku a opětovně

DĚTI SI MOHOU V PARKU ZA DOHLEDU A POMOCI ČLENŮ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VYZKOUŠET HNED
NĚKOLIK DESÍTEK RŮZNÝCH DISCIPLÍN. KAŽDÝ ROK PŘIJDOU DO PARKU DESÍTKY TISÍC ZÁJEMCŮ.

děkuji organizátorům, že to nevzdali a
projekt přizpůsobili aktuální situaci,“ doplnil hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický.
Sportovní park patří do rodiny akcí
pod hlavičkou Pardubických tahounů a
posiluje tak řady oblíbených, unikátních
akcí s nadregionálním přesahem. A to i
přesto, že v posledních letech není akce
tak bombastická jako před čtyřmi lety.
„Navazujeme na projekt s názvem Olympijský park Pardubice, který během 17
dní navštívilo více než 350 tisíc návštěvníků. Úspěšně se navazovalo v dalších letech a jsem moc rád, že ani letošní rok nebude přes aktuální náročnou situaci výjimkou,“ řekl náměstek pardubického
primátora pro sport Jakub Rychtecký.
Ten je hlavně rád, že se akce bude vůbec konat. Přece jen většina podobných
projektů musela být kvůli opatření vlády
zrušena nebo odsunuta. „Spoustu skvělých akcí, tahounských i netahounských,
museli pořadatelé zrušit. Dotazy, zda

sportovní park bude, dostávám už několik týdnů a jsem rád, že už mohu kladně
odpovídat. Z vlastní zkušenosti vím, jak
moc rodiče prahnou po zábavě pro děti,
park Na Špici a jeho okolí bude letos určitě v hledáčku celé mé rodiny,“ dodal náměstek Rychtecký.
Na řekách i v parku se představí pět desítek sportovních klubů z Pardubic a okolí. Díky hrací kartě mohou malí i velcí sbírat záznamy o zdolání jednotlivých disciplín - za zdolání 12 sportovních disciplín
obdrží diplom se svým jménem a za
zvládnutí 16 disciplín medaili.
„Karta, kterou je nyní možné pro děti z
pardubických základních škol a školek výhodně objednat po internetu, bude od
července v prodeji v pardubickém infocentru za 80 korun, vstup do parku je samozřejmě zdarma,“ uvedla mluvčí magistrátu Alexandra Tušlová s tím, že Město
Pardubice akci podpořilo částkou 1,2 milionu korun a Pardubický kraj přidal 500
tisíc korun.
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Východ Čech na kole
Pardubický a Královéhradecký kraj jsou cyklistům zaslíbené. Podél Labe se
mohou vydat rovinou, Orlické hory a Krkonoše slibují zážitek vrchařům.

O

blíbenou cyklostezkou je například trasa z Hradce Králové na
Kuks. Kdo má rád rovinku a žádné
stoupání či sjezdy, kdo jezdí na kole s rodinou a malými dětmi, kdo si chce užít
poklidnou jízdu kolem řeky bez aut nebo
se chce během výletu podívat na památky, má jedinečnou šanci.
Začátek stezky je u kamenného mostu
v Pláckách mimo centrum Hradce. Po
cestě na cyklisty čeká jen řeka, malebná
zákoutí, pole, lesy i vesničky. Po několika
stech metrech narazí výletník na první zajímavost, na památný dub ho upozorní
cedule na jeho mohutném kmeni.
V Předměřicích nad Labem u mostu se
cyklisté poprvé nevyhnou krátkému přejezdu po silnici, kde musí dát pozor i na
auta. Takových míst však na stezce není
mnoho. Cesta je ideální pro začátečníky

a po zdolání přibližně třicetikilometrové
trasy je čeká rozsáhlý barokní komplex
hospitálu Kuks s lázněmi, zámkem a kostelem Nejsvětější Trojice, výletníci k
němu přijedou z kopečka. V obci na ně
ještě před prohlídkou soch Ctností a
Neřestí čeká malé muzeum motocyklů.
Několik úseků vhodných nejen pro cyklisty, ale také pro bruslaře je na cyklotrase z Chocně do Ústí nad Orlicí. Ta vede
většinou po pohodlné cyklostezce, avšak
v některých místech se cesta mění v zemědělskou komunikaci nebo vede po ulicích či běžné silnici. Na brusle je vhodný
zhruba čtyřkilometrový úsek z Pelin do
Brandýsa nad Orlicí, ale jet se dá už z centra Chocně. Na opačném konci je pro
brusle sjízdný 7,5 kilometru dlouhý úsek
z Kerhartic do Perné.
Zajímavým zastavením jsou třeba Hyl-

váty, místní části Ústí nad Orlicí. Je zde
restaurace umístěná v bývalém Měšťanském pivovaru.
Z původního pivovaru se zachovala
pouze bývalá bytová a úřednická budova, kde jsou dnes byty. Po létech chátrání
zde byla otevřena restaurace a další místa jako kavárna a kongresový sál. Historie
sahá až do roku 1892, kdy pivovar vznikl
přístavbou k obytnému traktu Hylvátské
rychty.
Klasickou trasou pro cyklisty je cyklostezka z Pardubic na Kunětickou horu. Rovinatá cyklostezka je ideální pro začátečníky i děti, dobře se zde svezou také bruslaři. Ve směru od krajského města jedou
cyklisté podél Labe, potom se trasa od
řeky odklání. Výhled na romantickou Kunětickou horu si však užívají po většinu
cesty. (zuz)
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Radiologické centrum Multiscan Pardubice
Magnetická Rezonance

nenádoRoVá RadioteRaPie
Na základě doporučení lékaře
provádíme ozáření:

Sedm dní v týdnu včetně svátků
Ordinační doba do večerních hodin
Krátké čekací lhůty (do 14 dnů
od objednání)

patních ostruh

Dva moderní přístroje MR

při dalších obtížích pohybového
aparátu

pokročilých artróz kloubů

Široké spektrum vyšetření

Diagnostická vyšetření na špičkové úrovni.
Moderní přístrojové vybavení (magnetická
rezonance, CT – počítačová tomograﬁe,

ultrazvuk, rentgen, nenádorová radioterapie).

Tel.: +420 464 007 611/613
Mobil: +420 721 198 865
E-mail: rokycanova@multiscan.cz
www.multiscan.cz

Poliklinika Vektor
Rokycanova 2798
530 02 Pardubice

Tel.: +420 466 016 400
E-mail: rt.recepce@multiscan.cz
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Léto na závodišti patří
dostihovým koním
Pardubické závodiště bude v létě dohánět dostihové manko. Seriál čtyř
kvalifikací odběhnou uchazeči o Velkou pardubickou v červenci a srpnu.
TEXT: STANISLAVA KRÁLOVÁ

O

šest týdnů později, než bývá zvykem, se otevřelo pardubické závodiště veřejnosti. Po úvodním mítinku se již představí zájemci o start Velké pardubické, a to 4. července.
„Červenec byl dříve většinou prázdný,
my jsme tam letos ze známých důvodů
zařadili dvě kvalifikační kola,“ řekl ředitel
Dostihového spolku Jaroslav Müller s
tím, že druhá kvalifikace se poběží 25.
července.
Mezi ně se dostala ještě novinka letoš-

ní sezony - rovinové dostihy, které mají
na závodiště přilákat také majitele a trenéry rovinových koní. Vstup je zdarma.
Potřetí se uchazeči o právo startu ve
Velké pardubické objeví 8. srpna a poté
ještě 29. srpna.
„Počet kvalifikací jsem se rozhodl nesnižovat, aby si trenéři mohli vybrat, kdy
chtějí startovat, jsme také smluvně vázáni na naše obchodní partnery a závazky
musíme dodržet,“ řekl Müller.
Ředitel Dostihového spolku si je vědom, že zhuštěná dostihová listina není
ideální ani pro koně, majitele a jezdce,

INZERCE

VÝROBA
SPECIÁLNÍCH VOZIDEL

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICE:
KONSTRUKTÉR – TECHNOLOG – NORMOVAČ ELEKTRO

• vzdělání SŠ/VŠ technického směru
• schopnost práce v CAD – znalost Inventor, AutoCad electrical
• návrh elektro konstrukcí vozidel, zpracování konstrukční a výrobní dokumentace

KONSTRUKTÉR – TECHNOLOG – NORMOVAČ

• vzdělání SŠ/VŠ strojní • práce v CAD – znalost Inventor, AutoCad
• návrh konstrukce částí vozidel • zpracování konstrukční a výrobní dokumentace

ZÁMEČNÍK

• výuční list v oboru • svářečský průkaz CO2
• orientace ve výkresové dokumentaci

AUTOKLEMPÍŘ

• výuční list v oboru • svářečský průkaz CO2
• orientace ve výkresové dokumentaci

AUTOLAKÝRNÍK

• výuční list v oboru

NABÍZÍME

• zajímavou práci na plný úvazek ve stabilní české firmě
• práci v jednosměnném provozu • příspěvek na stravování
• 5 týdnů dovolené • firemní výuku AJ

tel.: 466 955 743, 724 107 030
adresa: Chrudimská 1663, 535 01 Přelouč
e-mail: prace@armsvos.cz | web: www.armsvos.cz

ale mimořádná situace pokoronavirové
doby donutila závodiště zarezervovat letní měsíce takřka výhradně pro koně.
Jedinou nekoňařskou akcí, která se v
létě na závodišti koná, je tradiční Friends
Fest, kdy návštěvníci okusí tu pravou atmosféru Ameriky. Na pardubickém dostihovém závodišti se mohou těšit na koncerty, auta, rodeo, vojenskou techniku a
mnoho dalšího. Festival je koncipovaný
jako akce pro celou rodinu a koná se 15. 16. srpna.
OBLÍBENÉ FESTIVALY BUDOU
NA PODZIM
V září pak dostanou koně přestávku, tedy
hlavně ti dostihoví, aby se ti nejlepší mohli v klidu připravovat na letošní vrchol jubilejní 130. ročník Velké pardubické.
Zcela však ze závodiště začátkem školního roku nezmizí. Hned první víkend v
září si na závodiště najdou cestu milovníci koní, kteří si jistě nenechají ujít pravidelnou mezinárodní výstavu Koně v akci,
letos s podtitulem Koně v Evropě.
V září pak bude patřit hipodrom dalším akcím. Většinou těm, jejichž pořadatelé se rozhodli je nezrušit, ale využít pozdějšího termínu. Takovou je například
novinka - Olympijský běh, který se uskuteční 16. září a nabídne sportovní vyžití
jak dospělým, tak dětským běžcům, pro
něž je na závodišti mezi překážkami připravená zkrácená trasa.
Návštěvníci závodiště nepřijdou ani o
Dětský den, Fox festival a Fresh festival. I
tady se pořadatelé rozhodli posunout termín směrem více k podzimu.
Gurmáni a gurmeti si na Fresh festivalu užijí 26. - 27. září, kdy na ně čekají lahůdky z celého světa, vařit pro ně budou
přední čeští kuchaři a ochutnat bude
možné také ledacos.
Poté už se bude vše chýlit k letošnímu
překážkovému vrcholu: 130. edici Velké
pardubické. Věrní fanoušci si již zvykli,
že dostihy se po vzoru podobných festivalů na britských ostrovech konají více dní,
proto i Velké pardubické předchází nadprůměrně obsazený sobotní mítink. Doprovodný program však začne již v pátek.
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Gustík slibuje zábavu

Hradec Králové nabízí spoustu atrakcí a zajímavých míst pro děti i jejich rodiče.
Nově je městem a okolím provede lvíček Gustík.

N

ového pomocníka při hledání zábavy a dalšího vyžití letos připravil
Hradec Králové pro děti i jejich rodiče. Lvíček Gustík provede malé návštěvníky krajským městem i jeho okolím.
Stačí si v infocentrech nebo na některém ze zapojených míst vyzvednout letáček a na každé další štaci do něj nalepit
samolepku. Za osm takových navštívených míst čeká na návštěvníky odměna.
Stačí mít oči otevřené a hledat lva, jak
drží písmeno G. A proč zrovna G? „G jako
Gradec, v dnešní řeči Hradec,“ stojí v propagačních materiálech města. Podle
toho dostal Gustík i své jméno.
V samotném Hradci mohou výletníci
probádat Muzeum východních Čech s
muzejním pavoučkem, poznat loutky a
všechny možné divadelní profese v Labyrintu Divadla Drak, projet se na parníčku

nebo dětské železnici a pořádně se rozhlédnout z Bílé věže.
V městských lesích potkají návštěvníci
dřevěné pohádkové postavičky, ale i živá
zvířata v oborách a na prince a princezny
si zahrají na Rytířském hradišti.

