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Podmínky akce na okay.cz/hd

DLUHOPISY PRO OBČANY

INZERCE

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Celé portfolio našich nemovitostí najdete na www.e-ﬁnance.eu.

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

5,6%
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.

od

970 Kč
pokoj/noc

NAVŠTIVTE ZÁMEK RAČICE
30 KM OD BRNA, IDEÁLNÍ VÝLETNÍ CÍL NA BRNĚNSKU
www.zamekracice.cz, +420 515 555 549, info@zamekracice.cz
V ROCE 2020 NOVĚ:
• Komentované prohlídky zámku
• Ubytování přímo na zámku
• Občerﬆvení pro cykliﬆy a turiﬆy na III. nádvoří
PŘIJEĎTE SI K NÁM PRO ZÁŽITEK!
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 motorce, 29 km z Brna na kole
Vhodné i pro skupiny turiﬆů, kapacita 103 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
Rychlé občerﬆvení – v létě točené pivo a limo
Travnaté hřiště 4 000 m2
Parkování motocyklů možné v areálu zámku
Množﬆví turiﬆických a cykliﬆických tras a výletních cílů
Certiﬁkace Cykliﬆé vítáni

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

Veronika
Khek Kubařová
Když si divák
zívne, moje
ego to nedokáže
vstřebat
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Renovátoři pilují poslední detaily

Příští vydání
14. srpna

V bývalém vozovém depu v Pardubicích renovátoři téměř půl roku pracovali na obnově švýcarského vagonu 1., a 2.
třídy, který už tento víkend vyjede s parní lokomotivou Ventilovka a dalším vozem 3. třídy na Králicko. Historické vlaky o
pěti srpnových sobotách a také o svátcích 28. října a 17. listopadu vyrazí z České Třebové do Hanušovic. FOTO | R. LATISLAV

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu.
Další vydání tak najdete ve stojanech za 14 dní. Kdo si chce zkrátit čekání, může navštívit naše webové
stránky 5plus2.cz, kde pro vás připravíme speciální letní číslo.
Redakce 5plus2

Cihelnu čeká oprava
Bez pardubického koupaliště Cihelna si mnozí parné
letní dny neumějí představit. Po příští sezoně chce
vedení města za 60 milionů areál modernizovat.
MILAN ZLINSKÝ
PARDUBICE | Je to přesně 20 let, kdy
se v Pardubicích otevíralo kompletně
opravené koupaliště Cihelna. Tehdy radnice za rekonstrukci zaplatila zhruba 70
milionů a práce se o rok zdržely oproti
původním odhadům.
Od té doby se nic zásadního na městském koupališti, které dlouhé roky provozují Petr a Ludmila Ministrovi, nezměnilo. „Děláme běžnou údržbu, menší opravy. Tedy přesně to, co nám stanovuje smlouva s městem,“ uvedl Petr Mi-

nistr. Jenže podle něj v poslední době
drobných nedostatků už přibylo tolik,
že nebude dál možné je pouze „flikovat“, ale bude nutné sáhnout k větší rekonstrukci. A ta už půjde za městem.
„Měli jsme na výběr čtyři varianty
oprav, včetně výměny obložení bazénů
za nerezové vany. Za pomoci odborníků i provozovatele jsme nakonec vybrali variantu D, což je vložení nerezových
stěn opatřených povlakem PVC v kombinaci s bazénovou fólií na dně. Je to
komplexní systémové řešení,“ uvedl v
rozhovoru pro Český rozhlas primátor

Pardubic Martin Charvát.
Podle něj bude stát oprava venkovního koupaliště, které je doplněné třeba i
kempem, více než 50 milionů. „Pohybujeme se někde kolem částky 55 milionů.
Plus k tomu přibudou nějaké menší investice, protože při větší rekonstrukci
bazénů se už vyplatí opravit i další věci.
Takže dnes se tady bavíme o částce přes
60 milionů,“ dodal Charvát.
Rekonstrukce je naplánovaná tak,
aby lidé nepřišli o letní měsíce, kdy je
koupaliště nejvíce vytížené.
„Počítáme s tím, že by oprava měla
začít příští rok na podzim. Pokud by se
vše nestihlo dokončit do dalšího léta,
pak by dodělávky následovaly po létě
2022. Nechceme koupaliště zavírat v exponované měsíce,“ doplnil Petr Ministr.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

AUTEM K MOŘI

Vyjeli jsme do Chorvatska:
1900 km za 7500 Kč ...str. 8

SLAVNÉ FILMOVÉ PÁRY

Kopecký a Zázvorková: proč
byli manželé jen rok
...str. 11
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Na život po nehodě se dívá
s nadhledem. Důkazem je kniha
Loňská dopravní nehoda na motorce změnila
Jiřímu Švihálkovi život. Spolu se svojí manželkou se
nevzdal a teď vydal své vzpomínky knižně.
STANISLAVA KRÁLOVÁ
PARDUBICE | Po dopravní nehodě, která Jiřího Švihálka připravila o nohu, začal psát s manželkou blog. Poté dlouho
váhal, než ho vydal knižně.
Překlopit svůj naruby obrácený život
do knihy však jen tak nechtěl, stránky
tedy doplňují i svědectví zasahujícího
lékaře, hasičů a zejména jeho nejbližších.
„Rozmýšlím se, jestli dnes půjdu s nohou, nebo bez nohy. Chtěl bych se s ní
předvést a ještě víc se budu chtít pověsit
na nějakou překážku, noha mi při tom
bude určitě překážet, ale nechávat ji v
autě nechci. Netuším, jestli mám nějakou spoluúčast při jejím poškození
nebo odcizení.“

Osudová nehoda
Úryvek z Deníku jednonožce přibližuje
Švihálkovo sžívání se s novou situací,
kterou se snaží vidět vtipně a pozitivně.
Všemu ovšem předcházela těžká autonehoda. Švihálek s manželkou jeli na motorce na rodinnou oslavu, jenže do cesty
jim vletěl vozík plně naložený čerstvým
betonem.
„Otevřu oči a vidím před sebou stěnu
z aut, svou ženu čelem k zemi, jak se ne-

hýbe a nijak nereaguje… je skoro napasovaná v nárazníku nějakého miniauta,
ale je ke mně spíš zády a nevidím žádné
zranění. Do p..i, zabil jsem si ženu, do
p..i. Má odkrytá bedra a ta se hýbou!
Žije! Kurva jo,“ vzpomíná na první okamžiky po nehodě Švihálek, který svůj život poté zachytil v blogu Pacholek.com.
A protože nechtěl každému popisovat svůj zdravotní stav, rozhodl se napsat vše v blogu. Původně měl být pro
rodinu a přátele, ale postupně ho začaly
číst tisíce lidí. „Člověk může k tomu, co
se mu stalo, přistupovat různě. Může na
tom hledat to pozitivní, nebo se topit ve
smutku. Vždycky to jde. Zpětná vazba,
která nám od lidí přicházela, nás i léčila,“ řekl Švihálek.
Nejsilnější slova ke Švihálkovým přicházela od lidí, které postihlo něco podobného. „Náš příběh je nakopl, aby
svůj stav neviděli černobíle, ale aby přemýšleli o tom zábavnějším, co mohou
dělat i po zranění,“ popsal Švihálek.
Kniha mohla vzniknout díky tomu, že
mu lidé přes portál Hithit poslali téměř
400 tisíc korun na její vydání, což je jednou tolik, než bylo třeba.
Navíc se ji podařilo obohatit o postřehy nejbližších. A jakkoli působí mladý
blogger pozitivně a rodina ho po celou

Jiří Švihálek má za sebou řadu operací.
dobu výrazně podporuje, nabídli mu
svým pohledem verzi, jak celou událost
vnímali oni, když se na společné oslavě,
kam Švihálkovi mířili, dozvěděli o nehodě. „Veškeré emoce jsme tím pádem
prožívali společně. Bylo vidět, jak to
každý prožívá jinak a po svém se vyrovnává i se stresem. Bylo vážně těžké udržet před Jirkou krok napřed. Před jeho
úvahami, aby nás ničím nezaskočil. A
on nás paradoxně nejvíc zaskočil tím,
jak byl v pohodě a všechny nás uklidňoval,“ popisuje sestra Lenka Švihálková.

Hlavně vše s úsměvem

Jiří Švihálek zážitky z nehody, nemocnice a průběhu zotavování začal s humorem popisovat na blogu pacholek.com. Teď mají texty i knižní podobu.

V knize zmiňuje svou sesterskou obavu. Popisuje, že jen tak úsměvem se podobná událost přejít nedá, i když se její
bratr tváří pozitivně.
„Třeba zrovna nemůže jít na procházku, protože mu lůžko nesedí dobře, to
jsou každodenní detaily, s nimiž on dennodenně bojuje, a já vím, že všechno
není optimistické, jak to líčí, i když on

FOTO | RADEK KALHOUS

pozitivní člověk je,“ popsala Lenka Švihálková.
Na další knihu Švihálek nepomýšlí,
jako spisovatel se necítí, i když čtenost
jeho blogu říká něco jiného. Umístil se
na třetím místě v anketě Křišťálová lupa
a je nominovaný na ocenění v kategorii
Blog roku Magnesia Litera.
Viník, který dopravní nehodu způsobil, zůstává zatím nepotrestán. Policie
ho obvinila, soud však zatím neproběhl.
Sám na dopravní ruch na silnicích nezanevřel. Má speciálně upravené auto s automatem i s úpravou nožních pedálů,
které mu zajistila firma, v níž pracuje.
„Mám plyn vlevo navíc, takže řídím levou nohou,“ řekl Švihálek.
Teď čeká, až mu přijde protéza, která
mu pomůže dělat vše jako před nehodou. „Je to bionický kloub řízený procesorem, nabíjí se, má v sobě čip, který hlídá, v jaké fázi kroku člověk je, co dělá
za činnost. Tedy zda jede na kole, běží
nebo jde do schodů. Podle toho mu pomáhá s chůzí,“ popisuje Švihálek.
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Do Itálie přes galerii

Chystáte se na výlet? Navštivte Výtvarné Hlinecko a řadu dalších výstav
HLINECKO | Oblast Hlinska a okolí
láká přes léto již tradičně výstavami
spjatými s uměním. K těm léty prověřeným patří Výtvarné Hlinecko.
Jeho 61. ročník připravený ve spolupráci s Národní galerií v Praze zavede
diváky na putování po Itálii 19. století,
kterou představí tak, jak ji na svých
cestách viděli a vnímali čeští krajináři.
Cesta do Zaalpí byla zvláště v prvních dvou třetinách 19. století snem každého studenta umění. Itálie lákala prozářenou jižní krajinou, mořem, sopkami,
starověkými památkami, věhlasnými
městy, jež oplývala nejen svou krásou,
ale také slavnými stavbami, výtvarnými
sbírkami a velkými uměleckými jmény.
„Práce umělců, které na těchto
cestách vznikaly, tvoří rozmanitý konvolut. Návštěvníka přenesou od vyprahlého hornatého vnitrozemí Campagne k mořskému pobřeží, představí
městské veduty i pohledy na starobylé
památky, z nichž mnohé díky probíhají-

FOTO | MMG HLINSKO

cím archeologickým vykopávkám fascinovaly kulturní svět,“ přiblížila výstavu
její autorka a kurátorka Šárka Leubnerová. Tváře italské krajiny jsou v největším sále hlinecké galerie ztvárněny v dílech zapůjčených ze státních i soukromých sbírek.
„Mnohá z nich nebyla po dlouhá desetiletí vystavena a byla známa jen ze starších výstavních katalogů nebo reprodukcí v dobových obrázkových časopisech,“ uvedl ředitel hlineckého muzea
Martin Horák. Návštěvníci se mohou těšit na obrazy Josefa Navrátila, Augusta
Piepenhagena, Maximiliana Haushofe-

ra, Wilhelma Riedela, Aloise Kirniga,
Jana
Nowopackého,
Michaela
Haubtmanna a řady dalších.
Na sobotu 1. srpna ve 14 hodin je
také připravena komentovaná prohlídka
s autorkou výstavy. Expozice bude otevřena do neděle 20. září.
Do stejného data potrvá i výstava věnovaná sochaři Karlu Lidickému, který
se svou tvorbou zařadil po bok nejznámějších hlineckých rodáků.
Ve Rváčově, místní části obce Vysočina, trvá až do 16. srpna 12. ročník letní výstavy obrazů malířů Vysočiny. V
sále někdejšího hostince vystavuje svá
díla devět autorů včetně klientů Domova sociálních služeb ze Slatiňan.
K příležitosti znovuotevření loveckého zámku Karlštejn ve Svratouchu, který sedm let procházel obnovou, byla v
galerii otevřena výstava obrazů populárního malíře Zdeňka Buriana, který je
známý zejména rekonstrukcemi prehistorických zvířat a života v pravěku. (lat)

KRÁTCE
Automatické mlýny
rozezní přední kapely
PARDUBICE | Další z řady letních koncertů jsou připraveny v areálu Automatických mlýnů. V srpnu odstartuje hudební šňůru kapela Mig 21, která zahraje v sobotu 1. srpna. Za dva týdny v pátek 14. srpna se na fanoušky těší členové kapely Horkýže Slíže, den na to zahraje v Pardubicích Michal Hrůza a Kapela Hrůzy. Letní prázdniny zakončí
28. srpna Anna K a 29. srpna Gaia Mesiah. Koncerty začínají ve 20 hodin.(lat)

Spartaky míří na sraz
TRH. KAMENICE | V sobotu 8. srpna
od 9 hodin se na náměstí v Trhové Kamenici koná setkání majitelů automobilů Škoda Spartak 440, 445 a 450. (lat)

Do Hlinska na Špekáček
HLINSKO | Od pátku 7. do soboty 8. srpna se v areálu Cihelka koná festival Hlinecký folkový špekáček. Vystoupí Ivan
Hlas Trio, Neřež, Monty a další. (lat)

Pardubickou Cihelnu čeká velká oprava
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Nic zásadního se na Cihelně pro lidi
měnit nebude. Podle Ministra k tomu
není ani důvod. „Máme tobogany,
máme vířivky, máme další atrakce. Nic
moc nového vymyslet ani nejde. Oprava, která skončila v roce 2000, se poved-

la, dá se říct, že byla nadčasová. Není
tak důvod shánět třeba nové vodní atrakce,“ doplnil Petr Ministr s tím, že menší
opravy se pak na koupališti dělaly v letech 2004 a 2005, kdy firma nahradila
vypadané dlaždičky na dně bazénů a
dala tam fólii.
Petr Ministr se stará o koupaliště se

svou ženou Ludmilou. Ta je přitom i
radní města, zvolenou za Koalici pro
Pardubice. Zástupci opozice tak poukazovali, že bude při hlasování o investici
ve střetu zájmů. „Podle zákona musí
každý radní před bodem, který se ho
týká, říct, že je ve střetu zájmů, a pak o
něm nebude hlasovat. Osobně v tom ne-

vidím žádný větší problém,“ uvedl primátor Martin Charvát.
To lídr opozičních Pardubáků František Brendl po posledních komunálních
volbách upozorňoval, že složení rady se
dostalo už za běžný rámec fungování na
relativně malém městě, kde logicky tu a
tam ke střetu zájmů u politiků dochází.

INZERCE

Domov Na cestě, Tyršova 389, Skuteč

Domov Na cestě, Tyršova 389, Skuteč

Oznamujeme vyhlášení výběrového řízení na místo v profesi:

Oznamujeme vyhlášení výběrového řízení na místo v profesi:

Pracovník v sociálních službách 1,0 úv.

