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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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Malého dvojzoborožce krmí loutka

Příští vydání
14. srpna

Zlínská zoo představila mládě dvojzoborožce indického. Je to rarita, protože zahrada je jedinou na světě, kde se poslední tři roky tento druh podařilo odchovat. A vzácný pták si vyžaduje i speciální zacházení. Když jej například ošetřovatelé
chtějí nakrmit, nasazují si na ruku loutku dospělého jedince, aby mládě nevyplašili.
FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

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

Motoristé dusí přírodu
ONDŘEJ HOLUBEC
ZLÍNSKÝ KRAJ | Návštěvníci sem jezdí za přírodou, jaká široko daleko není
k vidění. Bělokarpatské lesy i louky
v okolí Valašských Klobouk se vzácnými druhy rostlin jsou místem pro relaxaci a odpočinek. Jenže lidé zde stále častěji narážejí na něco jiného – hluk, výfukové zplodiny, rozježděné pastviny i lesní cesty.
„Bohužel od místních i od návštěvníků stále častěji slýcháme, že se v lesích
setkávají s burácením motorů a řáděním
čtyřkolek a motorek. V chráněné krajinné oblasti něco takového nelze tolerovat,“ uvedla starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková, která se s žádostí
o pomoc obrátila na policii.
Potíže s neukázněnými motoristy, kteří najíždějí přes zákazy do lesů, jsou
dlouhodobé. Ve Zlínském kraji nejvíce
trápí právě chráněné oblasti Bílých Kar-

pat a Beskyd. Letos i vlivem koronaviru
je však problém ještě viditelnější. Po
konci vládních opatření totiž turisté tyto
hory doslova zaplavili. A to včetně
těch, co sem najíždějí vozidly.
„Nejde jen o motorky a čtyřkolky, ale
i osobní auta. Jsou všude, kam se dostanou. Jezdí po lesních cestách, parkují na
loukách i v příkopech,“ popsal Jiří Lehký, zástupce ředitele CHKO Beskydy,
který má na starosti strážní službu.

„Nemůžeme líčit
pasti na mamuty“
Na stole se mu hromadí oznámení o přestupcích. Stěžují si i lesníci, jimž nájezdy motoristů komplikují těžbu kůrovcového dřeva.
Tradičně nejvytíženější lokality jsou
okolí Lysé hory a Pusteven, motorkáři
ale trápí i ochránce přírody v přírodních
rezervacích Huštýn a Trojačka. „Řádí

nám tam nějaká parta, která si tady udělala dráhu, ale ještě se nám nepodařilo
je chytit,“ poznamenal Lehký.
Právě na fakt, že dopadnout se podaří
jen málokoho, motorkáři hřeší. „Je to
těžko řešitelná situace, my ani policie
tam nemůžeme hlídat pořád. A past na
mamuty tam dát nejde, protože by se
mohl někdo zranit,“ líčí Lehký.
Policie ve Zlínském kraji řeší desítky
takových přestupků ročně. „Ovšem to
jsou pouze ty ohlášené. O dalších desítkách či stovkách se ani nedozvíme,“ přiznal mluvčí krajské policie Petr Jaroš.
Spousta hříšníků navíc vyvázne bez
trestu. „Vzhledem k časové prodlevě
mezi činem, oznámením a příjezdem
hlídky na místo je téměř nemožné chytit
přestupce při činu. Je to i proto, že přestupci ve většině případů jezdí mimo jakékoliv příjezdové komunikace,“ sdělil
Jaroš.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

AUTEM K MOŘI

Vyjeli jsme do Chorvatska:
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Motoristé dusí
přírodu. Trpí
chráněné oblasti
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

I pokud se někoho podaří chytit, podle
lesního zákona mu hrozí pokuta jen do
pěti tisíc korun. Až v případě správního
deliktu může být sankce 100 tisíc korun. Podle ochranářů řidiči motorek
a čtyřkolek v lesích způsobují hned několik problémů. „Nejhorší je hluk, který ruší zvířata, ale i návštěvníky hledající v lesích klid,“ zmínil Miroslav Janík,
který se se spolkem Kosenka stará o přírodu v okolí Valašských Klobouk.
Pravidelně ručně kosí vzácné orchidejové louky, které jsou evropským unikátem. Čas od času však najdou stopy
po motorkách i na nich. „Takové stroje
zahubí řadu drobných živočichů, způsobují také erozní rýhy a zhoršují stav lesních cest,“ vyjmenoval Janík.
S lidmi, kteří do chráněných oblastí
vjíždějí, zažil několik konfrontací, dokonce mu na internetu vyhrožovali.
„Jednou při exkurzi s dětmi jsme museli
uskočit z cesty, nebo by nás smetli.
A pak měli ještě neslušná gesta,“ kroutí
hlavou Janík.
Situace podle něj souvisí i s tím, že
někteří lidé mají hodně peněz a silné terénní stroje jsou pro ně dostupnější. Proto hledají místa k vyžití. „Já tomu rozumím, je v tom napětí a adrenalin. Ale
není možné kvůli tomu ničit přírodu,“
upozornil.
Řešením by mohlo být vyčlenění
ohraničených míst v krajině, kde by
vznikly speciální terénní dráhy pro motorkáře. Podobným směrem uvažují například ve Strání, kde takový areál chystají.
„Máme tady komunitu motorkářů,
kteří soutěží na závodech. Nechtěli
jsme, aby jezdili všude po vesnici nebo
ničili okolní přírodu,“ vysvětlil starosta
Antonín Popelka. Obec teď čeká na dořešení pozemkových úprav a příští rok
by chtěla motorkářům areál předat.
INZERCE

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

Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme

500
až až
1500,1500KčKč

Strom smíří Holešov

Nový památník z dílny Ondřeje Olivy symbolizuje soulad třech náboženství
PETRA PROCHÁZKOVÁ
HOLEŠOV, VELEHRAD | Nezvyklý
strom se třemi kořeny vyrůstá na dohled
od velehradské baziliky. Zatím je
z vosku a má pouze kmen. Až jej sochař
Ondřej Oliva dokončí, dostane město
Holešov svůj památník smíření.
Ten symbolizuje tři náboženská vyznání, která utvářela historii města –
víru katolickou, protestantskou a židovskou. Zapsaná jsou často krvavými střety, čas na smíření ale dávno nastal. Teď
má město navíc také ideální prostor,
kam památník umístit. Nově zrekonstruované náměstí Svaté Anny v historickém centru, na pomyslné křižovatce
víry. Tvůrcům dalo vedení města volnou ruku, v soutěži pak zvítězil právě
Olivův strom. „Skýtá spoustu námětů.
V případě památníku smíření je ale hlavní, že jeho kořeny vyrůstají ze země
a jsou pevné, stejně jako lidská víra,“
říká o svém díle autor.
Příroda inspirovala mnohá jeho díla.
Kmen stromu pro Holešov tvoří spletené větve, jež jsou naprosto věrné. Včetně pupenů či nerovností v kůře. Strom
bude odlitý z hliníku, stejně jako „stuha“ na každém z kořenů. Na ni pak vysází nápis.
„Shodli jsme se s odborníky na citátu
ze Starého zákona, který je společný
pro všechna tři vyznání,“ uvedl holešovský historik Karel Bartošek. Na každém
z kořenů si tak budou lidé moct přečíst
Miluj bližního svého jako sebe samého.
„A to česky, latinsky a hebrejsky,“ dodal Bartošek. Písmena zatím leží připravená na podložce a čekají, stejně jako
kmen, na převoz do slévárny.

Nervozita při odlévání
Zhruba šest týdnů Oliva pracoval na
voskovém modelu. Následně jej rozřeže a převeze do slévárny. Tam podle jednotlivých kusů odlijí formy. Metoda
ztraceného vosku, kterou používá, znamená, že vosk během vypalování zmizí.
Ještě předtím se ale do formy otisknou
všechny detaily původního modelu.
Tato prastará a dosud nepřekonaná metoda však má svá úskalí.
„Ve chvíli, kdy vznikne forma, nemám nic, jen vzduch,“ říká Oliva. „Modelovat sochu je nádhera, tvoření detailů, hledání správných propozic, to je
něco úžasného. Ale odlévání je jiné. To
nemám úplně ve svých rukách,“ popisuje. Vzniklá forma je přitom hodně náchylná k rozbití a to, že někomu spadne,

Sochař Ondřej Oliva ukazuje Strom smíření.
se klidně může stát. Navíc nikdy není
jisté, že kov při odlévání zateče do
všech škvír. Případné chyby se ale objeví až po rozbití formy – a další pokus
znamená začít úplně od začátku.

Pohnuté osudy Holešova
Výška stromu – čtyři metry – odpovídá
prostoru, v němž bude umístěný. Zároveň je to velikost, kterou obsáhne lidské
oko jako jeden celek. Místo, které pro
něj v Holešově vybrali, je naproti kostelu svaté Anny.
Kolem dokola je zástavba a ven vedou tři průchody. Jeden na centrální náměstí Edvarda Beneše, kde stojí katolický kostel. Druhý k zámku, v němž měla
až do konce 16. století zastání místní
protestantská obec. A třetím směrem
k bývalému židovskému ghettu.
Náboženské boje v Holešově zasáhly

FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

do života mnoha lidí a často jde o velmi
pohnuté osudy. Až do konce 16. století
tvořili početnou skupinu protestanti.
V roce 1604 však zdejší panství koupil
Ladislav mladší z Lobkovic, který po
smrti své ženy začal s rekatolizací obyvatelstva. „Je to velmi barvitě zachyceno v kronice,“ poznamenal Bartošek.
Současně v Holešově působil jako rekatolizátor také kněz Jan Sarkander, velmi silná osobnost, jenž byl na začátku
moravského stavovského povstání umučen v Olomouci. Od 16. století je ve
městě doložena také přítomnost židovské komunity a Holešov se postupně
stal jednou z nejdůležitějších židovských obcí Moravy.
S instalací sochy se počítá na začátku
podzimu. V polovině října totiž do města přijede papežský nuncius Charles Daniel Balvo a u této příležitosti chce město památník smíření odhalit.
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Spisovatel,
který pomohl
oživit Bystřici
Zemřel Pavel Hejcman,
oceňovaný autor
románů a první
porevoluční starosta
Bystřice pod Hostýnem.
Bylo mu 93 let.
ONDŘEJ HOLUBEC
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Napsal
tři desítky knih, podílel se na filmových
a televizních scénářích. Po revoluci se
stal prvním porevolučním starostou Bystřice pod Hostýnem. Oceňovaný autor
s neobyčejným životním příběhem Pavel Hejcman zemřel v pátek 17. července ve věku 93 let.
Pražský rodák byl odmala svéráznou
osobností. Pro Paměť národa vyprávěl,
jak jej během druhé světové války vyhodili ze střední školy kvůli nápadu, aby si
celá třída vyrobila židovské hvězdy.
Do podhostýnského regionu, kde žili
rodiče jeho ženy Marie, zamířil až po
válce ze zdravotních důvodů po proděla-

né tuberkulóze. Pracoval jako šéfredaktor podnikových novin v nábytkářském
podniku TON. Odtud jej vyhodili poté,
co v roce 1968 v reakci na invazi vojsk
Varšavské smlouvy vystoupil z KSČ.
Tehdy mu také zakázali publikovat, živil se jako frézař a byl pronásledován režimem.
„Dvacet let jsem byl vyšetřován kvůli obsahu mých knih. Byl jsem dvacet
let odposloucháván, cenzurovali mi korespondenci, a dokonce střežen,“ líčil
před lety v rozhovoru pro MF DNES
Hejcman, který vydával především dobrodružné, historické a detektivní romány.

