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OKAY.CZ
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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V Klenové nahlédnete pod povrch

Příští vydání
14. srpna

Výstava Pod povrchem ze sbírek Galerie Klatovy je o prázdninách k vidění na zámku v Klenové na Klatovsku. Expozice
zobrazuje díla domácích umělců ze 70. a 80. let minulého století.
FOTO | PETR ERET, 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

Nemocnici chybí lékaři

O část pacientů se kvůli personální krizi musejí starat v Klatovech či ve Stodu
JAROSLAV NEDVĚD
DOMAŽLICE | Domažlická nemocnice, která spadá pod Plzeňský kraj, se delší čas potýká s personálními problémy.
Chybí jí lékaři na interním oddělení,
kde proto není schopná zajistit provoz
akutních lůžek. V nemocnici se sice podařilo v červenci obnovit provoz na jednotce intenzivní péče (JIP), ale personální krize trvá. O část pacientů, kteří měli
ležet v Domažlicích, se starají nemocnice v Klatovech a ve Stodě.
Krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková (ČSSD) uvedla, že obnovením provozu JIP jim může Domažlická
nemocnice trochu ulevit. Personální problémy nemocnice v Domažlicích trvají

už dlouho. Vystupňovaly se na konci
dubna kvůli odchodu dvou lékařů z interního oddělení. Šéf Nemocnic Plzeňského kraje Marek Kýhos při posledním jednání zastupitelů kraje připustil,
že situace na interně v Domažlicích je
už rok nestabilní a označil ji za velmi
křehkou. Uvedl, že odchod dvou lékařů
způsobil, že oddělení není z hlediska
lůžkové péče provozuschopné.
Krajský zastupitel ČSSD, ředitel fakultní nemocnice Václav Šimánek upozornil, že už loni s dalšími zástupci fakultní nemocnice upozorňovali bývalého hejtmana Josefa Bernarda a vedení
Nemocnic Plzeňského kraje, aby situaci
Domažlické nemocnice řešili. „Protože
se vědělo o hrozbě personální krize,“

řekl. S výzvou prý ale neuspěl. Před
prázdninami museli kvůli potížím Domažlické nemocnice zastupitelé kraje
schválit celkem tři miliony na příspěvky pro Mulačovu nemocnici a nemocnici v Sušici, za to, že pomůžou během
čtyř měsíců zmírnit důsledky výpadku
na interně v Domažlicích. Přebírají totiž
některé pacienty, kteří by jinak mířili
do Klatov nebo do Stodu.
Šéf Domažlické nemocnice Petr Hubáček tvrdí, že za chybějící lékaře shání
náhradníky. „Je jich rozjednaných celkem šest,“ uvedl. Připomíná, že ambulantní je péče zajištěná. „Internisty
máme nonstop ve službě, pouze akutní
lůžková péče je omezená,“ uvedl.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

AUTEM K MOŘI

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

SLAVNÉ FILMOVÉ PÁRY

Kopecký a Zázvorková: proč
byli manželé jen rok
...str. 11
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V Domažlicích po dlouhých
letech zase začali vařit pivo
Nové kulturní centrum
nabídne knihovnu i
několik expozic.
LADISLAV VAINDL
DOMAŽLICE | Je to výjimečný projekt,
který svým rozsahem a záběrem zřejmě
nemá v kraji obdoby. Po letech příprav
a náročné rekonstrukci začalo veřejnos-

Historie
domažlického
pivovaru

Pivovar byl založený v roce 1341,
pivo se ale v Domažlicích vařilo
již dříve. V 16. století se v
písemných zprávách uvádí již
šest pivovarů a zlatavý mok byl
vyvážen i do zahraničí.
■ Domažlický pivovar byl
postaven v poslední dekádě 19.
století. Tehdejší pražská firma
Novák a Jahn dokončila v roce
1892 varnu a o čtyři roky později
i sladovnu. Díky dalšímu
rozmachu pivovarnictví byly po
přelomu století dostavěny ještě
sklepy nebo kotelna. K útlumu
potom dochází 1. světové války,
kdy byl pivovar v Domažlicích
dokonce na několik měsíců
uzavřen.
■ V roce 1919 je zapsán jako
Obecní pivovar v Domažlicích a
výroba se rozbíhá jen pomalu.
Roku 1936 se název mění na
Pivovar města Domažlic. V
poválečných letech je areál
opraven a modernizován.
■ Po znárodnění spadá do
podniku Západočeské pivovary
a v 80. letech minulého století se
stává součástí podniku Plzeňské
pivovary s.p. Právě z této doby
pocházel také komín.
■ V roce 1994 přechází pivovar
pod Plzeňský Prazdroj a.s. V
roce 1996 je ale pivovar v
Domažlicích uzavřen. Zanikají
tak originální značky Purkmistr,
Prior nebo Radní.
■ V roce 2002 se chátrající objekt
stává majetkem města a na jaře
2004 začíná být demolován,
aby ustoupil supermarketu.
Rozebrán je i komín. Zůstává
pouze původní sladovna, nová
sladovna a hvozd.
■