RegistRovaná všeobecná/psychiatRická sestRa
úv. 1,0 možno i kratší

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ: pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče;
(pracovní poměr na dobu určitou s možností doby neurčité)
PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: dle NV č. 300/2019Sb.
Platové zařazení po nástupu: 5. PT – dle odpracovaných let: 16.710,- až 24.420,- Kč při úvazku 1,0 +
mimotarifní složky platu
Dále nabízíme: 5 týdnů řádné dovolené + 1 týden dodatková dovolená, příspěvek na stravování, příspěvek
na dopravu, profesní rozvoj
PŘEDPOkLáDANý NáSTuP: 1. 8. 2020
POŽADAVkY:
Kvaliﬁkační předpoklady: Střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou nebo maturitní zkouškou +
kvaliﬁkační kurz dle § 116 zákona 108/2006 Sb. – kurz Pracovník v sociálních službách (lze doplnit do 18
měsíců po nástupu do zaměstnání); Osobnostní předpoklady pro práci s osobami s psychickým onemocněním
v pobytovém zařízení komunitního typu. Zdravotní způsobilost. Občanská bezúhonnost. Řidič (vozidla sk. B)
– řízení služebních vozidel.
Náplň práce:
Přímá obslužná péče u klientů s psychickým onemocněním s cílem udržet zdravotní stav a kondici klienta, udržet
a zlepšovat jeho sebepéči. Podporuje klienty v aktivitách zvyšujících kvalitu jeho života s důrazem na jeho silné
stránky a zotavení; Vede příslušnou dokumentaci související s činností, která vyplývá ze stanovené náplně práce.
Bližší informace tel. poskytne v době PO – PÁ 8:00 – 14:00:
Ing., Mgr. Eva Teclová, email: eva.teclova@domovnaceste.cz, Mobil: 702 227 380
Přihláška do výběrového řízení:
- podmínkou zařazení do VŘ je zaslání profesního životopisu a motivačního dopisu na téma:
Jak své zkušenosti využiji v práci v Domově Na cestě.
I. nástup k 1. 8. 2020: pohovory pro vybrané zájemce proběhnou 16. 7. 2020.
II. nástup 1. 10. 2020: pohovory pro vybrané zájemce proběhnou v průběhu srpna 2020.

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ: všeobecná sestra se specializací psychiatrická sestra
(PPV na dobu určitou s možností doby neurčité)
PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: dle NV č. 300/2019 Sb.
Platové zařazení po nástupu: 10. PT – dle odpracovaných let: 24.300,- až 35.820,- Kč při úvazku 1,0 +
mimotarifní složky platu
Dále nabízíme: 5 týdnů řádné dovolené + 1 týden dodatková dovolená, příspěvek na stravování z FKSP,
příspěvek na dopravu, profesní rozvoj, jednosměnný provoz od PO-NE /bez nočních směn/.
PŘEDPOkLáDANý NáSTuP: 1. 9. 2020 nebo 1. 10. 2020
POžADAVky:
Kvaliﬁkační předpoklady: Minimálně úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou + platná
registrace; Osobnostní předpoklady pro práci s osobami s psychickým onemocněním v pobytovém zařízení
komunitního typu pro 10 klientů. Zdravotní způsobilost. Občanská bezúhonnost. Řidič (vozidla sk. B).
NáPLň PRáCE:
Přímá práce s klienty s psychickým onemocněním s cílem udržet zdravotní stav a kondici klienta, udržet
a zlepšovat jeho sebepéči. Podporuje klienty v aktivitách zvyšujících kvalitu jeho života s důrazem na jeho
silné stránky a zotavení; Vede příslušnou dokumentaci související s činností, která vyplývá ze stanovené
náplně práce.
Bližší informace tel. poskytne v době PO – PÁ 8:00 – 14:00:
Bc. Michaela Růžičková, email: misa.ruzickova@domovnaceste.cz, Mobil: 601 089 412
Přihláška do výběrového řízení:
- podmínkou zařazení do VŘ je zaslání profesního životopisu a motivačního dopisu na téma:
Jak můžu podpořit klienta v jeho zotavení?
I. nástup k 1. 9. 2020: pohovory pro vybrané zájemce proběhnou červenec/srpen 2020.
II. nástup 1. 10. 2020: pohovory pro vybrané zájemce proběhnou v průběhu září 2020.

Kontaktní adresa: DOMOV NA CESTĚ, TYRŠOVA 389, 539 73 SKUTEČ
email: info@domovnaceste.cz web: http://www.domovnaceste.cz

kontaktní adResa: doMov na cestĚ tyRšova 389, 539 73 skUteČ
eMail: info@doMovnaceste.cz, web: http://www.doMovnaceste.cz
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Miluju staré herečky a vrásky.
Už se těším na své zralejší já
Hrát pod širým nebem bývá podle herečky Veroniky
Khek Kubařové pořádně dobrodružné. „Vdechnete
brouka, narazí vám do čela můra a do toho si nahlas
zívne divák,“ směje se vítězka StarDance a hvězda
Letních shakespearovských slavností.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ve stejnojmených filmech už byla
ženou v pokušení, ženou v běhu nebo
princeznou Romarýnkou v Nejkrásnější
pohádce. K tomu Veronika Khek Kubařová patří do party z Dejvického divadla a Češi si ji zamilovali jako tanečnici
a následně i vítězku StarDance. Na co
sáhne, to se daří. Teď ji čeká letní hraní
a vůbec jí nevadí, že stejně jako spousta
lidí nevytáhne paty z Česka. „Užívám si
léto, které jsem naposledy prožila jako
malá,“ říká.
Letos se při Letních shakespearovských slavnostech opět objevujete na
jevištích jako Ofélie. Dříve jste přiznala, že je to psychicky náročná postava, tak si říkám, jestli se vám po roce
do něčeho takového vůbec chce?
Dokonce je to tak, že hraju nejen Ofélii
v české verzi, ale ještě také Desdemonu
na slovenských shakespearovských
slavnostech. Takže mě čekají za sebou
tyhle dvě pěkně náročné krásky a musím říct, že cítím, že mě to vyčerpá zase
na dlouhou dobu. Je to výlet někam dál,
než kam se člověk běžně pouští. Je to
velké psychické rozpětí, a to vše navíc
ve verších. Není to tak, že bych se netěšila. Kdepak, to já se těším moc a moc
si toho vážím. Ale sbírám na to síly.
Patříte k herečkám, kterým nedělá
problém zanechat po odehraném
představení postavu na jevišti,
nebo ji ze sebe dostáváte hůře?
Ono se to střídá. Trošku to záleží na mé
kondici, náladě nebo na tom, jak reagovali diváci. Například když jsem před
lety hrála na jiné scéně Julii, stalo se, že
někdo z diváků si strašně nahlas zívnul
zrovna před tím, než jsem se na jevišti
probodla dýkou. Ještě dvě hodiny po
představení jsem pak řešila, co jsem
udělala špatně. Mé ego to nedokázalo
vstřebat, pořád jsem si říkala: To jsem
teda hrála opravdu příšerně, když chudák pán skoro usnul a málem spadl z balkónu! (smích) Tím chci říct, že někdy
záleží, jaký herecký pocit si z představení odnesu. Někdy ze mě role spadne

sama od sebe a někdy jí musím trošku
pomoct.
Shakespeare je autor, ke kterému si
herci často hledají cestu pomalu,
byť se s tímto jménem setkávají už
od školy. Jak to bylo u vás?
Mám v uvozovkách na kontě už docela
dost Shakespearových her, první přišla
dokonce ještě na škole v Boleslavi. Tehdy jsem hrála Hermii ve Snu noci svatojánské. Ze začátku jsem k němu přistupovala tak trochu lehkovážně s tím, že
je to autor jako každý jiný. Jeho hry
jsou sice skvělé a geniální, ale herectví
se zase tak moc nemění. Říkala jsem
si, že když jsem herečka, musím
dobře odvést každou práci, ať jsou
hry ve verších, nebo v próze. Je
ale pravda, že Shakespeare dokáže člověka hrozně snadno vytrestat, když si nedává pozor na
technickou stránku – čímž myslím specifickou mluvu a zmiňované verše. Je na to opravdu potřeba zkušenost a trošku
jiný přístup i k tomu, aby vše
člověk dobře spojil s prožitkem.
Nesmíte to podcenit ani přecenit.
Mám pocit, že poprvé se mi to
začalo dařit až s Desdemonou. Do té doby jsem se
se Shakespearem trochu prala. S Julií se
mi to spíš nepovedlo. Člověk
v tomhle opravdu musí dozrát.

doba, kdy se začnou slétat brouci. A jelikož je jeviště široko daleko jediný intenzivně osvětlený prostor, soustřeďují se
všichni právě tam. Takže třeba mluvíte
a vdechnete brouka, narazí vám do čela
můra, nebo před vámi leze kolegovi po
kabátě ohromný černý brouk a vy nevíte, jestli mu ho dát dolů, nebo ne. Jeden
takový brouk mě potrápil, když jsem
jako Desdemona zůstala poměrně dlouho mrtvá na jevišti a celou dobu po mě
lezl. Na druhou stranu se mi vlastně
líbí, jak je tohle hraní nekompromisní.
Tohle všechno je v podstatě bonus, který si my i diváci odnášíme.
Před lety vás do širšího povědomí
diváků dostaly mimo

jiné role princezen. Tyhle postavy si
prý mimořádně užíváte.
Je to tak, miluju kostýmy a pořád v sobě
někde mám tu malou Verunku, která nosila babiččiny lodičky a navlíkala si punčocháče na hlavu, aby měla jakože dlouhé vlasy. Toho se pořád nemůžu zbavit,
ale vlastně mě to baví.
V jednom asi rok starém rozhovoru
jste zmínila, že už se pozvolna připravujete na herecký posun od princezen ke královnám. Není na to ještě trochu brzy?
Počkejte, neblázněte, mně je třiatřicet!
(smích) Na dálku, když člověk stojí na
jevišti, tak by se to možná ještě chvíli
dalo, ale nablízko i na kameru ty vrásky
už úplně neschovám. Není na tom nic
špatného. Říkám to jako milovnice starých žen s vráskami a starých hereček.
Jejich krása mě fascinuje a přijde mi
jako hrozná škoda všechno to vyhlazování, ke kterému se dnes
dámy uchylují. Ta moudrost v
nich zapsaná mi totiž opravdu
připadá okouzlující a odzbrojující. Nechci se z vrásek hroutit a vlastně se na
to své zralejší já těším.
Otevírají se tím nové kategorie v životě, ale i v herectví, protože se vám nabízí nové barevné spektrum postav matek, královen a žen, které mají nějakou vnitřní sílu
opřenou o zkušenost.

Jestli za tenhle
váš pocit z Julie
nemůže spíš ten zívající pán.
Jednak zívající pán a jednak kritika, která tehdy vyšla s titulkem: Šup a pích a je
to! (smích)
Technická stránka, kterou jste zmínila, dostává v případě jeviště pod
širým nebem zcela jiný rozměr. Jedno brněnské představení jste prý dokonce museli odpískat uprostřed
hry, protože pršelo tak silně, že jste
se s kolegy ani neslyšeli.
Ano, hraní venku má spoustu vtipných
okolností. Zajímavé je to třeba, když se
začne stmívat, protože to je přesně

FOTO | PETR KOZLÍK, MAFRA
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VERONIKA KHEK KUBAŘOVÁ
Narodila se 1. června 1987 v Rakovníku.
Jejím prvním filmem byli Rafťáci v roce 2006. Mezi nejznámější filmy, v nichž hrála,
patří Ženy v běhu, Ženy v pokušení, Můj vysvlečenej deník, Lidice a naposledy Modelář.
■ Režiséři ji rádi obsazují do pohádek jako princeznu. Objevila se třeba v pohádce
Nejkrásnější hádanka (na snímku z roku 2007 s Ladislavem Potměšilem) nebo Duch
nad zlato.
■ Pět let už je členkou souboru
Dejvického divadla.
■ Stala se vítězkou 10. řady
taneční soutěže StarDance
...když hvězdy tančí v roce
2019, kde tvořila pár
s tanečníkem Dominikem
Vodičkou.
■ Jejím manželem je divadelní
režisér Pavel Khek (41).
■
■

Novou komnatu jste svým způsobem
otevřela loni úspěšnou účastí ve StarDance. Zaujal mě váš výrok, že kdyby takhle nabídka přišla o rok dříve,
tak byste po psychické stránce nejspíš neustála trému. To mi jako herečka budete muset vysvětlit.
Myslím, že to souviselo spíš s mým tehdejším osobním obdobím. Něco jsem
tehdy řešila, bylo toho hodně a nebyla
jsem nastavená na takhle velký tlak. Nedokážu si představit, že bych to v té
době zvládla, ale možná se podceňuju.
Tenhle pořad totiž z člověka dokáže vymáčknout netušené věci. Nakonec ale
načasování sedlo naprosto krásně.
Změnila vás tahle show nějak? A teď
nemyslím po taneční stránce, ale
jako osobnost.
Stoprocentně. Zažila jsem a překvapilo
mě tolik věcí – včetně toho, jak mě mé
tělo fyzicky podrželo. Úžasná byla také
vlna v drtivé většině pozitivní zpětné
vazby, která byla až hmatatelná. To je
něco, co my herci tolik nezažíváme,
takhle intenzivní reakce. Moc si vážím,
že jsme tohle mohli s Dominikem zažít,
protože to bylo o nás jako o dvojici, ne
až tak o mně.
Po filmu Ženy v běhu jste přiznala, že
jakmile skončilo natáčení, běhat už
jste nešla. Dopadlo to s tancem lépe?
Naštěstí ano. S běháním je to u mě špatné odjakživa. Můj manžel se ještě pořád
snaží mě k tomu nějak motivovat, ale zatím bez úspěchu. Teď jsme zrovna byli
na tenise, kde mi dával lekci, takže s jinými sporty to tak beznadějné není. Na
běhu mě deptá, že to celé trvá tak dlouho
a člověk se u toho pořád strašně rychle
hýbe. Když jsem v přírodě, ráda se po ní
dívám a chytám její pomalé tempo. Běh
mi zkrátka přijde nějaký moc zběsilý.

30. 7. – 5. 8. 2020
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(smích) Tanec je něco jiného. Ten mi zůstal a mám ho fakt ráda. Už nám dokonce začínají chodit nabídky na předtančení v další plesové sezoně, z čehož mám
obrovskou radost, protože to znamená,
že se zase pustíme do tréninků. V koroně jsem navíc začala aplikovat jednu
věc, kterou jsem naposledy dělala jako
malá, a sice že jsem si začala tancovat
doma sama pro sebe. Trsala jsem si jen
tak pro radost na písničky z osmdesátek
a devadesátek a bylo to úžasné.
Nepočítáme-li tanec, chápu to
správně, že pokud jde o sport, je
tím hlavním iniciátorem váš muž?
To hodně. Až teď zpětně mi dochází, že
dokud jsme byly se sestrou malé, rodiče
nás hodně vedli k rekreačnímu pohybu.
Tím myslím kolo, lyže a tak dále. Základy jsme od nich měly dost intenzivní,
ale neměly jsme nikdy jeden hlavní
sport, kterému bychom se aktivněji věnovaly. To má v sobě zase můj manžel.
Myslím, že je to fajn, když můžete
v páru podnikat různé společné aktivity.
Je pravda, že většinou je iniciátor on,
ale teď nedávno naopak kvůli mně začal
tancovat. Je úžasný v tom, že ačkoli je
to bývalý hokejista, tak se vydal na cestu k volnému tanci, což je pro něj naprosto nový typ pohybu. Po první hodině byl celý splavený a musel s překvapením uznat, že je to docela náročné.
Jak vlastně zatím probíhá vaše léto
v porovnání s předchozími roky? Poznamenala ho koronavirová opatrnost?
Pravda je, že jsme zrušili naplánovanou
dovolenou a zůstali jsme v Česku, protože jsme se trochu báli cestovat. Měli
jsme ale před pár dny takový záchvat,
protože všichni naší známí a kamarádi
průběžně zveřejňují fotky od moře, takže
jsme měli nutkání vyrazit také. Po chvíli
moje tělo ale udělalo takovou zvláštní reakci, jako by mi říkalo: „Co blázníš?
Vždyť je ti tady tak strašně dobře, tak
proč budeš něco takového podnikat?
Abys mohla mít také pěknou fotku od
moře?“ Takže jsme si řekli, že zůstaneme a užíváme si české léto, které jsem naposledy prožila snad jako malá. A musím říct, že je to zatím parádní změna.