Pro zapálené astronomy je připravena
planetární a galaktická stezka a pro milovníky zvířátek zase Přírodovědecké centrum nebo sousední Obří akvárium.
Kdo by v dětství alespoň na chvíli nezatoužil být strojvůdcem? A vyzkoušet si,
jak se řídí vlaková doprava? Tohle všechno mohou zažít železniční fandové v muzejní expozici Spojovací a zabezpečovací
techniky.
Kdo má raději vodu než souš, užije si
koupaliště Flošna nebo třeba některý z
písníků.
Malé neposedy zaujme lanové centrum Na Větvi, na Stříbrňáku pak k lanovým aktivitám přidají spoustu další zábavy. Tohle však zdaleka není všechno, Gustík plánuje ukázat malým i velkým také
okolí Hradce. Více informací najdou zájemci na www.gustik.cz. (fze)
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Zažijete s námi
dobrodružství na
parníčku, poznáte hvězdy
nebo si pohrajete
s loutkami.

www.gustik.cz

SE LVEM
GUSTÍKEM,
PĚŠKY I NA KOLE,
POZNÁTE
HRADEC KRÁLOVÉ!
Zábava i dobrodružné
putování městem a okolím
se lvem Gustíkem
pro malé i velké turisty.
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Zámek ovládne láska

Pět dní plných lásky, vztahů či nespoutané zábavy a devět divadelních souborů
z celé České republiky. Taková je stručná charakteristika exteriérového festivalu
Pernštejn(l)ove, který bude o prázdninách již popáté hostit pardubický zámek.
TEXT: GABRIELA GREGOROVÁ

Z

atímco organizátoři bezpočtu přehlídek a festivalů museli kvůli koronavirové pandemii a nejisté ekonomické situaci ohlásit pro letošní sezonu
jejich zrušení, diváci festivalu Pernštejn(l)ove o jeho další ročník nepřijdou.
Uskuteční se od 28. července do 1. srpna
pouze s jednou malou změnou.
„Koronavirová opatření a probíhající
rekonstrukce zámku přípravu festivalu
zdržely a zkomplikovaly, ale nakonec se
nám podařilo připravit opravdu povedený program. Tradičně nabídneme představení od 21 hodin. Jediné, co musíme
oželet, je doprovodný program v parká-

nu. Novinkou je scéna šapito na prvním
rondelu, která bude hostit představení
od 18 hodin,“ řekl Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea, které 5. ročník festivalu spolu se sdružením NaEx pořádá. Festival Pernštejn(l)ove je specifický svou dramaturgií. „Zaměřujeme se na
lásku a vztahy ve všech podobách a sázíme hlavně na kvalitu. Nevyhýbáme se přitom žádnému žánru či náročnějším produkcím. Přivítáme inscenace oceněné na
soutěžních přehlídkách a divadelní projekty, které jsou na českých jevištích hitem už několik let,“ uvedla dramaturgyně festivalu Kateřina Fikejzová Prouzová.
Festival zahájí mafiánská opera Il Congelatore - Zmrazovač, se kterou se před-

staví pražské Divadlo Ad Hoc. K vidění
dále budou například Kabaret nahatý
Shakespeare v podání Divadla Tramtarie, Oskar a růžová paní s herci Klicperova divadla Janem Sklenářem a Martinou
Eliášovou, Tři verze života Divadelního
studia D3, Don Quichot a Sancho Pancha v originální verzi Divadla Commedia
nebo například Tlustý prase, což je hořká
komedie Divadla bez zákulisí, Sokolov. K
pátému výročí festivalu chystají pořadatelé i překvapení - Představení (rande) naslepo. „Neprozradíme, kdo bude hrát,
ani co bude za titul, je to takové rande naslepo,“ řekla Fikejzová Prouzová. Detailní program je na www.pernstejnlove.cz,
vstupenky jsou v prodeji již nyní.
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PARDUBICE
EVROPSKÉ
MĚSTO KONÍ

5. září

KONĚ V AKCI

Mezinárodní výstava koní letos s podtitulem
„Koně v Evropě“. Největší setkání koní a lidí
v domově Velké pardubické.

9. a 10. října

PODZIMNÍ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
VE ZNAMENÍ KONÍ

Navštivte venkovní představení v podzámčí.

11. října

130. VELKÁ PARDUBICKÁ
SE SLAVIA POJIŠŤOVNOU

Nenechte si ujít legendární dostihy!

Skvělé akce nejen pro milovníky koní.
Přijeďte do Pardubic!

www.euro-equus.eu
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V dabingu se utkají
Dlouhý se Šťastným

Kdo získá letos Cenu Františka Filipovského za nejlepší dabingové herectví?
Odborná porota zatím zveřejnila nominace, v nichž se objevila známá jména.

Č

erven je vždy měsícem, kdy se naposledy schází porota a v tajném
hlasování za dozoru notářky určí vítěze dabingových cen. V mužské kategorii se sešla samá známá herecká jména.
„V nominaci je Michal Dlouhý za Woodyho v Toy Story 4: Příběh hraček, Martin Sobotka za výkon ve filmu Skleněný a
Jan Šťastný za snímek Bolest a sláva,“ řekla tisková mluvčí města Přelouč Marcela
Gryčová.
Právě v rodišti vynikajícího dabéra se
každý rok již 25 let dabingové ceny předávají.

V ženském trojlístku nominovaných se
o vítězství ucházejí Jitka Ježková a Vanda
Hybnerová, které doplňuje Nina Horáková za film Zrodila se Astrid.
„Porota se navíc jednomyslně shodla
na udělení zcela mimořádné ceny České
televizi za ojedinělý projekt Píseň pro Rudolfa III - Dinosaurus. Zmizelá zvuková
stopa od zachovalého obrazového pásu
byla rekonstruována k nerozeznání od
originálu z konce šedesátých let,“ řekl
předseda poroty Jaroslav Černý.
Kromě nejvíce očekávaných hereckých
kategorií si cenu odnesou také nejlepší

dětský dabér, zvukař, tým, který připravil
nejlepší film pro děti, seriál, překladatel.
Kdo si letos odnese sošku za celoživotní mistrovství v dabingu, zatím pořadatelé tají. V letošním ročníku porota hodnotila 92 děl z celkově přihlášených 42 titulů.
„Zda si v tom množství stále zachovává jistou úroveň a zda jej stále můžeme
nazývat hereckým umem a dabing jako
takový uměním? Odpověď můžeme hledat v nominacích a vítězích v jednotlivých kategoriích 19. září,“ uvedl Černý.
Moderátorem večera bude opět Ondřej
Kepka. (sk)
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Muzeum plné hraček
Vás vrátí do dětských let
Muzeum, ve kterém jsou k vidění domečky, panenky a spousta dalších hraček,
můžete navštívit v Litomyšli. Nachází se v jednom z měšťanských domů
v Jiráskově ulici naproti Zámeckému pivovaru a bývalé jízdárně. V expozici si
můžete prohlédnout sbírku MUDr. Dobromily Filové, která navazuje na úspěšné
výstavy konané na druhém okruhu litomyšlského zámku a je dokonce
rozšířena o více než 250 exponátů. Sbírka zahrnuje exponáty od roku 1850
až po současnost. Na zhruba 250 metrech čtverečních je v šesti místnostech vše,
co „maminky panenek“ potřebovaly v jednotlivých obdobích ke hře. Návštěvníci
uvidí historické domečky a pokojíčky, bydlení princezen i venkovských lidí,
obchůdky nebo americké ﬁrmy. Expozice panenek začíná nejstarší panenkou
oblečenou do litomyšlského kroje a končí panenkami barbie, které se již dnes
stávají historií. Na své si přijdou i páni kluci, kterým se jistě bude líbit model
železnice, autíčka, cirkus s maringotkami, nože, různé hry a jiné historické hračky.

MuzeuM
doMečků,
panenek
a hraček
LitoMyšL

Zámecké návrší
Jiráskova 4
570 01 Litomyšl
www.muzeum-domecku-panenek.cz
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Půlka 15. ročníku
Pokladů bude online,
půlka živě u oltářů

Dramaturg míní, covid-19 a vláda mění. Přesto o prázdninách letní benefiční
festival Za poklady Broumovska, unikátní místem i atmosférou barokních
kostelů, oslaví 15. ročník. Poklady tedy spustí online i živě.
TEXT: PETR MAREČEK

V

loni, kdy hlavní hvězdou byla
Eva Urbanová, vyslechlo deset
koncertů v deseti kostelech na
3 000 návštěvníků, kteří ve festivalové kase na dobrovolném
vstupném nechali více než 241 tisíc korun. Letos to bude trochu jiné, byť smysl
zůstává: pomoci barokním kostelům
Broumovské skupiny. Jubilejní ročník totiž nabídne několik novinek včetně online přenosů, open air koncertu nebo vydání faksimile dobového opisu klavírního partu Koncertu C dur Ludwiga van
Beethovena z archivu broumovského
kláštera.
Současná situace vyvolaná pandemií a
nouzový stav vnesl do plánů změny. Benefiční koncert houslisty Pavla Šporcla a
Gipsy Way Ensemble odložili pořadatelé
na konec září. Nově bude festival začínat
27. června a končit 27. září. První, červencová polovina nabídne jak online přenosy na sociálních sítích a na webu
www.mall.tv v tradičním čase, tedy každou sobotu od 18. hodiny, tak i možnost
navštívit natáčení vybraných koncertů
naživo. Srpnové koncerty budou v obvyklé podobě, tedy s publikem v kostelních
lavicích a interprety před oltářem.
„Současná hygienická opatření nás,
stejně jako ostatní pořadatele, přinutila
pozměnit obvyklý formát. Naší prioritou
především je, abychom zůstali zdraví.
Naše aktivity rozšiřujeme do online prostředí, ale zároveň se těšíme na to, že se
opět setkáme s posluchači na živých koncertech. Za velmi pozitivní zprávu považuji, že se podařilo udržet plánovanou
dramaturgii festivalového programu a že
všichni účinkující, a to i ti zahraniční, na
festivalu vystoupí,“ říká výkonná ředitelka festivalu Tereza Kramplová.
Festival zahájí v sobotu 27. června Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou An-

BENEFIČNÍ FESTIVAL ZA POKLADY BROUMOVSKA VYBÍRÁ TRADIČNĚ DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ,
KTERÉ KAŽDOROČNĚ VĚNUJE NA ZÁCHRANU BAROKNÍCH KOSTELŮ BROUMOVSKÉ SKUPINY.
FOTO: ARCHIV FESTIVALU

drease Sebastiana Weisera s klavíristou Matyášem Novákem. Koncert bude odvysílán
pouze online na festivalovém Youtube kanále a na webu mall.tv. Kromě Mozartovy
Symfonie D dur č. 35 zazní na klavíru Antonín Petrof v sále hradecké filharmonie
Beethovenův Koncert č. 1 C dur.
„Tématem, které festival zajímá, je propojování špičkových osobností a souborů v jednom regionu a také pokladů, které region nabízí. V hudebním archivu
broumovského kláštera, v dosud nezpracované části hudebnin, byl totiž nalezen
pozoruhodný dobový kaligrafický opis
prvního vydání Beethovenova klavírního
koncertu C dur. Dochovaný rukopis patří
mezi vzácné prameny a doklady Beethovenovy hudby na našem území. Představování zapomenutých děl broumovského archivu je jedním z cílů festivalu, navazujeme tak i na minulé roky, kdy festival
například uvedl školskou hru Augustina
Šenkýře nebo díla jeho současníků,“ pokračuje Tereza Kramplová.