Ústřední postava
bystřické revoluce
Hejcman publikoval pod různými pseudonymy. Přestože tady musel vydávat
svá dílna „tajně“, v rozhovoru vzpomínal, že v Rusku jeho knihy paradoxně
tiskli pod jeho jménem. „V Rusku mi
publikovali všechny knihy pod mým
jménem a to tady vzbuzovalo nevoli.
Ve zdejších nakladatelstvích nechápali,

Pavel Hejcman byl plodným autorem, který se až do konce života zajímal
o dění v podhostýnském regionu.
FOTO | ARCHIV MAFRA
jak je možné, že tady si nesmím ani škrtnout a Rusové mi překládají všecko.“
Za jeho vztah k umění mu Zlínský
kraj v roce 2006 udělil cenu Pro Amicis
Musae, několik jeho prací bylo také zfilmováno – například Píseň Juditina, Anděl hraje na violu nebo Dům za duhovou zdí.
Při listopadovém převratu byl jednou
z ústředních postav v Bystřici pod Hostýnem, kde také dvě volební období dělal starostu. Na začátku devadesátých
let se jeho jméno objevilo na seznamu
spolupracovníků StB. Hejcman se vždy
hájil, že nikdy s tajnou policií nespolupracoval. Za pravdu mu daly i soudy,

které v rozsudcích konstatovaly, že nikdy agentem nebyl.
Podle současného starosty Zdeňka
Pánka měl Hejcman velkou zásluhu na
porevolučním rozvoji Bystřice.
„Za jeho působení město rozkvetlo.
Zasloužil se o velké projekty, jako byla
třeba čistírna odpadních vod, ale jako
člověk s uměleckým cítěním inicioval
například stavbu kašen v centru města
nebo výrobu bystřických insignií,“ líčí
Pánek, který po Hejcmanovi starostenskou štafetu převzal. „Osobně si jej pamatuji jako noblesního a vzdělaného
člověka, který se do posledních chvil zajímal o dění ve městě.“

INZERCE

Současná nemocnice ve Zlíně má hodnotu desítek miliard,
bourat ji je dlouhodobé poškození Zlínského kraje
Když bude mít soukromý investor plně
funkční desetipokojový rodinný dům v exkluzivní lokalitě a bude potřebovat přistavět
dva pokoje, nenechá ho zbourat a za obrovské náklady postavit nový, navíc na podstatně horším místě. S nemocnicí ve Zlíně je to
stejné. Toto přirovnání nabízí architekt Jiří
Kotásek, který se dlouhá léta podílí na projektech občanských i průmyslových staveb
po celé republice i v zahraničí. Mnoho jeho
staveb je realizovaných podle jeho projektů přímo ve Zlíně, projektoval také některé
pavilony v krajské nemocnici a v 70. letech
spolupracoval s profesorem Rybkou na řešení některých částí stávající, tehdy úplně nové
interny.
V jakém stavu je teď současná nemocnice?
Koncepčně i stavebně ve velmi dobrém stavu. Nemocnice je koncipovaná jako polyblok,
stejně jako nejmodernější nemocnice na světě. Monolitické konstrukce jednotlivých vícepodlažních pavilonů můžou fungovat bez
problémů dalších sto let. Už když tento kon-

cept v roce 1944 architekt F. L.Gahura a ředitel
nemocnice MUDr. Albert vymysleli, předpokládali, že ve východní části areálu budované
vícepodlažní objekty s obslužnou podnoží
bude možné jakkoli rozšiřovat západním směrem. Řeči o tom, že nám nemocnice padá na
hlavu a že je koncepčně špatná, jsou lži a demagogie pro zdůvodnění o potřebě nezbytné výstavby nové nemocnice. Řadový občan
Zlínského kraje je potom ochoten vnímat tyto
nepravdy a podporovat zničující investiční
náklady pro Zlínský kraj. Všechny nemocnice
v historických městech naší republiky, jako
jsou Brno, Praha, Olomouc se podle potřeby dostavují a modernizují, žádný z tamních
politiků si nedovolí hazardovat s historickým
a ﬁnančním bohatstvím.
Jak stará jsou jednotlivá oddělení zlínské
nemocnice?
Kromě jednopodlažních objektů při vstupu
do nemocnice, které už slouží obvykle jen pomocným účelům, tak většina má 10 až 35 let.
Nové vícepodlažní pavilony mají s vybavením

hodnotu desítek miliard. Nedovedu si představit a děsím se toho, že by se tak hodnotný
areál měl zbourat. Žádný soukromý investor
ani ﬁrma zainteresovaná na výstavbě v Malenovicích by si to nedovolila.

přemístit do objektu stávající interny. Z toho
plyne, že výstavba nové nemocnice v Malenovicích je násobně dražší. Jediným možným
řešením je obnovit stavební povolení a okamžitě zahájit práce na realizaci nové interny.

Jakou investici by teď nutně potřebovala
KNTB a kolik by stála?
Od roku 2012 platilo stavební povolení na novou internu, která dotvořila a komunikačně
propojila ostatní vícepodlažní pavilony do polybloku. Bylo zbytečně utraceno 30 milionů.
Svévolným zrušením výstavby interny je, jak
sdělil ředitel nemocnice pan Maráček, ohrožena akreditace interny ve zlínské nemocnici.
Je to zároveň ohrožení zdravotnictví v celém
Zlínském kraji. Nová interna měla stát 1,2 miliardy interna plus dvě miliardy urgentní příjem
a parkovací dům. V horizontu dalších let by
byla nutná už jen standardní údržba, rekonstrukce stávající interny a vybudování spojovacích koridorů s některými objekty – onkologie, očního oddělení a pavilonu nukleární
medicíny. Část oddělení je zároveň možno

Kromě ekonomických důvodů, co dalšího
Vám vadí na projektu nové nemocnice?
Lokalita je nešťastně zvolená. Místo klidného
přírodního prostředí, ve kterém stojí nemocnice nyní a která je bezproblémově dopravně dostupná, se má přesunout na místo,
kde bude mít z jedné strany sídliště, z druhé
rušné nákupní centrum, za sebou frekventovanou silnici a průmyslovou zónu. Naprostým
omylem je také vjezd do malenovického sídliště přes areál nemocnice. Navíc u každého
velkého stavebního záměru se bere v potaz
potřeba rozšíření, počítá se vždy 50 % až 100
% plochy na budoucí rozvoj. Toto u plochy
v Malenovicích zcela chybí, tam není kam rozšiřovat. Bourat současnou nemocnici a stavět
novou je nezodpovědné. Je to nesmysl, a to
jak architektonický, tak funkční a ekonomický.
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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.
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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)
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„Na kraji je spousta práce.
Ale mám rád životní výzvy“
Starosta Rožnova pod
Radhoštěm Radim Holiš
po šesti letech ve funkci
dobře ví, jak měnit věci
k lepšímu. Také pro jeho
pracovitost, zodpovědný
přístup a rožnovské
úspěchy vede kandidátku
ANO do podzimních
voleb ve Zlínském kraji.
Proč jste se rozhodl přijmout funkci
lídra na kandidátce do podzimních
krajských voleb?
Řeknu to popravdě, jak jsem zvyklý. Původně jsem nominaci bral jako žert.
Oslovili mě totiž kolegové z Kroměříže. Na jejich srandičky už jsem zvyklý, protože mi už kdysi vyplnili přihlášku jako kandidátovi na předsedu celého
hnutí. (smích) Tentokrát jsem ale brzy
pochopil, že to mysleli vážně. Jejich návrh jsem proto zvážil a nominaci do primárek nakonec přijal. V nich jsme byli
tři, nakonec předsednictvo navrhlo zkušeného náměstka hejtmana Jirku Sukopa, sněm to schválil a já přijal roli dvojky. Potom však přišel rychlý telefon
a bylo nutné reagovat na změnu na pozici lídra. A já do toho šel. I za ztížených
a ne optimálních podmínek to byla jasná volba. Kdyby to bylo jednoduché, nebylo by to ono.
Cítíte se na to, stát v čele celého
Zlínského kraje?
Samozřejmě, nejsem ale typ člověka,
který tvrdí, že rozumí všemu. Stále se
musím hodně věcem učit, ale přijímám
to s velkou pokorou jako životní výzvu.
I proto kolem sebe potřebuji tým kvalitních lidí. Jako starosta se opírám
o řadu kolegů a odborníků. Nemusím všemu rozumět, spíše se na to dívám selským rozumem, hodně věcí
si ověřuji a ptám se lidí kolem sebe,
než si udělám konečný závěr. Pak
ale rozhodnu a převezmu odpovědnost. Jeden příklad – v rámci Rožnova jako obce s rozšířenou působností
mám na starost při krizovém řešení
36 tisíc lidí. V časech povodní, pandemie, prostě během krizí. To je velká zodpovědnost a jsem tak na tlak
a pohotovost zvyklý.
Znáte detailně celý Zlínský kraj?
Zcela podrobně ho znát ani ne-

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

Radim Holiš je odjakživa vášnivý sportovec. Když najde volný čas, především rád běhá – na lyžích i bez nich.
3X FOTO | ARCHIV RADIMA HOLIŠE
můžu, ale v podobné situaci jsem už
jako úplný outsider při nástupu do funkce starosty v roce 2014 jednou byl
a dobře vím, že s principy, které
v řízení uznávám, můj přístup funguje. Zkrátka chci
mít okolo sebe ostatní kolegy, kteří mně v kraji pomůžou, kteří výborně
znají své okresy. Mám
to štěstí, že kolegové
z kandidátky přesně tohle splňují, třeba zlínský patriot David Vychytil, zkušený manažer a ekonom. Analytikem našeho týmu je pak
bývalý místostarosta Holešova Radek Doležel a mladou dravost přináší podnikatel a velmi vzdělaný
člověk Tomáš Janča z Uherského Hra-

diště. Na pátém místě kandidátky mám
výborného starostu Valašského Meziříčí, města z našeho okresu, Roberta Stržínka. A na šestém je zase zkušená starostka a krásná
dáma, starostka Otrokovic Hana Večerková,
která tu mužskou pětku hezky doplňuje.
Kam vlastně chcete
Zlínský kraj posunout?
Teď hlavně systematicky analyzujeme
to, co opravdu potřebuje. Jedním z bodů je
zdravotnictví. Jako větší
problém, než jestli opravit starou, či postavit novou nemocnici, se nám
jeví potřeby lidí, personálu, lékařů, zdravotních sester, vybavení
praco-

višť i jejich profesionální vedení. Vůbec
fungování zdravotnictví ve Zlínském
kraji. Zprávy z lékařské komory a z lékařského prostředí všech krajem vlastněných nemocnic jsou hodně znepokojivé. Kraj nemá schválenou koncepci
zdravotnictví a tady nás čeká hodně společné práce. Lékaři odcházejí, neví se,
co má která z nemocnic dělat. To se
musí napravit jako jedna z prvních věcí.
Hodně se nicméně mluví především
o nemocnici Tomáše Bati...
Máme jasné argumenty pro dostavbu interny a akutního příjmu ve stávajícím
areálu. A z ušetřených peněz chceme financovat úplně nové programy na snížení problémů kraje v dalších oblastech.
Co dalšího máte v plánu?
Vadí nám, že mladí lidé odcházejí jinam, hlavně do velkých měst. Potřebujeme také lepší dopravní propojení, aby
tu chtěli investoři vytvářet pracovní místa a podnikat a lidé navíc netrávili zbytečný čas na cestě do práce. Kraj se
musí připravit na stárnutí populace a má
být garantem dostupných sociálních služeb. Nedovolíme privatizaci sociálních
zařízení vlastněných krajem. Je toho
hodně, co je třeba řešit, a vrhnout spoustu peněz a energie jen do jednoho problému, třeba do výstavby nedobře připravovaného a velmi nestandardně
schvalovaného projektu Nové nemocnice v Malenovicích, to podle nás není
dobrý směr. A co je nejdůležitější – kraj
patří lidem a ne jedné osobě, proto chceme lidi vtáhnout do rozhodování o zásadních investicích. Detailně vše představíme ve volebním programu a věřím, že lidé našemu řešení porozumí.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011

ZDRAVÍ
NA VÝCHODNÍ
MORAVĚ

Příloha týdeníku
5plus2 o zdraví
a sociálních
službách

...strany 17 až 28

“HVĚZDA z.ú.“ se představuje

INZERCE

Jsme nezisková organizace se
zaměřením na poskytování sociálních a zdravotních služeb na
vysoce profesionální úrovni. Díky
dvacetileté tradici zaujímáme ve
Zlínském kraji nezastupitelnou
pozici v této oblasti. Od letošního
roku jsme rozšířili své aktivity i do
hlavního města Prahy, kde poskytujeme služby v Domově seniorů
Hvězda.

Naši pracovníci pečují o klienty nejen v rezidentních zařízeních – v hosp
pici a dvou domovech se
zvláštním režimem, ale
také v denním stacionáři pro klienty s mentálním
postižením a duševním onemocněním a v terénu formo
ou
domácí péče a domácí hospicové péče.

e naNaše rezidentní zařízení se
chází ve Zlíně. Zájemci si mohou
vybrat, zda si zvolí klidnější prostředí v městské části Maleno
ovice,
či upřednostní lepší dostupnost
v centru Zlína. Cílovou skupinu tvoří
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením
a senioři.
Denní stacionáře umožňují lidem
s mentálním, tělesným či kombinovaným
postižením aktivní využití volného času

a ro
ozvoj svých dovedností pomocí terapeutických činností –
výroba
a keramiky, malba, hudební
výchova
a apod.
Našim posláním je rozšíření praktického na
aplňování myšlenek humanismu, mezigenerační tolerance, solidarity a ob
bčanského soužití.
Našim prrimárním cílem je poskytovat kvalitní sociální služby a zdravotní
péči a zvy
yšovat kvalifikaci svých zaměstnanců.
Organizace poskytuje své služby
24 hodin denně, nepřetržitě 365 dní
v roce, vla
astní 114 lůžek.
Pyššníme se řadou ocenění,
které
é jsou důkazem kvality poskyto
ovaných služeb. Mezi ně
patřří mezinárodní certifikát
kva
ality ISO 9001:2016, který je
zákkladním metodickým článkem
m všech našich procesů,
standardů a předpisů. Etičnost organizace dokládá ocenění Podnik
Fair play. Samotnou kvalitu poskytovaných služeb dokazuje získání certifikátu
v projektu Značka kvality v sociálních službách s nejvyšším možným hodnocením,
který jsme v roce 2017 úspěšně obhájili.
V letech 2015, 2016, 2017, 2018 organizace získala ocenění Prověřená spo-

lečnost za žádné negativní ohlasy, etiku
v oblasti podnikání a zodpovědný přístup
k závazkům klientů a obchodních partnerů. V roce 2019 jsme získali nejen ocenění,
ale také platinovou plaketu, a to jako jediná organizace na Moravě. A v neposlední řadě jsme v loňském roce získali status
Orlové zdravotnictví, což je spojeno s kvalitou a spokojenými klienty.
Organizace má také řadu zahraničních
aktivit, zaměřených především na výměnu dobré praxe. Spolupracujeme s organizacemi ze Slovenka, Itálie, Německa,
Maďarska a Rakouska.
V roce 2018 jsme vytvořili pro zdravotní
školu ve Zlíně školící středisko v našich zařízeních a v této spolupráci pokračujeme
i v letošním roce.
Více o naší organizaci se dozvíte na
webových stránkách: www.hvezdazu.cz,
kde jsou uvedeny i veškeré kontakty a informace o našich poskytovaných službách.