BALENÍ

osoba/den

VEPŘOVÁ
KÝTA*
bez kosti,
ve vakuu
cena za
1 kg
KOFOLA*
original | 4x 2 l
1 l 7,49 Kč

59,90

99,90
MLÉKO TRVANLIVÉ
polotučné,
1,5 % tuku | 1 l

ilustrační foto

Věřím, že tohle nadšení s vámi moc
kolegyň nesdílí.
Zažila jsem párkrát, jak některé herečky, když stárnou, pak koukají zlostně na
mladší kolegyně a nadávají na „ty mladé potvory“. To je pravda. Ale přijde
mi, že když to člověk přijme jak v životě, tak v herectví, může pak otevřít úplně nové komnaty.

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
MAX.

FOTO | ARCHIV MAFRA

9,90
13,90�

PŘI
KOUPI
1 KS
1 bod
navíc

TOALETNÍ PAPÍR
ZEWA
s vůní heřmánku,
3vrstvý | 8 ks

28%

49,90
89,90�

1 ks 6,24 Kč

63/70PD

44%

LAMBRUSCO
EMILIA
bílé,
červené,
růžové
0,75 l

1PD = 3,16/2,84 Kč

PALMEX
prášek
horská
vůně, gel
color
4,095 kg/
3,5 l
1 balení

1 l 53,20 Kč

199,299,-�

33%

39,90
69,90�

42%

OKURKA
SALÁTOVÁ
1 ks
PAPRIKA
BÍLÁ
volná
1 kg

27,90
39,90�

30%

9,90
14,90�

33%

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn. Množství zboží
je omezené. *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být dodány na prodejny
v menším množství, proto nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Další
podmínky nabídky na www.penny.cz. ** Body za své nákupy můžete získat od 16. 7. do 7. 10. 2020. Získané
body lze uplatnit od 16. 7. do 14. 10. 2020. Akce platí do vyprodání a vydání zásob v jednotlivých prodejnách
Penny Market. Podrobná pravidla na www.penny.cz.
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Autem za tyrkysovým mořem
Dovolenou v cizině
mnoha Čechům zkazil
koronavirus. Jak teď
vypadá cesta do
Chorvatska? Na ostrov
Rab se v půli července
vypravil 5plus2. Náklady
na dopravu automobilem
vyšly na 7500 korun.

Okouzlující Rab,
staré město.

5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
CHORVATSKO | Češi milují Jadran.
Na jeden z nejkrásnějších chorvatských
ostrovů Rab, z Prahy vzdálený asi
850 kilometrů, jsme zvolili klasickou
trasu Praha-Graz-Maribor-Záhřeb-Rab.
Velké komplikace a zákazy během
desetihodinového přesunu nečekejte,
největším problém bývá zdržení na hranicích. V neděli odpoledne zabrala fronta osobních aut necelou hodinu, horší
bývají soboty, kdy se zastávka může
protáhnout i na několik hodin.
Chorvatští celníci kontrolují, zda přijíždějící turista vyplnil před příjezdem
do země povinný elektronický formulář, kde se uvádí místo a délka pobytu
nebo osobní údaje. „Formulář najdete
na webu entercroatia.mup.hr a je i v češtině. Doporučuji vytisknout si potvrzení
nebo údaj o zaplacení pobytu,“ radila
nám před cestou Chorvatka Valentýna,
v jejímž penzionu jsme týden bydleli.
Celnice si nakonec ještě vzala naše telefonní číslo, na oplátku předala informační leták s opatřeními kolem koronaviru, kde byla nejdůležitější znovu zavedená povinnost nosit v obchodech roušky, a cesta na Rab byla volná.
Na ostrov se dostanete pouze trajektem, ten jezdí ale od rána do půlnoci každou chvíli. V nedělní frontě jsme čekali
asi 30 minut, plavba zabere patnáct.
Čeká se na parkovišti, kde vše řídí a
navigují „oranžové vesty“ chorvatské
obsluhy, jen je třeba vyskočit z auta a
v kiosku si koupit lodní lístek, osobní
auto se třemi pasažéry vyšlo na
123 kun, tedy asi 450 korun. Stejnou
částku zaplatíte při odjezdu.

Prázdné maďarské dálnice
Zpáteční cestu jsme vzhledem k dlouhým frontám na chorvatsko-slovinské
hranici zvolili přes maďarské město
Szombathely a dále přes Vídeň a Brno
do Prahy. Je sice delší, ale prázdné maďarské dálnice si řidič užije, zmizí tisíce
rakouských, německých či belgických
aut, která se z dovolené vrací právě přes
Slovinsko. Po návratu ukazoval tacho-

metr 1900 kilometrů, většinou se jelo po
dálnicích. Za cestu, tedy benzin, známky, dálniční poplatky, ale i trajekt, jsme
dali 7500 korun. Další dva tisíce stály
zmrzliny, kávy, limonády, bagety a jiné
cestovní propriety, ty ovšem nepočítám.

Stovky skrytých pláží
Okouzlující Rab spojuje tyrkysové
moře, skály, lesy, hory i zajímavá historie. Celý ostrov propojují tzv. archeologické cyklotrasy, kde jsou na jednotlivých zastávkách popsány dávné boje i
řemesla. Jméno pochází z ilyrského slova „Arb“, kterým starověká civilizace
nazývala místo tmavé či zalesněné.
Perlou je starobylé městečko Rab.
Parkování v centru bývá obtížné, auto
lze ale za pár kun odstavit na velkém
parkovišti a dojít několik minut pěšky.
Procházka kolem moře, koupání na malých plážích, vyhlídková věž nebo Horní a Dolní hlavní ulice plná barů a restaurací, to vše zabere asi dvě hodiny.
Protože celý ostrov měří jen dvaadvacet
kilometrů, není problém navštívit hlavní město vícekrát, klidně každý večer.
Letní den na Rabu bývá příjemný,
protože neustále pofukuje. Ostrovu dominuje obří písečná pláž zvaná Rajská.
Míří sem hlavně rodiny s dětmi, i sto
metrů od břehu je vody po kolena. Mají
tu hřiště, atrakce, skákající hrady, šlapadla i trhy s cetkami.
Mnohem hezčí pláže a klid ale nabízí
zalesněná část ostrova zvaná Suha Punta. Pobřeží lemují stín a odpočinek skýtající borové lesy. Přístup do tyrkysově
čistého moře je ze skal nebo z pláží. Oblast Suha Punta je nejlepší projet po les-

Na vyhlídkovou věž nad město Rab se platí vstupné okolo deseti kun, příkré
schůdky jsou ale docela náročné (foto nahoře). Pokud se vydáte úzkými
stezkami, objevíte krásné skryté pláže. Najdete je také pod symbolem slunečníku třeba na mapy.cz. Lépe je mít s sebou boty do vody, můžete narazit
i na mořské ježky.
FOTO | MAFRA, JOSEF HORA
ních stezkách na kole nebo projít pěšky,
skrývá totiž, stejně jako celý ostrov,
plno malých zátok, a kdo si dá trochu
práce s jejich objevováním, může najít
liduprázdná místa ke koupání.
Na závěr jedna rada, i tak trochu malé

varování: Pokud jsou někde u silnice zaparkována tři čtyři auta, zkuste se vydat
po nejbližší vyšlapané cestičce k moři,
bývají tam pláže bez lidí. Zároveň ale
mohou být i nudistické, Rab je totiž kolébkou chorvatských naháčů.

Ceny ostrova Rab: Pivo za devět pětek
Ceny v restauracích bývají vyšší. Za grilované „lignje na žaru“, tedy olihně na grilu,
zaplatíte i s přílohou 80 kun, tedy necelých tři sta korun, podobně stojí i čevapi,
pljeskavice nebo řízek, v Chorvatsku zvaný „odrezak“. Ani pivo není nejlevnější, za
půllitr dobře vychlazeného Ožujska dáte asi 25 kun, tedy kolem 90 korun.
Nakoupit lze v síti supermarketů Petra nebo obřím Plodine, ceny podobné jako
v Česku, možná vás příjemně překvapí vysoká kvalita a chuť chorvatských potravin.
Motorový nafukovací člun lze půjčit za 100 kun na hodinu, trochu méně dáte za
šlapadla nebo paddleboardy. Půjčit kolo stojí 140 kun na den, elektrokolo bývá
dvakrát i třikrát dražší, milovníci potápění zaplatí za týdenní kurz zhruba 7 tisíc
korun na osobu. V případě špatného počasí lze vyjet na nejvyšší vrchol ostrova
Kamenjak, kudy prochází horská stezka s několikahodinovými túrami.
(jos)
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Prezidentská (ne)rozmarná léta
Letní dovolené českých
a československých
prezidentů byly často
skromnější, než by se u
hlav státu čekalo. Masaryk
jezdil na Slovensko i k moři,
Beneš do jižních Čech,
Gottwald i Husák na Krym.

S Novotným u mariáše
V letech 1957 až 1968 působil ve funkci
prezidenta Antonín Novotný, který víkendy trávil na chatě ve Štěchovicích, kde
rád zahradničil, stejně jako manželka Božena. Později nechal coby „první muž“
vybudovat luxusní rekreační areál na Orlíku, kde s oblibou „mastil“ s přáteli mariáš, sedělo se u stolku v obřím pivovarnickém sudu. V prezidentském důchodu
si pak Novotní pořídili chatu v Mirošovicích u Sázavy, kde se věnoval včelám
a zahradě.

JOSEF HORA
ČR | Miloš Zeman tráví letošní dovolenou hlavně na zámku v Lánech, vždy
však rád odpočíval na své chalupě na Vysočině. Především hory včetně alpských
túr i sjezdovek si oblíbil jeho předchůdce
Václav Klaus. Největší cestovatelem z posledních tří prezidentů byl Václav Havel,
který si své respirační obtíže léčil zejména
v Portugalsku či Španělsku. Kde ale odpočívali ostatní prezidenti?

Sandály i vývrtka pro TGM
„Každého roku se těšil na léto, neboť miloval zralý sluneční žár,“ napsal o T. G. Masarykovi Karel Čapek, který ho nejednou
provázel na dovolené na milovaný zámek
ve slovenských Topoľčiankách. Za hranicemi si Masaryk oblíbil italský ostrov Capri,
kde si prý vždy po příjezdu koupil sandály,
plavky a vývrtku, měl rád středomořské večery a noci za svitu měsíce. Do Neapole
a zpět jel někdy speciálním vlakem, častěji
ale nechal za linkový spoj pouze připojit
prezidentský vagon. Dlouhou dovolenou
podnikl také v Egyptě a Alžíru nebo v Palestině a Řecku, cestoval inkognito pod
jménem Thomas G. Marsden.

Benešovi jezdili „na chatu“
Druhý čs. prezident Edvard, rozený Eduard, Beneš si zamiloval jižní Čechy. Do kraje nejdříve jezdil na statek za bratrem Bedři-

Gustáv Husák s manželkou Vierou
trávil léto na Krymu, Edvard Beneš
preferoval Sezimovo Ústí, kde se věnoval i zahradničení.
FOTO | AR-

Gottwald? Palmy i Stalin

chem, v roce 1929 se rozhodl si v Sezimově Ústí nechat postavit vilu. Pozemky byly
ale drahé a majitel, město Tábor, nehodlal
slevit jen proto, že byl někdo ministr zahraničí, tak se na ně Beneš složil s přáteli.
Ve vile trávil svátky, slavil Vánoce a odpočíval, na zahraniční dovolené k moři do
Francie jezdil minimálně. Stejně jako manželka Hana miloval zahradu, staral se o trávník i stromy. Beneš se do vily po válce vrátil, v zahradě rád hrál kroket, který se naučil
v exilu v Anglii, v září 1948 ve vile zemřel.

Klement Gottwald odjel po svém zvolení
v červnu 1948 do Lán. Tady se dle tradice
poklonil hrobu prezidenta Masaryka,
zámek občas využíval i k odpočinku. Zatímco Masaryk a občas Beneš vyráželi na
dovolené do Středomoří, nejvíc do Itálie
a Francie, komunističtí prezidenti relaxovali u Černého moře na Krymu. Sem odjel
s manželkou Martou i první dělnický prezident, k dispozici dostal vilu ztracenou v záplavě palem, eukalyptů a další zeleně, poměrně vzdálenou od dalších vil luxusního
areálu. Nejspíš pokuřoval dýmku, chodil
na procházky a pravděpodobně popíjel,
tehdy už měl problémy s alkoholem, kterým mimo jiné zaháněl stres z kontaktů se
Stalinem, jenž trávil léto blíž k Jaltě.

Hácha v brdských lesích

Zápotockého zámeček

Nástupcem Beneše v roce 1938 byl Emil
Hácha, který již za I. republiky jezdil rád do
městyse Jince v Brdech, kde odpočíval ve
vile v ulici Pod Plešivcem. Místo měla ráda
i jeho manželka Marie. Formálním státním
prezidentem zůstal Hácha i za nacistické
okupace, úřad mu ale podlomil duševní i fyzické zdraví. Tehdy trávil chvíle volna s
dcerou na zámku v Lánech, kde byl po porážce Německa zatčen a převezen do věznice Pankrác, kde o pár dnů později zemřel.

Gottwaldův nástupce, rodák ze středočeských Zákolan Antonín Zápotocký, se do
funkce prezidenta dostal v březnu 1953.
Do Lán jezdil minimálně, naopak rád měl
Slovensko – Masarykovy oblíbené Topoľčianky a zejména lovecký zámeček Tatranská Javorina na úpatí Belianských Tater. Zámeček sloužil jako rekreace pouze
komunistické straně a dochoval se dodnes,
po desetiletích ho nechal v roce 2015
zpřístupnit slovenský prezident Kiska.

CHIV MAFRA A REPRO iDNES.cz

Milovník hor Svoboda
Generál Ludvík Svoboda miloval hory, zejména ty československé včetně Podkarpatské Rusi. Před nástupem do prezidentského úřadu jich většinu s manželkou Irenou prochodil, pěšky i na lyžích, spali
v chatkách, srubech i pod širým nebem.
Vyšplhal na Gerlachovský štít i na Rysy,
obdivoval krásu a říkal, že hory na rozdíl
od lidí jsou klidné, důstojné a neválčí mezi
sebou, sám totiž prošel frontami první
i druhé světové války. Coby prezident jezdil na chalupu do Jizerských hor k Bedřichovu. Na túru do Vysokých Tater se vydal naposledy v 75 letech, prý se rozloučit.

Husák s Brežněvem na Krymu
Stejně jako Svoboda, i jeho nástupce
Gustáv Husák jezdil na rekreace do Vysokých Tater, konkrétně do tamní nejstarší
horské osady Starý Smokovec. V prezidentském úřadu, který zastával od roku
1975 až do pádu režimu, vyrážel také na
Krym. Do letadla nastupoval na odpočinek každý rok v polovině července a v
SSSR pobyl dva týdny. Doprovázela ho
tehdy ještě partnerka, novinářka Viera
Čáslavská. Společně se setkali i s generálním tajemníkem ÚV KSSS Leonidem
Brežněvem, na kterého Viera znalá jazyků mile zapůsobila, a Husák tehdy poslechl Brežněvova přání a s Vierou se oženil.

INZERCE

LÉTO NA
JIŽNÍ MORAVĚ
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Zkus Bohdalku, řekla mu žena
Sám trochu vypadal jako pohádkový dědeček. Však
po kreslíři a animátorovi Zdeňku Smetanovi zůstalo
na 400 filmových a desítky knižních pohádek. Za
svoji práci posbíral ceny po celém světě. Máte raději
Štaflíka a Špagetku, nebo Křemílka a Vochomůrku?
A co Rákosníček? Před pár dny, 26. července, jsme
si připomněli nedožitých 95 let jejich tvůrce.