V sobotu 4. července v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují se
představí klavírista Ivo Kahánek s vítězkou Broumovské klávesy Norou Lubbadovou, ve vižňovském kostele sv. Anny
sopranistka Jana Šrejma Kačírková, kytarista Lukáš Sommer a M. Nostitz Quartet.
Mezzosopranistka Ester Pavlů a barytonista Roman Hoza se představí s klavíristou Ahmadem Hedarem v kostele sv. Barbory v Otovicích. Pouze online bude k vidění v sobotu 25. července speciální záznam, který chystá rakouský Aureum Saxophone Quartet.
Srpnové koncerty se vrátí k živým koncertům v broumovských kostelích. Hned
1. srpna v kostele sv. Prokopa v Bezděkově vystoupí loňský vítěz soutěže Pražské
jaro, hobojista Martin Daněk s cembalistkou Monikou Knoblochovou a violoncellistkou a hráčkou na violu da gamba
Mélusinou de Pas. Aktuální informace
jsou na www.zapoklady.cz nebo na facebookovém profilu festivalu.

m
a
Kna výlet

Městské muzeum Žamberk
Vás zve na prohlídku expozice muzea,
kde můžete vidět perlu našich sbírek
Erxlébenovu lékárnu, nebo zhlédnout
letní výstavu Modely a modelářství.
www.muzeumzamberk.cz

Navštivte Hamzův park a arboretum
v Luži-Košumberku, prohlédněte si
sbírku dřevin a bylin šesti světadílů
nebo Muzeum zdravotnictví.
www.hamzova-lecebna.cz

Lumpárium
největší dětské centrum
v Pardubickém kraji
Přijďte si k nám zalumpačit s celou rodinou
a zažijte den plný zábavy v kompletně
bezbariérovém a klimatizovaném prostoru!
Otevírací doba: pondělí – neděle 10:00 – 19:00
www.lumparium.cz

Koupaliště
Ko
liš ě Chrudim
Voda jako u moře. Ale služby lepší. Koupaliště
s velkou skluzavkou, krytý bazén s tobogánem,
sauna s venkovní ochlazovnou.
www.sportovistechrudim.cz

Výletní a restaurační loď Arnošt z Pardubic
Zábava pro celou rodinu
Pravidelné vyhlídkové plavby po celé léto z přístavu
v Pardubicích směr Kunětice, Srnojedy nebo Brozany
Firemní a rodinné akce
www.lod.cz
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Památky: Velké akce
nahradí komornější
Jakkoli koronavirus kvůli propadu návštěvnosti uvrhne mnohé památky do
finanční ztráty, na letní akce, byť v omezeném režimu, se lidé těšit mohou.

P

oté co kasteláni hradů a zámků museli mít během jara nucenou přestávku, s o to větším elánem na konci května brány památek návštěvníkům
otevírali. Na léto chystají řadu akcí.
VESELÝ KOPEC
Kouzlu roubených usedlostí přibližujících život drobných zemědělců a řemeslníků ve skanzenu na Veselém Kopci se turisté oddávají už měsíc. Přestože velké letní akce včetně oblíbeného Veselokopeckého jarmarku jsou letos zrušené, Muzeum v přírodě Vysočina přišlo s náhradním programem.
Kromě klasických prohlídek muzejníci
od července vsadí na rozšířený každoroční program s názvem Veselý Kopec patří
dětem a jejich rodičům.
„Jak už z názvu vyplývá, chtěli bychom
se zaměřit hlavně na rodiny s dětmi. Tradiční hru, podle které návštěvníci samostatně procházejí mezi roubenými chaloupkami a hledají odpovědi na otázky,
které je dovedou k rozluštění tajenky a
získání malé odměny, letošní program
obohatíme ukázkami řemesel a komentovanými prohlídkami věnovanými zemědělským strojům, lidovému textilu a podobně,“ uvedla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Ilona Vojancová.
Navíc obměnou projdou na léto i expozice v roubenkách tak, aby přibližovaly
významné obyčeje v kalendářním roce.
Program na Veselém Kopci bude probíhat po celé léto až do září od úterý do neděle. „Počítáme i s výtvarnými dílnami
pro děti a textilními workshopy, na své si
přijdou i zájemci o lidové léčitelství,“
láká na léto ředitelka jedné z nejnavštěvovanějších památek v kraji.
HRAD SVOJANOV
Ještě na konci února měli na hradě Svojanov připravený plný kalendář letošních
akcí. Koronavirus však téměř všechno
změnil. Z programu například zmizela
Třicetiletá válka, naplánovaná na polovinu srpna, nebo na začátku prázdnin oblíbené Královské slavnosti, kterým pravidelně dominuje příjezd družiny krále Přemysla Otakara II. a královny Kunhuty.
Přesto na Svojanově na českého krále a

zakladatele hradu nezapomněli a na poslední červnový víkend připravili Královské prohlídky hradu oživené hranými scénami z doby vlády Přemysla Otakara II.
V týdnu od 13. do 18. července hradní
areál oživí Řezbářské dny, při nichž zruční řezbáři budou tvořit umělecká díla přímo před zraky návštěvníků. Mlsné jazýčky se mohou 18. a 19. července těšit na
Dny dobové kuchyně, během kterých mohou v hradní kuchyni ochutnat vybrané
pokrmy ze středověké kuchyně. Uprostřed léta 23. až 26. července hrad zažije
Dny práva útrpného s hlavním programem ve zdejší mučírně s oživenou hranou scénou.
„Museli jsme některé akce škrtat vzhledem k nastaveným limitům návštěvnosti
a částečně také k limitům finančním, které nás bohužel ovlivňují. Určitě bych
chtěl všechny pozvat v sobotu 1. srpna
na vystoupení Jana Přeučila a Evy Hruškové, kde se v rámci Divadelního odpoledne návštěvníci mohou těšit na Hradní
(z)povídání s Naďou Konvalinkovou,“
řekl kastelán Miloš Dempír.
Návštěvníci si také mohou od června
prohlédnout novou galerii v předhradí,
která vznikla rekonstrukcí bývalých koníren, kde našly důstojný azyl barokní sochy z mariánského sloupu v Poličce.
Od června až do konce září se na hradě
zabydlely také krvelačné bestie, a to na
výstavě Dracula a ti druzí.
ZÁMEK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Ve zcela jiném gardu, než na jaký lidé
byli zvyklí, proběhne letní sezona na renesančním zámku v Moravské Třebové.
Osvědčená přehlídka hlavně folkové a
country hudby na nádvoří zámku se kvůli koronavirovým opatřením a nepředvídatelnosti situace rovněž nekoná. Jako
vhodnou náplast pořadatelé zvolili na sobotu 19. července koncert Roberta Křesťana a bluegrassové kapely Druhá tráva.
Mladší generace se může v pátek 10. července oddávat tónům hudebníka Michala Davida. „Letos jsme přistoupili k celkové inovaci letního programu na nádvoří
zámku. Akce naplánované na červenec a
srpen jsou drobnějšího charakteru, zato
pravidelné. Každé úterý věnujeme o

prázdninách letnímu kinu, ve čtvrtek pro
změnu hudbě, kdy dáme prostor koncertům regionálních kapel. Soboty budou
patřit historickým akcím, které v sobě zahrnou workshopy, hry nebo oživené prohlídky zámku včetně oblíbených nočních. Pohádkové neděle jsou odpoledne
koncipovány pro děti, které se mohou těšit na hraná představení,“ zve návštěvníky Karolina Machálková z moravskotřebovského zámku, kde od 11. července
spustí nový prohlídkový okruh Jak se žilo
na venkově.
ZÁMEK LITOMYŠL
Zámek Litomyšl bude od 2. do 12. července patřit komornější podobě festivalu
Smetanova Litomyšl. Až do října se mohou návštěvníci litomyšlského zámku zapojit do dalšího ročníku fotografické soutěže, tentokrát na téma Barvy Waldsteinské Litomyšle. Letošní rok je totiž věnován významnému šlechtickému roku
Waldsteinů, který Litomyšl vlastnil. Kromě speciálních letních prohlídek zaměřených na soukromé pokoje Waldsteinů se
na konci srpna zámek Litomyšl připojí k
Hradozámecké noci, jež bude věnována
unikátnímu divadlu a repertoáru, který
se v něm v pozdním baroku a v období
klasicismu hrával.
Druhý srpnový víkend bude zámek už
od pátku dějištěm čtvrté vzpomínkové
jízdy na Elišku a Čeňka Junkovy. Součástí
akce bude kromě srazu automobilových
veteránů také ranní komentovaná jízda
historických vozidel, dobová módní přehlídka a další doprovodný program.
HRAD LITICE
Jako před koronavirovou krizí si zájemci
nacházejí cestu i na hrad Litice. „Návštěvníci si mohou hrad prohlédnout individuálně s plánkem, kde se co nachází a jak
hrad vypadal v 15. století. Hodně si tuto
prohlídku vybírají rodiny s dětmi. Druhá
prohlídka je formou sedmiminutového
dokumentu o historii a architektuře hradu,“ láká na hrad v údolí Divoké Orlice
kastelán Dalibor Urban. V sobotu 29. srpna se hrad připojí k Hradozámecké noci
programem Nebojte se tmy aneb s baterkou na hrad. (lat)
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Vrchlabí: Muzeum
vystavuje to nejlepší
To nejlepší z rozsáhlé sbírky Krkonošského muzea ve Vrchlabí mohou
vidět návštěvníci v jediné místnosti historického domku na náměstí Míru.

M

uzejníci vybrali nejvzácnější, nejstarší a nejzajímavější exponáty.
Některé z nich jsou k vidění úplně
poprvé. Raritou jsou lihýřové hodiny
nebo zrestaurované zrcadlové podmalby. Devět podsbírek Krkonošského muzea eviduje zhruba 40 tisíc inventárních
čísel, zahrnují desetitisíce předmětů.
Cenu zlata má pro muzeum nenápadná vycpanina kulíka hnědého. Je totiž jediným exponátem, který se dochoval ze
sbírky Johanna a Emila Bönschových, jejichž rodina vlastnila Luční boudu. Vytvořili rozsáhlou kolekci vypreparovaných

ptáků, kteří v okolí boudy žili. „Emil
Bönsch samici kulíka Krkonošskému muzeu daroval v roce 1931, o sedm let později Luční bouda shořela a s ní i sbírka, kterou několik let budovali,“ vysvětluje ředitelka vrchlabského muzea Blanka Zázvorková.
Nejstarším vystaveným předmětem je
pravěká sekyrka z mladší doby kamenné
nalezená v Husově ulici. Unikátem je meteorit ze Žalého. V první polovině minulého století ho muzeu daroval Karl Schneider, jenž učil na zdejším gymnáziu a
mezi lety 1917 až 1945 byl správcem Krko-

nošského muzea. Stejně tak výjimečné
místo má soubor sedmi zrcadlových podmaleb inspirovaných barokní estetikou.
S největší pravděpodobností pocházejí z nedalekého kláštera augustiniánů, podle expertů vznikly zhruba v polovině 18.
století. Podmalby s vyobrazenou křížovou cestou může veřejnost vidět poprvé
po náročném zásahu restaurátorů.
Z poloviny 17. století pocházejí velmi
vzácné lihýřové hodiny. Celé jsou ze dřeva, včetně ozubených koleček. Dříve byly
celkem běžné, do současnosti se jich
však dochovalo velmi málo. (top)

INZERCE

Myslíte na své stáří?

Nestátní nezisková organizace
Dům klidného stáří Pardubice, z.ú.
dokončuje první etapu výstavby
domova pro seniory s 24hodinovou zdravotní a pečovatelskou péčí
v klidné části obce Starý Mateřov.
Celý areál je v dosahu MHD linky 24
z Pardubic. Kapacita je plánována
na 280 lůžek v maximálně dvoulůžkových pokojích. Jednotlivé pokoje
pro klienty Senior Centra ve Starém
Mateřově jsou dispozičně řešeny
jako samostatná bytová jednotka
(garsoniéra) nebo 1+kk s vlastní terasou a možností využití rozsáhlého areálu, zahrady a plánovaného
parku.
Velké a plně vybavené pokoje mají
rozměry 35 m², vlastní terasu a posezení o velikosti 15 m². Pokoje

budou vybaveny bezbariérovou
koupelnou a WC, podlahovým vytápěním, malou kuchyňskou linkou
a veškerým nábytkem uzpůsobeným k snadnému životu seniorů
a tělesně postižených. Na pokojích
nebudou chybět rozvody TV, satelitní kanály, pevné připojení počítače k síti nebo veřejná Wi-Fi.

Celá výstavba byla rozdělena
na dvě etapy, dokončení první etapy bude v červenci či srpnu 2020
a kompletní dokončení celého areálu se díky značné pomoci ekonomicky silného partnera, kterým se
stala akciová společnost BonaFit,
posouvá oproti plánovanému roku
23 na závěr roku 2021.