Péče v domácím
prostředí – sdílená péče

INZERCE

Lidský život se díky stále modernější medicíně prodlužuje, přibývá lidí ve věku nad
80 let, populace stárne. Tím roste počet
lidí, kteří ztrácejí soběstačnost v běžných
životních činnostech a potřebují pomoc
druhé osoby. Podle Výhledu na zdravotní
stav obyvatel Zlínského kraje v roce 2030
zpracovaného prof. Ladislavem Duškem,
ředitelem Ústavu zdravotnických informací
a statistiky ČR, stárne populace ve Zlínském kraji rychleji než populace v České
republice.
Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude
potřebovat péči druhé osoby nebo bude péči sám
poskytovat. Tyto zásadní změny v životě člověka
mohou nastávat postupně nebo přijít náhle, nečekaně jako blesk z čistého nebe. Mnoho rodin se tak najednou musí vyrovnat nejen se skutečností, že jejich
rodinný příslušník trpí nevyléčitelnou nemocí, Alzheimerovou demencí či jinou vážnou chorobou, ale řeší
otázky, jak se o svého blízkého postarat, jak o něho
pečovat, jak ho doprovodit na jeho poslední cestě,
obávají se, jestli domácí péči zvládnou, …? Neví, na
koho se obrátit, komu zavolat, co bude dál? Potřebují radu a pomoc.

Ano, jde o nelehké chvíle, které lze však zvládnout
a řada rodin se o svého blízkého stará a poskytuje
mu maximum. Zajištění kvalitní a důstojné péče klade na pečující osobu velké nároky. Je tedy vhodné,
aby péče nebyla v rukou pouze jednoho člověka, ale
aby se do ní zaangažovaly i jiné osoby. Ideální je tzv.
sdílená péče, tj. kombinace formálních a neformálních zdrojů, kdy je pomoc rodiny, přátel či sousedů
doplněna profesionální odbornou pomocí. Neformální péče je poskytována osobě závislé na podpoře,
pomoci a péči jejími blízkými rodinnými příslušníky,
příbuznými nebo známými. Formální péče je zajištěna profesionálním poskytovatelem sociálních služeb
a poskytuje pestrou škálu nejrůznějších forem a druhů sociálních služeb. Je možné využít ambulantní
služby, kdy klient žije ve svém domácím prostředí
a za službou dochází, případně využije dopravy do
zařízení (denní stacionáře, centra denních služeb,
sociálně-terapeutické dílny, sociální rehabilitace
apod.) nebo terénní služby, kdy je služba poskytována v domácnosti klienta (pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, centra duševního
zdraví aj.). Všechny tyto zainteresované subjekty se
pak společně setkají, dojednají a naplánují, jak bude
poskytování péče probíhat.
Vedle sociálních služeb mohou pečujícím s péčí
o rodinného příslušníka pomoci i služby zdravot-

ní péče, zejména agentury domácí péče zajišťující
ošetřovatelskou péči v domácnosti klienta a domácí
hospicová péče (mobilní hospic) poskytující službu
péče o umírající a jejich rodiny. Mimo tuto domácí
péči může být zdravotní péče poskytována ve vlastním sociálním prostředí klienta realizována i jako návštěvní služba. Návštěvní služba zahrnuje návštěvu
lékaře v domácnosti klienta a je poskytována v případech, kdy je zdravotní stav nemocného přechodně
zhoršený a vylučuje dopravu k lékaři. Potřebu takové
návštěvy určuje lékař a službu hradí pojišťovna. Pokud se senior, nemocný či člověk s postižením není
schopen k lékaři dopravit sám ani za pomoci blízkých (MHD, taxi, vlastní auto, autobusová doprava
apod.) může k přepravě k lékaři a od lékaře využít
dopravní zdravotní službu. Tuto službu předepisuje
a objednává lékař a hradí ji zdravotní pojišťovna.
Domácí péči může rovněž usnadnit využívání
kompenzačních pomůcek, komerčních služeb v komunitě (dovoz obědů, taxi služby, úklidové služby,
rozvážka nákupů, prádelny apod.) a v neposlední
řadě dávkový systém např. v podobě příspěvku na
péči, příspěvku na mobilitu či příspěvku na zvláštní
pomůcku, o které je možno žádat na Úřadu práce.
Může se však stát, že zvládnutí péče již není v domácím prostředí možné, a to i přes všechna možná
přijatá opatření. Zde je na čase zvážit využití pobytových sociálních služeb buď na dobu přechodnou formou odlehčovací pobytové služby, nebo v podobě
trvalého umístění do domova pro seniory, domova
se zvláštním režimem či domova pro osoby se zdravotním postižením.
Co říci závěrem? Péče o blízkou osobu v domácím prostředí je psychicky i fyzicky obtížná, může vyvolat změny v oblasti rodinných vztahů, ekonomické
situace, sociálních vazeb. Často je hlavní pečující
osobou člověk, který je sám již v důchodovém věku,
má svoje zdravotní nebo tělesná omezení nebo
naopak má vlastní rodinu a chodí do zaměstnání.
Proto je nutné podporovat jak rodiny, které dlouhodobě pečují o své blízké a umožnit jim odpočinek
(prevence syndromu vyhoření), tak i využívání sdílené péče a snižovat tak riziko dopadu náročné situace. Nezbytný odpočinek např. v podobě dovolené,

lázeňské péče, kultury apod. či prostor pro vyřízení
osobních záležitostí nabízí již zmiňované odlehčovací služby, které jsou poskytovány formou terénních,
ambulantních i pobytových služeb. Kromě zajištění
kvalitní péče o osobu, o kterou je pečováno, odlehčovací služby poskytují především čas na regeneraci
pečující osobě.
Nepochybnou přednost poskytování péče v domácím prostředí ukázala covidová krize, kdy nemusely
být přerušeny osobní kontakty, tak jak tomu bylo v zařízeních, kdy bylo nutné tato zařízení uzavřít.
Mnozí z nás by rádi žili a dožili v domácím prostředí, které důvěrně znají, obklopeni láskou a blízkými
lidmi. K tomu je potřeba silný a odpočatý pečující
vybavený znalostmi a dovednostmi k bezpečnému
zvládnutí péče v domácím prostředí. Pečující však
potřebuje nejen podporu, ale i ujištění, že je jeho
péče a starostlivost potřebná a smysluplná. Tako-

vou pozitivní zpětnou vazbu se snaží pečujícím předat i Zlínský kraj, který již 4. rokem vyhlašuje anketu
„Ocenění pečujících osob Zlínského kraje“. Smyslem
ankety je zviditelnění a podpoření pečujících osob
ve Zlínském kraji, a to ve dvou kategoriích – pečující
osoba a pěstoun.
Pro více informací o tom, jak zkoordinovat péči
o osobu blízkou, je možné obrátit se na sociální pracovníky obce v místě Vašeho bydliště. K dispozici
je také Katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji:
http://www.socialnisluzbyzk.cz/

Být náhradním rodičem

– pěstounkou, pěstounem nemusí
Služba náhradního rodičovství může pomoci
dětem, které neměly lehký start do života,
potřebují být milovány a patřit ke „svým“ lidem. Potřebují sdílet své starosti i radosti,
moci důvěřovat a mít své místo, kam patří
a kde jsou vždy vítány s otevřenou náručí
a srdcem.
Ve Zlínském kraji jsou aktuálně řádově desítky dívek a chlapců, které by mohly využít
službu pěstounství. Jedná se zejména o děti
starší šesti let, o sourozenecké skupiny,
o děti, které potřebují speciální přístup, či
děti se zdravotním znevýhodněním.

j
A

Cítíte, že jste rodinný typ? Máte rádi nové výzvy? Máte
rádi lidi? Mají druzí lidé rádi Vás? Baví Vás učit se nové
věci? Jste týmoví hráči? Jste pohodáři a umíte pohodu
vytvářet? Berete život s humorem? Dokážete vnímat
svět očima druhého? Máte zájem na tom, aby děti mohly
vyrůstat v milující rodině? Pokud máte pocit, že všechno
tohle se Vás týká, jste pravděpodobně ideální typ pro roli
pěstouna!
Pojďme se nyní společně podívat na příběh jedné pěstounské rodiny a proniknout blíže do služby pěstounství.
Manželé Jochecovi (56 a 58 let) jsou zasloužilými pěstouny. Nabídli svou náruč a lásku dvěma vlastním dětem
a po čase dalším čtyřem dětem, které postupně do své
rodiny přijali. Přijali děti do různé míry intelektově hendikepované, jedno z dětí si prošlo v minulé rodině týráním,
všechny byly poznamenány ústavní deprivací, která ještě
silněji zbrzdila jejich vývoj. Všechny děti přijaté do pěstounské péče proto potřebovaly trpělivý, tolerantní a chápající
přístup. Dnes jsou již všechny přijaté děti dospělé. Tyto
děti si jejich okolí velmi oblíbilo. Samotné děti mají radost,
když mohou někomu pomoci, jsou ochotné a pracovité.
Přistupují k druhým přátelsky a dobře se s nimi spolupracuje. Díky svému hendikepu však budou do budoucna potřebovat podporu a dopomoc při náročnějších aktivitách,
jako je třeba nakládání s většími ﬁnančními obnosy či při
hledání zaměstnání. Je patrné, že v budoucnu bude zapotřebí na děti stále trochu dohlížet, nicméně jak manželé
říkají, nikdy by neměnili. Každý den vidí výsledky své péče
a zažívají smysluplnost a radost z dobře odvedené práce.
Věří, že bez nich by jejich děti nikdy nedokázaly fungovat
v každodenním životě a nemohly by žít téměř samostatný život. V současné době se manželé Jochecovi věnují
institutu pěstounské péče na přechodnou dobu a zajišťují
časově omezenou péči o děti v krizi. Jsou profesionální
a velmi vnímaví k potřebám dětí, a my jsme opravdu rádi
za to, že je můžeme mít v týmu, který ve Zlínském kraji
ohroženým dětem pomáhá.
Na začátek bychom se Vás chtěli zeptat, kde se zrodila myšlenka stát se pěstouny? Co Vás na tuto cestu
přivedlo?
Pěstoun: Oba dva pocházíme z početných rodin. My
jsme byli se sourozenci čtyři. Manželka je ze čtyř dětí. Vždy
jsme si mysleli, že bychom jednomu dítěti někdy chtěli pomoci. Jednomu.
Pěstounka: Takže, když naše děti odrostly, byly větší,
my jsme měli pocit, že ještě máme sílu a chceme tomu
jednomu dítěti pomoci. Ať má lepší start do života a má se
trošku lépe. Syn měl 15, dcera 13 let. Začali jsme se tedy
více zajímat o pěstounskou péči. Nevěděli jsme tehdy,
kam se všude obrátit. Proto jsme navštívili příslušný úřad,
kde jsme si vše zjistili. Zjistili jsme, že to bude dlouhý proces. Postupně jsme přijali do pěstounské péče čtyři děti.

V čem je jiné pěstounství dnes a před lety?
Oba: Ta dřívější doba se s dnešní nedá srovnávat. Tehdy bylo obtížné získávat informace. Ani nebyly informace
o síti pěstounů – neznali jsme nikoho, kdo má dítě přijaté. V tomto směru je to dnes lepší. Je to úplně o něčem
jiném. Dá se celkem jednoduše ta pomoc najít a hlavně
člověk ví, jak s tím má dál pracovat. Tenkrát to nebylo,
vlastně to byl pokus omyl a zdravý selský rozum, co bychom mohli použít, aby to klaplo. Zaměstnávat děti pro
ně nějakou přijatelnou aktivitou, najít jim kroužky. Najít,
v čem jsou dobré, co je zajímá. Dnes je už možnost odborné přípravy na přijetí dítěte do rodiny. My ji absolvovali někdy uprostřed mezi příchody dětí. Myslím si, že ta příprava
byla úplně skvělá.
Pěstounka: My jsme původně nechtěli na přípravu.
Říkali jsme si, na co příprava, když už jedno dítě máme
doma přijaté. Krajský úřad však trval, abychom přípravu
absolvovali. Nemohu si to vynachválit. Užili jsme si to
a vždy jsme se na to moc těšili. Poprvé jsme získali informace, jak pracovat s dítětem s postižením. Ale i když
jsme měli přípravu hotovou, stále jsme potřebovali odbornou pomoc, zázemí, něco kam bychom se mohli obrátit,
když jsme potřebovali poradit. Všechno jsme si museli
hledat sami. Sbírali jsme rady po střípcích. Upřímně současná a minulá doba v oblasti pěstounství vůbec nelze
srovnat. Dnes máte doprovázející organizaci, která stojí
při vás, kope za vás. Cokoliv potřebujete, zvednete telefon
a proberete to s vaší klíčovou pracovnicí. Pokud potřebujete najít odborníky, pomůže vám je hledat. Jsou studnice
informací. Dnešní doba je zkrátka pro pěstouny mnohem
jednodušší. Je také velká potřeba vzdělávat se. V rámci
školení si vybíráte z velkého množství témat, která vás
zajímají, a potřebujete se v nich orientovat.