ZÁBLESK
HISTORIE

Zdeněk
Smetana

ČR | „Ty kluku budeš mít štěstí, protože
ses narodil v neděli,“ často říkávali v rodině výtvarníkovi Zdeňku Smetanovi.
A měl. Když Jiří Trnka ze studia Bratři
v triku viděl kresby talentovaného mladíka ze Žižkova, zavelel: „Tamhle si
sedněte a můžete začít.“
Koncem 60. let začal Smetana dělat
televizní Večerníčky. Hned ten první je
možná nejhezčí, i když byl původně jen
černobílý. Barvy se dočkal až později.

Pohádky z mechu a kapradí

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 37 %
SELVO 41000

79 900 Kč

49 990 Kč

V roce 1968 dostal Smetana do ruky Pohádky z mechu a kapradí od „jakéhosi
pana Čtvrtka“. Nevěděl, kdo to je, ale
krásně vystavěným textům propadl. Navíc hlas postavičkám skřítků Křemílka
a Vochomůrky propůjčila Jiřina Bohdalová. „Jednou jsem se ho zeptala, jak přišel právě na mě. Řekl, že mu to poradila
manželka, ať prý mě zkusí,“ vzpomínala před časem slavná herečka.

Štaflík a Špagetka

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

Jihlava

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

CYKLOŠVEC, Na Potoce 225,
tel.: 317 844 116, 603 879 634

Soběslav

Brtnice

Oáza-Cyklosport Švec, Na Ohradě 368,
tel.: 381 211 481, 603 836 119

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

Kolín

Třebíč - Trnava

Traktory Kolín, K Vinici 325,
tel.: 608 265 749

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

Brod, Praha, Brno a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Povídání o pejscích psala scenáristka
Alena Munková se svým mužem pro
dcerku jako náhradu za živého psa. Příběhy Štaflíka a Špagetky vznikaly také
po roce 1968 a jejich původní název Psí
život museli autoři kvůli politické atmosféře změnit. Zdeněk Smetana nakonec
nakreslil tři třináctidílné série.

Rákosníček a řada jiných
„Za mlhou
hustou tak, že
by se dala krájet, a dost
možná ještě
dál, je rybníček Brčálník…“ Tak začíná každý díl
Rákosníčka.
Zdeněk Smetana ale nakreslil i Malou čarodějnici, Kubulu a
Kubu Kubikulu, Radovanovy radovánky a mnohé další pohádky.
(kor)
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Slavné české filmové páry

„Miloš mne
poznamenal
rukou mistra“
Manželství dvou
hereckých ikon
proslulých komediálním
talentem vydrželo pouhý
rok. Stellu Zázvorkovou
a Miloše Kopeckého ale
po celý život spojovala
práce, přátelství a
bohužel i jedna bolestná
rodinná tragédie.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Měla to být osudová láska. Byla,
ale jinak, než čekali. Stella Zázvorková
i Miloš Kopecký pocházeli z dobře situovaných pražských rodin. Ani jeden z
nich však nemohl v životě čerpat z velkého rodinného štěstí.
Malá Stella měla sice velmi blízko ke
svému otci, jímž byl známý architekt
Jan Zázvorka, avšak pouto s její matkou
bylo spíše slabé. „S tatínkem neměla
šťastný vztah, a tak se mstila na mně.
Jednou mi řekla: Nejsi ani stín mé
krásy!“ vzpomínala později herečka,
která sice nepodědila po matce oslnivou
krásu, ale zato oplývala nezkrotným
temperamentem a jen těžko přehlédnu-

telným kouzlem osobnosti.
Mládí Kopeckého zase poznamenal
tragický osud jeho židovské matky, s
níž se jeho otec rozvedl ještě před válkou, aby ochránil sebe a svůj kožešnický salón. Její život vyhasl v Osvětimi.
Oba mladé lidi dalo dohromady divadlo, přesněji řečeno scéna Větrník, kterou v roce 1941 spolu ještě s dalšími
mladými herci zakládala právě Stella
Zázvorková.
Byl mezi nimi například i Vlastimil
Brodský, který později Zázvorkové a
Kopeckému svědčil při jejich, mírně řečeno, recesisticky laděné svatbě. Ženich totiž svou nevěstu, ačkoli byla zcela zdravá, přivezl k oltáři na invalidním
vozíku, což měl být odkaz na jejich společné švejkovské představení.

Už nemohla patřit jinému
Důvod k poměrně rychlému sňatku byl
prozaický. Mladičká Zázvorková byla
totiž těhotná. Manželské štěstí však netrvalo dlouho. Důvodem byla především
Kopeckého záliba v ženách.
Vyhlášený svůdník zkrátka neuměl
být mužem jen jedné jediné. Ostatně
jeho názory na manželskou věrnost trefně vystihoval hercův oblíbený bonmot.
„Spát s vlastní ženou je incest – vždyť je
to příbuzná,“ říkával umělec pověstný
svým podmanivým projevem a elegan-

2
(1) Růžový Hubert (1985).
TV film.
(2) Zítra to roztočíme,
drahoušku...! (1976).
Stella Zázvorková, Miloš
Kopecký, Dagmar Havlová a Luděk Sobota v komedii plné sousedských
sporů.
(3) Momentka ze svatby
Miloše a Stelly (1946). Za
svědka šel Vlastimil Brodský.
FOTO | MAFRA, ČSFD.cz
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cí. Energická Zázvorková, která nebyla
nikdy typem mlčící a přihlížející partnerky, měla jeho věčných záletů dost.
Krátce po narození jejich dcery Jany,
přibližně rok po svatbě, od rodiny odešel. Rozpad manželství nesla osudověji
Zázvorková. Už nikdy se nevdala a oficiálně se už žádný další muž po jejím
boku neobjevoval. „Miloš mě poznamenal rukou mistra – jako housle. Nemohla jsem pak už patřit nikomu jinému,“
přiznala v pozdějších letech. Naproti
tomu Kopecký, který se až do stáří potýkal s psychickými problémy a sužovaly
jej těžké stavy depresí, se závazkům nevyhýbal. Oženil se ještě třikrát.

„

náct let, jeden takový demonstrativní pokus skončil tragicky. Krátce před příchodem Zázvorkové z divadla spustila její
dcera všechny kohoutky plynového sporáku. Jenže herečka se zpozdila, když se
před domem, kde bydlela, zapovídala s
Natašou Gollovou. Domů se dostala
pozdě, a ani přivolaná pomoc už nic nezmohla. Tato tragická událost Zázvorkovou dostala na kolena, ale nezlomila.
„Miloš Kopecký byl velice zvláštní etapou mého života, která skončila smutným odchodem naší dcery. Oba je mám
ukryté v sobě ve zvláštní kazetě, kterou
málokdy otevírám,“ řekla později.
Stejně tak jako její bývalý manžel i

Miloš Kopecký byl velice zvláštní etapou
mého života, která skončila smutným
odchodem naší dcery.
Rozchod obou herců měl nejfatálnější dopad na jejich dceru. Pracovně vytížení rodiče na ni neměli téměř čas. Děvče trpělo nedostatkem pozornosti a přičteme-li ještě nevyrovnanou psychiku,
za níž dost možná mohly geny, bylo jen
otázkou času, kdy dojde k neštěstí.
Jana se několikrát pokusila o sebevraždu. Šlo však spíše o demonstrativní
pokusy, kterými se nešťastná dívka snažila získat pozornost. Když jí bylo pat-

ona dál rozdávala smích z jeviště i z filmového plátna. Několikrát dokonce společně. Jejich nejznámějším společným
počinem je komedie Zítra to roztočíme,
drahoušku…!, kde si zahráli manželský
pár vedoucí sousedskou válku s Ivou
Janžurovou a Františkem Peterkou.
Tvůrcům dokonce poskytli své vlastní
svatební fotografie coby rekvizity do
své filmové domácnosti. V některých
záběrech filmu jsou velmi dobře vidět.

TÝM CNN PRIMA NEWS
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Slunečná se vrátí
v srpnu, Modrý
kód má Sestřičky

MODERÁTOR PAVEL ŠTRUNC

„Adrenalin při živém
vysílání mě baví“

N
Barbora Jánová a Eva Burešová
jsou hlavní hvězdy Slunečné.
ČR | Fanouškům aktuálně nejpopulárnějšího televizního seriálu v Česku udělá televize Prima radost ještě před koncem prázdnin. První díl nové série Slunečné se objeví na obrazovkách už
25. srpna. Odstartuje tak podzimní televizní schéma, v němž bude seriálu patřit hlavní vysílací čas každé úterý a čtvrtek. V příběhu o dvou sestrách a jedné
farmě se objeví nové tváře, například
Denisa Nesvačilová, Vladimír Polívka
nebo Eva Josefíková a diváci se mohou
těšit na dramatické okamžiky i hned několik soků v lásce.
Slunečná chce navázat na výjimečně podařenou první řadu, která ve sledovanosti drtila konkurenční pořady.
Primácký seriál si totiž pravidelně
pouštělo až milion a půl diváků, čímž
s přehledem překonal i dosavadní jedničku českých televizí Ordinaci v růžové zahradě.
Pondělky a středy na Primě obsadí novinka – seriál Sestřičky Modrý kód, který vychází z původního Modrého kódu.
Tvůrci chtějí zachovat nemocniční prostředí urgentního příjmu, ale posílit vztahové motivy. V hereckém obsazení se
potkají Sabina Laurinová, Adéla Gondíková, Daniela Kolářová, Saša Rašilov,
Jiří Štěpnička, Igor Chmela, Sandra Nováková či David Gránský. První díl Prima odvysílá 29. srpna.
(kuk)

a Primě začínal v roce 2012
jako politický reportér a později
moderoval hlavní zpravodajské
relace v tandemu s Terezií Kašparovskou, dnes Tománkovou. V současné
době Pavel Štrunc uvádí na CNN Prima
NEWS pořad HLAVNÍ ZPRÁVY s Veronikou Kubíčkovou. „Živé vysílání má
své výhody. Nemusím volat každý den
mámě, že jsem v pořádku. Ale teď vážně, pochopitelně mě baví adrenalin. Ten
zpravodajský, z živého vysílání,“ říká
Pavel Štrunc.
Moderátorská práce, jak by se mohlo
zdát, nespočívá jen v předčítání zpráv.
„Má oblíbená část hlasatelské práce je,
když mohu text upravit tak, aby to pro
diváka bylo srozumitelné. A když to
téma umožní, třeba i vtipné. Divák musí
zprávě rozumět. Pak také mluvíme ostatním kolegům do výběru témat, což je
také moje oblíbená disciplína,“ tvrdí.

Hlavní je mít rád tuto zemi
Klíčem k úspěšné kariéře televizního reportéra a moderátora je podle Pavla
Štrunce otevřená mysl a ochota nedělit
věci jen na zlo a dobro. „Třeba informování o událostech ze zahraničí. Když to
přeženu, tak vše západní je dobré, z východu zase zlo, a to já neberu. Prostě se
umět povznést nad věci,“ míní.
„Taky je fajn mít smysl pro humor
a proboha hlavně se nebrat vážně. To je
častý nešvar mezi novináři, mají se za
strašně důležité. Jo a klíčové je to, že musíte mít rádi tuto zemi,“ vysvětluje Pavel
Štrunc, který čerpal životní zkušenosti
v několika českých televizích a během
studentských let i v zahraničí. „V Anglii

jsem krom jiného umýval
záchody a ve Francii jsem
seděl tři hodiny na strašně
nepohodlných dřevěných lavicích na sorbonnské univerzitě. Celkově jsem si z toho
odnesl to, že Česko je nejlepší země na světě.“
A jak by moderátor zhodnotil svoji dosavadní kariéru na Primě? „Dalo mi to
spoustu zkušeností, utvrzení
v tom, že svět není černobílý, a manželku.“
Mimo televizní kamery Pavel Štrunc relaxuje s rodinou.
„Manželka by mě zabila, kdybych tohle
neřekl. Pak čtu slevové letáky. A také si
s oblibou vybírám, co
si koupím, ale pak si to
nekoupím. Žena říká,
že mě baví ten proces.“ Vedle prací v televizi se moderátor
baví také prací manuální. „Rád zahradničím. Dřív mě to štvalo, teď je to jiné. Člověk se zrelaxuje a ještě něco vypěstuje,“
uzavírá.
(pd)

Moderátor Pavel Štrunc.
FOTO | CNN PRIMA NEWS

HLAVNÍ
ZPRÁVY sledujte
každý všední den
v 18.55 na CNN
Prima NEWS.

INZERCE

Provozní elektrikář vyučení v oboru
elektro, praxe v oboru min 3–5 let, praxe s
elektronikou (NC řízené stroje) výhodou,
platná vyhláška 50/78 Sb., min. § 6,
orientace v dokumentaci strojů, vazačský
průkaz a jeřábnický průkaz výhodou. Email: personalni@pspmachinery.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/M1QPVN

Personalistika, HR
Benefitní specialista

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Specialista odměňování

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Personální konzultant/ka s velkým "P"

PS P Mac hinery
s.r.o.

Řemesla, výroba

Senior IT recruiter Praha
Ob h d ě
ál í k
lt
Více na www.jobdnes.cz

50 000 Kč / měsíc
30 000 - 50 000 Kč / měsíc

tP h

28 000 50 000 Kč /

ě í

Reality
Projektant silnic/mostů

50 000 - 99 999 Kč / měsíc

Mistr výroby

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Stavební mistr

20 000 - 40 000 Kč / měsíc

Mistr výroby

30 000 - 32 000 Kč / měsíc

Stavbyvedoucí v žárotechnice

30 000 - 49 900 Kč / měsíc

Nástrojař

25 000 - 32 000 Kč / měsíc

Projektant pozemních staveb

30 000 - 60 000 Kč / měsíc

Obsluha strojů - šance pro každého !

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 1. srpna 2020
Nova

Prima

Prima cool

8.10 Brémští muzikanti 9.25 Jantarová komnata 11.35 Dáma a Král (7) 12.40 Utajený šéf
13.55 Loskuták na výletě 14.20 Výměna manželek IX 15.40 Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach 17.30 Odvážná Vaiana: Legenda
o konci světa 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.05 Čapí příběhy (11) 6.35 Ninjago IX (10)
7.05 M.A.S.H (3) 7.35 Autosalon.tv 8.45 Polda
II (6) 10.05 V. I. P. vraždy (7) 11.20 V. I. P. vraždy (8) 12.35 Vraždy v Brokenwoodu IV (4)
14.45 Perfektní shoda. Romantický film (USA,
2015). Hrají: S. Wolf, C. Ford, B. Smith. Režie
B. Herzlinger 16.40 Dva týdny štěstí. Filmová
komedie (ČR, 1940). Hrají: A. Mandlová,
R. Schránil, R. Deyl sr., J. Marvan, M. Nedbal.
Režie V. Slavínský 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME

5.15 Umění je cool 6.00 Poslední loď (6) 6.45
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (18) 7.40 Top
Gear: Indický speciál 9.30 Pevnost Boyard (1) 11.45
Re-play 12.20 COOL e-sport 12.45 Futurama V
(15) 13.15 Simpsonovi II (20-22) 14.45 Simpsonovi
III (2) 15.15 Futurama V (16) 15.45 Rocky V 17.55
Simpsonovi III (3, 4) 18.55 Simpsonovi III (5) 19.30
Simpsonovi III (6) 20.00 Kung Fu Panda 21.50 96
hodin: Zúčtování 0.00 El Chapo II (3)

20.10 Všechnopárty
Talk show Karla Šípa. Hosté:
D. Bárta, B. Klepl, I. Hlas, I. Devátá,
G. Soukalová, V. Nerušilová
21.10 Hana Zagorová 70
Koncert (2016)
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.10 Otec a otec
Komedie (Fr., 1983). Hrají
G. Depardieu, P. Richard,
A. Dupereyová, M. Aumont
23.40 Detektiv Endeavour Morse V
Ikarus. Seriál (VB, 2017). Hrají
S. Evans, R. Allam, A. Lesser
1.15
Bolkoviny
2.05 Banánové rybičky
2.45 Světáci
3.35 Žiješ jenom 2x
4.05 Bydlení je hra
4.30 Chalupa je hra
4.50 Zahrada je hra
5.15 Etiketa

Joj Family
SOBOTA 6.45 Noviny 7.30 Policisté v akci

8.35 Policisté v akci 9.35 Na chalupě 10.35 Nové
bydlení 11.35 Stříbrná pila (6) 12.35 Chlapci a chlapi (3) 14.00 Pan Tau 16.10 30 případů majora
Zemana (22) 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Chlapci a chlapi (4) 21.45
Dnes v jednom domě (5) 23.50 Soudní síň – cz
0.25 Soudní síň – cz 1.00 Krimi

NEDĚLE 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.10 Krimi
6.35 Noviny 7.20 Policisté v akci 8.20 Policisté
v akci 9.25 Soudní síň – cz 10.15 Soudní síň – cz
11.10 Dnes v jednom domě (5) 13.00 Chlapci
a chlapi (4) 14.25 Svět nic neví 16.55 Na chalupě
17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.25 Všechno, co mám
rád 0.10 Záchranáři v akci 0.45 Záchranáři v akci
PONDĚLÍ 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Krimi
6.35 Noviny 7.20 Soudní síň – nové případy 8.30
Soudní síň 9.35 Soudní síň 10.35 Policisté v akci
11.35 Extrémní případy 12.55 Jsem máma II (17)
13.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 18.00 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Svět nic
neví 22.40 Ochránci 23.35 Policisté v akci

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ SCI-FI

INZERCE

ČT1
8.05 Příběhy slavných... Ludvík Ráža 8.55 Cizí
lidé 9.55 Slovácko sa nesúdí (11/12) 10.30
Slovácko sa nesúdí (12) 11.00 Všechnopárty
12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25
Hobby naší doby – letní speciál 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 O bílém
jadýrku 14.10 Zlatá flétna 14.55 Maruška.
Pohádka 15.25 Limonádový Joe aneb Koňská
opera 17.05 Dobrá Voda (5/7) 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

PLOTY

Bývalý nadějný baseballový hráč (Denzel Washington)
se snaží zaopatřit rodinu ve světě, který mu klade
jednu překážku za druhou.