V Domažlicích otevřeli nové kulturní centrum, jehož součátí je i minipivovar.
ti sloužit multifunkční kulturní centrum
Pivovar Domažlice.
Na návštěvníky tady čeká hned několik atrakcí a postupně budou vznikat
nové.
„Ve zrekonstruované historické budově sladovny z konce 19. století se nachází galerie Hvozd s prosklenými lávkami, komunitní centrum, taneční sál,
klub, knihovna se vzdělávacím centrem, minipivovar s pivnicí a restaurací.
V podkroví bude od příštího roku zpřístupněna expozice Pozor hranice! Historie hrou,“ uvedl vedoucí Městského informačního centra Domažlice Josef Babor.
V suterénu je ještě místo pro pivovarnickou expozici. V ní budou moci návštěvníci od příštího roku za prosklenou stěnou sledovat celou technologii
výroby piva.
Náklady na přestavbu objektu se pohybují okolo 140 milionů korun. Město
peníze čerpá hned z několika dotačních
titulů.
První dva jsou projekty Vzdělávací
centrum knihovna a Komunitní centrum Domažlice. Ty jsou spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
Expozice Pozor hranice! Historie
hrou a Příběh domažlického pivovaru

zafinancují peníze z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl.
Velkou událostí je i to, že se do Domažlic po čtyřiadvaceti letech vrací pivovarnictví. V minipivovaru, který je
součástí kulturního centra Pivovar, v
těchto dnech zraje Domažlická 10°, 11°
Čerchov a Domažlická 12°. Na mnohasetletou tradici vaření piva v Domažlicích, která začala už v roce 1341, navazují sládci Jana Müllerová, David Bierhanzl a Bohuslav Hlavsa. Poté co skončil pivovar v Koutě na Šumavě, půjde o
jediného výrobce zlatavého moku v domažlickém okrese. Pivnice své první
hosty přivítá ve standardním režimu právě dnes.
Provozovatelem restaurace je domažlická společnost DEJSI Catering s.
r. o. Rozhodli o tom domažličtí radní.
,,Proces výběru nájemce začal výzvou na webu města a úřední desce, na
kterou reagovali dva zájemci. Následně
nastínili své představy, které byly projednány na mimořádné radě města. Radní si pak nechali týden na rozmyšlenou
a na následném jednání rozhodli o uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí
pachtovní,“ uvedl místostarosta Stanislav Antoš.
Slavnostní otevření prostor se odehrálo už minulý čtvrtek, kdy jim požehnal
biskup plzeňský Tomáš Holub. Slav-

FOTO | 2x PETR ERET, MAFRA

nost doprovodila Konrádyho dudácká
muzika. Zájemci si mohli prohlédnout
vnitřní prostory zrekonstruovaného areálu včetně zázemí minipivovaru nebo
prostory knihovny.
Ta se potom ke standardnímu provozu vrátí od 3. srpna, od kdy ji budou
moci opět navštěvovat čtenáři.

Centrum má i svou restauraci.

Domažlicko a Klatovsko

31. července 2020 5

Kraj opět ožil divadlem

Nemocnici chybí
lékaři
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Oblíbený festival Divadelní léto se uskutečnil navzdory vládním opatřením

Petr Hubáček řekl, že od 7. července
je znovu v provozu šest lůžek na jednotce intenzivní péče. Domnívá se, že to
může odlehčit zejména Klatovské nemocnici, která převzala nejvíc pacientů
z domažlické interny. „Pomáháme ostatním nemocnicím také se zajištěním následné doléčovací péče pro pacienty. A
pokud by třeba v Klatovech potřebovali
uvolnit místo na jipce, můžeme vzít pacienta k nám,“ sdělil.
Radní Stárková doufá, že se akutní
lůžkovou péči na interně Domažlické
nemocnice podaří obnovit. Domnívá se,
že ke stabilizaci je zapotřebí sehnat alespoň tři lékaře. I Stárková ale přiznává,
že dlouhodobé řešení personální situace
Domažlické nemocnice se bude hledat
těžko.
„I když se lékařům nabízí k pronájmu rodinné domky a dobré finanční
podmínky, tak se tam velmi těžko shání,“ sdělila.
Podle neoficiálních informací zaměstnanců krajských nemocnic vede personální nouze v Domažlicích k tomu, že
jsou tam lékařům nabízené výrazně vyšší platy, než by dostali jinde.