V
Pěstoun: Absolvujeme mnohem více vzdělávání, než
jako minimum ukládá zákon a vůbec nám to nevadí, jsme
za to rádi, protože je to přínosné. Měli jsme také velké
štěstí na skvělou dětskou lékařku a skvělou sociální pracovnici. Opravdu klobouk dolů. Důvěra k těmto lidem je
opravdu stěžejní. To, že dokáží ochotně pomoci, ale i čloV
věka zkorigovat.
Když byste měli úplnému laikovi přiblížit, kdo je to
vlastně ten pěstoun, co je to za roli, jak byste to popsali?
Pěstoun: V každém případě to musí být člověk, který to chce. Musíte to dělat ze srdce. Musíte chtít v první
řadě pomoci tomu dítěti. Dělat to z přesvědčení, že chci
někomu pomoci se vším všudy, s tím dobrým i tím horším. Nemůžete to dělat pro peníze, nebo že byste se chtěli
ukázat před okolím.
Pěstounka: Pokud to nebudete dělat ze srdce, nebude
to fungovat. Musíte to mít zvnitřněné. Je zkrátka potřeba to dělat s láskou. Každé dítě je nějaké a je potřeba je
přijmout takové jaké je, snažit se mu přizpůsobit, protože
je to pořád jenom dítě. Ne, že ty budeš takový a makový.
Nebudeš, ty jsi zkrátka takový, jaký jsi, a my tě takového
máme rádi. Nemůžeme po něm chtít, když bude temperamentnější, že bude hodný, hezky sedět v koutě.
Zase na druhou stranu, když vím, že hezky zpívá, tak ať
zpívá. Podpoříme ho. Jde prostě o bezvýhradné přijetí. Je
důležité umět dělat kompromisy, ne však velké ústupky,
ale umět se přizpůsobit tam, kde je to potřeba. To je jako
v manželství.
Pěstoun: A je to opravdu jiné, než když vychováváte
vlastní dítě. Člověk nemůže počítat s tím, že to dítě bude
jako vy. Nebude. Není vaše. Musí tam být ta tolerance.
Musíte být schopni vyhodnotit to či ono. Nemůžete srovnávat vaše vlastní dítě a to přijaté.
Vy máte zkušenosti s oběma formami, mohli byste
srovnat klasickou dlouhodobou pěstounskou péči
s pěstounskou péčí na přechodnou dobu?
Pěstounka: V každém případě to dítě, které se dostane do rodiny pěstounů na přechodnou dobu má velké plus
v možnosti rozvoje, v citové vazbě, v zabránění strádání.
Děti, které jsme měli doma na přechodnou dobu, to berou
tak, že byli u nás na prázdninách, jako u babičky a u dědy
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být tak složité

nebo u tety a strýce. My jsme rodina, která pro ně má dveře vždy otevřené i po odchodu, na návštěvu, na prázdniny,
nebo na víkend nebo na výlety. Ten čas, co u nás stráví,
nevnímají jako nějaké utrpení, a ani my to tak nevnímáme.
Rozhodně je to, že přijdou do naší rodiny, mnohem míň
poznamená, než kdyby byly po tu dobu v nějakém ústavu.
Tak to vnímáme my. Pěstoun na přechodnou dobu zažívá
vždy na začátku ten proces adaptace. Pořád myslíme na
to, že je to pro dobro dítěte. Snažíme se vše udělat tak,
aby ta těžká situace byla pro děti co nejjednodušší, aby se
co nejlépe adaptovaly v naší rodině. Snažíme se je hodně
podporovat. A zase na základě zkušeností a také s doprovázející organizací a s odborníky se snažíme sledovat, co
je pro to dítě nejlepší a jakým způsobem postupovat dál,
aby to dítě nemělo pocit, že něco lámeme přes koleno.
Aby to opravdu pro něj bylo jednodušší. I třeba potom
opět navázat kontakt s biologickou rodinou, pokud je to
možné. Snažíme se být vstřícní k rodině dítěte. Je to pro
dítě hodně důležité, jak my se chováme k jeho rodičům.
Když vidí, že u nás má podporu, ale byly bychom negativní
vůči jeho biologickým rodičům, tak to pro něj bude velmi
těžké. Prostě jsou to rodiče, hotovo, ať jsou, jací jsou. Já
se opravdu snažím, když chodíme na kontakty, vycházet
s biologickou rodinou dobře a potažmo i potom, když se
vracíme z těch kontaktů, nemluvit špatně před dítětem.
Vám se nemusí líbit, jak se matka chová k dětem. Ale pro
dítě to jsou pořád rodiče.
Pěstoun: Člověk by nevěřil, jak si malé dítě ty nepěkné
okamžiky dovede uchovat v hlavě a dávat si je za vinu. A je
těžké to dostat z dětské hlavy ven. V rámci možností se
proto snažíme s jeho biologickou rodinou vycházet dobře.
V tomto si myslím, že ta přechodná péče je pro děti přínosná. Určitě i ty naše přijaté děti by byly jinde, kdyby byly
hned v „přechodce“ a nemusely pobývat v ústavu do doby,
než k nám přišly. Pro dítě je velice důležité mít na blízku
malý počet pečujících lidí, na které se může spolehnout.
Co pěstounská péče přináší? Jaká to má pro vás pozitiva?
Pěstoun: To je to vnitřní naplnění. Že chcete, že to
dokážete. Ten pocit, se kterým do toho jdete, že chcete
někomu pomoct, že jste to dokázali.
Pěstounka: Hezké momenty to přináší. Třeba já jsem
dostala na den matek od přijatého syna kytku. Krásnou,
velkou, voňavou. To jsou ty momenty, kdy si řeknete: „jo,

to je ono“. Nemusel by pro ni jezdit, kupovat ji z vlastního
kapesného, nemusel by, ale vzpomněl si. Mohl by někde
utrhnout šeřík, ale ne, on šel a donesl ji: „mamko to je pro
tebe“. Anebo v létě, donesou mi jen tak zmrzlinu, opečou
špekáček, nebo jdou a koupí nám nějaký dáreček. Nebo jedete na výlet a užijete si legraci. I to, že máme větší rodinu,
jak jsme si přáli, je bezvadné.
Pěstoun: Ale má to své hranice, člověk nemůže děti
přijímat donekonečna. Každý by měl vědět, jaké má limity.
Nemyslíme si, že to dobře funguje v rodinách, kde už je
těch přijatých dětí hodně. Měl by být ze zákona daný limit,
který by omezoval počet přijímaných dětí. To už pak není
o výchově a fungování rodiny, to už je potom menší dět-

a hyperaktivní, měl jsem brzy potom autonehodu. Trocha
nepozornosti, unavený, s hlavou plnou starostí. Probudil
jsem se až v nemocnici a uvědomil si, že jsem tím mohl
zničit celou svoji rodinu, sám sebe a ublížit i někomu druhému. Dlouho jsem to držel v sobě, možná to chtělo vzít
na pomoc i odborníka, protože ten první rok byl opravdu
náročný.
Pěstounka: Člověk musí být opravdu odolný a musí
se mít s kým o to podělit. Myslím, že špatně se funguje,
když to člověk nemá komu říct. Mně hrozně pomáhají
setkání s dalšími pěstouny. Když můžeme sdílet, co nás
trápí a podpořit se. Určitě je velmi důležité také průběžné
sdílení mezi partnery.
Pěstoun: My jsme hodně otevření vůči našim dětem.
Počítáme s tím, že se může objevit nějaké zklamání. Ale
zatím nic takového nepřišlo. Opravdu. Jediné negativum,
co jsme zažili, byl večer té nehody, ten úplný začátek, který
byl těžký. Ale jinak žádná další negativa nevidíme.
A na závěr se vás chceme zeptat, co byste poradili
lidem, kteří zvažují, že by se stali náhradními rodiči?
Oba: Pokud chtějí pomoci a otevřít svou náruč, třeba
jen jednomu dítěti, ať jdou do přípravy. S chladnou hlavou, bez počáteční euforie, že zvládnou cokoliv. Není to
procházka růžovým sadem. Můžou nastat různé situace,
ve kterých je ale možno vyhledat pomoc od odborníků na
náhradní rodinnou péči nebo doprovázející organizace.
Vzkázali bychom jim, že stojí za to alespoň zapřemýšlet
nad tím, co by jim to přineslo. Každé dítě by mělo mít možnost prožít hezké dětství!

ský domov. Děti pak přebírají povinnosti rodičů. Přebírají
zodpovědnost za péči o ty mladší děti. To není správné.
Pěstounka: Ani není možné vzít si dítě do péče a počítat s tím, že v osmnácti půjde z domu. Prostě to nejde,
ani vlastní dítě neodchází po dovršení plnoletosti. Jednou
jsou součástí naší rodiny, tak už jí zůstanou napořád.
Nebo že si člověk řekne, že už nemá na péči síly a půjde
od toho. To zkrátka nejde. Chci něco ze sebe předat dětem do dalšího života.
A co pěstounství člověku bere?
Pěstoun: Bere to vaši mentální kapacitu, a je třeba přizpůsobit chod domácnosti přijatému dítěti. Když jsme si
přivezli jedno z dětí, které bylo velice výchovně náročné

Pokud Vás informace o službě pěstounství zaujaly
a chtěli byste podniknout první kroky k náhradnímu rodičovství, nebojte se zeptat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností dle místa vašeho trvalého pobytu.
Pěstounem, pěstounkou se může stát i osoba, která žije
sama.
Více informací k tématu pěstounství a náhradní rodinné péče včetně situace ve Zlínském kraji naleznete na
webových stránkách: https://www.kr-zlinsky.cz/nahradni-rodinna-pece-cl-3031.html.
Dále se můžete obrátit na níže uvedené doprovázející
organizace ve Zlínském kraji, které mají pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

Název organizace, sídlo

telefon

e-mail

web

STROP o.p.s.
Dlouhá 2699, 760 01 Zlín

774 989 439

veronika.hofrova@strop-zlin.cz

www.strop-zlin.cz

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o.
U Náhonu 5208, 760 01 Zlín

577 210 809

info@centrum-poradenstvi.cz

www.centrum-poradenstvi.cz

Rodina sv. Zdislavy, z. s.
Hutisko-Solanec 395, 756 62

724 127 500

Olga.Michutova@seznam.cz

www.rodina-zdislavy.cz

Rodina u nás, z.s.
Poličná 21, 757 01

777 721 683

rodinaunas@gmail.com

www.rodinaunas.cz

Na Dlani, o.p.s.
Štefánikova 5462, 760 01 Zlín

731 918 258

info@nadlani.net

www.nadlani.net

Vlaštovky, z.s.
Komárovice 9, 756 43 Kelč

604 243 812

vlastovky-nrp@seznam.cz

www.vlastovky-nrp.cz

Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z. s.
Jasenice 943, 755 01 Vsetín

605 765 192

mc-vsetin@seznam.cz

www.slunicko-vsetin.cz

Maková, z.s.
Huslenky 554, 756 02 Huslenky

776 285 073

makovaspolek@email.cz

www.makovaspolek.cz

POLYGON bezpečí z.s.,
Slobodova 1323, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

737 527 494

info@polygon-bezpeci.cz

www.polygon-bezpeci.cz
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Život se může změnit
ve vteřině
Cesta z dovolené, sportovní zážitek nebo
práce na domě nebo v zaměstnání může ve
vteřině proměnit náš život nebo život našich
blízkých. Stačí vteřina a stane se úraz, který
má trvalé následky.
Po nutné vysoce specializované péči ve zdravotnickém zařízení mohou osoby trpící organickou
poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku
úrazu nebo cévní mozkové příhody využít pobytovou
sociální službu Domova pro osoby se zdravotním
postižením Kunovice – Cihlářská. Celková kapacita
domova je 57 lůžek, z toho 4 lůžka jsou vyhrazena
pro nepřetržitou specializovanou péči o osoby
ve vigilním kómatu.
Služba je poskytována příspěvkovou organizací
Zlínského kraje Sociální služby Uherské Hradiště, na adrese Cihlářská 526, 686 04 Kunovice.
Více informací získají zájemci na tel. 572 548 812,
e-mailu: vladimira.sevcikova@ssluh.cz, na webových
stránkách organizace www.ssluh.cz či v Registru
poskytovatelů sociálních služeb.