Služby: 24hodinová zdravotní
a ošetřovatelská péče, ordinace
zubního a praktického lékaře je již
součástí stavby první etapy, lékárna, celodenní stravování, úklid, výměna prádla, žehlení, praní a opravy oblečení. Mezi další služby bude
patřit i kadeřnictví, masáže a pedikúra v rozsáhlém areálu dochází
k výstavbě komunikací, parkovacích míst pro klienty i veřejnost.

Máte zájem dozvědět se víc, nebo
se přímo podívat na stavbu? Zastavte se v Mateřově vedle hřiště,
můžete se podívat na projekty,
vizualizace a na vlastní oči vidět
výstavbu smysluplného projektu,
který zajistí klidné a důstojné stáří
pro vás nebo vaše rodiče? Řešíte
již dnes, kde prožijete zbytek života, nebo v jak důstojném prostředí
prožijí vaši blízcí své stáří?

Podívejte se na naše webové
stránky www.ssspce.cz
Máte zájem vy, nebo hledáte místo pro někoho z rodiny? Ve zcela
novém domově s 24hodinovou
péčí vám můžeme nabídnout obojí, neváhejte nás kontaktovat.
Tel.: 774 444 408
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Pod Kunětickou horou
nyní sídlí Tři veteráni

Vyhlídka hradu Kunětická hora funguje již roky jako letní scéna Východočeského
divadla. Letos je ve znamení pohádek. Po Krásce a zvířeti nastupují Tři veteráni

TŘI VETERÁNI DOSTANOU OD SKŘÍTKŮ TŘI KOUZELNÉ DARY. JEN SE S NIMI MUSÍ NAUČIT ZACHÁZET A SPRÁVNĚ JE VYUŽÍVAT, COŽ SE JIM NE VŽDY DAŘÍ. ZNÁMÁ A
OBLÍBENÁ POHÁDKA JE LETOŠNÍ NOVINKOU V REPERTOÁRU VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA NEJEN PRO LETNÍ SCÉNU. FOTO: ARCHIV VČD

TEXT: GABRIELA GREGOROVÁ

D

louho nikdo kvůli koronaviru netušil, zda letošní hraní pod širým nebem dopadne podle plánů a představ. I zkoušky začaly netradičně, nejprve prostřednictvím Skypu, první čtená se
uskutečnila na jevišti divadla v rouškách
a s povinnými odstupy. Přesto vše klaplo
a diváky pod hradem čeká ještě devět dní
s vysloužilými vojáky v takové podobě,
které dali pohádce Tři veteráni nejen Jan
Werich v knize Fimfárum, ale i Jiří Brdečka a po jeho náhlém úmrtí Zdeněk Svěrák ve scénáři k filmu. Své nápady si tam
dodal i režisér pardubické inscenace Petr
Novotný.
„Na této pohádce mě baví několik věcí.
Jednak to, že není o mladých krásných lidech, kteří ke štěstí dojdou, ale o třech
starých, životem otřískaných chlapech,
kteří mají duši malých kluků, což mně v
mém věku přijde jako povzbuzující. Že
ještě někam spějou, něco se o tom životě

ještě dozvědí a dostanou šanci,“ řekl Petr
Novotný.
Diváci se mohou těšit nejen na zajímavý, vtipný i dojemný příběh, dlouhý nos a
kouzla, ale také na oblíbené hlášky, které
znají všichni nazpaměť.
„To, že jsou Tři veteráni populárním a
známým filmem, nám svým způsobem
hodně nahrává. Diváci si rádi ověří, že to,
co znají, funguje i s jinými herci,“ řekla
dramaturgyně Jana Uherová s tím, že k
pardubické inscenaci dodali spolu s režisérem Novotným i jistou přidanou hodnotu. Role skřítků, kteří třem vysloužilcům věnují kouzelné dary, přepsali do
ženských postav.
„Trpaslíci dají vojákům kouzelné věci,
nějakým způsobem je vychovávají, jak s
těmi dary zacházet, a nakonec to uzavřou tak, že jim ty věci zase seberou. A
mně napadlo, že to samé dělají ženy s
muži. Dají jim dary, naprosto dokonale
je ovládají, vychovávají... a pak něco
vezmou. Proto jsme trpaslíkům dali žen-

skou duši,“ vysvětlil Petr Novotný a dodal, že takto pojatí skřítci se v příběhu
převtělují do různých ženských postav,
ať už se jedná o tři pokojské či tři stařenky takřka nad hrobem.
Titulní role tří vysloužilců Pankráce,
Serváce a Bimbáce ztvárňují Martin Mejzlík, Alexandr Postler a Tomáš Lněnička.
Jejich protějšky, které je provázejí na cestě v civilním životě, představují Petra Janečková, Martina Sikorová a hostující Karolína Šafránková, která se od nové sezony stane stálou členkou hereckého souboru. Další role hrají Veronika Malá (princezna Bosana), Ladislav Špiner (král Pikola), Ludmila Mecerodová (kojná zastávající i funkci ministra informací), Jan Musil
(celník) a Petr Borovec (Supp, majitel
Grandhotelu).
Kromě tohoto víkendu budou další reprízy v rondelu hradu k vidění ještě v úterý 30. června, dále od středy 1. až do neděle 5. července. Začátek představení je
vždy ve 20.30 hodin.

Inzerce

Kraj zná svoje nejzdařilejší silniční stavby. Už po desáté
Už po desáté se setkali stavaři, aby ocenili práci na
těch nejlepších silničních stavbách za uplynulý rok.
Soutěž Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství
v Pardubickém kraji byla ukončena vyhlašováním
výsledků a udělováním titulů nejlepším projektům,
které byly hodnoceny ve čtyřech kategoriích.

mínu, který byl stanoven. Stavební díla tak musela
projít pod drobnohledem poroty, kterou zajímala
kupříkladu i společenská prospěšnost stavby, funkční a prostorové řešení, estetický dojem a její včlenění
do okolního prostředí,“ uvedl ředitel Správy a údržby
silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

„Mám velikou radost, jaké stavby se povedlo vybudovat. Některé jsou dokonce i pastvou pro oči,“
sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu
a dopravní obslužnost Michal Kortyš a pokračoval:
„Všichni využíváme staveb silničního hospodářství,
ale bereme je jako samozřejmost. Tato soutěž je i jakousi připomínkou hodnotné práce, která nesmí být
opomenuta. Ba naopak. Soutěž ukazuje veřejnosti,
jaké stavby a v jaké kvalitě jsou budovány na území
našeho regionu. Oceňujeme zde práci a píli jak stavbařů, tak i projektantů,“ dodal.
Kraj v časovém rozmezí let 2018 až 2019 realizoval
123 velkých staveb, z nichž bylo do soutěže nominováno 48. Vyhodnocené stavby byly porotou vybírány dvoukolově. „Nominovány byly stavby, jenž
splňovaly požadavky určité stavebnětechnické náročnosti. Dodavatel je vyhotovil ve vší kvalitě a v ter-

Odborná komise hodnotila projekty ve čtyřech kategoriích, mezi kterými byla kategorie Nejzdařilejší

Výsledky
soutěže
1. místo

2. místo

3. místo

Nejzdařilejší rekonstruovaný úsek silnice hrazený z
prostředků Pardubického
kraje, SFDI

Nejzdařilejší modernizovaná
stavba spolufinancovaná z prostředků Evropské Unie

Název stavby: Oprava silnice
III/312 24 Králíky – Prostřední
Lipka, etapa 1
Dodavatel: STRABAG a.s.

Název stavby: Modernizace silnice
II/315 křižovatka s III/36016 – Hrádek
Dodavatel: MADOS MT s.r.o. Lupenice

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče
I.etapa
Dodavatel: COLAS CZ, a.s., BAUSET CZ a.s.

Název stavby: Modernizace silnice
II/322 odb. prům. areál – po most
ev. č. 322-010 Chvaletice
Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.

Název stavby: Modernizace
silnice III/35846 v úseku průtah
Semanínem – křižovatka s I/43
Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.

Název stavby: Zlepšení dostupnosti
turistických atraktivit oblasti masivu
Sněžníka I, aktivita: Silnice III/04314
v úseku od křižovatky s I/43 - po
křižovatku s I/11 v obci Červená
Voda - km 0,000 - 5,983 (5983m).
Dodavatel: HABAU CZ s.r.o. České
Budějovice

rekonstruovaný úsek silnice hrazený z prostředků
Pardubického kraje a Státního fondu dopravní infrastruktury, Nejzdařilejší modernizovaná stavba
spolufinancovaná z prostředků Evropské Unie, Nejzdařilejší mostní a umělá stavba a Nejzdařilejší dopravně-bezpečnostní stavba.
„Situace na našich silnicích a jejich stav se sice hodně pomalu, ale jistě zlepšuje. Avšak je před námi ještě dlouhá cesta, cesta plná práce. Velmi oceňuji, co
se doposud podařilo zrealizovat. Jasným důkazem
jsou stupně vítězů této soutěže,“ řekl Michal Kortyš.
Partnery akce jsou Ministerstvo dopravy ČR, Státní
fond dopravní infrastruktury, Pardubický kraj, Česká
komora autorizovaných inženýrů a techniků, Správa
a údržba silnic Pardubického kraje, Dopravní fakulta
Jana Pernera Univerzity Pardubice, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Česká manažerská asociace a Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje.
„I za rok 2020 bude co hodnotit. V letošním roce
Pardubický kraj vkládá do silnic na údržbu, modernizace a rekonstrukce částku přesahující 2,5 miliard.
Z toho se uskuteční přes 80 velkých staveb,“ dodal
Kortyš.

Nejzdařilejší mostní a umělá stavba
Název stavby: Rekonstrukce
mostu ev.č.35816-1 Bítovany
Dodavatel: M-Silnice a.s.
Název stavby: Rekonstrukce
mostu ev.č.32221-1 Opočínek
Dodavatel: Chládek a Tintěra
Pardubice a.s.
Název stavby: Rekonstrukce
mostu ev.č.3716-3 Bezděčí u
Trnávky
Dodavatel: BAUSET CZ a.s.

Název stavby: Rekonstrukce
mostů ev.č.3716-4 a 3716-5
Plechtinec
Dodavatel: Chládek a Tintěra
Pardubice a.s.

Nejzdařilejší dopravně
-bezpečnostní stavba
Název stavby: Pardubice
– Černá za Bory – malá
okružní křižovatka silnic
II/322 a III/2983
Dodavatel: MIROS Pardubice a.s.
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Hradecké sportovní
hry budou v srpnu,
turnaje už se plní

Třetí ročník oblíbené sportovní akce pro celou rodinu se z červnového termínu
přesunul na srpen. Přihlášky do turnajů jsou již otevřené. Hradecké sportovní
hry letos poprvé představí teqball.
TEXT: TOMÁŠ HEJTMÁNEK

P

andemie koronaviru, která letos zamíchala s kalendářem kulturních a
sportovních akcí, se nevyhnula ani
třetímu ročníku Decathlon Hradeckých
sportovních dnů, které se měly konat 6.