LADISLAV VAINDL
PLZEŇSKÝ KRAJ | Festival Divadelní
léto pod plzeňským nebem se kvůli pandemii musel výrazně uskromnit, přizpůsobit program, délku trvání i počet míst
v hledišti.
Díky těmto změnám bylo možné festival uskutečnit a od 8. do 27. července se
organizátorům podařilo úspěšně odehrát všechna představení i doprovodný
program. Diváci si spolu s herci užívali
obnovenou premiéru i pět repríz komedie Švanda dudák s Ondřejem Rychlým
v titulní roli a také tři večery s pozoruhodnou autorskou novinkou Poslední
zrnko písku, kterou pro festival nastudovali studenti DAMU, Činohra 16-20.
Nechyběl ani tradiční příměstský divadelní tábor.
Divadelní léto se v regionu stalo jednou z prvních akcí po koronavirové divadelní pauze.
Akce tentokrát zavítala také na Domažlicko.
Představení Poslední zrnko písku totiž bylo součástí festivalu Barokní dech,

Studentské představení Poslední zrnko písku se uskutečnilo nejen v Plzni
ale také ve Všekarech.
FOTO | ARCHIV DIVADELNÍHO LÉTA
který se odehrál v neobvyklém prostředí poutního kostela sv. Barbory ve Všekarech u Holýšova. Autorská inscenace

vytvořená divadelními studenty zkoumá především touhu po změně a strach
z ní.

INZERCE

Hledáme do našeho týmu v Kladrubcích

účetní / účetního
Libujete si ve světě čísel?
Zakládáte si na precizně odvedené práci?
V oblasti účetnictví se cítíte jako ryba ve vodě?

PAK PÁTRÁME PRÁVĚ PO VÁS!
Očekáváme:

Nabízíme:

. zodpovědný přístup
. ochotu se učit
. týmového ducha
. schopnost udržovat
pořádek a mít přehled
. znalost účetní

. jasná pravidla pro Vaši práci
. důkladné zaškolení
. zázemí stabilní ﬁrmy na trhu
. moderní zázemí se skvělým
kolektivem
. za dobré výsledky dobré
platové ohodnocení

problematiky

Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete nám svůj strukturovaný
životopis na e-mailovou adresu: jana.jirincova@klaustimber.cz,
nebo volejte +420 777 099 189.

TĚŠÍME SE NA VÁS
Kladrubce 1, 335 44 Kasejovice

I

+420 371 519 050

I

klaustimber@klaustimber.cz

I

www.klaustimber.cz
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Česká republika

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

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

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

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

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

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

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

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

BALENÍ

osoba/den

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

59,90

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

ilustrační foto

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

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
MAX.

FOTO | ARCHIV MAFRA

9,90
13,90�

PŘI
KOUPI
1 KS
1 bod
navíc

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

28%

49,90
89,90�

1 ks 6,24 Kč

63/70PD

44%

LAMBRUSCO
EMILIA
bílé,
červené,
růžové
0,75 l

1PD = 3,16/2,84 Kč

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

1 l 53,20 Kč

199,299,-�

33%

39,90
69,90�

42%

OKURKA
SALÁTOVÁ
1 ks
PAPRIKA
BÍLÁ
volná
1 kg

27,90
39,90�

30%

9,90
14,90�

33%

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

Okouzlující Rab,
staré město.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gottwald? Palmy i Stalin

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

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

Hácha v brdských lesích

Zápotockého zámeček

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

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

CHIV MAFRA A REPRO iDNES.cz

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

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

INZERCE

LÉTO NA
JIŽNÍ MORAVĚ
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Česká republika

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)