SOBOTA | 14:15

20.20 Strážci Galaxie Vol. 2
Akční sci-fi (USA, 2017)
22.55 Černočerná tma
Sci-fi thriller (USA/Austr., 2000)
1.00 Policejní akademie 5:
Nasazení: Miami Beach
2.35 Dr. House VII (21)
3.20 Kolotoč
3.55 Brémští muzikanti

ÚTERÝ 8.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.50 Extrémní případy 13.05 Jsem máma II (18)
14.00 Ochránci 14.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Stíhán a podezřelý 22.05 Ochránci
23.00 Soudní síň – cz 23.55 Policisté v akci
STŘEDA 8.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.50 Extrémní případy 12.50 Jsem máma II (19)
13.50 Ochránci 14.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Velitel (1) 22.05 Ochránci 23.00 Policisté
v akci 23.55 Nová zahrada 0.35 Jsem máma II (19)

ČTVRTEK 10.45 Policisté v akci 11.45 Extrémní

případy 12.55 Jsem máma II (20) 13.55 Ochránci
14.55 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.05 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora Zemana (23) 21.55 Ochránci 22.50
Soudní síň – cz 23.35 Policisté v akci

PÁTEK 8.40 Soudní síň 10.40 Policisté v akci
11.40 Extrémní případy 12.45 Divocí koně II (1)
14.05 Ochránci 15.05 Soudní síň 17.05 Policisté
v akci 18.05 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Chlapci a chlapi (5) 21.45 Den pro
mou lásku 23.45 Policisté v akci 0.30 Nová zahrada

20.05 Počasí
20.15 Polda II (7)
Láska na klíč. Detektivní seriál
(ČR, 2017). Hrají D. Matásek,
I. Orozovič, O. Pavelka,
J. Vyorálek, J. Kolesárová
21.30 Fešák Hubert
Filmová komedie (ČR, 1984).
Hrají K. Heřmánek, P. Kostka,
P. Zedníček, P. Nový, J. Somr.
Režie I. Novák
23.25 Nevyřízený účet
Akční film (USA, 2013). Hrají
J. Statham, J. Franco, K. Bosworthová, W. Ryderová
1.25 Pláž
Drama (USA/VB, 2000). Hrají
L. DiCaprio, V. Ledoyenová,
T. Swintonová, R. Carlyle
3.55 Lovci prokletých pokladů (5)
Bratrstvo boha Serapa.
Dobrodružný seriál (Fr., 2017)
4.45 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 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 16.55 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

Nova Cinema
5.10 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 6.50 Srdce
a duše 8.45 Odložené případy II (6, 7) 10.35
Bohatství chudých 2 12.55 Flubber, rodinná komedie (USA, 1997) 14.40 Happy Feet, animovaný film
(USA/Austr., 2006) 16.40 Mimzy, dobrodružný
film (USA, 2007) 18.25 Zakázané uvolnění, komedie (ČR, 2014) 20.00 Planeta pokladů, animovaný
film (USA, 2002) 21.55 Kopačky, komedie (USA,
2008) 0.05 21 gramů, drama (USA, 2003)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 7.05 Super Wings (13)
7.20 Čapí příběhy (10) 7.50 Super Wings (14) 8.00
Námořní vyšetřovací služba VII (16) 9.00
Zaprášená tajemství: Svatební šaty 10.55 Banditi
13.30 Deník malého poseroutky: Výlet za všechny
peníze 15.25 V pravé poledne 17.20 Poslední akční
hrdina 20.00 Jak ztratit kluka v 10 dnech, romantická komedie (USA, 2003) 22.25 Vražedné jezero,
horor (USA, 2015) 0.15 96 hodin: Zúčtování, thriller

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 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 322

neděle 2. srpna 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.20
15.20
15.45
16.40
18.00
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
22.15
23.29
23.30
1.00
2.10
2.40
2.45

Zajímavosti z regionů 6.25 Limonádový
Joe aneb Koňská opera 8.05 Přátelé
Zeleného údolí (8/12) 8.30 Všechno, co
mám ráda 9.00 Úsměvy Theodora
Pištěka 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Hotel Herbich (6/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Není houba jako houba
Chudák muzika
Rozhodni, obraze krásný
Velké sedlo (4)
Smrt v sedle
Co teď a co potom? (6/8)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Pupendo
Komediální drama (ČR, 2003)
Hříšní lidé města brněnského
Výsledky losování Šťastných 10
Detektiv Endeavour Morse V
Manéž Bolka Polívky
Hobby naší doby – letní speciál
Sváteční slovo Petra Rause
Žiješ jenom 2x

Nova
6.00
6.20
7.10
7.35
8.25
8.45
10.30
11.45
13.15
15.20
17.45
19.30
20.20
22.35
0.35
1.55
2.55
3.25
4.45

Oggy a Škodíci VII
Tlapková patrola (20, 21)
Looney Tunes: Úžasná show II (15)
Kačeří příběhy (92, 93)
Krok za krokem IV (5)
Željesboj
Pohádka (N, 2011)
Není Kronk jako Kronk
Anim. komedie (USA, 2005)
Lišáci, Myšáci a Šibeničák
Komedie (ČR, 1970)
Zelená karta
Komedie (USA, 1990)
Doktor od jezera hrochů
Komedie (ČR, 2010)
Vítr v kapse
Komedie (ČR, 1982)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Jak se krotí krokodýli
Komedie (ČR, 2006)
Poslední skaut
Akční film (USA, 1991)
Vítr v kapse
Kriminálka Anděl III (15)
Krok za krokem IV (7)
Željesboj
Novashopping

Prima
6.15
6.45
7.10
8.10
9.25
9.55
11.00
11.50
12.45
13.00
13.45
14.55
16.50
18.55
19.55
20.05
20.15
22.20
0.15
2.05
4.05

Čapí příběhy (12)
Marvel Superhrdinové
M.A.S.H (3, 4)
Druhá světová válka:
Cena říše (10)
Prima SVĚT
Vražedná Mallorca (5)
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Fešák Hubert
Filmová komedie (ČR, 1984)
Vinnetou a míšenka Apanači
Western (N/It./Jug., 1966)
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Krokodýl Dundee
Dobrodružná komedie
(Austr., 1986)
Sněžná past
Akční film (Kan., 2018)
Nikdo nepřežije
Komedie (USA/VB, 2013)
Vraždy v Brokenwoodu IV (4)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.20 Umění lhát 7.10 Mimzy 9.00 Jantarová komnata 11.45 Happy Feet 13.40 Planeta pokladů 15.30
Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach 17.20
Strážci Galaxie Vol. 2, akční sci-fi (USA, 2017) 20.00
Divočáci, akční komedie (USA, 2007) 21.55 Šílený
Max a Dóm hromu, sci-fi (Austr., 1985) 23.55
Kopačky, komedie (USA, 2008)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.55 Poslední loď (7) 7.50
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (19) 8.45 Top
Gear: Patagonský speciál 10.00 Pevnost Boyard
(2) 12.10 Prima Partička 13.15 Futurama V (16)
13.45 Simpsonovi III (3-6) 15.45 Futurama VI (1)
16.05 Kung Fu Panda 17.55 Simpsonovi III (7-10)
20.00 Kingsman: Tajná služba 22.45 Holky za mřížemi (3) 23.55 American Horror Story: Cult (3)

Prima Max
6.05 Čapí příběhy (11) 6.35 Super Wings (15) 6.50
Námořní vyšetřovací služba VII (17) 7.45 Dva týdny
štěstí 9.50 Tomb Raider 12.15 Poslední akční hrdina
14.55 Jak ztratit kluka v 10 dnech, romantická
komedie (USA, 2003) 17.20 Nejdelší jízda, romantický film (USA, 2015) 20.00 Aféra Thomase
Crowna, thriller (USA, 1999) 22.20 Nevyřízený účet,
akční film (USA, 2013) 0.20 Sněžná past, akční film

pondělí 3. srpna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Šatna 10.10 Dobrá Voda (5/7)
11.30 Po stopách hvězd

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (20)
13.25 Pohádky z lesa (4)
13.40 Trumfy Miroslava Donutila
14.20 Abeceda hvězd
15.20 To je vražda, napsala
16.55 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 SAZKAmobil šance
20.10 Vraždy v kruhu
21.30 Muž, který vycházel z hrobu
Krimifilm (ČR, 2001)
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Kriminalista
23.55 Smrt v sedle
Detektivní film (ČR, 1958)
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 Kalendárium

Nova
5.55
8.25
8.40
9.15
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
21.15
22.30
23.25
0.20
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Comeback
Comeback
Policie Modrava II (2)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (754)
Odložené případy II (8, 9)
Dr. House VII (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Comeback
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (87)
Okresní přebor (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (22)
Dr. House VII (22)
Odložené případy II (8, 9)
Novashopping

Prima
6.10
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
22.30
23.30
0.25
1.25
2.20
3.25

Čapí příběhy (13)
Nový den
M.A.S.H (4)
M.A.S.H (5)
Danielle Steelová:
Zoja (2/2)
Romantický film (USA, 1995)
Walker,
Texas Ranger IX (3)
Poslední polda V (5)
Policie Hamburk IV (2)
Námořní
vyšetřovací služba V (17)
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Mezi supy
Western (Fr./N/Jug./It., 1964)
Hudson a Rex (5)
Policie v akci
Námořní
vyšetřovací služba V (17)
Walker, Texas Ranger IX (3)
Poslední polda V (5)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.25 Film o filmu: 3Bobule 6.00 Bohatství chudých
2 7.55 Brémští muzikanti 9.10 Není Kronk jako
Kronk 11.00 Planeta pokladů 13.25 Zelená karta
15.30 Strážci Galaxie Vol. 2 18.05 Odvážná Vaiana:
Legenda o konci světa, animovaný film 20.00
Chlapectví, drama (USA, 2014) 23.15 Zlověstné
ticho, horor (USA, 2007) 1.00 Zakázané uvolnění

Prima cool
12.30 Futurama VI (1) 12.50 Simpsonovi III (7-10)
14.50 Re-play 15.20 Futurama VI (2) 15.50
Hvězdná brána VI (11) 16.45 Top Gear: Patagonský
speciál 18.15 Simpsonovi III (11-14) 20.15 Čundr
v Africe (1) 20.45 Podivuhodné prázdniny rodiny
Smolíkovy (2) 21.20 Teorie velkého třesku XII (10)
21.50 Partička 22.40 COOL e-sport 23.00
Americký chopper VII (20) 0.00 Partička

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.25 Super Wings (15)
6.45 Čapí příběhy (12) 7.15 Super Wings (16) 7.25
Námořní vyšetřovací služba VII (18) 8.25 Tomb
Raider 10.50 Moje sestřenice Rachel 13.10 Nejdelší
jízda 15.45 Aféra Thomase Crowna 18.10 Pohled na
lásku, romantický film 20.00 Ďáblice, komedie
(USA, 1989) 22.05 Operace Zlomený šíp, akční
thriller (USA, 1996) 0.15 Kingsman: Tajná služba

úterý 4. srpna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
10.35 Záchranáři (3/6) 11.30 13. komnata Kristiana Kodeta

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (21)
13.25 Trumfy Miroslava Donutila
14.20 Hvězdy letí do století
15.15 Panství Downton II (4/11)
16.10 To je vražda, napsala
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
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Hop nebo trop (5)
23.45 Profesionálové
0.40 AZ-kvíz
1.05 Rajské zahrady
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Malá farma

Nova
5.55
8.35
8.50
10.00
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.15
19.30
20.20
21.35
22.55
23.55
0.50
2.25
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Comeback
Specialisté (87)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (755)
Odložené případy II (10, 11)
Dr. House VII (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (16)
Kriminálka Anděl IV (1)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (23)
Dr. House VII (23)
Odložené případy II (10, 11)
Krok za krokem IV (8)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (754)

Prima
6.10
7.00
9.25
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.30
22.00
23.25
0.25
1.25
2.20
3.20
4.25
5.30

Pirátova rodinka (1)
Nový den
M.A.S.H (5, 6)
Rosamunde Pilcherová:
Láska z nebes
Romance (N, 2013)
Walker, Texas Ranger IX (4)
Poslední polda V (6)
Policie Hamburk IV (3)
Námořní
vyšetřovací služba V (18)
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Kateřina Veliká (7)
Cesty z dluhů
V. I. P. vraždy (9)
Policie v akci
Námořní
vyšetřovací služba V (18)
Walker, Texas Ranger IX (4)
Poslední polda V (6)
Prostřeno!
Šéf na grilu
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.15 Mimzy 8.05 Odložené případy II (8, 9) 9.55 Željesboj 12.15 Zelená karta 14.50 Odvážná Vaiana:
Legenda o konci světa 16.40 Vítr v kapse, komedie
18.15 Blesk z čistého nebe, komedie (USA, 2012)
20.00 Pes baskervillský, detektivka (Kan., 2000)
21.55 Nebezpečné myšlenky, drama (USA, 1995)
23.45 Černočerná tma, sci-fi (USA/Austr., 2000)