Denní stacionář pro osoby
se zdravotním postižením ve Zlíně
Od 15. června 2020 je v provozu ve zrekonstruovaných samostatných prostorách
východní části Střední zdravotnické školy
a Vyšší odborné školy zdravotnické ve Zlíně Denní stacionář Zlín, určený pro klienty
s kombinovaným či mentálním postižením.
Přestěhováním z původních, nevyhovujících
prostor v ulici Pod Vodojemem získali klienti moderní a plně bezbariérové prostory.
Denní stacionář Zlín s okamžitou kapacitou 15
klientů je určen pro osoby ve věku od 16 let do
64 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby, neboť mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení v kombinaci s tělesným, smyslovým
postižením či stabilizovaným duševním onemocněním. Klientům je služba k dispozici po celý rok
v pracovní dny od 6.30 hod do 16.00 hod. Klienti
si osvojují a opakují činnosti tak, aby je byli schopni samostatně vykonávat. Naučí se připravovat si

stravu, zdokonalovat jemnou motoriku, případně
i pracovat na počítači. Důraz je kladen na zapojení
klientů do společnosti.
Tato ambulantní služba je poskytována příspěvkovou organizací Zlínského kraje Sociální služby
pro osoby se zdravotním postižením, na adrese Broučkova 372, 760 01 Zlín. Více informací
získají zájemci na tel. 604 211 752, e-mailu: reditelka@hradek-radost.cz, na webových stránkách

organizace www.hradek-radost.cz či v Registru
poskytovatelů sociálních služeb.
Investiční akce je součástí projektu „Optimalizace vybraných sociálních služeb Zlínského kraje“. Jedná se o první ze čtyř částí projektu, který
bude trvat do poloviny roku 2023 a je zaměřen
na zkvalitnění i dalších služeb poskytovaných
organizací. Projekt je spolufinancován z fondů
Evropské unie.
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Sociální služby Uherské Hradiště,
přípěvková organizace,
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště

Organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, p. o. je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, která se zaměřuje
na poskytování pobytových sociálních
služeb. V rámci své činnosti nabízí tyto
typy služeb:
Domovy pro seniory - Uherské Hradiště,
Buchlovice, Uherský Ostroh, Nezdenice
Služba je určena pro seniory, kteří jsou zcela nebo částečně nesoběstační, částečně si nezajistí základní a jiné
životní potřeby a vyžadují péči, kterou jim rodina ani jiné
terénní nebo ambulantní sociální služby nejsou schopny
zajistit. Domovy pro seniory poskytují svým uživatelům
sociální a zdravotní péči, která odpovídá jejich zdravotnímu stavu a jejich potřebám, a to nepřetržitě 24 hod.
denně. V rámci využití volného času pomáháme neustrnout, ale rozvíjet činnosti, kterým se senioři věnovali před
příchodem do domova. Prožití klidného podzimu života
v laskavém prostředí s péčí kvalifikovaného personálu je
smyslem těchto služeb.
Domovy se zvláštním režimem - Uherské
Hradiště, Buchlovice, Nezdenice
Cílovou skupinu domova se zvláštním režimem tvoří
lidé, kteří z důvodu onemocnění (např. Alzheimerovou
demencí, vaskulární demencí a podobné typy demence)
nejsou schopni sami o sebe pečovat. Pro trvalé změny

ných vztahových vazeb a umožnění takového způsobu
života, který jim ulehčí obtížnou cestu s duševní nemocí.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Velehrad – Vincentinum, Velehrad Buchlovská,
Staré Město, Kunovice Na Bělince, Kunovice
Cihlářská, Uherský Brod, Chvalčov, Zborovice,
Medlovice, Kvasice
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se
poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu svého zdravotního postižení, převážně mentální postižení. Jejich životní situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
V současné rychle se měnící společnosti se proměnují i potřeby lidí v oblasti sociálních služeb. Je objektivní
skutečností to, že celorepublikově se snižuje počet osob,
které potřebují celodenní pobytovou službu typu domov
pro osoby se zdravotním postižením, snižuje se počet zájemců o tento typ služby. Důvodem je nízká porodnost,
současná prenatální diagnostika a rozvinuté jiné formy
celého sociálního systému. Došlo také ke zvýšení příspěvků na péči, což umožnilo pečujícím osobám poskytování

zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu a péči
jiné osoby. Tato podpora a péče jim nemůže být zajištěna
jiným způsobem (rodinou, pečovatelskou službou, osobními asistenty apod.).
Domov se zvláštním režimem Kvasice
V rámci tohoto domova yytváříme bezpečné a vstřícné
místo lidem, kterým život s duševním onemocněním
z okruhu psychotických a afektivních poruch neumožňuje žít běžným způsobem života, protože potřebují trvalou
podporu, pomoc, péči. Podporujeme zachování přiroze-

ným jako my ostatní? V celé zemi a také ve Zlínském kraji
začaly vznikat chráněná bydlení jako pobytové sociální
služby pro právě takové lidi. Do domovů pro osoby se
zdravotním postižením jsou v současné době přijímáni
jen lidé s vysokou mírou podpory.
Některé domovy v rámci organizace poskytují specializované oddělení, např. DOZP Staré Město (tato služba má
vytvořeno oddělení pro osoby s poruchou autistického
spektra a pro poruchy chování), DOZP Kunovice Cihlářská
(zde je vytvořeno specifické oddělení pro poskytování sociální služby osobám ve vigilním kómatu), DOZP Kunovice Bělinka (zajištěna pobytová sociální služba pro děti se
zdravotním postižením).
Chráněné bydlení- Luhačovice, Uherský Brod,
Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice,
Jarošov, Boršice, Kroměříž, Morkovice
Posláním služby chráněné bydlení je poskytnout nezbytnou pomoc a podporu lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením.
Uživatelé potřebují nízkou a střední dopomoc ze strany
pracovníků, v přirozeném prostředí malých domácností.
Pracovníci pomáhají uživatelům zajišťovat chod domu,
pomáhají při nácviku péče o domácnost, jako je vaření,
nakupování nebo úklidy. Zvládání každodenních činností
pomáhá uživatelům k větší samostatnosti. srovnatelně se
svými vrstevníky. Zvyšování dovedností uživatelů otevírá
i možnost pracovního zařazení. Velkou odměnou i zadostiučiněním je, když můžeme průběžně sledovat pokroky
v osobním rozvoji jednotlivých uživatelů. Na podzim letošního roku se připravuje otevření služby chráněné bydlení v Nedakonicích a v Bystřici pod Hostýnem.
Odlehčovací služba – Velehrad

péče postiženým v domácím prostředí v mnohem větší
míře, než tomu bylo v minulosti.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou zapojeny do procesu transformace. Co znamená slovo transformace pobytových služeb? Je to změna, jak žít způsobem života, který se nejvíce přibližuje běžnému životu
ve společnosti. Této změny jsou schopni lidé, kteří mají
lehké či středně těžké postižení a potřebují pouze nízkou
nebo střední míru podpory od pracovníků. Jsou samostatní ve více činnostech a někteří z nich potřebují třeba
jen dohled. Nač takové klienty„držet“ v ústavní péči? Proč
jim nepomoci zlepšit jejich život, aby jej žili životem běž-

V objektu Velehrad Salašská byla od 1. 5. 2020 zprovozněna odlehčovací služba. Tato služba je registrována do 31.
12. 2020. Vznikla v souvislosti s nouzovým stavem ČR,
protože v době nouzového stavu došlo ve Zlínském kraje
k uzavření cca 80 ambulantních sociálních služeb a současně pobytové sociální služby, např. domovy pro seniory, nepřijímaly nové klienty. V řadě případů tak vznikla
mimořádně obtížná situace v rodinách při péči o své blízké. Pro řešení těchto situací vznikla odlehčovací služba
Velehrad - Salašská.
Ing. Marie Fremlová, ředitelka
Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.
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„

Náhradní péče? Možností je víc
Ve Zlínském kraji je
okolo 500 pěstounských
rodin. Celkem mají
v péči 700 dětí. Lidé
využívají i příbuzenskou
péči či osvojení.

J

ednou ze základních funkcí rodiny je zabezpečit péči o děti a jejich výchovu. V případě, že rodina
nemůže, nechce nebo není schopna tuto
svoji základní funkci vykonávat, je optimálním řešením náhradní rodinná péče,
která má vždy přednost před ústavní výchovou.
Možností, jak zajistit náhradní rodinnou péči, je více. „Mezi instituty patří
osvojení, příbuzenská nebo nepříbuzenská pěstounská péče, pěstounská péče
na přechodnou dobu, poručenství nebo
svěření dítěte do výchovy jiné fyzické
osoby. Poslední alternativou řešení výchovných poměrů dítěte je ústavní výchova,“ vysvětluje krajská radní odpovědná za sociální služby Michaela Blahová.

Do uvedených forem péče může být
dítě umístěno pouze na základě rozhodnutí soudu.
Výjimkou jsou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kam děti mohou být umístěny na žádost rodičů, dítěte, orgánu sociálněprávní ochrany i na
základě rozhodnutí soudu. „Ve Zlínském kraji funguje jedno takové zařízení a v současnosti je v něm umístěno
osm dětí,“ doplnila Blahová.

Osvojení neboli adopce
Je možné u dětí, které jsou „právně volné“, což znamená, že rodiče buď dali
sami souhlas s osvojením dítěte, nebo
soud rozhodl o tom, že souhlasu rodičů
není třeba. Osvojitelé se stávají rodiči
dítěte se všemi právy a povinnostmi,
jsou zapsáni do rodného listu dítěte.

Klasická pěstounská péče
Pěstouny se obecně stávají lidé kolem
čtyřiceti let se svým biologickým nebo
adoptivním dítětem. Vnímají, že už naplnili svoji rodičovskou potřebu, ale
mají kapacitu na výchovu dalšího.

Pěstouny se
stávají lidé
kolem 40 let. Vnímají,
že už naplnili svoji
rodičovskou potřebu,
ale mají kapacitu na
výchovu dalšího.
Pěstouni jsou odpovědní za výchovu
dítěte, ale na rozdíl od osvojitelů rozhodují pouze o běžných záležitostech
v jeho životě. Rodiče mají zachovánu
rodičovskou odpovědnost.
„Ve Zlínském kraji je zhruba pět set
pěstounských rodin, které se starají
o sedm stovek dětí,“ bilancuje Blahová.

Příbuzenská pěstounská
péče
Žadatelé neprocházejí procesem posuzování. Podávají žádost o svěření nezletilého příbuzného přímo k soudu, který
sám vede dokazování a rozhoduje

o tom, zda tento příbuzný či příbuzní
(prarodiče, teta apod.) jsou výchovně
způsobilí.
Po soudním rozhodnutí mají tito příbuzní shodné povinnosti i práva jako nepříbuzní pěstouni.

Pěstounská péče
na přechodnou dobu
Jedná se o časově omezenou péči, například z důvodu, že rodič ze závažných
důvodů, jako je autonehoda, hospitalizace nebo výkon trestu, nemůže o dítě řádně pečovat.
Přechodných pěstounů se využívá
dále v případech, kdy se rodiče svého dítěte vzdají při porodu nebo jsou děti vloženy do babyboxu. Ve Zlínském kraji je
zaevidovaných 27 rodin pěstounů na
přechodnou dobu. Aktuálně mají v péči
23 dětí.
V roce 2019 byly umístěny do osvojení čtyři děti ze Zlínského kraje a dvě
děti z jiných krajů. Do dlouhodobé pěstounské péče osm dětí (a další jedno z jiného kraje) a do pěstounské péče na přechodnou dobu bylo svěřeno celkem 25
dětí.
(ks)

INZERCE

Městská nemocnice s poliklinikou je regionální nemocnice, která provozuje
lůžkovou následnou péči a ambulanci rehabilitace již 20 let.
K dispozici máme 3 samostatná následná oddělení s celkovou kapacitou 90 lůžek.
Pacienti jsou přijímáni k hospitalizaci na základě telefonického doporučení praktického nebo odborného ošetřujícího lékaře nebo jsou přijímáni z akutních oddělení okolních nemocnic, jako jsou např. interna, chirurgie, ortopedie, neurologie aj.
Personál pečuje zejména o pacienty:
• po ortopedických a po chirurgických operacích (po totální endoprotéze, po úrazech)
• s nedostatečnou sebeobsluhou, s poruchami výživy, s inkontinencí apod.
• s chronickými onemocněními (infuzní terapie),
• s dekubity, s nehojícími se ranami, s bércovými vředy,
• po cévních mozkových příhodách a s dalšími neurologickými onemocněními
• v terminálním stádiu onemocnění
Pokoje jsou pro dva pacienty a na všech jsou k dispozici televizory. Od roku 2017 jsou
všechny pokoje vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky. V průběhu hospitalizace probíhá u pacientů pravidelná rehabilitace formou individuálních a skupinových

cvičení, kterou zajišťují dle indikace lékaře kvalifikovaní fyzioterapeuti a pomocné
rehabilitační sestry. K rehabilitaci jsou k dispozici motodlahy, thera-trainery, přístroje
k elektro a magnetoterapii a spousta dalších rehabilitačních a polohovacích pomůcek.
V průběhu hospitalizace je pacientům k dispozici nemocniční kaple, v pátek je nemocničním kaplanem uskutečňována bohoslužba slova.
K dispozici je zdravotně-sociální pracovnice, která může pacientovi a rodinným příslušníkům pomoci s vyhledáním a zajištěním navazujících sociálních služeb. V rámci
následné péče jsou provozována čtyři sociální lůžka, která slouží po ukončení hospitalizace pacientům, kteří z důvodů nepříznivé sociální situace, dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti v základních denních činnostech
vyžadují pomoc jiné fyzické osoby a nemají příbuzné, kteří by tuto pomoc zajistili.