června v centru Hradce Králové. Pořadatelé akci nezrušili, ale přesunuli ji na
nový termín. Všechny disciplíny i doprovodný program zůstávají. Smetanovo nábřeží a náměstí 5. května ožijí sportem 8.
srpna.
„Lidé už s termínem počítali, takže to
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ŘEZNICTVÍ - UZENÁŘSTVÍ MASO FRANCOUZ
Jsme řeznictví a uzenářství s tradicí od roku
1992 a s důrazem na kvalitu našich výrobků
Skupice 8, Heřmanův Městec
www.maso-francouz.cz
let
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ŠUNKOVÁ
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PAŠTIKA S MEDVĚDÍM
ČESNEKEM

ČERTOVSKÁ
KLOBÁSA

UZENÁ
PEČENĚ

PRODEJNY: Pardubice / Chrudim
Slatiňany / Hlinsko / Sobětuchy / Skupice

bylo trochu složitější, ale to v této chvíli
není nic neobvyklého. Potýká se s tím
spousta akcí,“ říká Martin Bartoň z hradecké pobočky Decathlonu, který je titulárním partnerem akce.
Letošní ročník opět nabídne turnaj ve
fotbale jeden na jednoho, novinkou
bude jedna z nejdynamičtěji rostoucích
her světa - teqball. Obě disciplíny se budou hrát ve streetové podobě.
Zatímco fotbal jeden na jednoho se
hraje v kruhovém ringu, teqball připomíná kombinaci fotbalu a stolního tenisu.
Hráči hrají u stolu podobného těm na
ping-pong s fotbalovým míčem. Hrát mohou jakoukoliv částí těla kromě rukou a
před útokem se smějí balonu dotknout
maximálně třikrát. Jde tak především o
prověrku fotbalových dovedností.
Ani letos nebude před hradeckou
Náplavkou chybět turnaj v hokejbale, pouličním basketu, fotbale, pétanque či
stolním fotbálku. Doprovodný program
opět zajistí pracovníci hradecké pobočky
sportovního řetězce Decathlon.
„Součástí her je velký dětský den, který
je zcela zdarma. My poskytujeme veškeré zázemí, půjčujeme paddleboardy, koloběžky, kola a další nářadí. Akce je každý rok větší a větší a užije si ji celá rodina,“ věří Martin Bartoň.
Registrace do hlavních turnajů již probíhá. Stejně jako loni se očekává rychlé
naplnění soutěží. Kdo přijde až na místo,
bude si moci sporty mimo soutěž vyzkoušet, ale do turnaje se už nejspíš nedostane. Otázkou je, jak se na návštěvnosti podepíše přesun na prázdninový termín.
Pořadatelé věří, že i letos se nábřeží zaplní. V předchozích ročnících se sportovních dnů účastnilo více než dva tisíce
lidí. „Očekává se, že Češi budou chtít trávit dovolené v tuzemsku, ale na druhou
stranu kumulace akcí od srpna do října
bude asi velká. I tak ale počítáme, že turnaj bude plně obsazený,“ míní Bartoň.
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Amfiteátr patří hudbě
Amfiteátr vysokomýtského M-klubu v létě navštíví hudební hvězdy včetně
Davida Kollera, nebo multtižánrových Malina Brothers. Zazpívá i Anna K.

N

ečekaně bohaté kulturní léto připravil pro milovníky hudby Amfiteátr M-klubu ve Vysokém Mýtě.
Mnoho letních festivalů bylo zrušeno,
a kapelám se tak uvolnily termíny pro
koncertování. Návštěvníkům se tak naskýtá jedinečná možnost zažít zde velké
kapely.
„Volali mi například z Arakainu, že
měli na léto 33 koncertů na festivalech.
Protože se velké festivaly zrušily, odpadlo jim 30 hraní. Takže si rádi zahrají u
nás. Dokonce nás sami oslovili. Možná je
to neopakovatelná možnost mít u nás velké kapely,“ řekl dramaturg M-klubu Vojtěch Sedláček.
Protože je amfiteátr oplocený, přesunou sem pořadatelé kvůli tomu, aby dodr-

želi počet návštěvníků na akci, také tradiční Týden hudby a promenádní koncerty. Hvězdou festivalu bude David Koller,
který vystoupí 20. srpna. I proto, že se dá
očekávat zájem návštěvníků, který by se
na standardním místě na náměstí pohyboval kolem 3 000 lidí, amfiteátr zvládne
ohlídat první tisícovku příchozích.
Kromě frontmana kapely Lucie na Týdnu hudby, který začíná 17. srpna, vystoupí David Stypka, Malina Brothers, Dukla
Vozovna nebo Volant.
Vedle hudebně exponovaného srpnového programu se mohou návštěvníci těšit na dětskou skupinu Pískomil se vrací,
která do Vysokého Mýta zavítá 9. července, O5&Radeček, UDG nebo z jiného hudebního žánru Poličanku.

Dvakrát během léta se hudba ponese v
diskotékových rytmech - 17. července se
u mixážního pultu vystřídají Saxofrancis,
Jana Věnečková a Bocian, 14. srpna vystoupí DJ Petr, Martin Fikejs a DJ Morris.
Informace a předprodej vstupenek probíhá nejen na internetových stránkách
vysokomýtského M-klubu, je možné si je
zakoupit také v Informačních centrech
jak ve Vysokém Mýtě, tak i Litomyšli a Poličce.
Vždy jednou týdně se bude v amfiteátru promítat. Na své si přijdou jak děti, tak
dospělí, kteří mohou zavítat například na
Českými lvy ověnčené Vlastníky režiséra
Jiřího Havelky, Poslední aristokratku
nebo Staříky s Ladislavem Mrkvičkou a Jiřím Schmitzerem. (sk)
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NOVĚ
OTEVŘENÉ
STAVEBNINY
- široký sortiment
- profesionální servis
- vstřícný personál
- vše pod jednou střechou

Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

www.woodcote.cz
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Za výhledy nemusíte
do hor, rozhledny
stojí hned za humny

Málokoho napadne, že by mohl z Hradce Králové vyrazit na rozhlednu a neujet
přitom víc než dvacet kilometrů na kole. Vyhlídkové věže stojí kolem metropole
jako majáky dalekých výhledů.
TEXT: TOMÁŠ HEJTMÁNEK

V

ystoupat po schodech na vyhlídkovou plošinu a rozhlédnout se do
dáli. Pro mnohé turisty a výletníky
jde o neodmyslitelnou součást dovolené
na horách, obzvláště, když v posledních
letech rostou v Česku rozhledny jako houby po dešti. Za výhledy lze však vyrazit i z
Hradce Králové, pohodně na kole a téměř po rovině. Kolem krajského města
stojí hned čtyři věže, které nabídnou pohledy na Krkonoše, Orlické i Železné
hory.
CHLUM
Zřejmě nejznámější rozhlednou v okolí
krajského města je ta na Chlumu, přímo
v srdci slavné Bitvy u Hradce Králové, která bez nadsázky 3. července 1866 změnila běh evropských dějin. Ocelová telekomunikační věž z roku 1999 měří 56 metrů
a její vyhlídková plošina se nachází ve
výšce 34 metrů. Rozhledna stojí na stejnojmenném kopci, který je se svými 337 metry nad mořem nejvyšším bodem v okolí
Hradce Králové. Vyhlídku provozuje Muzeum války 1866 a otevřená je každý den
kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Za
vstup zde dospělí zaplatí 20 korun, děti
polovinu. K rozhledně lze pohodlně dojet autem. Nejlepší cesta na kole z Hradce vede přes Svobodné Dvory, Břízu a
Všestary, kam lze dojet také vlakem.
MILÍŘ
Nejlépe dostupnou rozhlednou na kole i
pěšky z Hradce Králové je vyhlídková věž
Milíř, která ční z hradeckých lesů u Vysoké nad Labem. Dřevěná konstrukce s ocelovým točitým schodištěm měří 31 metrů, s plošinou o čtyři metry níže. Obec Vysoká ji nechala na stejnojmenném návrší
postavit v roce 2013. Až pod rozhlednu se
pohodlně dostanete městskou dopravou, nejkratší pěšina pak měří pouhých

V KOSICÍCH JE NEJMLADŠÍ ROZHLEDNA NA HRADECKU. FOTO: ARCHIV

250 metrů od konečné linky číslo 18. Příjemná cesta však vede i lesem od hradecké čtvrti Roudnička, kam zajíždí linka 16,
a delší trasa pak z Nového Hradce Králové. Rozhledna je přístupná denně kromě
pondělí od 13 do 18 hodin, o víkendu od
11 do 20 hodin. Za vstup se platí 20, respektive 10 korun.
LIBNÍKOVICE
Méně známou vyhlídkou v okolí krajského města je 15metrová rozhledna v Libníkovicích, která byla postavena již v roce
1930 na místě památné Národní lípy. Z
obce k ní vede naučná stezka. Výstup na
věž je zdarma a na vlastní nebezpečí. Na
kole se k ní z Hradce Králové dostanete

po silnicích třetí třídy přes Divec a Librantice nebo po cyklostezce do Černilova a
dál po místních cestách přes Dolní a Horní Černilov.
KOSICE
Nejmladší rozhlednou na Hradecku je osmimetrová dřevěná věž v Kosicích. Veřejnosti se otevřela teprve v roce 2017. Stojí
na uměle vytvořeném návrší, které vzniklo při bagrování blízkého rybníku, na severním okraji rozsáhlého soukromého
přírodního parku. Areál patří firmě Stavoka a je volně přístupný. Kromě cesty autem lze k rozhledně dojet také na kole,
nejlépe z Chlumce nad Cidlinou po cyklotrase podél řeky Bystřice. (the)
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Od hlíny až k dějinám
Hradecká Galerie moderního umění zve v létě na plastiky Vladimíra Preclíka,
stálé expozice i na Dějiny lidstva ceněného Matyáše Chocholy.
TEXT: PETR MAREČEK

P

roč jít v létě do hradecké Galerie
moderního umění? Vedle svých stálých expozic včetně Galerie Vladimíra Preclíka až do konce srpna hostí burleskní výpravnou epopej Matyáše Chocholy. A v Bílé kostce se představuje Petra Malinová. Její křehká kolekce se jmenuje Z úcty k hlíně, Chochola tvoří Dějiny lidstva.
Studentka pražské Akademie výtvarných umění, ateliéru malby profesora Jiřího Sopka se soustředí na přírodu. Zaměřuje se na kresbu a skládání strukturálních obrazů, experimentuje s hlínou, popelem nebo jílem. Sbírá traviny, bylinky i
kvítka, které vrství do obrazů a doplňuje
barevnými pigmenty. Prostor Bílé kostky
nabízí možnost dialogu s dalším uměl-

cem ze sbírky galerie, Malinová si vybrala dílo Olgy Karlíkové, s níž ji spojuje zájem o proniknutí pod povrch věcí a snaha zachytit energii růstu, energetických
uzlů a struktur hmoty. „V prvé řadě je to
čistý záměr v tvorbě, bez pastí a manipulací, do kterých by se divák mohl chytit.
Dále skromnost i čistota námětu, které
umocňuje hluboký ponor projevu,“ vysvětluje Petra Malinová, jež patří k umělcům, kteří si při práci ušpiní ruce.
Dějiny lidstva jsou flashback euroamerickou kulturou, jak ho vidí zdejší rodák a
ceněný výtvarník Matyáš Chochola, ročník 1986. Instalace Střet civilizací před galerií prorocky dokresluje pandemické
časy - polorozpadlé auto Porsche Carrera
933 naráží do menhiru, výtvoru starověkých civilizací. Metafora pomíjivosti civilizace, která narazila na své limity. Cho-

chola narušuje stereotypní představu o
umění v konzervativním salónu republiky. „Jeho persona osciluje mezi performerem, kurátorem, mystifikátorem a šamanem post-post (-moderní, - internetové,
- pravdivé) éry. Citacemi propojuje archetypy mýtického dávnověku, ikonická
umělecká díla, jež se stala předmětem
uctívání, s vizualitou současného života,“ říkají zástupci galerie. Výstavy Matyáše Chocholy jsou psychedelickým dobrodružstvím i radostnou hrou. Je držitelem
Cen Václava Chada a Jindřicha Chalupeckého. Jeho práce byly v Milánu či
Curychu i v Národní galerii v Praze.
K Dějinám lidstva vyšlo také dílo Vůně
úspěchu, katalog k výstavě. „Autorská publikace Matyáše Chocholy v textových
fragmentech vykresluje jinou verzi světa,“ říkají tvůrci.
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Dvůr Králové nad Labem
ručn
n í výroba skleněných vánočních ozdob
MALOOBCHODNÍ PRODEJNA

Dvůr Králové nad Labem
Prodejní doba:
leden - únor
březen - červen
červenec - prosinec

tel.: 499 320 133
Po - St
8.00 − 12.00
Po - Pá
8.00 − 12.00
Po - Pá
8.00 − 12.00
So
9.00 − 12.00 hod.

12.30 − 15.00 hod.
12.30 − 15.00 hod.
12.30 − 16.30 hod.

Vánoční ozdoby si můžete zakoupit i v naší provozovně

Horní Bradlo (Dolní Bradlo čp. 4)

Prodejní doba:
leden - srpen
září - prosinec

tel.: 469 338 124
Po - Pá
7.00 − 11.00
Po
7.30 − 11.00
Út - Pá
7.00 − 11.00
So
9.00 − 12.00 hod.

11.30 − 14.30 hod.
11.30 − 16.30 hod.
11.30 − 14.30 hod.

www.vanocniozdoby.cz
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Za vřetenovkou
i jelenem. Krkonoše
mají nové stezky

Návštěvníci se na stezce, která je vhodná pro kočárky i invalidní vozíky, dozvědí, jak jelena popisují myslivci, mohou se
pokusit jelena doběhnout nebo zvednout jeho parohy. Na jedné ze zastávek
je také hudební nástroj xylofon a noty k
písni o jelenovi.