Česká republika
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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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„Nová doprava v kraji? Pouze
falešné PR současné koalice“
Je prvním náměstkem
plzeňského primátora.
Teď se Roman Zarzycký
stal v barvách hnutí ANO
i kandidátem na post
hejtmana. A hodlá řešit
mimo jiné také kritickou
situaci v krajské dopravě.
Kde vidíte největší problém?
Téma dopravy je velmi složitá a pro rozvoj kraje klíčová problematika. Předně
je třeba zdůraznit to, co si mnoho představitelů Plzeňského kraje neuvědomovalo, či jen nechtělo uvědomit a řešit.
Doprava v kraji nebo ve městě se nedá
organizovat jen na území jednoho samosprávního celku. Pro efektivní fungování je zásadní vzájemná provazba veškerých dopravních toků, tím i všech navazujících procesů. Jistě zde neříkám nic
nového o tom, že na kvalitě dopravy je
závislý veškerý ekonomický rozvoj celého regionu, přičemž si dovolím zdůraznit slovo celého. Je tedy nejvyšší čas
začít bořit „hradby“ mezi městem a krajem – a je jedno, ze které strany se na ně
dívám – a veškerou problematiku včetně té dopravní řešit nikoli podle vlastnictví území, ale podle skutečných přepravních potřeb a skutečné poptávky bez
ohledu na často zkreslené zájmy jednotlivých zainteresovaných stran.
Co konkrétně máte na mysli?
Směřuji tím k větší provázanosti jednotlivých druhů mobility města a kraje. Pokud řeším problém neprůjezdnosti města pouze v hranicích samotného města
a nechci si připustit a zároveň se snažit
i řešit problémy dojíždějících z území
kraje, nikdy nedosáhnu kýženého cíle.
Zde se pomalu dostávám k aktuálnímu
problému s nedobře zvládnutou změnou linkového dopravce.
Povídejte...
Pokud se v rámci poskytované a zaběhlé služby provádí jakákoli změna, musí
to být změna se stoupající kvalitou. Pokud však proběhne ne zcela úspěšně,
zcela zákonitě se to projeví v chování
obyvatel, a to tím nejhorším možným
způsobem. Cestující utečou do aut a nikomu už se nepodaří všechny vrátit zpět
do veřejné dopravy. Bude to stát jen další obrovské úsilí a nemalé peníze, které
budou investované do kvalitativních pa-

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

První náměstek plzeňského primátora Roman Zarzycký se stará i o městské
společnosti, včetně dopravních podniků.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
rametrů poskytované služby tak, aby
běžný zákazník byl motivován k tomu
opustit pohodlí osobního automobilu.
Co momentálně nefunguje?
Zpoždění, neobsloužené zastávky, neznalost trasy i tarifů, případně zrušené
spoje. To jsou jen některé ze závad, kterých se dopouštějí řidiči nového dopravce. Jsem si vědom, že nejde o jednoduchý projekt a že každá taková zásadní
změna s sebou přináší určité porodní bolesti. S přibývajícím časem jsem ale
čekal postupné odstraňování různých
chyb a nedokonalostí. Opak je pravdou.
Čím dál častěji slýchám stížnosti na kvalitu nového dopravce jak od samotných
cestujících, tak i od představitelů jednotlivých obcí, na které se jejich obyvatelé
obracejí. Mám konkrétní případy z Kralovic, Žihle, Manětína, Kyšic, Červeného Hrádku, z nástupního terminálu v Šumavské a tak bych mohl pokračovat.

A v čem je podle vás příčina?
Jednoznačně v informacích. V kraji
máme nový a kvalitní vozový park, ale
tomu neodpovídá dostatek kvalitního
personálu. To bohužel deklasuje úspěch
celého projektu. Řidiči nejsou dostatečně proškoleni a vybaveni odpovídajícím množstvím informací, které jsou
zcela nezbytné pro poskytování veřejné
dopravy v dané lokalitě. Mě samotného
tato změna k horšímu mrzí o to více, že
společnost Plzeňské městské dopravní
podniky (PMDP), která umí poskytovat
špičkovou kvalitu, byla nucena z důvodu – podle mého názoru nesprávného –
rozhodnutí Plzeňského kraje některé linky opustit a tato negativní změna jde již
zcela mimo její kompetence.
Existuje nějaké řešení?
Především změna v přístupu. Jedním
z podpůrných nástrojů může být vznik
jednoho řídicího dispečinku – krajské-