Volná pracoVní Místa:

Všeobecná sestra, sanitář, fyzioterapeut

KOntaKtní údaje:
Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
tel.: 572 629 215, 572 629 111, e-mail: reditel@nemub.cz; vrchni@nemub.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace

INZERCE

Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod
Kontakt: Ing. Marie Vaškovicová, ředitelka organizace
Tel.: 572 612 578, 739 573 473, E-mail: marie.vaskovicova@ssub.cz, www.ssub.cz

"Pomáháme lidem v řešení jejich nepříznivé sociální situace"
Příspěvková organizace SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ
BROD poskytuje své služby
již od roku 2005 a jejím zřizovatelem je Město Uherský
Brod. Organizace zajišťuje
poskytování pečovatelské
služby, denního stacionáře,
nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi. Mimo jiné má na
starosti provoz domů s pečovatelskou službou v Uherském Brodě.
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
Posláním služby je podporovat klienty v činnostech, které
zvládají sami, a pomáhat jim
v činnostech, které již sami nezvládnou. Služba svou činností
u klientů napomáhá k jejich co
nejdelšímu setrvání v domácím
prostředí. Dále služba podporuje
aktivní spolupráci při péči o klien-

také mohou být nápomocní s náplní
volného času.
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Podporujeme rodiny s alespoň jedním dítětem do 18 let věku v Uherském Brodě a okolí, ve kterých je
ohrožen vývoj dětí. Tyto rodiny motivujeme a aktivizujeme ke změně,
např. v chodu domácnosti, v rodičovském chování, při hledání bydlení, zaměstnání apod.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

ta s jeho rodinou a jinými osobami nebo službami.

dosažené dovednosti a schopnosti.

DENNÍ STACIONÁŘ
UHERSKÝ BROD
Zajišťujeme péči lidem, kteří jsou
z důvodu mentálního, tělesného
nebo kombinovaného postižení
částečně nebo úplně závislí na
pravidelné pomoci jiné osoby.
Těmto lidem pomáháme zvládat
základní životní potřeby, snažíme
se udržet, případně rozvíjet jejich

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
UHERSKÝ BROD
Jedná se o bezplatnou sociální službu určenou dětem a dospívajícím.
Služba je prevencí vysedávání na
lavičkách, vandalismu, záškoláctví
nebo konﬂiktů se zákonem. Pracovníci pomáhají dětem a mládeži překonávat složité životní období, ale

ve středu 23. 09. 2020
od 10:00 do 17:00 hodin
U Žlebu 1066 v Uherském Brodě
Přijďte si prohlédnout zrekonstruované prostory budovy pro sociální bydlení, kde zároveň
vzniklo zázemí pro Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi.

Pečovatelská služba

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

• Pomáháme hlavně seniorům,
osobám zdravotně postiženým a rodinám s vícerčaty při
každodenních činnostech.
• Pomoc poskytujeme v přirozeném prostředí – přijedeme
k vám domů.
• Nabízíme pomoc při hygieně,
zajištění a podávání jídla,
zajištění nákupů a pochůzek,
pomáháme při úklidu domácnosti, zajistíme praní prádla apod.
• Službu poskytujeme denně včetně sobot, nedělí a svátků
od 6 do 22 hodin.

• Požadujeme, aby se rodiče
na řešení problému aktivně
podíleli.
• Pracujeme převážně v přirozeném prostředí – přijedeme
k vám domů.
• Službu poskytujeme bezplatně, v pracovní dny v době od
7.00 do 17.00 hodin.

Denní stacionář Uherský Brod

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

• Zajišťujeme klientům setkávání s vrstevníky v příjemném
prostředí, kde mají možnost
trávit čas aktivně a zábavně.

• Poskytujeme pomoc a zázemí dětem a mládeži od 6 do
20 let.

• Poskytovanou službou umožňujeme pečujícím osobám
chodit do práce, odpočinout
si nebo si zařídit věci, které
potřebují.
• Službu poskytujeme v pracovní dny
v době od 7.00 do 16.00 hodin.

• Službu poskytujeme bezplatně
v pracovní dny v odpoledních
hodinách.
• Anonymní služba bez jakékoliv
registrace!
• Najdeš nás na instagramu a facebooku:
www.instagram.com/nzdm_srumec
www.faceook.com/nzdmsrumec
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Zábava s náhradními prarodiči
Čím dál víc organizací v Česku se snaží o propojení
nejmladší a nejstarší generace. Funguje seznamka
i skupiny „pohádkových“ babiček a dědečků.

S

enioři míří do školek jako náhradní babičky a dědečkové. Děti zase
do domova důchodců, kde starším lidem vynahrazují vnoučata. Organizace se takto snaží opět spojit ty nejstarší s nejmladšími. Podle sociologů si totiž tyto dvě generace přestávají rozumět.
S tím souhlasí i ředitelka organizace
Mezi námi Kateřina Jirglová, která podporuje setkávání všech věkových generací. „Vztahy mezi seniory a těmi nejmenšími se postupně vytrácejí. Je to dáno migrací, spousta rodin s dětmi se stěhuje
do měst a prarodiče zůstávají na vesnicích, tím pádem kontakt mezi nimi už nemůže být tak častý. Někteří senioři zůstanou sami a odloučeni od rodin, protože
jim třeba syn nebo dcera odjedou do zahraničí studovat a už tam zůstanou,“ potvrzuje.
Děti se tak přestávají se svými prarodiči vídat, starší lidé zase ztrácejí kontakt
s nejmladší generací, která jim mnohdy
dodá potřebnou chuť do života. Organizace Mezi námi chce podpořit pravidelné kontakty mezi nejstarší a nejmladší
generací.
„Pomáháme organizovat více programů, kdy se snažíme vyplnit chybějící
kontakt seniorů s dětmi s cílem, aby se
děti od starších něco naučily a vzájemně
se obohacovali,“ přibližuje Jirglová. A
dodává, že bezprostřednost obou skupin
dělá z mezigeneračních setkání vždy unikátní a emotivní zážitek.
Hlavními aktivitami neziskové organi-

zace jsou programy Povídej a Přečti. V
programu Povídej organizace pořádá
pravidelná setkání. Děti z mateřských
škol chodí do domovů seniorů a společně s babičkami a dědečky se navzájem
inspirují a mají spoustu témat, která spolu probírají.
„Povídají si třeba, jak to bylo dříve a
jak je to dnes. Vtipný byl nedávný rozhovor téměř devadesátileté babičky s pětiletou slečnou o tom, které už vypadalo
více zubů,“ líčí Jirglová.

Pohádkové čtení
Dalším programem je Klub pohádkových čtecích babiček a dědečků. V tomto programu senioři naopak chodí do
školek číst dětem pohádky. „Často jde o
to se společně zastavit, najít si čas a klid.
U knížky je pohodová chvíle, obě skupiny si mohou vychutnat okamžik, kdy
jsou spolu,“ popisuje ředitelka organizace Mezi námi.
V současné době už organizace sdružuje 99 mezigeneračních skupin, jubilejní stá je doplní v září. Na Vysočině zatím působí jedna skupina v Jaroměřicích
nad Rokytnou a pět v Třebíči. Do programu jsou zde zapojeny tři mateřské školy, jedna základní a jeden dětský klub.
Jsou však i další organizace sdružující
seniory předčítající dětem v mateřských
školách. Jedním z projektů kampaně
Celé Česko čte dětem je také Babička a
dědeček do školky. Senioři docházejí do

Mezigenerační setkání přinášejí unikátní a emotivní zážitky. Bezprostřední
jsou při nich děti i senioři.
FOTO | ARCHIV ORGANIZACE MEZI NÁMI
mateřských škol a před spaním dětem
čtou v pohádkovém plášti. Později si s
nimi třeba i povídají. A zároveň si tak
předávají hodnoty.

Unikátní seznamka
O kontakt s dětmi mají zájem i seniorské
organizace. Důchodcům, kteří se nemohou z různých důvodů pravidelně setkávat s vnoučaty, totiž kontakt s nejmenšími chybí. „Loni jsme vyráběli dřevěné
kolébky a chodili jsme je spolu s bonbony rozdávat dětem. Děti ze školek mají
na našich akcích často zpívají nebo tan-

cují,“ vyjmenovává předsedkyně krajské organizace Senioři ČR Pavla Radová.
Unikátním projektem je i mezigenerační seznamka, kde si osamělí senioři
mohou najít třeba náhradní rodinu s
vnoučaty, rodina naopak babičku na výpomoc. Neúplné rodiny jsou totiž podle
šéfa Spolku 90 Jana Lormana, který
webovou službu seniorium.cz provozuje, na obou koncích – ve věku kolem třiceti let i ve stáří. „Mnohem větší problém než nedostatek peněz, který trápí
mnohé staré lidi, je samota a opuštěnost,“ přibližuje Lorman.
(ks)
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KUPON
NA SLEVU
při nákupu

-20

BOLEST NOHOU?
To nemusí být váš případ

%

spf2008

Lze uplatnit, když jeho kód
spf2008 zašlete spolu
s objednávkou 1 páru
vložek. Můžete objednávat telefonicky, emailem,
nebo přes E-shop. (kód
vložte do kolonky Název
v plňování Faktuﬁrmy při vy
račních údajů). Objednávku
vložky vy
v řizujeme zasláním poštou na dobírku.
Cena 1 páru vložek po
slevě je 990.- Kč vč.
poštovného. Vaše úspora
činí ca. 300 Kč. Akce platí
do 31. 9. 2020.

Bolesti nohou
a dolní končetiny
Objevte symptomy, příčiny
a řešení vašich onemocnění
4 cm šířka paty [mm]

Velikost obuvi

Obkreslete si patu nohy
na papír a zašlete nám
šířku paty podle obrázku
a velikost vaší obuvi spolu s objednávkou. Vložky
si vyberte podle našeho
webu, nebo nás kontaktujte a my vám poradíme
s výběrem vhodné vložky
do vaší obuvi.

S každým krokem zatížíte nohy dvakrát
vice než je vaše tělesná hmotnost. Bez
správného tvaru a podpory pod nohama,
stres a napětí v nohou se může rozšířit
na vaše kotníky, kolena, kyčle, záda, ramena i krk.
Když přidáte jako přirozenou podporu
nohou tvar Superfeet, poskytnete nohám
pohodlí a podporu kterou postrádáte.

Obrázek ukazuje místa na noze, kde se mohou vyskytnout při vašich aktivitách bolesti s těmito příznaky:
1-Mortonův neurom (pálení nebo bolest v přední části chodidla); 2-Bolest Achilovy šlachy; 3-Iliotibiální syndrom
(bolest na vnější straně kolena; 4-Zánět okostice; 5-Bolest v přední části kolena (běžecké koleno); 6-Metatarsalgie (bolest přednoží v oblasti nártu a plosky nohy; 7-Bolest paty Plantární fascie (syndrom patní ostruhy).
Superfeet eliminuje nebo výrazně minimalizuje symptomy těchto bolestí. Řešení spočívá kromě přirozené
podpory díky tvaru v lepší distribuci tlaku na plosku nohy, ve stabilitě nohy zapouzdřením paty do misky
vložky, v tlumení nárazových sil na patu, v účinné kontrole valgozity a pronace vedoucí k lepší symetrii těla
při chůzi či běhu.
DOKTOR DOPORUČUJE TVAR VLOŽEK SUPERFEET

Garance vrácení peněz do 60 dní v případě nespokojenosti s produktem.

Více informací o vložkách na našem webu nebo na https://www.facebook.com/SuperfeetCZ

Footstudio; Ing. M. Borský, Sídlo: Vavrečkova 7029, Zlín; M: 603 822 482, E: mborsky@proteching.cz, W: www.superfeet.cz
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Experti pečují
o duševní zdraví

V

íc než 160 lidí s psychickým onemocněním využilo služeb Centra duševního zdraví v Kroměříži. Zařízení, které nabízí ambulantní a
terénní odbornou pomoc, vzniklo před
rokem, aby se péče o tyto pacienty přesunula z psychiatrických nemocnic do
jejich přirozeného prostředí.
Další takové pracoviště v regionu funguje v Uherském Hradišti, kde ho zřizuje tamní Charita. Jde o první vlaštovky
státní reformy psychiatrické péče.

„

Podařilo se
zachytit
dosud neléčené lidi,
kteří mohli být
potenciálně nebezpeční
sobě nebo okolí.
Novou službu zaštiťuje zlínské Centrum služeb postiženým (CSP) společně
s kroměřížskou Psychiatrickou nemocnicí. Vytvořili tým čítající šestnáct lidí
– psychiatry, psychology, specializované sestry či sociální pracovníky. A za
první rok existence si ověřili, že myšlenka funguje správně.
„Podařilo se zachytit dosud neléčené
lidi, kteří mohli být potenciálně nebezpeční sobě nebo okolí,“ sdělila vedoucí
sociální pracovnice CSP Silvie Romanová.