Prima cool
12.10 Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy (2)
12.45 Futurama VI (2) 13.15 Simpsonovi III (11-14) 15.15
Teorie velkého třesku XII (10) 15.45 Futurama VI (3)
16.05 Hvězdná brána VI (12) 17.00 Top Gear speciál
18.15 Simpsonovi III (15-18) 20.15 Simpsonovi XXXI (5)
20.45 Teorie velkého třesku XII (11, 12) 21.30 Partička
22.25 Americký chopper VII (21) 23.25 Partička 0.10
American Crime Story: Lid versus O. J. Simpson (8)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.30 Super Wings (16)
6.50 Čapí příběhy (13) 7.20 Super Wings (17) 7.30
Námořní vyšetřovací služba VII (18, 19) 9.25 Jak
ztratit kluka v 10 dnech 11.50 Krokodýl Dundee
13.50 Pohled na lásku 15.45 Ďáblice 17.50 Hledám
Susan. Zn.: Zoufale 20.00 Deepwater Horizon:
Moře v plamenech, katastrofický film (USA/HG,
2016) 22.10 Odznak cti 0.15 Operace Zlomený šíp

středa 5. srpna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Panství Downton II (4/11) 10.40
Prkno 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (22)
13.25 Všechno, co mám ráda
13.50 Všechnopárty
14.25 Hvězdy letí do století
15.25 To je vražda, napsala
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 Četnické humoresky (3/39)
21.30 Deník šílené manželky
Komedie (ČR, 2001)
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Herbert v ringu
Psychologické drama (ČR, 2008)
23.50 Po stopách hvězd
0.20 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.25
8.40
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.15
19.30
20.20
21.40
23.00
23.55
0.55
2.30
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Comeback
Kriminálka Anděl III (16)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (756)
Odložené případy II (12, 13)
Dr. House VIII (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek X
Kriminálka Anděl IV (2)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (24)
Dr. House VIII (1)
Odložené případy II (12, 13)
Krok za krokem IV (9)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (755)

Prima
6.10
7.00
9.20
9.50
10.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
23.50
0.55
1.55
2.55
3.55
5.30

Pirátova rodinka (2)
Nový den
M.A.S.H (6)
M.A.S.H (7)
Rosamunde Pilcherová:
Stíny minulosti
Romance (N, 2014)
Walker,
Texas Ranger IX (5)
Poslední polda V (7)
Policie Hamburk IV (4)
Námořní
vyšetřovací služba V (19)
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Hobit: Neočekávaná cesta
Fantasy (USA/N. Zél., 2012)
Ano, šéfe!
Námořní
vyšetřovací služba V (19)
Walker, Texas Ranger IX (5)
Poslední polda V (7)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.00 Není Kronk jako Kronk 7.20 Odložené případy II (10) 8.15 Odložené případy II (11) 9.10 Policejní
akademie 5: Nasazení: Miami Beach 11.30
Jantarová komnata 14.20 Pes baskervillský 16.10
Lišáci, Myšáci a Šibeničák 17.40 Doktor od jezera
hrochů 20.00 Zakletý v čase, romantický film
22.05 Pan tělocvikář 23.45 Poslední skaut, akční

Prima cool
11.50 Simpsonovi XXXI (5) 12.20 Teorie velkého
třesku XII (11) 12.45 Futurama VI (3) 13.15
Simpsonovi III (15-18) 15.15 Teorie velkého třesku XII
(12) 15.40 Futurama VI (4) 16.00 Hvězdná brána VI
(13) 17.00 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 18.15
Simpsonovi III (19-22) 20.15 Prima Partička 21.15
Teorie velkého třesku XII (13) 21.35 Partička 22.25
Americký chopper VII (22) 23.20 Partička

Prima Max
6.15 Pirátova rodinka (1) 6.45 Super Wings (18)
6.55 Námořní vyšetřovací služba VII (19, 20) 8.50
Banditi 11.25 Řetězová reakce 13.45 Dva týdny
štěstí 15.50 Deepwater Horizon: Moře v plamenech, katastrofický film (USA/HG, 2016) 18.05
V náruči moci, drama (USA, 2013) 20.00 Gejša,
romantický film (USA, 2005) 22.55 Tvář spravedlnosti, krimifilm (Fr., 2016) 0.55 Odznak cti, krimifilm

čtvrtek 6. srpna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
10.35 Velké sedlo (4) 11.30 13. komnata Ivana Palúcha

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (23)
13.25 Rozvod
Bakalářská povídka (ČR, 1972)
13.45 Otec a otec
Komedie (Fr., 1983)
15.10 Panství Downton II (5/11)
16.05 To je vražda, napsala
16.55 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
22.10 Proč bychom se netopili (5/10)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Případy detektiva Murdocha XI
23.50 Kriminalista
0.50 AZ-kvíz
1.15
Banánové rybičky

Nova
5.55
8.20
8.40
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.15
19.30
20.20
21.40
23.00
23.55
0.55
2.30
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Comeback
Kriminálka Anděl IV (1)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (757)
Odložené případy II (14, 15)
Dr. House VIII (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf
Kriminálka Anděl IV (3)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans IV (1)
Dr. House VIII (2)
Odložené případy II (14, 15)
Krok za krokem IV (10)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (756)

Prima
6.10
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.45
22.55
0.10
1.05
2.05
3.00
4.00
5.35

Pirátova rodinka (3)
Nový den
M.A.S.H (7)
M.A.S.H (8)
Rosamunde Pilcherová:
První, nebo druhá
Romance (N, 2014)
Walker, Texas Ranger IX (6)
Poslední polda V (8)
Policie Hamburk IV (5)
Námořní
vyšetřovací služba VI (1)
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Vinaři II (4)
Show Jana Krause
V. I. P. vraždy (10)
Policie v akci
Námořní
vyšetřovací služba VI (1)
Walker, Texas Ranger IX (6)
Poslední polda V (8)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.25 Odložené případy II (12, 13) 8.15 King Kong
11.20 Doktor od jezera hrochů, komedie (ČR, 2010)
13.45 Teleshopping 14.20 Zakletý v čase, romantický film (USA, 2009) 16.20 Wyatt Earp, western
(USA, 1994) 20.00 Zelená je tráva, komedie (USA,
2005) 21.55 Přeber si to, krimikomedie (USA, 1999)
23.55 Pan tělocvikář, komedie (USA, 2007)

Prima cool
10.50 Hvězdná brána VI (13) 11.50 Prima Partička
12.50 Futurama VI (4) 13.20 Simpsonovi III (19-22)
15.20 Teorie velkého třesku XII (13) 15.45 Futurama
VI (5) 16.05 Hvězdná brána VI (14) 17.05 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 18.15 Simpsonovi III (23)
18.45 Simpsonovi IV (1-3) 20.15 Autosalon.tv 21.30
Teorie velkého třesku XII (14) 22.00 Nájemní zabijáci 0.00 Americký chopper VII (23)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.25 Super Wings (18)
6.45 Pirátova rodinka (2) 7.15 Super Wings (19)
7.25 Námořní vyšetřovací služba VII (21) 8.25 Mezi
supy 10.35 Ďáblice 12.40 V náruči moci, drama
(USA, 2013) 14.40 Gejša, romantický film (USA,
2005) 17.35 Vrať se mi, romantická komedie (USA,
2000) 20.00 Bouřlivé víno, komedie (ČR, 1976)
22.55 Ronin, akční thriller (VB/Fr./USA, 1998)

pátek 7. srpna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Panství Downton II (5/11) 10.45
Rozvod 1.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (24)
13.25 Zločin v obrazárně
Rodinný film (ČR, 1983)
14.05 Případ hodného vedoucího
Krimifilm (ČR, 1977)
15.10 Příběhy slavných... Ilja Prachař
16.05 To je vražda, napsala
16.55 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 Kouzelník Žito
Pohádka (ČR, 2018)
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Profesionálové
23.45 Případy detektiva Murdocha XI
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv

Nova
5.55
8.20
8.35
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.15
19.30
20.20
21.30
22.50
1.00
2.10
3.20
4.00
5.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Comeback
Kriminálka Anděl IV (2)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (758)
Odložené případy II (16, 17)
Dr. House VIII (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava II (3)
Dáma a Král (10)
Ro(c)k podvraťáků
Černá komedie (ČR, 2006)
Okresní přebor (15, 16)
Odložené případy II (16)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (757)
Novashopping

Prima
6.10
7.00
9.20
9.50
10.25
12.30
13.25
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.20
22.25
0.50
1.45
2.40
3.45
5.20

Pirátova rodinka (4)
Nový den
M.A.S.H (8)
M.A.S.H (9)
Rosamunde Pilcherová:
Kolotoč života
Romantický film (N, 1994)
Walker, Texas Ranger IX (7)
Jake a Tlusťoch (1)
Policie Hamburk IV (6)
Námořní
vyšetřovací služba VI (2)
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Kateřina Veliká (8)
Vražedná Mallorca (6)
Pád Bílého domu
Thriller (USA, 2013)
Námořní
vyšetřovací služba VI (2)
Walker, Texas Ranger IX (7)
Jake a Tlusťoch (1)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
7.25 Odložené případy II (14) 8.20 Odložené případy II (15) 9.20 Táta 12.10 Zakletý v čase 14.40 Malí
válečníci 16.45 Zelená je tráva 18.35 Mustang, hřebec ze Cimarronu, anim. film 20.00 Happy Feet 2,
animovaná komedie (Austr./USA, 2011) 21.55
Reservation Road, drama (USA, 2007) 23.50
Cizinec mezi námi, krimidrama (USA, 1992)

Prima cool
9.25 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 10.30 Hvězdná
brána VI (14) 11.25 Autosalon.tv 12.40 Futurama VI
(5) 13.10 Simpsonovi III (23) 13.40 Simpsonovi IV
(1-3) 15.10 Teorie velkého třesku XII (14) 15.35
Futurama VI (6) 16.00 Hvězdná brána VI (15) 16.55
To nejlepší z Top Gearu: Top 41 18.15 Simpsonovi IV
(4-7) 20.15 Rocky Balboa 22.20 Zabijácká hora
0.05 Americký chopper VII (24)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Super Wings (19)
7.00 Pirátova rodinka (3) 7.30 Super Wings (20)
7.50 Námořní vyšetřovací služba VII (22) 8.50
Země naděje 11.05 Banditi 13.40 Vrať se mi 16.10
Krůček ke štěstí 18.05 Človíček Tate, rodinný film
(USA, 1991) 20.00 Co se nepromíjí, western (USA,
1960) 22.40 Případ nevěrné Kláry, drama (It./ČR,
2009) 0.40 Ronin, akční thriller (VB/Fr./USA, 1998)

NÁŠ REGION

KOMERČNÍ PREZENTACE HNUTÍ ANO 2011

„Kraj potřebuje nový impulz,
aby plně využil svůj potenciál“
Poslanec a lídr ANO do
krajských voleb Martin
Kolovratník má jasno.
Pardubický kraj potřebuje
změnu. Přichází proto
s alternativou v podobě
úspěšných osobností, se
kterými chce vytvořit
silný a ekonomicky
rostoucí region.
Krajské samosprávy vznikly už před
20 lety a Pardubický kraj je mezi
nimi tak trochu unikát. Někteří politici jsou totiž ve vedení od jeho samotného vzniku v roce 2000. Není čas
pro jinou cestu a jak se lidově říká
„trochu čerstvého vzduchu“?
Dvacet let je opravdu dlouhá doba. Vůbec by mě proto nepřekvapilo, že někdo
za tu dobu ztratí kontakt s „běžnou realitou“ a skutečnými problémy, které aktuálně trápí naše občany. Myslím, že náš
kraj má ohromný ekonomický potenciál
a teď jde o to ho naplno využít.
Tak v čem je problém?
Bohužel někdy mám pocit, že nám chybí vize a chuť zkoušet a dělat nové věci.
Myslím, že vše nějakým způsobem funguje a vedení kraje proto nemá vůli cokoli měnit, byť by mu to prospělo. To je samozřejmě špatně. S takovým přístupem
se nikdy nestaneme významným ekonomickým regionem Česka a budeme
vždy ve stínu dalších krajů. Přitom je to
ohromná škoda. Náš kraj znám velmi
dobře. Pravidelně totiž jezdím za starosty, podnikateli i občany. Moc dobře proto vím, že tu žije spousta šikovných a nadějných lidí. Bohužel k jejich výraznějšímu úspěchu jim brání například nedostatečné zázemí a přívětivé podmínky. Z jejich úspěchu přitom může těžit každý
z nás, úspěch každého z nich se totiž automaticky přenese i na nás ostatní. Vím,
že spousta obyvatel proto prahne po
změně, která je vlastně i jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl letos ucházet
o důvěru voličů ve volbách.
V Pardubickém kraji jste známý především jako úspěšný politik a dopravní expert. Dovolím si ale tvrdit,
že ačkoli doprava patří mezi stěžejní
oblasti krajské politiky, je zde celá
řada minimálně stejně důležitých té-

Starosta Chrudimi František Pilný (na snímku zleva), poslanec a lídr kandidátky Martin Kolovratník, starosta Žamberka
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
Oldřich Jedlička a místostarosta Poličky Pavel Štefka nabízejí novou šanci pro Pardubický kraj.
mat. Jak se s touto skutečností chcete vyrovnat?
Souhlasím s vámi, že doprava je pouze
jedním tématem. Jak se říká, nikdo
nemá patent na rozum a já v tomto ohledu nejsem výjimkou. Mám ale štěstí na
kolegy, se kterými společně táhneme za
jeden provaz a tvoříme kompaktní tým.
Nejsou to celoživotní politici, ale úspěšní lidé přicházející z praxe se zkušenostmi. Myslím, že v tom je jejich ohromná
výhoda. Znají problémy z veřejného
a současně i ze soukromého sektoru.
Mají tak veškeré předpoklady k tomu,
aby svoje zkušenosti zúročili na krajské
úrovni ve prospěch nás všech.
Můžete být konkrétní, o které kolegy se jedná, jaké úspěchy mají na
svém kontě a v čem přesně tkví jejich přínos pro náš region?
Jedná se v našem kraji o velmi známé
osobnosti. Mohu zmínit například úspěšného starostu Chrudimi Františka Pilného, se kterým se nám po letech podařilo
společně dotáhnout přípravy druhé části
městského obchvatu k zahájení výstavby. Navíc pracujeme na přípravách jeho
zbývající třetí části. Chrudim trpí nadměrnou kamionovou dopravou, která navíc ničí nejen silnice ve městě, ale také
se negativně projevuje na jeho životě.
Chceme proto zbývající část okruhu co
nejdříve dotáhnout, abychom dostali
tranzitní dopravu mimo něj. Podobně

Martin Kolovratník
Narodil se 11. dubna 1975
v Pardubicích, kde žije.
■ Vystudoval dopravní inženýrství,
pracoval v médiích a marketingu.
Byl náměstkem generálního
ředitele stavebního holdingu
VCES a od roku 2018 je
místopředsedou Správní rady
Správy železnic.
■ V roce 2013 byl za hnutí ANO
zvolen poslancem, svůj mandát
o čtyři roky později obhájil. Od
roku 2014 je také pardubickým
zastupitelem.
■ Je ženatý a má dvě děti.
■

progresivní přístup má i starosta Žamberka Oldřich Jedlička, který intenzivně jedná s ŘSD a dělá maximum pro urychlení
příprav obchvatu města.
Nedávno jste se veřejně vyjádřil, že
klíčem k úspěšnému restartu ekonomiky v kraji jsou především investice. Jak přesně mohou krajské ekonomice pomoci? A kde chcete získat
potřebné peníze?
Masivní investice jsou jediným způsobem, jakým můžeme obnovit důvěru
a výkonnost hospodářství na předkrizo-

vou úroveň. Důležitou roli v tomto ohledu zastávají samosprávy a možná se
i tak trochu vracím k předešlé otázce.
Třeba starosta Oldřich Jedlička chce pro
obyvatele Žamberka a jeho široké okolí
zajistit moderní sportoviště s kvalitním
zázemím. Konkrétně mluvíme o rekonstrukci koupaliště či o vybudování nového zimního stadionu. Myslím, že mohu
prozradit, že je na dobré cestě a projekt
by mohl být financován z prostředků Národní sportovní agentury. Podobně aktivní je i místostarosta Poličky Pavel Štefka, díky kterému městská kasa ušetřila
v případě cyklostezky z Poličky do Bořin asi 4,5 milionu korun a v případě cyklostezky k Masokombinátu, která se začne dělat příští rok, přibližně 13 milionů. V obou případech jsou náklady částečně pokryty z dotací ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Je to názorný
příklad odpovědného přístupu.
Takže investice jsou cesta?
Rozhodně. Potřebujeme, aby samosprávy měly nachystané projekty a byly připraveny investovat. Oceňuji přístup
všech kolegů, kteří se snaží v důsledku
poklesu veřejných financí způsobeného
koronavirovou krizí šetřit peníze svých
měst a aktivně hledají způsoby, jak náklady na realizaci projektů pokrýt ze státních dotací.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011

Česká republika

Ne jedna, ale hned
deset telefonních budek
se má proměnit
v umělecké dílo. Hotovo
bude na podzim.
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ČR | Když měli Znojemští vůbec poprvé možnost rozhodnout, které projekty se díky participativnímu rozpočtování uskuteční, tím nejúspěšnějším se stala telefonní budka od Maxima Velčovského. Teď budoucí umělecké dílo dostává konkrétní podobu.
„Po dlouhém jednání, přípravě všech
administrativních záležitostí a hledání
uměleckého kováře máme vše nachystané k realizaci,“ komentoval schůzku
s umělcem Maximem Velčovským místostarosta města Jakub Malačka.
Přední český umělec a designér navrhl pro Znojmo plastickou sochu sestavenou z deseti telefonních budek. „Vždy
v poledne a v šest hodin večer socha zvoní, jako připomínka telefonických budek, které z Česka pomalu, ale jistě
mizí. Znojemský orloj, jak zní pracovní
název, bude stát na náměstí Republiky
a dle slov Maxima Velčovského by se

31. července 2020 17

Velčovský vyrobí pro
Znojmo „orloj“ z budek

Maxim Velčovský se na místě, kde bude „orloj“ stát, před pár dny sešel
s představiteli města a vedením galerie GaP.
FOTO | PAVLÍNA FARAGOVÁ
z něj mohlo stát místo k pravidelnému
setkávání,“ přiblížila Andrea Krejčí, která má v GaP na starost umělecké vedení.
Zpracování řeší zámečnictví Pokorný
z regionu. „Práce na návrhu pomalu

INZERCE

NALAĎTE SE
NA DVB-T2!
S pozemním TV vysíláním „přes anténu“
máte možnost přijímat všechny hlavní
české TV programy zdarma!
Už 27. 8. čeká vysílač Pardubice-Krásné
přechod na DVB-T2.
Připravte se včas! Zkontrolujte svou televizi,
nechte naladit společné televizní antény
v bytových domech (STA).