ho i plzeňského a lepší informovanost
personálu dopravce. Klíčovou roli hraje
regionální znalost. Dnes lze tyto věci
řešit online a ke spokojenosti zákazníků. Obávám se však, že takové sebereflexe není tato krajská koalice schopna.
Každopádně jako předseda představenstva mohu potvrdit, že PMDP jsou dál
stoprocentně připraveny zajistit provoz
minimálně na linkách, které dříve obsluhovaly, a stejně tak poskytovat službu řízení provozu. Mohou pomoci k dosažení takové kvality veřejné linkové dopravy, kterou si Plzeňský kraj zaslouží. Nabízím tímto krajským radním pomocnou ruku s řešením nedobré situace alespoň v části regionu. Jestli mou nabídku
využijí ke spokojenosti občanů a vyřešení zmatku, je pouze na nich.
Co sankce pro dopravce?
Pokuty měly být uplatněny už dávno, zaráží mě, jak dlouho s tím radní otálejí.
Celý projekt ale selhává primárně manažersky. Zodpovědní politici Plzeňského
kraje vsadili jen na falešné PR při představování moderní flotily a problematice se podle mě dostatečně nevěnovali.
Celé to na mě vrhá dojem neúspěšného
projektu s gigantickou investicí do vozového parku, jenž ale bohužel neumí koncové zákazníky včas odvézt do práce,
a obávám se, že od září ani děti do škol.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011

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

Ne jedna, ale hned
deset telefonních budek
se má proměnit
v umělecké dílo. Hotovo
bude na podzim.
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ČR | Když měli Znojemští vůbec poprvé možnost rozhodnout, které projekty se díky participativnímu rozpočtování uskuteční, tím nejúspěšnějším se stala telefonní budka od Maxima Velčovského. Teď budoucí umělecké dílo dostává konkrétní podobu.
„Po dlouhém jednání, přípravě všech
administrativních záležitostí a hledání
uměleckého kováře máme vše nachystané k realizaci,“ komentoval schůzku
s umělcem Maximem Velčovským místostarosta města Jakub Malačka.

V poledne a večer zazvoní
Přední český umělec a designér navrhl
pro Znojmo plastickou sochu sestavenou z deseti telefonních budek. „Vždy
v poledne a v šest hodin večer socha zvoní, jako připomínka telefonických budek, které z Česka pomalu, ale jistě
mizí. Znojemský orloj, jak zní pracovní
název, bude stát na náměstí Republiky
a dle slov Maxima Velčovského by se
z něj mohlo stát místo k pravidelnému
setkávání,“ přiblížila Andrea Krejčí, která má v GaP na starost umělecké vedení.

„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?

Velčovský vyrobí pro
Znojmo „orloj“ z budek
Zpracování řeší zámečnictví Pokorný
z regionu. „Práce na návrhu pomalu
končí, zbývá již jen dokončit pár technických maličkostí. Srpen bude ve znamení svářečských prací a na podzim se
můžeme těšit na hotovou instalaci,“ dodává Krejčí. Jak už dříve uvedla, projekt se umělci ihned zalíbil. Všechno začalo tím, že ji od první návštěvy prostor
GaP budka rušila – zaclání před vstupem a ubírá galerii pozornost. Možné
bylo jen její přesunutí, na které ale nebyly finance. „Tak mě napadlo z překážky
udělat výhodu, z budky artefakt. A
troufla jsem si na toho nejznámějšího
designéra a ten kývl. Pak se skoro rok
hledaly peníze,“ popsala.
Participativní rozpočtování se chystá
i pro rok 2021. Lidé podali 13 návrhů.
Jejich uskutečnitelnost teď posoudí
úředníci a navrhovatele projektů čeká
veřejná prezentace 3. září. O tom, které
projekty se dočkají dokončení, rozhodnou opět sami lidé hlasováním na podzim. Kvůli situaci s pandemií a výpadkem příjmů ale město snížilo finanční
obnos. „Budou tedy vybrány pouze dva
projekty, a to jeden za město a jeden za
městské části,“ uzavírá Malačka.

Maxim Velčovský se na místě, kde bude „orloj“ stát, před pár dny sešel
s představiteli města a vedením galerie GaP.
FOTO | PAVLÍNA FARAGOVÁ
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V podnikatelské soutěži porotu
zaujaly barevné monterky i šle
Tradiční Rozjezdy letos
ovlivnila epidemie
koronaviru.
LADISLAV VAINDL
PLZEŇSKÝ KRAJ | Pro to, aby se člověk stal úspěšným podnikatelem, je důležitý zejména start a budování značky.
Pomoci prosadit se na trhu pomáhá už
deset let i živnostníkům v Plzeňském
kraji projekt Rozjezdy. Ten oceňuje začínající firmy se zajímavou produkcí a
silným příběhem.
Vítězem letošního ročníku se v regionálním kole stala Denisa Huňatá z Plzně. Ta spolu s dcerou Gábinou vyrábí
originální šité kšandy pro muže, ženy i
děti.
Ke kšandám šije i barety, čelenky,
tkaničky do bot nebo doplňky pro pejsky. Rodinnou firmu založily i proto, že
maminka jako fotografka a má práci závislou na sezoně.
Porota složená z odborníků, úspěšných podnikatelů a investorů, jako jsou
například Margareta Křížová nebo Martin Korman, hledá každý rok nejen neotřelý nápad, ale i úspěšnou realizaci podnikatelského záměru. „Fotografka Denisa Huňatá zaujala aktivním přístupem k
řešení sezonnosti své profese. Navíc přišla s nezvyklým řešením šlí, a tak může