Několik nových naučných
stezek vyrostlo před letní
sezonou v Krkonoších. Lidé
se na nich dozvědí
o krasových jevech, těžbě
vápence, nejvzácnějším
horském plži a také
zajímavosti o životě jelena.
TEXT: TOMÁŠ PLECHÁČ

S

tezky vybudovala v méně frekventovaných částech pohoří Správa Krkonošského národního parku (KRNAP). Jejich cílem je turistům ukázat
méně známá místa a zároveň odlehčit
přelidněným hřebenům.
O unikátním plži vřetenovce krkonošské, která nežije nikde jinde na světě, pojednává necelý kilometr dlouhá stezka
mezi Janskými Lázněmi a Svobodou nad
Úpou. Nejčastěji se vyskytuje právě na
nedaleké Černé hoře. Na každé ze sedmi
zastávek je informační tabule a jednoduchá hádanka, hra nebo kvíz. Přináší poznatky, jak se plž v lese chová i jak se rozmnožuje. Na poslední zastávce je stokrát
zvětšená vřetenovka ze dřeva.
ZÁHADNÝ KRKONOŠSKÝ PLŽ
O vřetenovce toho dlouho mnoho nevěděli ani odborníci a dodnes je v životě
plže celá řada otazníků. Například není
známo, kolika let se dožívá. Záhadou zůstává, jak se do regionu dostal. Nejbližšího příbuzného má v Itálii a podle některých vědců do českých hor vajíčka před
několika tisíci lety mohli v peří nebo trusu nevědomky dopravit ptáci. Zde se pak
vyvinul zcela unikátní druh. O jeho objevení jako první informoval malakolog Jaroslav Brabenec v roce 1967.
Vřetenovka měří pouhých 15 milimetrů, žije v listnatých nebo smíšených lesích v nadmořské výšce 600 až 800 metrů. „Není jednoduché ji v přírodě spatřit,

dosavadní nálezy jsou spíše ojedinělé.
Vřetenovka má specifický způsob života,
vyskytuje se pod kůrou starých stromů,“
vysvětlil mluvčí Správy KRNAP Radek
Drahný. Nejčastěji žije na jasanech,
bucích a javorech. Plž, který je zařazený
na Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky, je aktivní za deště a
po něm, kdy vylézá z úkrytu na kůru a
spásá řasy.
Vřetenovčí Hravá naučná stezka vede
po zeleně značené turistické cestě po hřebeni mezi Janskými Lázněmi a Svobodou
nad Úpou. Začíná nedaleko penzionu
Duncan a po necelém kilometru končí u
startu stezky Krakonošova Muchomůrka
s dřevěnými sochami. Lehce zvlněná trasa vede celou dobu lesem.
Na Přední Planině nad Špindlerovým
Mlýnem vznikla přibližně kilometr dlouhá stezka zaměřená na největší krkonošské zvíře – jelena. Směřuje od horní stanice lanové dráhy k Boudě Na Pláni. Nabízí
sedm zastávek s jednoduchými aktivitami pro rodiny s dětmi. „Jelen je majestátní zvíře. V Krkonoších není vzácný, ale
každé setkání s ním je pro návštěvníky
hor silným zážitkem. Už před lety jsme
vytvořili program Jelen lesní – seznamte
se, který se stal naším nejúspěšnějším
programem pro veřejnost. Věříme, že
nová jelení naučná stezka bude stejně populární,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

JESKYNĚ S NEJCENNĚJŠÍMI NÁLEZY
Od začátku května je hotová další stezka
v okolí Svobody nad Úpou. Má dvě části
a představuje zdejší krasové jevy, těžbu
vápence i Medvědí jeskyni, která je nejcennějším paleontologickým nalezištěm
v Krkonoších. První část se nachází u
Medvědí jeskyně objevené v 19. století
při těžbě vápence. Před několika lety zde
speleologové našli cenné pravěké nálezy
– kosti netopýrů a medvěda hnědého.
Ke druhé části stezky vede pěšina s orientačními značkami, od nádraží ve Svobodě nad Úpou je to po žluté a zelené trase zhruba kilometr daleko. Informační cedule pojednávají o vápenci, jeho vlivu na
okolní přírodu, zpracování a využití.
„Chceme návštěvníkům ukázat málo
známé, ale pěkné místo s krásným příběhem. Vápenec byl důležitý pro lidi v okolních vesnicích, protože se z něj pálilo vápno potřebné na stavbách. Dnes to jsou lokality s výskytem vzácných – na vápenec
vázaných – druhů rostlin a živočichů,“
sdělil Robin Böhnisch. Na informačních
cedulích se podílela Česká speleologická
společnost Albeřice, která v této oblasti
krasové jevy několik let zkoumá. Jsou doplněné QR kódy skrývajícími podrobnější informace.
Budováním nových stezek chtějí ochranáři lépe usměrňovat návštěvnost Krkonoš. Hřebenové partie a nejznámější turistické cíle, jako je Sněžka nebo Pramen
Labe, čelí v letní sezoně extrémně vysoké
návštěvnosti. Ta roste v celém národním
parku. V roce 2018 do něj přijelo téměř
3,8 milionu výletníků.
„V poměru k rozloze jsou Krkonoše jedním z nejnavštěvovanějších národních
parků světa. Ve vrcholné turistické sezoně dochází k výrazné koncentraci lidí na
několika málo místech, což má samozřejmě negativní dopad na přírodu,“ řekl Radek Drahný.

Chcete poznat místo,
kde si užijete spoustu
zábavy, odpočinete si
a prožijete FAJN den?

Přijeďte
do FajnParku
v ChlumCi
nad Cidlinou
Fajnpark je největší zábavní park ve východních Čechách. Najdete v něm Hopsálkov,
největší venkovní trampolínové centrum
v Česku, písečné hřiště, vodní a vzduchová
děla, Mini cars, Miniměsto neboli hřiště pro
nejmenší, úžasný Dinoprales plný pohybujících se a řvoucích prehistorických ještěrů,
Hmyzákov, kde potkáte hmyz z naší tuzemské přírody, avšak v obřím provedení, Zvířátkov a Kozov, kde je možné procházet se
přímo výběhem s ovcemi, oslíky i klokany,
Koukálkov (10D kino) a Bosov – stezku bosou
nohou a poklidnou relaxační zónu. Nechybí
ani animační programy v podobě vystoupení
maskotů (Mimoňi, zvířátka). Cestovat po parku můžete vláčkem.

www.fajnpark.cz

Ve Fajnparku
v Chlumci nad Cidlinou
strávíte den,
na který bude Vaše rodina
dlouho vzpomínat.
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Třešně a jahody

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

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

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

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

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

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

FOTO | KULINÁRNÍ STUDIO MAFRA,
ROMAN ČANÍK

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

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

Zampi.cz – váš svět domácích mazlíčků

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

mu
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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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KOMERČNÍ PREZENTACE HNUTÍ ANO 2011

„Dobře vím, jak překonat krizi.
A proto dokážu kraji pomoct“
Hnutí ANO povede do
krajských voleb na
Královéhradecku úspěšný
podnikatel Jaromír
Dědeček. Dlouhá léta na
manažerských postech
chce nyní využít ve
prospěch svého regionu.

Jaromír Dědeček
Narodil se 18. prosince 1958
v Liberci, žije v obci Markvartice
na Jičínsku.
■ Po gymnáziu v Turnově
vystudoval Vysokou školu
ekonomickou v Praze.
■ Začínal jako obráběč kovů
a ekonom v JZD Sedmihorky.
V roce 1990 založil s kolegy
strojírenskou firmu SECO, kde
pracoval jako generální ředitel.
■ Nyní se věnuje výchově dvou
dcer, ekonomickému
poradenství a přípravě na
podzimní volby, do nichž jde
jako lídr hnutí ANO na
Královéhradecku.
■

Rozhodl jste se vstoupit do politiky
a hned jste se stal lídrem kandidátky ANO. To de facto znamená, že se
chcete ucházet o křeslo hejtmana.
Co můžete lidem z Královéhradecka
nabídnout?
Předem chci říct, že letos nás postihla
katastrofa, jaká nemá v naší moderní
historii obdoby. Za to, že se ji podařilo
zvládnout, musíme poděkovat hlavně lékařům a lékařkám, zdravotním sestřičkám, slečnám a dámám z domovů pro
seniory a sociálních zařízení nebo také
řidičům záchranek. Zkrátka všem, kdo
v první linii bojovali proti zhoubnému
koronaviru. Nicméně nyní přichází chvíle, kdy musí nastoupit lidé, kteří už mají
s úspěšným překonáváním krizí svoji životní zkušenost. Lidé, kteří budou pomáhat živnostníkům v kraji udržet své
dílny a obchody. A pomáhat místním firmám udržet své zaměstnance.
Dokážete kraj vyvést z problémů?
Myslím, že k lidem se zkušeností z krize patřím. Hned dvě jsem řešil v jičínském Agrostroji. A myslím, že jsme tehdy s kolegy uspěli. Manažerské posty
jsem ale definitivně opustil před třemi
lety a teď mám obrovskou chuť své znalosti a schopnosti využít ve prospěch
svého milovaného Královéhradecka.
Práce hejtmana bude v následujícím
období, možná dokonce v několika
nejbližších letech, velmi náročná. Je
velice pravděpodobné, že se bude
muset škrtat v rozpočtu kraje, budou se hledat úspory a to není příliš
populární. Připravujete se na to, že
byste tohle mohl řešit právě vy?
Samozřejmě. Velmi pečlivě sleduji
dění v kraji a snažím se, ač v opozici,
toto dění ovlivňovat. Vidím třeba potíže
místních firem s úbytkem zakázek. Denně mluvím s majiteli a řediteli společností z našeho kraje a vím tak, že hrozí
zvyšování nezaměstnanosti. Společně
s kolegy z ANO jsme proto navrhli současnému hejtmanovi zřízení Krajské

dělat Náchodskou nemocnici. Kraj už si
na to vzal úvěr u banky, tak nemůžeme
dopustit, aby se peníze utratily někde
jinde. Musí se dokončit i rekonstrukce
nemocnice v Jičíně. Samozřejmě musíme „dorazit“ také stavbu operačních
sálů ve Dvoře Králové. A věci, za které
můžeme bojovat třeba přes naše poslance ve Sněmovně, se týkají například plateb pro nemocnice v době krize s covidem-19. Lékaři nemohli provádět řadu
úkonů, proto budou příspěvky od pojišťoven nižší. Nemocnicím by se tento výpadek měl kompenzovat.