Naprostou většinu klientů pak tvořili
lidé, jejichž zdravotní stav se zhoršoval.
Na přijetí u svého psychiatra by ale
mohli čekat i měsíce. V několika případech, především u nově podchycených
pacientů, byla hospitalizace nutná. Devadesát procent z nich se však s pomocí
odborníků mohlo zaléčit doma.
„Lidé službu přijali velmi kladně, je
to pro ně pomoc a možnost, jak se obejít
bez pobytu v nemocnici,“ dodal ředitel
CSP Milan Antoš.
V praxi to vypadá tak, že klient kontaktuje centrum telefonicky nebo mailem a domluví se, zda je schopen přijít
osobně. Třeba lidé, kteří se léčí se schizofrenií, se cíleně učí rozpoznat blížící
se ataku nemoci, aby dokázali reagovat
včas.
Pokud člověk sám přijít nedokáže, vyráží za ním domů tým specialistů. Druhou možností je, že na klienta upozorní
rodina nebo lidé z jeho okolí.
„Stalo se, že nám volali sousedé
muže, jehož chování bylo problematické pro celý panelák. Nikdy dřív se neléčil a jeho stav se zhoršoval, podařilo se
ho ale stabilizovat,“ popsal Antoš.
Spojení zdravotníků a sociálních pracovníků je nezbytné kvůli tomu, aby šlo
řešit situaci nemocného v celé šíři.
Lidé s psychickým onemocněním se
dostávají do sociálně obtížných situací.
Udržet si bydlení, vyřídit sociální dávky nebo pomoc terapeutů bývá nad jejich síly a často padají do dluhových
pastí.
(ks)

PŮJČUJEME

kompenzační
pomůcky
•

KOMPENZACE

• nemoci
• zhoršení zdravotního stavu

• ZVýšENÍ POCitU JistOtY
• na přechodnou i delší dobu

AtRAKtiVNÍ POMŮCKA – RiKšA
Název pochází z japonského složení slov - člověk, síla, vozidlo. Dopravní
prostředek (elektrokolo), kdy je dopomocí lidskou silou poháněn vozík,
který slouží pro umístění jednoho či dvou osob. Rikšu si mohou zapůjčit
na projížďky okolím Otrokovic rodinní příslušníci našich uživatelů i široká
veřejnost pro své blízké.
CENÍK PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
KOMPENZAČNÍ POMŮCKA

CENA/ DEN

mechanický vozík

10 Kč

chodítko nízké – pevné s předními
kolečky

4 Kč

chodítko nízké – s kolečky(venkovní)

5 Kč

chodítko vysoké - s kolečky

6 Kč

WC křeslo - pevné

3 Kč

WC křeslo - s kolečky

4 Kč

postel polohovací - elektrická
montáž a demontáž

20 Kč

ZÁLOHA

DOPRAVA

3 000 Kč

500/500 Kč

antidekubitní matrace s přístrojem

10 Kč

zdravotní matrace k lůžku

5 Kč

poplatek za odvoz či dovoz

10 Kč / km

rikša pro veřejnost / uživatelé

200 Kč / 1 hod
(za každou další 150 Kč / hod)

2 000 Kč

Kontakt: 774 558 171, 773 558 103

www.senior-otrokovice.cz

OBJEDNEJTE SI
TÝDENÍK 5PLUS2
www.5plus2.cz/schrankovne
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Charita Zlín
P O S K Y TO VAT E L S O C I Á L N Í C H A Z D R AV O T N Í C H S LU Ž E B O D R O K U 1 9 9 1

terénní pečovatelská služba I domácí zdravotní a hospicová péče
ambulantní centrum denních služeb pro seniory Domovinka I
odborné sociální poradenství vč. oddlužení I pobytový azylový dům
pro dospělé s dětmi I podpora pečujících I duchovní opora I
kompenzační pomůcky...
Charita Zlín • Burešov 4886 • 760 01 Zlín
E: info@zlin.charita.cz • T: +420 603 491 601

www.zlin.charita.cz
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Buben či dešťová hůl. Hudba léčí
Ve zlínském Alzheimercentru klientům pomáhá muzikoterapie. Přináší uvolnění a hlubokou relaxaci

D

opoledne se věnuje dětem v dětské skupině Brouček, kde je těm
nejmladším zhruba 18 měsíců.
Od nich pak přejde na druhý konec života. Klientům zlínského Alzheimercentra nabízí Magda Blahová pravidelné lekce muzikoterapie. „Lidé se při hudbě
uvolní a dostanou se do stavu hluboké
relaxace,“ říká.
V centru pracuje jako dobrovolník tři
roky a nedávno za svou službu získala
celostátní ocenění v rámci projektu Dobrá duše.

Hudba uvolňuje
svalové napětí
„Dělám to pro lidi, zároveň ale pro
sebe. Nabíjí mě to a nutí stále se učit,“
uvažuje Blahová. Hodiny připravuje
dvě – pro klienty ležící i pro ty, kteří se
zvládnou sami zapojit. U obou muzikoterapie vyvolává pozitivní reakce.
„I lidé, kteří už běžně nemohou komunikovat, najednou navazují oční kontakt, rytmicky pohybují rukama nebo
nohama, vykouzlí úsměv. Nebo třeba
odkašlávají, což je důležité. Díky hudbě
se jim uvolní svalové napětí,“ popisuje
Blahová a je znát, že z toho má radost.

Znát noty ani ovládat
nástroj není potřeba
Lidé z druhé skupiny s ní aktivně hrají.
Nemusí znát noty ani umět na něco hrát.
Blahová používá netradiční perkusní nástroje, jako je například buben djembe,
rámový buben, tibetské misky, kartálky, balafon nebo třeba dešťová hůl.
INZERCE

Magda Blahová (na snímku) využívá k terapii netradiční perkusní nástroje. Například buben djembe, rámový buben,
tibetské misky, kartálky, balafon nebo třeba dešťovou hůl.
FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA
„Je to jako hudba z nebes,“ hodnotila
zvuky, které tyto nástroje vydávají, jedna z klientek. Podstatné je, že při hraní
střídají levou a pravou ruku, tedy propojují obě mozkové hemisféry.
Blahová se začala celostní muzikoterapii naplno věnovat před pár lety, kdy
absolvovala třísemestrální studium celostní muzikoterapie u doktora Lubomíra
Holzera.

Ten působí v Institutu celoživotního
vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Studovat začala jako čerstvá penzistka.
„Bavilo mě to a myslela jsem si, že si
budu hrát pro sebe,“ vzpomíná. Pak ale
přišla nabídka na spolupráci od Alzheimercentra a tím se jí otevřel nový směr.
Alzheimercentrum ve Zlíně je součástí celostátní sítě zařízení, která se specia-

lizují na péči o lidi s demencemi. Ocenění Dobrá duše loni získali hned dva dobrovolníci, kteří v něm působí. Kromě
Blahové si komise všimla také Josefa
Přikryla.
I ten pojal svou činnost s originalitou. Věnuje se udržování moravských lidových tradic a s klienty centra tak vyřezává píšťalky nebo třeba plete pomlázky.
(ks)

HUDEBNÍ IMPULSY

Horák Čichal Sporák...
rodiny, a proto nepřekvapí, že i on studuje pedagogickou fakultu. Hraje na kytaru a klavír a tvrdí, že kromě písničkaření
prý také vystupuje se swingovým sdružením s pozoruhodným názvem Pavouk
čichá salám. Nejspíš to má co dělat
s jeho občas používaným uměleckým
pseudonymem Čichal Sporák.
Komický pseudonym souvisí s tím,
jak se Horák snaží stylizovat na pódiu.
Sám se pasuje do role mimoně, kolem
kterého se odehrávají trapasy, jejichž je
aktivním účastníkem. Taková koncepce
trochu připomíná americké grotesky
z konce dvacátých let minulého století.
Historky, o nichž zpívá v písničce Rande, jako kdyby z nich vypadly.

JOSEF VLČEK

M

ichal Horák toho má ve dvaadvaceti hodně za sebou. Už
v roce 2013 vyhrál festival
Czech Talent Zlín a do povědomí veřejnosti se dostal v druhé polovině roku
2018, kdy se jeho klip Hej, teto stal nejoblíbenější písní na českém YouTube.
Loni před Vánocemi mu vyšlo první album Michalovo cédéčko a ve chvíli, kdy
na internetu kulminuje popularita jeho
nové písničky Rande, se stal jedním
z Hvězdných moderátorů Rádia Impuls.
Vypadá to jako kdysi známé písničkářské sdružení Šafrán po pětačtyřiceti
letech. Ať už Pokáč, Voxel nebo Michal
Horák toho mají dost společného. Vyrostli na Krylovi, Hutkovi, Nohavicovi
a Plíhalovi a jejich písničky se dají okamžitě rozeznat podle svérázného humoru. To, co je na jejich skladbách nejvíce
inspirující, je láska k češtině. Zacházejí
s ní s drzou hravostí, libují si v nečekaných slovech a neobvyklých rýmech.
Horák je zatím posledním přírůstkem
této generační party. Pochází z učitelské

„Rande s Alicí v pivnici přes ulici šlo
v pohodě, dokud jsme byli o vodě. Pak
začly lítat tequily, prej abychom se sblížili, pak probudil jsem se jen ve svý košili. (U Billy.)“
Písničkář Michal Horák vydal nové
album a moderuje s Voxelem v Rádiu Impuls.
FOTO | IMPULS

Debut Michalovo cédéčko je výrazně ovlivněn školním a studentským prostředím. Když se objevil klip na písnič-

ku Je to tak, kterou nahrál s dětským
sborem, začalo se o něm psát jako o pokračovateli Svěrákových a Uhlířových
písniček pro celou rodinu. Horák si ale
všímá také vysokoškolského prostředí.
Jeho album je takových písniček plné
a Vysokoškolský song, Zejtra mám
zkoušku nebo populární dueto Netuším,
koncipované jako rozhovor mezi studentem a profesorem, tvoří páteř desky. Obsahují spoustu zajímavých perel a postřehů. Třeba pedagog, kterého na desce i v klipu představuje Pokáč, pronáší
v písničce inspirující myšlenku: „Člověk musí občas bruslit, i když je na plovárně.“
Podle výběru témat, která Horák na
svém albu probírá, se zdá, že jeho hlavní inspirací je a bude prostředí, v němž
žije. Díky tomu, že se dnes objevuje
o víkendech spolu s Voxelem v Rádiu
Impuls v roli milionového moderátora,
se možná dočkáme i písniček z rádiového světa. V sedmdesátých a osmdesátých letech to byla na americké scéně
celkem běžná záležitost, proč to tedy
znovu neoživit?

INZERCE

Větší komfort i soukromí nabídne pacientům
Nová nemocnice ve Zlíně – Malenovicích
Celkem 919 lůžek v pěti nadzemních podlažích, jednolůžkové
pokoje s vlastním sociálním zařízením, přes 30 lékařských odborností, parking, téměř o dvě třetiny více zeleně než v současné KNTB i bezprostřední napojení na veřejnou dopravu – to vše
nabídne nová nemocnice ve Zlíně – Malenovicích, jejíž výstavbu
připravuje Zlínský kraj. Pro stavbu nové nemocnice už má vykoupené pozemky a momentálně probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace. Se stavbou chce kraj začít nejpozději koncem
roku 2022.

nižší nároky na energie,“ uvedl hejtman Jiří Čunek s tím, že výhodou bude i návaznost záchranných složek na urgentní příjem,
větší bezpečnost pacientů i personálu a zároveň možnost řešit
protiepidemiologická opatření na nejvyšší úrovni.

Výhodou lokality v Malenovicích je dojezdová vzdálenost, návaznost na dálnici, výborná dostupnost městskou hromadnou i železniční dopravou. Zatímco současný areál je roztažený v délce
téměř 1 kilometru, a tuto trasu musí pacient za léčbou absolvovat
mnohdy několikrát, v nové nemocnici to bude pouhých 263 metrů, což zásadně urychlí pohyb pacientů i všechny zdravotnické
procesy.
Nová moderní nemocnice ve Zlíně-Malenovicích je koncipována
do uzavřeného celku, což je současný světový trend výstavby nemocnic. Bude to několik vzájemně propojených budov, umožňujících pohyb ´suchou nohou´. „Odpadne tak nekomfortní transport
pacientů z jednoho pavilonu na druhý, v dešti nebo mrazu, jak
se to teď v Baťovce běžně děje. Monoblok navíc zajistí vynikající
návaznost na laboratorní a výzkumná pracoviště a má i výrazně

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

Tel.: 724 286 137

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

Úplné oddělení nemocničního
a ambulantního provozu
Objekt nemocnice je promyšlen tak, aby se hospitalizovaní pacienti prakticky nesetkávali s ambulantními a nestávalo se, že vedle
ambulantního pacienta stojí vozík s člověkem v těžkém stavu.
Čekárny budou podstatně prostornější, díky prosklení a dennímu
světlu.
V nové nemocnici budou pro všechny pacienty jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. „V Baťovce jsem mnoho let
pracovala a z osobních zkušeností dobře vím, co je důležité jak
pro zdravotnický personál, tak hlavně pro pacienty. I já, jako potenciální pacient, budu velice vděčná za jednolůžkový pokoj, kde
budu mít své soukromí a klid a kde mě taky bude moci navštívit
rodina i přátelé,“ řekla Karla Vrlová, bývalá vrchní sestra z KNTB.
Pro zdravotníky bude velkou změnou centrální příprava léčiv pro
konkrétní hospitalizované přímo v nemocniční lékárně, čímž se
zefektivní medikační proces a sestry se budou moci o to víc věnovat pacientům.
Pohodlné parkování i klidová zóna v zeleni
Projekt počítá s dvěma parkovacími domy s kapacitou celkem
1400 míst a samozřejmostí bude i možnost zaparkovat hned
u úrazové ambulance, porodnice i dalších budov. Parkování bezprostředně u vstupu budou moci využívat jak zaměstnanci, tak
pacienti i návštěvníci. V široké ulici dělící nemocnici od sídliště
také vznikne příjemná klidová zóna v zeleni pro relax, včetně kaváren i dalších služeb.
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Polský básník Julian Tuwin: Tulák je člověk, který by se nazýval turistou, ...

Tajenka: ...kdyby měl peníze.