Více informací se dozvíte
na www.dvbt2overeno.cz

končí, zbývá již jen dokončit pár technických maličkostí. Srpen bude ve znamení svářečských prací a na podzim se
můžeme těšit na hotovou instalaci,“ dodává Krejčí.

Jak už dříve uvedla, projekt se umělci
ihned zalíbil. Všechno začalo tím, že ji
od první návštěvy prostor GaP budka rušila – zaclání před vstupem a ubírá galerii pozornost. Možné bylo jen její přesunutí, na které ale nebyly finance. „Tak
mě napadlo z překážky udělat výhodu,
z budky artefakt. A troufla jsem si na
toho nejznámějšího designéra a ten
kývl. Pak se skoro rok hledaly peníze,“
popsala.
Participativní rozpočtování se chystá
i pro rok 2021. Lidé podali 13 návrhů.
Jejich uskutečnitelnost teď posoudí
úředníci a navrhovatele projektů čeká
veřejná prezentace 3. září. O tom, které
projekty se dočkají dokončení, rozhodnou opět sami lidé hlasováním na podzim. Kvůli situaci s pandemií a výpadkem příjmů ale město snížilo finanční
obnos. „Budou tedy vybrány pouze dva
projekty, a to jeden za město a jeden za
městské části,“ uzavírá Malačka.
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Česká republika

Lego očarovalo otce i syna.
První kostky byly z Tuzexu

„

Nadšenec Ondřej Balšán
je se svou sbírkou Lego
Star Wars zapsaný v
České knize rekordů.

Lidé koupí
stavebnici, ani
ji nerozbalí a dají ji do
skříně. Vědí, že její cena
časem stoupne. To ale
není nic pro mě, nebudu
přece koukat na
zavřenou krabici. Já
z kostiček stavím.

JITKA DOLANSKÁ
ČR | Když se řekne Lego, snad každému hned naskočí obrázek s hromadami
kostiček, z nichž se dá postavit téměř cokoli. Barevné plastové kousky s nopky
zná snad každé dítě. Staly se legendou i
mezi dospělými, kteří si ještě pamatují,
jak obtížné bylo za socialismu některou
ze sad získat. Mnozí z nich se k náklonnosti ke stavebnici přiznávají i nyní.
Řada z nich dokonce z kostiček stále
tvoří zajímavé modely. Například Tomáš Balšán z Aše a jeho syn Ondřej to
dotáhli s kostičkami opravdu daleko.
„Syn Ondřej je se svou sbírkou Star
Wars dokonce zapsaný v České knize rekordů. Těch modelů, které se týkají přímo Star Wars, máme v současné době
614. A každý set je jiný. Z té série je přitom vyrobeno 750 setů, takže nám jich
moc nechybí. Bohužel, některé jsou pro
nás nedostupné. Nedokážeme je sehnat
ani zaplatit. Cena některých se pohybuje kolem půl milionu korun, ale jsou i
dražší. Když to přepočítáme na kostičky, tak se pohybujeme v řádech kolem
dvou milionů kousků,“ říká otec Tomáš
Balšán.

bět pohyblivé věcičky, modely z oblasti
filmu i ty úplně původní kousky, které
Lego vyrobilo jako první hned na počátku výroby. A když bychom se nechtěli
motat jen kolem Star Wars, bude tam
velké město s kolejištěm a vláčkem a
spousta dalšího. Pro děti jsme přichystali soutěž, v níž mohou novou stavebnici
Lego získat,“ líčí Ondřej, co je na výstavě k vidění. Připravit samotnou výstavu nebylo nic jednoduchého, i když s
tím mají Balšánovi řadu zkušeností.

Městský znak z lega

Lepší než cenné papíry
„Pro řadu sběratelů se jedná o investiční záležitost. Lidé často koupí stavebnici, ani ji nerozbalí a dají ji do skříně.
Vědí, že její cena časem stoupne. To ale
není nic pro mě, přece nebudu koukat
na zavřenou krabici. Já z kostiček stavím. Ale konkrétně model vydaný v
roce 2007 stál 10 tisíc korun. Dnes stojí
100 až 150 tisíc korun. Legaři tvrdí, že
je to lepší než cenné papíry,“ uvádí syn
Ondřej.
Jejich sbírka je úctyhodná. Možná i
největší na světě. „Proto také usilujeme
o zápis do Guinnessovy knihy rekordů,
ale dost nám to komplikoval koronavirus. Komunikace vázne, vše je na dlouhé lokte. Soupeříme trochu s jedním
Američanem, tedy jen na dálku, přes
oceán. Tak uvidíme, zda se zápis podaří,“ usmívá se otec Tomáš. Podle jeho
syna Ondřeje je ale i druhé místo na světě vynikající.
Tomáš Balšán se k Legu pořízenému
tehdy ještě v Tuzexu dostal v 70. letech.
Dodnes ho má schované. Hrály si s ním
i jeho děti a nejvíce to chytlo Ondřeje.
A když viděl film Star Wars, bylo roz-

Otec Tomáš a syn Ondřej Balšánovi nachystali v Aši výstavu z lego kostiček.
Ondřej je dokonce zapsaný se svou sbírkou i v České knize rekordů. Teď usilují také o světový zápis.
FOTO | MILAN VRBATA
hodnuto. Začal sbírat Lego z této série.
Stavebnice získávají sběratelé většinou z druhé ruky.
„O víkendech objíždíme burzy a bleší trhy. Nejvíc v Německu, protože tam
byly stavebnice dlouhá desetiletí běžně
dostupné. Problém je, že bývají nekompletní. Takže sháníme další, abychom
je mohli doplnit,“ vysvětluje otec Tomáš. „Odhaduji, že tak 80 procent těch
našich setů je použitých. Také se stává,
že nám nějaké kostičky přinesou lidé,
kterým doma zbyly po dětech, dokonce
Ondrovi jedna paní přenechala část sbírky. Samozřejmě je třeba držet krok se
světem, takže nakupujeme i nové stavebnice,“ přiznává Tomáš Balšán.
Jejich sbírka je čistě soukromá, pořídili ji z vlastních prostředků. „V posled-

ních čtyřech letech se zapojily Ašské
služby. Když něco potřebujeme, pomohou,“ zdůrazňuje Ondřej.
Jejich sbírka už procestovala celou republiku, kde ji spatřily desetitisíce lidí.
Jen v Aši nebyla k vidění nikdy. To se
ale teď oba rozhodli změnit.
„Jsme z Aše! A protože, i když jsme s
modely sjezdili celou republiku, v Aši
je zatím nikdo neviděl. A vzhledem k
tomu, že Ondra začal studovat stavební
průmyslovku, na výstavy už není tolik
času. Proto máme všechny modely
doma. Takže se dá říct, že Ašáci jako jediní uvidí skutečně to nejlepší, co pod
rukama Ondry vzniklo,“ zdůrazňuje Tomáš Balšán.
Výstava se koná v prostorách ašské
LaRitmy do 16. srpna. „Nebudou chy-

„Modely máme vždy doma seskládané,
jinak bychom to nestihli. Na to, abychom výstavu připravili, obvykle máme
týden. To máme čas na to, abychom vybalili modely z fólií, opravili to, co nevydrželo transport, a popřemýšleli, jak
modely rozestavíme, kudy ve městě pojede vlak, kde bude stát benzinka,“ popisuje Ondřej obvyklý postup.
„Tady jsme na to měli dva dny. To je
šibeniční termín. Na výstavách se ty modely nesestavují. Tvoří se jen menší segmenty. Jinak to nejde. Představte si, že
na výstavu chystáme model, který bude
mít osm tisíc kostiček. Pokud bychom
jej od základů stavěli, potrvá to nejméně čtyři dny,“ dodává.
K vidění jsou ale i různé perličky. Například velké modely. Každý váží kolem 12 kilogramů a rozměrově jsou tak
metr na metr. Bude tam křižník, dlouhý
metr dvacet, postavený z 12 tisíc kostiček. „Ten je nový, ještě nikdy na výstavě nebyl. Jsou tam velké pohyblivé stroje, ovládané bezdrátově prostřednictvím mobilního telefonu. To, myslím,
bude hodně zajímavé. Pomůže nám i
další sběratel, který pro výstavu zapůjčí
sadu velkých plachetnic. Nebude mezi
nimi chybět ani ikonická Černá perla z
filmu Piráti z Karibiku. Zajímavý bude
jistě i znak města, který jsme sestavili z
kostiček,“ láká případné zájemce Tomáš Balšán.

SPORTOVNÍ PARK PARDUBICE
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

„Ze všech stran jsem cítil vůli
Sportovní park uspořádat“
Pavel Stara už čtvrtým rokem dbá o to, aby oblíbený
letní Sportovní park Pardubice zaujal co nejvíce lidí
a přilákal hlavně děti ke sportu.
PARDUBICE | Žádný jiný ročník pardubického Sportovního parku nebyl během příprav v takové nejistotě jako ten
letošní. Ještě na konci března kvůli koronavirové epidemii visely nad oblíbenou
sportovní akcí, jejíž základy před čtyřmi lety ustavil Olympijský park, otazníky. „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 nařízení tak, abychom nařízení vlády a hygieny dodrželi a lidé se na stanovištích
nekumulovali,“ řekl hlavní manažer
Sportovního parku Pavel Stara.
Koronavirus přišel během ostré přípravy Sportovního parku. Už v dubnu, kdy jiní velké letní akce odvolávali, jste se rozhodli oblíbený podnik uspořádat. Šli jste do toho s rizikem, že to bude hop nebo trop?
Když byl vyhlášen nouzový stav, předpokládali jsme, že ta nejtvrdší opatření
se uvolní do konce května. Alespoň
jsme v to doufali. Tři letní měsíce byly
šancí, která nám hrála do karet. V ten
moment jsme si řekli, že do toho jdeme,
protože už tehdy se mluvilo o druhé
vlně na podzim. To vše po dohodě s
magistrátem, krajem a klíčovými partnery. Ze všech stran jsme cítili vůli Sportovní park uspořádat, aby ve špatné
době přišlo také něco pozitivního.
Vzhledem k tomu, že akce se koná ve
velkém parku Na Špici pod širým nebem navíc s velkým rozptylem lidí, byli
jsme naladěni optimisticky. Kdyby šlo
o jednorázovou akci, které se naráz zúčastní dva až tři tisíce lidí, s takovou jistotou bychom se nerozhodovali.
Museli jste program poupravit, anebo jedete v zajetých kolejích?
U úspěšných věcí se nesmí bourat základy. Z pohledu parku se pro děti v zásadě
nic nemění. Pořád je Sportovní park postaven na sportovních klubech, na kterých 17 stanovišť stojí. Na druhou stranu jsme stejně jako před čtyřmi lety
chtěli park více propojit s letní olympiádou. Letošní Sportovní park měl být z
tohoto pohledu možná ještě větší než v
roce 2016, kdy na Olympijský park přišlo více než 350 tisíc lidí. To se bohužel

kvůli zrušené olympiádě v Tokiu zásadně změnilo. Měli jsme s Českým olympijským výborem dojednáno, že by přijeli i čerství medailisti. Doufáme, že
příští rok bude olympijský a k původní
myšlence se za rok vrátíme.
O co tedy návštěvníci letos přijdou?
Kromě toho, že celý park měl být graficky laděn do olympijských barev, skromnější bude doprovodný program. Upustili jsme od hlavního pódia, na kterém se
konaly koncerty, autogramiády a podobně. Organizátoři zrušili i masové běhy.
Například na start Gladiator Race nevyběhne naráz tolik lidí. Základ ovšem zůstane stejný, tedy spousta sportovních
disciplín, hrací karty a medaile. To děla
Sportovní park sportovním parkem.
I přes škrty program pro děti i dospělé bude nabitý.
Držíme třeba přednáškový stan, který
se už loni ukázal jako skvělý doplněk
ke sportu. Návštěvníci si v něm poslechnou přednášky cestovatelů, odborníků z
oblasti sportovního byznysu, výživy a
podobně, nově počítáme s freestyle
zónou skateparku Pardubice. Půjčit si
BMX kolo nebo koloběžku a vyzkoušet
si jízdu v rampě bude moct každý. S tím
se pojí i závěr devítidenního sportovního zápolení, které vyvrcholí mistrostvím ČR v BMX free stylu na U rampě. Zařazen bude i charitativní běh
Foxconn Run. Jeden celý den bude věnovaný také koním, protože Pardubice
jsou letos Evropským městem koní.
Měl koronavirus dopad na počet přihlášených sportovních klubů?
Naštěstí ne. Za to bych jim chtěl moc poděkovat. Ve třech turnusech se v parku
během devíti dnů vystřídá padesátka
sportovních klubů z Pardubic a okolí.
Mění se něco na oblíbených ranních
rozcvičkách?
Ty jsme letos zrušili, protože nebude pódium. Každopádně už dnes do parku
chodí lidé sami od sebe si zacvičit třeba
na workoutové hřiště.
Letos naopak přibylo třeba stanoviště teqballu.
Loni byla jen exhibiční ukázka, letos
jsme zařadili plnohodnotné stanoviště.