Jaromír Dědeček byl dlouhá léta generálním ředitelem strojírenské společnosti SECO, kterou spolu s kolegy založil v roce 1990.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
ekonomické rady. Ta by monitorovala
potíže, ale i potřeby místních firem.
A samozřejmě zjišťovala, zda jim kraj
může nějak pomoct.
Kromě těch krizových se musí řešit
i dlouhodobé potíže kraje. Jaké jsou
podle vás ty největší?
Velkým problémem je hlavně hrozící
nedostatek vody. Nebo vlastně ne hrozící nedostatek vody, ale už reálné sucho,
které ohrožuje ovocnáře, zemědělce,
ale třeba i rybáře. Vím to z vlastní zkušenosti předsedy rybářského spolku. Každý rok nám rostou třeba náklady na zarybňování. Stejně tak zemědělcům
a ovocnářům porostou náklady na zavlažování. A tím pádem porostou ceny po-

travin. Chci proto prosazovat zadržování vody v krajině. Například obnovou
rybníků, které jsou dnes zabahněné
a svoji přirozenou roli v krajině ztrácí.
Nebo zřizováním rybníků nových, díky
kterým se bude voda v přírodě lépe udržovat. Řešení sucha naopak nevidím
v budování nových obřích přehrad.
Velkým tématem v našem kraji je
také zdravotnictví. Jaké máte plány
v této oblasti?
Jsou věci, které můžeme jako kraj ovlivnit, a věci, za které můžeme v uvozovkách pouze bojovat. Ovlivnit můžeme
zcela jistě investice do našich krajských
nemocnic. Ty se samozřejmě nemohou
krátit, natož rušit. Musíme konečně do-

Blíží se letní prázdniny. Jak je letos
strávíte?
Jezdím každý rok s rodinou na dva týdny k moři do Chorvatska. Holky to mají
na Jadranu moc rády, moře je obrovský
relax i pro mě. Letos ale zatím netuším,
jestli a za jakých podmínek bude možné
za hranice vyrazit. Takže zatím ladíme
část dovolené v Čechách. Její velký díl
se bude odehrávat na kole v Krkonoších. Z Příchvoje, což je vesnička, kde
bydlím, vyrážím na pravidelné výlety
po okolí už od jara. Letos je můj cíl ujet
na kole po kraji pět tisíc kilometrů. Alespoň pořádně zkontroluji stav krajských
silnic. (směje se) Spoustu času strávím
také rybařením, což je můj největší koníček. Můj oblíbený rybník se jmenuje
Dvorce a leží kousek za Jičínem. A právě tam jsem ulovil dvě svoje největší
ryby – štiku 99 centimetrů a pak kapra
88 centimetrů. Obě nádherné ryby jsem
samozřejmě vrátil vodě...
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011

Česká republika
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Návrhář
vrací slávu
prestižkám

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

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

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

Pánské, nebo dámské?
Mladí na to nekoukají
Jeho dalším polem působnosti jsou
oděvy. Nejčastěji jde o mladistvou pánskou módu, ale Černého kousky mohou
nosit i dívky. „Mladí lidé se často nedívají, jestli je něco pánského, nebo dámského. Důležité je to, co se jim líbí.
A jestli si to chtějí obléct,“ vysvětluje.
Nesouhlasí s tím, že by se lidé ve stylu svého oblékání měli řídit názory ostatních. „Každý by se měl oblékat sám pro
sebe a svoje vlastní potěšení. Za tím si
stojím už roky,“ zdůrazňuje
Černý často využívá uniformitu a
není výjimkou, že oblečení rozloží do
nejmenších částí a teprve pak je znovu
poskládá k sobě. Nezřídka využívá kožešiny, péřové bundy, ale nebrání se ani
denimu a už zmiňované kůži.
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A kromě vlastní značky nově s kůží
pracuje i pro oděvní firmu KARA.
„Ta má v Česku i na Slovensku dlouholetou tradici i velký prodejní zásah. Můj
vlastní brand je okrajovější, svými
designy tak nyní mohu zasáhnout větší
a rozmanitější publikum,“ věří návrhář.
Úkol ve firmě má jako kreativní ředitel jasný: posunout značku kupředu.
„Chci vytvářet nové příběhy a zážitky
skrze oděv. Měníme celkový vizuální
koncept značky, snažíme se o zajímavější focení a lokace. Chci vytvořit minimálně moderní evropskou značku, a nebojím se říct i světovou. Je to pro mě výzva,“ ujišťuje Černý.

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

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

„
Muzeum Waldy stěhují
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z pevnosti na zámek

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

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

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

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

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

Další lákadla na zámku

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

FOTO | P. LEMBERK

Police s asi 350 obyvateli a ročním rozpočtem kolem šesti milionů korun financuje opravu zámku především díky dotacím. Loňské investice byly zhruba dva
miliony korun, letos budou podle starosty poloviční a půjdou především na dokončení opravy střechy. Díky expozicím
se stal zámek zajímavým turistickým cílem na jižním okraji Vysočiny. Mají tam
rovněž muzeum motocyklů a muzeum
britského Královského letectva (RAF).
Letos by mohla návštěvníky přilákat
také opravená synagoga z roku 1759,
která je na Vysočině jedinou dochovanou synagogou venkovského typu.
Vlastní a opravuje ji Federace židovských obcí. Slavnostní otevření plánují
v červenci. V obci je přístupný také židovský hřbitov s asi 300 náhrobky, nejstarší z nich je ze 17. století.

Česká republika

Po pěti letech od doby,
kdy psychicky nemocný
muž pozabíjel osm lidí,
v přestavěné restauraci
Družba v Uherském
Brodě otevřeli horní
patro budovy.
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Na místě šílené střelby
teď vyrostly kanceláře

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

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

„

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

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

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

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

před pěti lety působil ve funkci šternberského děkana na farnosti v Uničově.
„Před jednou hodinou odpoledne
jsem tehdy zaznamenal první zprávu
v médiích, že se tady stala tragedie. V té
chvíli jsem se spojil s tímto místem a
modlil jsem se. Za ty, kteří odešli z tohoto světa, i za ty, kteří si z této události
odnesli šrám, jenž si ponesou do konce
života. Chci do tohoto místa vnést boží
požehnání, milost i odpuštění,“ pronesl
Pavlica.
Současné vedení Uherského Brodu
věří, že nová podoba budovy dobře zapadne do okolí. V budoucnu by nedaleko mělo například vzniknout nové venkovní koupaliště, které bude navazovat
na krytý akvapark.
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Na podzim mi bude sedmdesát
Herec Pavel Trávníček
se nejlépe cítí na jevišti.
S nadsázkou říká, že
právě tam člověk
zapomene na všechny
složenky a trable.
5plus2
■ ROZHOVOR
BOHUMIL BREJŽEK
ČR | Ve dvadvaceti letech se v roli krásného prince na koni stal idolem dívek a
žen. Dnes jako děvětašedesátiletý principál jezdí po republice s vlastní divadelní společností, hraje, režíruje, dabuje.
Jak si žije herec Pavel Trávníček?
Prince z pohádky Tři oříšky pro Popelku vám už nikdo neodpáře. Jak
vzpomínáte na její natáčení?
Každý herec si pamatuje na své začátky, protože ty jsou vždycky svízelné.
Měl jsem štěstí na výborného režiséra
Václava Vorlíčka a na bezvadné herce
kolem mne – Vladimíra Menšíka, Helenu Růžičkovou, Jana Libíčka a další a
také na německé herce, to se člověk
rychle naučí a vzpamatuje se. Vždycky
se mi vybaví jedna věc – byla nám příšerná zima. Hlavně na Šumavě, kde
bylo minus dvacet a my se tam snažili
jezdit na koni. Ale byli jsme mladí a vše
jsme vydrželi.
Bez této pohádky o Popelce si většina z nás neumí představit Vánoce.
Díváte se na ni i vy?
Já u ní vařím rybí polévku. Vždy projdu
kolem, něco zahlédnu, na něco si vzpomenu a zase jdu vařit. Je to taková nostalgická vzpomínka z mladých let. Bylo
mi dvadvacet a bylo to hezké.
Když jste dokončil JAMU, tak jste zůstal v Brně.
Hrál jsem v Divadle bratří Mrštíků, kde
byl skvělý režisér Milan Pásek, od něhož jsem dostával hodně příležitostí.
Hrál jsem v Radúzovi a Mahuleně, Milencích z kiosku, samé krásné role.
Co vás přivedlo k tomu, že jste se
přestěhoval z Brna do Prahy?
Přišel za mnou ředitel Divadla E. F. Buriana Na Poříčí Josef Větrovec s tím, že
jeden kolega si zlomil nohu a za týden
má být premiéra Snu noci svatojánské.
A řekl mi, ať se to naučím. Což byla pochopitelně příležitost z těch, které když
přijdou, tak je musí člověk zužitkovat.
V Praze jste bydlel na několika místech. Kde jste byl nejraději?
Bydlel jsem třeba v Žitné ulici, a jak
dobře víte, tam neotevřete ani okno, pro-

„Energii mám od pánaboha,“ říká Pavel Trávníček. Ale žádnou speciální radou se neřídí. „Člověk nemůže mít na světě
všechno a musí se spokojit s tím, co má,“ dodává slavný herec.
FOTO | ARCHIV MAFRA
tože tam projede tři sta milionů aut za
vteřinu, nedá se tam žít a dýchat. Také
jsem bydlel na Barrandovském sídlišti,
blízko bylo do Prokopského údolí, to
bylo hezké bydlení.
Po třiceti letech jste se přestěhoval
do rodinného domu v Mnichovicích.
Když to hodnotíte s odstupem času,
bylo to dobré rozhodnutí?
Bylo. Dnes jsou kolem Prahy satelitní
města a každý si říká, že to tím autem
dojede za 15 nebo 20 minut do Prahy.
Nestýská se vám tam trochu po ruchu velkoměsta? Nechybí vám?
Někdy stýská. V Praze se dá také krásně
žít: s kamarády, z vinárny do vinárny,
zajít si na pivo. Na druhou stranu ale
ono i to velkoměsto má rovněž svoje negativní stránky.
Jak nyní vypadá vaše pohoda? Káva
na terase při východu slunce?
Když je volno, tak ano. Ale my máme
v běžných časech jiný rytmus života
než lidé, kteří normálně chodí do práce.
Dopoledne odejdeme a vracíme se po
půlnoci, ve dvě ve tři v noci.
U domu máte i zahradu. Baví vás zahradničení?
Zahradničení je dobrý relax, baví mne
to a myslím, že se o zahradu starám
vzorně. Občas i něco pěstuji.
Spolu se Sabinou Laurinovou jste
moderoval oblíbený zábavný pěvecký pořad Do-re-mi, při němž jste poznal i svoji nynější manželku. Byla
to láska na první pohled?

Nebyla, náš vztah vznikal pomalu.
Tak jak to tedy bylo?
Když jsme dělali Do-re-mi, tak to ještě
nebyla doba takových velkých show
jako nyní. Točili jsme tři díly během jednoho dne, kdy se představilo jednadvacet lidí. Takže Monika zpívala, dozpívala a zase odjela. Za nějakou dobu hrálo
moje divadlo v Prostějově a na něj se
přišla Monika podívat a ptala se mne,
zda si ji pamatuju. Nepamatoval jsem si
ji, ale po tom představení jsme se skamarádili, vyměnili si telefony a pak už to
bylo jednoduché.
Co vás na herectví po tolika letech
stále baví?
Herectví je moc dobré povolání, když
se umí a když herec na jevišti netrpí, ale
baví ho to. Vždy s nadsázkou říkám, že
na jevišti je to nejlepší, protože zapomenete na všechny složenky, povinnosti,
nikdo vás nepronásleduje. Cítím se tam
velmi dobře.
Sršíte pozitivní energií. Kde ji berete, čím se dobíjíte? Máte nějakou
speciální radu, doporučení?
Strčím se do zásuvky. Ne, vážně, to je
asi dáno od pánaboha. A jak se říká, optimista je špatně informovaný pesimista. Člověk nemůže mít na světě všechno
a musí se spokojit s tím, co má.
V letošním roce na podzim oslavíte
významné životní jubileum. Dáváte
si předsevzetí do další desítky let?
Myslíte padesátku? (úsměv) Předsevzetí se mají dávat a jsou od toho, aby se neplnila. Já si dám předsevzetí, že do dal-

ších padesáti let budu stejně pilný, jako
jsem teď, a doufám, že mne ta chuť neopustí, protože mně se na tomhle světě
docela líbí.
Začátkem roku, ještě před pandemií, měl v Divadle Broadway pod vaším režijním vedením premiéru slavný americký muzikál ze třicátých let
minulého století Zasněžená romance. Kdy ji zase uvidíme?
Starší generace bude znát stejnojmenný
film, který mne a jednoho kamaráda
před pětadvaceti lety inspiroval k napsání scénáře. Vzniklá inscenace byla velmi úspěšná, a tak jsem si řekl, že by nebylo špatné ji oživit, ale udělat ji trochu
jinak. Naše Zasněžená romance je tak
o něčem jiném než film. Základem je
slavná swingová kapela Glenna Millera, která si vezme sirotka z válčící Evropy. A ten sirotek není batole, jak si
všichni mysleli, ale zpívající slečna. Zasněženou romanci budeme hrát znovu
od října v Divadle Broadway.
V muzikálu i hrajete a zpíváte hlavní
roli Haryho Scota. Kdo jsou další
protagonisté?
V prvé řadě je to Tereza Mátlová, slavná operní zpěvačka, s níž vytvářím
ústřední dvojici. Sirotka z Evropy zpívá
Nikola Ďuricová. A podařilo se mi sehnat bezvadnou kapelu, tanečníky a další zpěváky.
Na co dalšího se můžeme těšit?
Připravuji ještě jeden muzikál na zajímavé téma a zase s bezvadnou muzikou. Také šetříme a sháníme penízky na
zajímavý film, tak se nechte překvapit.