INZERCE

ZKD SUŠICE, DÁVÁME PŘEDNOST ČESKÝM VÝROBKŮM

COOP GRILOVÁNÍ
29. 7. - 11. 8. 2020

ŠPEKÁČKOVÝ
PIKANTNÍ TOČENÝ SALÁM
ÁM
KRAHULÍK
100 g

12

90

PILSNER URQUELL
světlý ležák
6x0,5 l

16990
56,63 Kč/ 1 l

BIRELL
vybrané druhy
plech
0,5 l

16

90

33,80 Kč/ 1 l

KOŘENÍ AVOKÁDO
grilovaný sýr 20g
grilovaná zelenina 30g
krkovička 30g
žebírka s medem 30g

11

90

od 39,67 Kč/ 100g

JIHOČESKÝ SYREČEK
měkký zrající sýr
90 g

2190
24,33 Kč/ 100 g

UHLÍ DŘEVĚNÉ
BRIKETY DŘEVĚNÉ
2,5 kg

6990
27,96 Kč/ 1 kg

6590
26,36 Kč/ 1 kg

Zlínský kraj
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Originální včelín slouží ke zdravotním terapiím i výukovým programům, kdy mohou zájemci pozorovat život včel skrz prosklené úly. Majitel kurovického lomu
Martin Zelina (snímek vpravo dole) tak rozšířil přírodní památku o další ekologickou zajímavost.
FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

Dýchejte úl, lákají v Kurovicích
V kurovickém lomu
vyrostl unikátní včelín.
Má prosklené úly
a lehátka, na nichž
návštěvníci vdechují
léčivé včelí výpary.
ONDŘEJ HOLUBEC
KUROVICE | Originální včelín nově vyrostl v areálu kurovického lomu. Vznikl
na odlehlejším místě, schovaný mezi
stromy, pár set metrů nad vodní plochou.
Oválná budova je unikátem – návštěvníkům totiž nabídne otevřený pohled do
včelích úlů, relaxaci i terapii vhodnou
pro léčbu dýchacích obtíží. S nápadem
vytvořit včelín přišli majitel lomu Martin Zelina a včelař David Hrubý.

„O včelstva tu pečujeme už řadu let.
Pravidelně tu pořádáme Festival pro čolka, kde jsme včely ukazovali dětem.
Ale přemýšleli jsme, jak jim odhalit ještě víc,“ přiblížil Zelina.
Vznikl tak neobvyklý koncept. V budově jsou totiž čtyři prosklené úly, kde
mohou zájemci práci desetitisíců včelek
detailně pozorovat. Vevnitř jsou také lehátka určená pro odpočinek.
„Jde o formu apiterapie, což je léčba
pomocí včel a včelích produktů. V našem případě využíváme jako léčivou látku výpary z úlů,“ vysvětlil Zelina.
Směsice odpařených látek z medu,
propolisu, larev, pylu, mateří kašičky,
silic a dalších neznámých látek totiž
proudí do interiéru. „Doporučují se třičtvrtěhodinové terapie, kdy lidé leží,
vdechují tyto látky. Schválně k tomu nepouštíme žádnou hudbu, slyšet je jen
bzučení včel.“
Úlový vzduch podle odborníků pomá-

há například při bronchitidě, astmatu,
alergiích, ale také migrénách či stresu.
O vhodnosti takové léčby by se však člověk měl nejprve poradit s lékařem. Včelí vzduch se doporučuje i proto, že vnitřní prostor úlu je sterilní. Včely totiž vše,
co se dovnitř úlu dostane, oblepují slabou vrstvou propolisu a z úlu hned odnášejí veškeré nečistoty.
Sezení ve včelíně není k dispozici
každému návštěvníkovi lomu, ale je potřeba se na něj nejprve objednat.
„Je to jedna ze součástí našeho konceptu, kdy nechceme lidem představovat lom jen jako místo ke koupání, ale
jako místo určené k enviromentálním
vědám a náklonnosti k přírodě,“ míní
majitel přírodní památky.
Ten zároveň počítá s tím, že včelín budou navštěvovat děti z mateřských i základních škol. Díky pohledu přímo do
úlu mohou na vlastní oči pozorovat, jak
včely pracují, jak se vyvíjí a obměňuje

jejich populace nebo jak vzniká včelí
dílo.
„V části úlu fungují včely v klasických rámečcích, část je ponechána na divoko. Včely jsou tu teprve přes dva měsíce a už lze krásně pozorovat, jak včelstva mohutní a úly se zaplňují,“ popsal
Zelina.
Zároveň se podle něj taky dá předpokládat, že zdejší včely budou produkovat výborný med.
„Je to velice pestré prostředí, lipové
a akátové stromy, nedaleko jsou polnosti, přímo před úlem jsme vysadili záhon
trvalek,“ zmínil Zelina, který má s lomem i další velké plány.
V příštím roce by ve svahu nad jezírkem měla vyrůst budova ekocentra s občerstvením, výstavními prostory, přednáškovou místností i pokoji pro ubytování. Součástí bude devatenáctimetrová
rozhledna, z níž bude možné pozorovat
areál lomu i okolní krajinu.

Otravní komáři. Město je hubí postřikem
OTROKOVICE | Nadměrné množství
komárů trápí letošní léto obyvatele Otrokovic. Radnice proto bojuje proti dotěrnému hmyzu postřiky. Zatím poslední
provedla v minulém týdnu, aby ochránila návštěvníky festivalu Otrokovické hudební léto.
Přemnožení komárů souvisí s deštivým počasím. „Příčinou jsou zejména
červnové srážky, kdy voda zaplavila četné plochy a příležitostné tůně. V nich če-

kaly na vodu tisíce nakladených vajíček
a z nich teď vylétají mraky komárů,“
upozornila mluvčí Otrokovic Romana
Pastuszková. Střídání tepla a dešťů je navíc ideálním podhoubím pro tvoření nových ohnisek.
Nejpostiženější lokalitou je část
Baťov, která je obklopená vodními plochami. Město už zareagovalo sérií postřiků a další chystá v průběhu prázdnin
v návaznosti na počasí. Při postřiku se

využívá lehká eko mlha, která funguje
jako nosič chemické látky. „Je nutné
zdůraznit, že se zásahem hubí pouze létající stadium komára a účinek je pouze
krátkodobý, protože komáři z okolí
v krátké době přesídlí zase do města. Letos je jich hodně, takže úbytek po akci
je málo patrný,“ vysvětlila Marie Zahradníčková z odboru rozvoje města.
Velké problémy s komáry mají letos
v Jihomoravském či Olomouckém kra-

ji. Na území Zlínského kraje však hygienici zatím kalamitní stav neevidují.
„V posledních letech dochází ke kalamitnímu výskytu komárů v lokalitách
postižených povodněmi či záplavami.
Mimo tyto oblasti jsou však komáry téměř pravidelně sužováni lidé žijící
v okolí lužních lesů a soutoků velkých
řek a jejich slepých ramen,“ sdělila Renata Skaličková z Krajské hygienické
stanice ve Zlíně.
(oh)
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Házenkáři se vrací do Evropy
Překvapivý tah zuberských házenkářů. Po devíti letech se přihlásili do evropských pohárů
PETR FOJTÍK
ZUBŘÍ | V předchozích sezonách měli
několikrát možnost zahrát si evropské
poháry, ani jednou ji však nevyužili. Házenkáři Robe Zubří kývli až letos. Paradoxně když se to vůbec nečekalo. V sezoně, před kterou ztratili řadu zkušených hráčů, a hlavně sezonou, kterou
ohrožuje pandemie covidu-19.
„Jdeme do toho s rizikem, že se může
hrát bez diváků nebo EHF pohár zruší.
Ale věříme, že se situace uklidní,“ pronesl sportovní ředitel klubu Josef Mazáč.
Obavy z možné koronakrize přebila

touha po atraktivních zápasech. V Zubří
dodnes vzpomínají na sváteční duely
proti německému Lemgu či maďarskému Veszprému.
„Evropské poháry se tu dlouho nehrály. Pro naše fanoušky a diváky z okolí
jsme sem chtěli pohár zase dostat,“ připomněl Mazáč, že Zubří se naposledy
v Evropě představilo v sezoně 2011/12,
kdy smolně vypadlo v osmifinále Vyzývacího poháru s portugalským Sportingem Lisabon.
Valašský klub si v minulosti vyzkoušel všechny evropské klubové soutěže –
kromě Vyzývacího poháru také nejprestižnější Ligu mistrů, Pohár vítězů

pohárů nebo Pohár EHF. Letos se přihlásil do EHF European Cupu, který je pokračovatelem Vyzývacího poháru.
Ten je sice v hierarchii EHF až třetím
v pořadí, po letošní reorganizaci soutěží
a drastické redukci počtu účastníků
v Lize mistrů však bude mnohem lépe
obeslaný než v předchozích ročnících.
„Na naše extraligové poměry bude
kvalita obrovská,“ upozornil nový trenér Zubří Michal Tonar.
Jméno soupeře pro druhé kolo se dozvědí 1. září, v osudí budou kluby z 23
zemí včetně české extraligy. Kromě
Zubří ji budou reprezentovat Karviná,
Dukla a Nové Veselí.

„Hlavně se chceme vyhnout mužstvu
z Ruska,“ zmínil Mazáč přes dva tisíce
kilometrů vzdálený Saratov.
Soupeř zn. ideál? „I s ohledem na dojezdovou vzdálenost třeba rakouský,“
uvedl Tonar. Nejen on bere poháry zejména jako vítanou zkušenost pro mladé hráče.
„Je to pro ně obrovská šance. Můžou
se jim otevřít dveře do světa,“ řekl křídelník Miroslav Jurka, který si s francouzským St. Raphaëlem zahrál Final 4
Poháru EHF. „Jsem rád, že si poháry zahrajeme, ale na druhou stranu vím, že to
může být pro klub ekonomicky náročné.“
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Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

500 až 1500 Kč za váš vrak

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

Odvoz ZDARMA.

Dobrotice 776 719 631

Výrobní závod ve Valašském Meziříčí

Jsme součástí mezinárodní společnosti, která se již více než 40 let zabývá
vývojem a výrobou zvukově-izolačních produktů pro automobilový průmysl.

Brankář Milan Malina patří k pamětníkům posledního vystoupení házenkářů
Zubří v evropských pohárech.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Hledáme vhodné kandidáty na pozice:

Dělník - PlaStikář

• Práce na vypěňovacích linkách ve třísměnném provozu.

VeDoucí SklaDu

• Komplexní vedení skladu a expedice.

ProjektoVý Manažer

• Poradenství pro naše klienty při organizaci, plánování a realizaci
rozvojových projektů
naBíZíMe:
• Zázemí stabilní zahraniční společnosti
• Zaměstnání v perspektivním oboru
• Zajímavé mzdové ohodnocení
• Příspěvek na dopravu a stravování, firemní autobus
• Dovolená navíc v závislosti na délce pracovního poměru
• Zdravotní volno
• Vánoční bonus
• Odměny za přesčasovou práci nad rámec Zákoníku práce
• Zvýhodněný telefonní tarif
• Nástup možný ihned
Více informací na: www.formschaum.de/cs/
Nabídky se strukturovanými životopisy zasílejte na
e-mail kkrcova@formschaum.de, nebo na níže uvedenou adresu
Baur Formschaumtechnik s.r.o., Personální oddělení
Solární 870, 757 01 Valašské Meziříčí, Telefon: 777 065 696

„Poháry? Valil jsem oči!“
ZUBŘÍ | Věděl, že vedení klubu zvažuje účast v evropských pohárech. Přesto
ho přihláška do Evropského poháru
EHF překvapila.
„Nevím, jak reagovali spoluhráči
v kabině, když jim to předseda pan Dořičák oznamoval, protože jsem byl zrovna v práci. Ale když jsem se to dozvěděl, že do toho jdeme, tak jsem vyvalil
oči,“ přiznává brankář Milan Malina;
spolu s křídelníky Tomášem Mičkalem
a Miroslavem Jurkou jediní tři hráči aktuálního kádru, kteří zažili poslední vystoupení házenkářů Zubří v evropských
pohárech v únoru 2012.
Upřímně, asi jste s Evropou nepočítal, že?
Vedení to slibovalo a dodrželo. Ale že
se klub v téhle nelehké době přihlásil, je
pro mě velké překvapení. Uvidíme, co
nám to přinese. Doufejme, že to dopadne dobře.
Těšíte se?

Evropské poháry jsem měl rád. Člověk
se podíval někam jinam, vyzkoušel si
házenou, která se hraje jinde. Jeden týden jsme byli ve Slovinsku, pak jsme
jeli do Lisabonu. Bylo to zpestření.
Tehdy jste s házenou začínal. Hrát
v Evropě, to musela být motivace.
Evropské poháry znamenaly velký přínos. Jak pro nás mladé hráče, kteří jsme
si mohli osahat evropskou házenou, tak
pro mužstvo celkově. Kolikrát jsme potkali soupeře, kteří měli vyšší kvalitu
než extraligové týmy. Česká soutěž pro
nás byla potom o něco lehčí. Pokud poháry klapnou, tak to pro nás bude výhodou také v letošní sezoně. Budeme mít
měřítko proti jiným mančaftům, potkáme se s jinou kvalitou.
Utkat se můžete s kluby z 23 zemí.
Máte před losem speciální přání?
Soupeře jsem nestudoval, ale vím, že se
kluci v kabině bavili o Islandu. A tam
bych se rád podíval.
(fop)