Manažer Sportovní parku v Pardubicích Pavel Stara.
Máme radost z progresu, kterým sportovní kluby procházejí.
Mohou se návštěvníci sportovního
parku těšit během programu na vrcholové sportovce? Loni přijel třeba
Lukáš Krpálek.
Usilujeme o to, ale respektujeme, že vrcholovým sportovcům se kvůli koronaviru posunula spousta termínů soustředění a podobně. Uvidíme, kdo bude mít
čas a chuť přijet. Prozradím, že se zúčastní regionální sportovci a máme připravená jména i celostátního kalibru.
Byl letos kvůli zavřeným školám problém s distribucí hracích karet?
Přišli jsme s novou možností objednání
dotované hrací karty pro děti ze základních a mateřských škol. Rodiče si mohli
po celý červen objednat až čtyři karty
přes jednoduchý formulář po internetu.
V parku si rodiče se svými dětmi karty

FOTO | RADEK KALHOUS

na základě rezervace vyzvednou. Jsme
na 80 procentech rezervací proti tomu,
co jsme loni přímo prodávali. Jsem za
to rád, že energie, kterou do toho vkládáme, se vyplácí.
Máte dostatek dobrovolníků? Pomohou vám s dodržováním hygienických pravidel?
Někteří dobrovolníci nám odpadli, ale
pořád jich máme dostatek včetně rezerv. O pohodlí návštěvníků se bude starat 60 až 70 dobrovolníků. Hygienu posílíme. Na každém stanovišti bude dobrovolník s dezinfekcí. Sportovní kluby
budou mít na starost dezinfekci náčiní.
Nepůjde však o nic zásadně jiného, než
co se dnes děje na příměstských táborech, sportovních soustředění a tak
dále. Přijali jsme v tomto ohledu logická opatření tak, aby se návštěvníci nebáli přijít. Cílem je, abychom si to všichni
bez obav užili.
(lat)
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Sportovní park Pardubice

Sportovní park nabídne devět
Od druhého srpnového víkendu začne rozlehlý park
Na Špici tepat aktivním pohybem. Rodiny s dětmi
se mohou během celého týdne těšit na oblíbený
Sportovní park se sedmnácti stanovišti a na
padesátku sportovních klubů.
PARDUBICE | Vyzkoušet si sporty všeho druhu je v Pardubicích možné každým rokem o letních prázdninách. Letos se bude na soutoku Chrudimky a
Labe žít pohybem od soboty 8. do neděle 16. srpna, a to už popáté.
„De facto půjde o čtvrtý ročník Sportovního parku. První rok tradici zahájil
Olympijský park. Od té doby se na druhý srpnový týden v roce těší náš tým
prakticky po skončení každého ročníku
sportovního parku,“ řekl hlavní manažer Sportovního parku Pavel Stara. Na
zažitých a ověřených pravidlech se nic
nemění.
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 získají medai-

li. Karta je v prodeji v pardubickém infocentru za 80 korun, koupíte ji samozřejmě také přímo u pokladen Sportovního
parku po celých devět dnů, co se Na Špici bude sportovat.
„Vstup do parku je samozřejmě zdarma. Ve výrobě jsou tisíce diplomů i medailí a my věříme, že je všechny malým
sportovcům rozdáme,“ přidává se za
spolupořádající město Pardubice jeho
mluvčí Alexandra Tušlová.
Cíl akce je jasný - ukotvit v dětech
vztah ke sportu jako k neodmyslitelné
součásti života každého z nás.
A co všechno návštěvníky kromě
sportování na stanovištích čeká? Hned
v sobotu 8. srpna se v parku představí
Služby města Pardubic v rámci tradičního programu s názvem Zažij město.
„Pro letošní 5. ročník jsme si pro vás

Děti si Sportovní park v Pardubicích velmi oblíbily.

FOTO | MAFRA
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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

Sportovní park Pardubice
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dní plných aktivního sportu
Kde lze co najít
1 - Edera Judo
2 - Gladiator Race
3 - Karate Lions
4 - kick box, lakros, box, rádiový orient. běh
5 - Muay-Thai, Mma, atletika, beach volejbal
6 - florbal, hokejbal, basketbal, tenis, volejbal
7 - kinball, atletika BB, teqbal, spikeball,
baseball, softball, action kids
8 - Rinosport akad., taekwondo, paddleboard
9 - box, plavání, vzdušný tanec, rugby,
americký fotbal
10 - badminton, orientační běh, SK Lvíček
11 - Select Dance, capoeira, squash
12 - nohejbal, aikido, hokejbal
13 - kanoistika, veslování, dračí legie
14 - Science Point, USK, Centrum Kosatec
15 - Dostihový spolek Malá pardubická
16 - beach volejbal, fotbal
17 - Foxconn Skate park Pardubice zóna
Za poplatek: A - paddle board, B - segway
arena, C - paintball, D - Hudy sport lezecká
stěna, H Centrum
P - pokladna, I - Infopoint, PS - přednáškový
stan, ee - občerstvení, pikniková louka

připravili veselou letní školu, kde otestujeme znalosti malých i velkých. Za
úspěšné splnění úkolů si na památku odnesete odměnu a fotku z fotobedny. Ve
spolupráci s pardubickým Centrem Kosatec si můžete vyzkoušet hmatové a
sluchové pexeso,“ nastínil Aleš Kopecký ze Služeb města Pardubic.
Neděle 9. srpna bude patřit stále oblíbenějšímu překážkovému závodu pro
děti i dospělé Gladiátor Race. Od prvního dne se mohou návštěvníci těšit také
na silný zásah vědy ze strany pardubické univerzity, která program i letos obohatí o stanoviště Science point. V neděli
večer na parkovišti u Enteria arény
bude na programu vyjížďka na in-line
bruslích.
Od pondělí do pátku posílí sporty a
vědu deset přednášek a doprovodný program obohatí také pět zajímavých fil-

Termín a místo
konání akce
8. - 16. srpna 2020
otevřeno 9 až 18 hodin
Park na Špici Pardubice
Vstupné zdarma

mů. „Tématem, jež se bude prolínat celým týdnem, je touha najít si svoji vlastní cestu v životě a naší společnosti. V
přednáškách i filmech se tak zaměříme
na příběhy obyčejných lidí, kteří sami
sebe postavili před těžkou životní zkoušku a prošli jí,“ upřesnil Jan Kalát z pořadatelského týmu.
Pardubice jsou letos Evropským městem koní, a tak celé úterý 11. srpna bude
kromě sportu věnováno také koním.

Sport doplní přednášky i filmy
Nejčastější mýty a chyby ve sportovní výživě (10. 8. v 9. 30 hod.) - Přednáška
zaměřená na styly stravování a různé typy diet, nejčastější chyby.
Projekt Zaklínač (10. 8. v 15. 30 hod.) - Rozvoj skrze fyz. i mentální přípravu.
Jak se buduje Země Keltů? (11. 8. v 10 hod.) - Povídání o tom, jak skupina nadšenců do keltské historie vybuduje mezinárodní festival keltské kultury.
Camino na kolečkách (11. 8. v 16.15 hod. a 12. 8. ve 13.30 hod.) - J. Dušek a P.
Hirsch představí svoji pouť na invalidním vozíku do Santiaga de Compostela.
Karate: Cesta z minulosti k modernímu olympijskému sportu (12. 8. ve 12
hod.) - Karate není jenom sport, je to život.
Pardubický spolek šermířský (12. 8. v 15.15 hod.)
Profesionální sport a podnikání - co mají společného? (13. 8. v 13.30 hod.)
Continental Divide Trail - 4500km pěšky Skalistými horami (13. 8. v 15.30
hod.) - Přednáška Petra Koska, který miluje dlouhé treky.
Gruzie: treky na Kavkaze (14. 8. v 10 hod.) - O svých cestách vypráví J. Kalát.
Busny: tam a zase zpět (14. 8. v 15 hod.) - Dva lidi a jeden růžový bus na cestě
po Africe. Nic nejde podle plánu, ale to k cestování Mariky a Davida patří.
Filmy: Trabantem do posledního dechu (10. 8., 13.30 hod.), A. Ondra - Silence
(11. 8., 12 hod.), Trabantem tam a zase zpátky (14. 8., 12 hod.), Allar (14 hod.).

Úplnou novinkou v programu bude
Freestyle zóna. „Zóna bude po celou
dobu sportovního parku k dispozici dětem a veřejnosti. Lidé se mohou těšit na
MAX rampu, jízdu zručnosti, půjčovnu
BMX kol a koloběžek, včetně chráničů
a helem. Každý si tak bude moci vyzkoušet letní extrémní sporty na místě
zdarma,“ přiblížil novinku Jan Valenta.

Machři na BMX kolách
„Vyvrcholením programu v naší zóně
bude druhou sobotu závod Monster
Energy Grand BMX. Bude se jednat o
oficiální závod o titul MČR ve freestyle
BMX v minirampě. Tento závod, který
se naposledy konal v roce 2016, se pojede ve třech kategoriích a přiláká nejlepší jezdce této disciplíny z České republiky. Diváci se tak mohou těšit na skvěINZERCE

lou podívanou,“ láká na sobotu 15. srpna Jan Valenta. Dostihové závodiště
bude pro změnu patřit festivalu Friends
fest.
Poslední den konání sportovního parku se poběží závod Foxconn RUN, který má charitativní podtext. Běžce čeká
zhruba pětikilometrová trať pardubickým parkem Na Špici. „Závod je tedy
vhodný pro všechny věkové kategorie.
Běh je omezený hranicí 1000 běžců. Budeme rádi, pokud startovní balíčky našeho charitativního závodu budou vyprodané do posledního. Podívejte se na
naše stránky,“ uvedla za organizátory
Alexandra Tušlová.
Kvůli hygienickým opatřením organizátoři upustili od řady koncertů a velkých běhů, třeba akce Barvám neutečeš
se v Pardubicích uskuteční až příští rok.
Více na webu sportovnipark.cz.
(lat)

Městské muzeum Česká Třebová ( 1 )
Andrlův chlum ( 2, 3 )
Zřícenina hradu Lanšperk ( 4 )
Tvrz Orlice ( 6 )
Muzeum řemesel Letohrad ( 6 )
Zámek Letohrad a Muzeum Járy Cimrmana ( 6 )
Muzeum starých strojů Žamberk ( 6 )
Tv

www.5plus2.cz
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Polský básník Julian Tuwin: Tulák je člověk, který by se nazýval turistou, ...

Tajenka: ...kdyby měl peníze.
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VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

ČERVEN / ČERVENEC 2020

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

OPLATKY čokoládové
146 g

ESÍČKA
220 g

OPLATKY citrónové

KOKA

DERBY

180 g

220 g

146 g

OPLATKY nugátové
146 g

VĚNEČKY kakaové

VĚNEČKY žloutkové

OPLATKY lískooříškové
146 g

150 g

150 g

FLORENTA čokoládová
CLUB
140 g

PM

OBIL A NAK

UP

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

Ě JI

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat
max. 1 odměnu denně.
Akce platí od 1. 6. 2020 do 31. 7. 2020 ve vybraných prodejnách sítě COOP.
Dostupnost zobrazeného zboží z nabídky se může na jednotlivých
prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

OO

LE VN

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní
kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru:
COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.:
COOP 01062020 12345)

TE

Více na: www.coopmobil.cz

150 g

UJ

Pořiďte si COOP Mobil, vyberte
až 5 čísel kamarádů, rodiny,
známých a volejte mezi nimi
zcela ZDARMA!
AKCE
ČASOVĚ
OMEZENA!

OPLATKY s vanilk. příchutí

C

112 g

SI

FLORENTA mandlonugátová

POŘIĎTE

112 g
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Pardubicko a Chrudimsko

Příprava na první ligu začala
Pardubičtí fotbalisté se
po krátké dovolené
znovu sešli na trávníku.
Trenér Jiří Krejčí si
pochvaloval nasazení.
LUDĚK VOTAVA
PARDUBICE | Volno po natahované
předchozí sezoně bylo zoufale krátké.
Ovšem trenér pardubických fotbalistů
Jiří Krejčí se během pondělního startu
přípravy s nechutí hráčů potýkat nemusel - nasazení bylo příkladné už od první minuty.
„Líbilo se mi to,“ pochvaloval si
kouč. „Máme tu pracovité kluky. Oni
cítí, že tempo v první lize bude jiné.
Taky se v tom projevil hlad po fotbalu,
dva týdny neviděli míč.“
Na trávníku hřiště číslo 3 Pod Vinicí
se pohybovalo dohromady pětadvacet
borců. Po úvodní rozcvičce a pár cvičeních se na zkrácené ploše střetly dvě jedenáctky; nechyběl hráč uplynulé druholigové sezony Michal Hlavatý, které-

První trénink na novou sezonu.
mu mateřská Plzeň v minulém týdnu v
Pardubicích prodloužila hostování.
„O Míšu jsme stáli, měl tu dobrý rok.
Největší šanci hrát nejvyšší soutěž má
podle mě v Pardubicích. Děkujeme Plzni, ale tohle byla nejlepší volba,“ řekl
trenér Krejčí.
Z hostujících hráčů, na které si fanoušci Východočechů v minulé sezoně
zvykli, tu běhal třeba i Brazilec Ewerton, další záložník, který však patří Mladé Boleslavi, nebo obránce Michal Sur-

FOTO | FK PARDUBICE

zyn z Olomouce. Novici naproti tomu
byli Josef Celba, 25letý bek z Ostravy,
jenž na jaře hostoval ve Vítkovicích, a
21letý gólman z Herthy Berlín Maxim
Hertel. Oba dorazili na testy.
Vedle nich se pod vedením kondičního kouče Tomáše Proroka chystalo duo
rekonvalescentů Michal Petráň a Vojtěch Sychra (doléčují vykloubenou
ruku, resp. bolavý kotník). Kromě Sychry Krejčí do přípravy zapojil ještě tři dorostence.

„Dva z nich, Petr Kurka a Samuel
Šimek, ještě mohou pokračovat v téhle
kategorii, Tomáš Kubart a Sychra v ní
čerstvě skončili,“ poznamenal trenér
Krejčí. „Jsou to talentovaní hráči, chtěli
jsme se na ně podívat. Byli bychom
rádi, kdyby se zapojili do třetí ligy, to
by pro ně byla obrovská zkušenost,“ nastínil.
V omezeném čase před začátkem
ligy, který je navíc „prošpikovaný“ přáteláky (už ve středu Pardubice nastoupily ve Stolanech proti Chrudimi), není
prostor něco extra vymýšlet.
„Hráči nemohli nic ztratit z kondice,
kterou měli na jaře. Plynule na to navážeme a budeme na ní pracovat v průběhu sezony,“ konstatoval Krejčí.
Pětapadesátiletý trenér doufá, že průběh soutěže výraznějším způsobem nenaruší koronavirus. „Pokud by to mělo
být jako na jaře, tak jsem otrávený jako
hadí zub,“ neskrýval Krejčí. „Ale věřím, že do toho stadia to nedojde. Že se
hráči, co onemocní, doléčí, a zbytek
mančaftu bude hrát. Uvidíme, jak to
LFA nastaví. Termíny budou tak našlapané, že to ani přerušovat nepůjde,“ přemítal trenér Pardubic.

INZERCE

FC Hlinsko oslaví 115 let
od prvního výkopu

FC Hlinsko dnes působí na úrovni krajského přeboru.
HLINSKO | Když přesně před 40 lety
fotbalisté Spartaku Hlinsko v Českém
poháru slavně vyřadili mistra ligy Baník Ostrava, ve čtvrtfinále narazili na
dalšího tehdejšího giganta pražskou
Duklu se všemi reprezentanty naší republiky. Podobnou euforii do té doby
nezažili.
Hlinečtí sice na své škváře velkého favorita trápili, ale vyhrát nemohli. Nejenže si to nepřálo vedení v Praze, ale hlavně rozhodčí zápasu. Ještě dnes někteří
pamětníci vzpomínají, že „vše bylo dle
plánu”. Domácí amatéři se zkrátka
mezi poslední čtyři celky v poháru nedo-

FOTO | JIŘÍ PETR

stali. Nejen na legendární čtvrtfinálové
utkání s Duklou Praha zavzpomínají fotbalisté FC Hlinsko, kteří na první srpnovou sobotu připravili oslavy ke 115 letům fungování fotbalového klubu.
Dějištěm oslav bude fotbalový stadion v Olšinkách od 13.30 hodin. Fanoušci a příznivci hlineckého fotbalu se mohou od 14.30 těšit na přípravné utkání
domácích s TJ Jiskra Havlíčkův Brod.
Od 17 hodin bude hřiště patřit prvoligovým Pardubicím a Jihlavě.
Den v areálu fotbalového stadionu v
19.30 hodin zakončí koncert skupiny
The Kredenc.
(lat)