Královéhradecký kraj
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S pikniky na Sněžce je konec
Ochranáři přitvrzují proti
návštěvníkům na Sněžce,
kteří vstupují na alpínské
trávníky. Řetězové
zábrany vyztužily
ochranné sítě.

mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Pletivo má velkou světelnost, aby neohrozilo hnízdící ptáky. Aby mohli prolétnout, je také umístěno několik centimetrů nad zemí. Sítě jsou však zároveň
významným estetickým zásahem do
celé lokality. „Nelíbí se mi to, je to jako
pěst na oko. Řetězy mi přišly decentnější, víc sem zapadly. Mě samotného by
nenapadlo je překročit,“ uvedl Pavel
Menc z Košumberku, který včera s vnukem vyrazil na Sněžku.

TOMÁŠ PLECHÁČ
PEC POD SNĚŽKOU | Ochranářům došla trpělivost s neukázněnými turisty na
Sněžce, kteří piknikují tam, kde nemají
co dělat. Po obvodu vrcholové části nejvyšší hory proto včera natáhli 350 metrů ochranných sítí a rozmístili dvacet
dřevěných laviček. Stávající řetězové
zábrany nestačí. V letní sezoně zde navíc bude na dodržování pravidel každý
den dohlížet strážce národního parku.
Cílem je ochránit extrémně ohrožené a
vzácné živočichy i rostliny.
Sněžka je suverénně nejnavštěvovanějším místem v Krkonoších a jednou z
nejvíce vytížených lokalit v republice.
Podle údajů ze sčítačů na ni v sezoně
jen z české strany vystoupí průměrně
pět tisíc výletníků denně, při srpnové
Svatovavřinecké pouti i dvojnásobek.
Návštěvnost Krkonoš navíc neustále
roste. Turisté přitom mají na Sněžce vyhrazený prostor o velikosti fotbalového
hřiště. Podle Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) je situace dlouhodobě neudržitelná, a proto se rozhodla pro radikální řešení.

Nejcennější biotop v zemi
Po celém obvodu vrcholové plošiny
ochranáři instalovali metr vysoké oranžové sítě do míst, kde už jsou řetězové
zábrany. Ty však nejsou tak velké, aby
turisty odradily od vstupu na alpínské
trávníky v nejpřísněji chráněné zóně národního parku.

Hlídkovat budou i policisté
Na rozdíl od minulosti bude v letní sezoně na Sněžce každý den hlídkovat strážce národního parku. Dosud sem docházeli spíše nárazově. Službu posílí také
policisté. Za vstup mimo vyhrazený koridor mohou strážci udělit pokutu až deset tisíc korun. K těm však podle Robina Böhnische sahají spíš výjimečně.
„Takřka osmdesát procent přestupků v
Krkonoších včetně Sněžky řešíme domluvou. Pokud to však budou velmi
křiklavé případy, nebudeme se už držet
při stokorunách,“ naznačuje ředitel.
Kromě sítí ochranáři na vrcholu rozmístili dvacet dřevěných laviček, aby si
výletníci měli kde sednout a nelákalo je
piknikovat za bariérou. V příštím roce
by je měly nahradit nové designové lavice upevněné k zemi.
I když Krkonoše praskají pod náporem výletníků a na Sněžce se každý den
pohybují tisíce lidí, Správa KRNAP se
zatím návštěvnost nejvyšší hory regulovat nechystá. Na rozdíl od Poláků, kteří
už v příštím roce plánují umístit na několika místech semafory. Když bude kapacita turistů na Sněžce naplněna, rozsvítí se červená. „Sněžka je z české strany regulována poměrně dobře, protože
podmínkou zprovoznění lanovky z
Pece byla maximální kapacita 240 osob
za hodinu. Počty lidí, kteří jdou nahoru
pěšky, jsou ještě pořád přijatelné,“ poznamenává Böhnisch.

Na rozdíl od minulosti bude v letní sezoně na Sněžce každý den hlídkovat
strážce národního parku.
FOTO | MARTIN VESELÝ
„Čím dál častěji se stává, že návštěvníci nerespektují piktogramy se zákazem vstupu ani sloupky s řetězovými zábranami a vstupují na vzácné alpínské
louky, které piknikováním ničí. Očekáváme, že ochranných sítí si už všimnou.
Je to spíše takový symbol, aby si lidé
uvědomili, že se zde nachází mimořádně cenné území, možná nejcennější biotop v celé zemi,“ říká ředitel Správy
KRNAP Robin Böhnisch.
Podle vedoucího pracoviště ekologické výchovy Michala Skalky turisté zábrany překračují, protože chtějí být na
přelidněné Sněžce dál od lidí. Nebo si
myslí, že když půjdou dál, budou mít
lepší výhled do Obřího dolu. „Někteří
se také domnívají, že řetězy tam jsou
kvůli jejich bezpečí, aby nespadli dolů.
Sítěmi chceme dát jasně najevo, kde je
to pro lidi a kde pro přírodu.“ Sněžka je
domovem dvou velmi vzácných rostlin:
pampelišky krkonošské a rozrazilu chudobkovitého, které nerostou nikde jinde
na světě. Vyskytuje se tu také extrémně
vzácný kulík hnědý, na zemi hnízdí pěvuška podhorní a linduška horská. „Je

pochopitelné, že lidé, kteří projdou kolem jejich hnízd, je ruší,“ doplňuje Skalka.
Neukáznění turisté ohrožují nejen živou, ale také neživou přírodu. Někteří
za bariérou sbírají kameny a sestavují
věže či pyramidy. Aniž by si to uvědomovali, narušují geomorfologické procesy trvající desítky tisíc let.
Loni v září dokonce vandal v „zakázané“ oblasti sestavil z kamenů kruhový
obrazec a dokonce ho obarvil. „Jsme
denně terčem kritiky, že nejsme schopni uhlídat Sněžku, protože ukázněné návštěvníky samozřejmě štve, že vidí někoho piknikovat za řetězy,“ tvrdí ředitel
správy parku.
Ochranáři sítě upevnili v několika
úsecích dlouhých od 30 do 90 metrů.
Stejný typ zábrany už je také nedaleko
odsud na vyhlídce u bývalé Obří boudy
poblíž Slezského domu. Celkem instalovali 300 metrů sítí. „Přípravou na tuto
akci bylo kompletní zmapování vrcholu
Sněžky. Pracovali jsme s ortofotomapou, která nám dala na centimetr přesné
rozměry jednotlivých segmentů,“ uvádí
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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)

Hradecko a Jičínsko
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Ťoupalík v Krkonoších porazil
borce ze světových stájí
Cyklista Adam Ťoupalík,
ovládl Krakonošův
cyklomaraton. Přitom
letošní ročník měl
nezvyklý náboj. Kvůli
absenci závodů se na
startu sešla takřka
kompletní česká špička
včetně jezdců elitní
divize World Tour
Kreuzigera, Vakoče,
Černého nebo Hirta.
RADOMÍR MACHEK
TRUTNOVSKO | Vyhrát během jednoho týdne tři závody, to se jen tak nevidí.
Cyklistovi hradecké stáje Elkov Kasper
Adamu Ťoupalíkovi se to však povedlo.
Zvítězil na plzeňské Lopatárně, Krakonošově cyklomaratonu a na Hanáckých
okruzích. Především vítězství na Krakonošově cyklomaratonu má velkou váhu.
Vždyť závodu, který vede po silnicích a
asfaltových cestách v našem nejvyšším
pohoří, se účastnila celá domácí špička.
Na startu nechyběli Kreuziger, Hirt,
Černý či Vakoč, všichni borci z týmů
World Tour. Ťoupalík se však na trati
dlouhé 134 kilometrů nenechal setřást a
v závěrečném spurtu předčil Josefa Černého, ještě do předminulé sezony jezdce hradecké stáje, a Jana Hirta. V současnosti oba závodící za profesionální
polský tým CCC.

Konkurence profesionálů
Poprvé v sedmileté historii byla startovní listina Krkonošského cyklomaratonu
takhle našlapaná profesionály. Důvod
byl jasný, v tomto termínu totiž mělo
probíhat společné mistrovství České a
Slovenské republiky v Opočně. Jenže
kvůli koronavirové krizi bylo zrušeno, a

Cyklista Adam Ťoupalík se raduje z vítězství na Hanáckých okruzích.
tak většina závodníků pojala právě cyklomaraton jako skvělou přípravu na sezonu. Stoupání v Krkonoších mají rozhodně co nabídnout. Jezdci se museli
poprat s vysokým převýšením. Vyhlášené stoupání na Pomezky a Pražskou boudu prověřilo jejich momentální formu.
Elitní skupina jezdců, jež startovala
pět minut po hlavní vlně, se roztrhala
hned v úvodním kopci, na Zlatou Olešnici nejrychleji přijela trojice Černý,
Višňovský a Ťoupalík. Z celkem početného pole pronásledovatelů nejlepší vrchařské schopnosti prokázal Hirt, jenž v
dalším stoupání z Pece pod Sněžkou na
Pražskou boudu dokázal první trojici dojet. Ve stoupání na Hoffmanovy boudy
nestačil tempu Višňovský, tudíž bylo
jasné, že o vítězství si to rozdá zbývající
trojice. Závodníci z CCC se poté snažili

Ťoupalíkovi nastupovat, jenže bývalý
vicemistr světa do 23 let v cyklokrosu
se nedal a ve finiši na pěší zóně v Trutnově si dojel pro velké vítězství. „Pět kilometrů před cílem dvakrát zkusil nastoupit Pepa Černý, ale vždy jsem ho
zvládl zachytit. Já jsem si počkal na poslední zatáčku před cílovou rovinkou,
kde jsem nastoupil, a Pepa už nedokázal jít přede mě. Vím, že se jednalo o
otevřený cyklomaraton, ale i tak mám z
vítězství radost, protože na startu byla
opravdu skvělá konkurence,” hodnotil
Ťoupalík. Ten tak navázal na loňské vítězství stájového kolegy Michaela Kukrleho. Nejlepším vrchařem závodu byl
Josef Černý. „V závěru jsme zkoušeli
nastupovat, protože jsme věděli, že
Adam je z nás nejvýbušnější, ale prokázal dobrou formu a ve spurtu byl nejlep-

FOTO | JAN BRYCHTA

ší,” uvedl Černý. Hradecká stáj Elkov
Kasper měla v první desítce ještě na šestém místě Dominika Neumana. Hradečtí ovládli i kategorii týmů.

Spurt rozhodl i na Hané
Další den se celá formace stáje Elkov
Kasper představila na Hanáckých okruzích, tedy na úplně odlišné trati. Závod
na rovinatém okruhu nabídl jeden velký
trhák, jenže ten byl dva kilometry před
cílem dojet a v hromadném spurtu znovu ukázal největší formu Ťoupalík, pro
kterého to bylo třetí vítězství v jednom
týdnu. „Závěr byl mírně do kopce. Kluci to skvěle rozjeli, závěr měl být na mě
a na Lojzovi Kaňkovském. Nakonec to
vyšlo na mě, a podařilo se mi tým nezklamat a vyhrát,“ popsal Ťoupalík.

Kopeckého v Sosnové zbrzdil defekt
KOSTELEC NAD ORLICÍ | Na úvodním podniku Mogul Test rallye na Autodromu Sosnová tovární jezdec týmu
Škoda Motorsport Jan Kopecký po defektu ve druhé ze tří rychlostních zkoušek skončil v poli poražených. Z vítězství se radoval mladý Petr Semerád.
V areálu rallyekrosové trati v Sosno-

vé byly pro 22 přihlášených posádek vytyčeny postupně tři varianty tratě. Na
každé z nich posádky absolvovaly vždy
deset kilometrů. Sedminásobný mistr republiky a největší favorit Kopecký, který jel domácí premiéru se svým novým
navigátorem Janem Hlouškem, dosáhl
v první zkoušce nejrychlejšího času. Ve

druhé však přišel defekt přední pneumatiky. „Nechal jsem auto vyjet do trávy a
v místě, kde končil obrubník, tak o jeho
hranu došlo k defektu levého předního
kola. Zajel jsem proto raději předčasně
do servisní zóny, abych autu neublížil,“
řekl Kopecký. K jeho času byla přičtena
čtyřminutová penalizace, což znamena-

lo propad na předposlední místo. „Byla
to moje chyba. Mrzí mě to, přestože
tady šlo spíše o test. Každý chce vyhrát,” dodal zkušený pilot. První ostrý
závod by měl rodák z Kostelce nad Orlicí absolvovat od 10. do 12. července,
kdy je na programu Bohemia Rally v
Mladé Boleslavi.
(hek)

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

TŘEBOŇSKÉ LÁZNĚ:

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

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