„

Fotografka
Denisa Huňatá
zaujala aktivním
přístupem k řešení
sezonnosti své profese.
Navíc přišla s nezvyklým
řešením šlí.“
vyjít vstříc zákazníkům i s individuálními požadavky,“ říká předsedkyně poroty Martina Kemrová.
Druhé místo obsadil projekt Monterki.cz. Jeho zakladatelkami jsou kamarádky z Plzně. Tereza Nová a Jana Houhová. Před necelým rokem sháněly slušivé dámské pracovní kalhoty a žádné
nenašly.
Začaly tedy montérky prodávat
samy. Zaměřily se na dámské barvy a
vzory, originální balení a už teď po pár
měsících jim chodí pět objednávek denně. Na léto si připravily krátké montérky i dětskou kolekci.

V soutěži Rozjezdy, která oceňuje začínající podnikatele, v Plzeňském kraji uspěly projekty Monterki.cz Terezy Nové,
originální šle od Denisy Huňaté a Adventurer Karla Šimka.
FOTO | ARCHIV SOUTĚŽE ROZJEZDY
Třetí skončil Karel Šimek ze Šťáhlav,
který založil aplikaci Adventurer. Náš
život je sterilizovaný od nejistot a nebezpečí, a tak Karel Šimek vytvořil s kamarády průvodce dobrodružstvím, která
by cestovatele inspirovala a zároveň dávala prostor ke sdílení jejich zážitků.
O podporu odborníků se v západních
Čechách ucházelo 21 nápadů, nejčastěji
z oblasti IT, designu nebo řemesel.
Podnikatelé z Plzeňského kraje chtěli
například i tisknout 3D modely dětí a
domácích mazlíčků nebo šít originální
trička.
Letošní ročník podnikatelského pro-

jektu je poznamenaný nouzovým stavem.
„Semináře v regionech jsme museli
vynechat úplně a poroty se setkaly se
soutěžícími online. I tak jsme ale měli
možnost vyslechnout řadu zajímavých
nápadů, ze kterých mohou vyrůst skutečné podniky,“ shrnuje rychlý vývoj
posledních týdnů organizátorka soutěže
Eva Karasová.
Denisa Huňatá si s regionálním vítězstvím odnesla od T-Mobile 50 000 korun na rozvoj firmy a balíček telekomunikačních služeb na rok zdarma, komunikační kampaně od agentur AC&C Pu-

blic Relations a Expertia, poukázku na
nákup u Samsungu, poukázku na právní
služby AZ Legal a seminář Základy
účetnictví a daní pro podnikatele u Connect Economic Group. To vše v celkové
hodnotě skoro 121 400 korun. V soutěži
si 34 regionálních vítězů rozdělilo odměny v hodnotě zhruba 3,5 milionu korun.
V desátém ročníku soutěžilo 406 nápadů.
Již tradičně byla největší konkurence
v hlavním městě, kde soutěží 118 projektů, dále na jižní Moravě (57 přihlášek) a ve středních Čechách (44).

ZEMĚDĚLSTVÍ
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V kraji chybí lidé na česání jablek
Sadaři v plzeňském regionu mají kvůli následkům pandemie velké obavy o sklizeň letošní úrody

Sadaři v Plzeňském kraji mají problém sehnat brigádníky na sklizeň úrody. Potíže jim způsobila epidemie nového koronaviru, kvůli níž nemohli do České
republiky dorazit zahraniční zaměstnanci.
FOTO | ARCHIV MAFRA
KLÁRA MRÁZOVÁ
PŘIMDA | S obavami vyhlíží letošní
sklizeň Martin Kaufner, vedoucí ovocnářských sadů Kolowraty, které patří k
největším v západních Čechách.
Na očesání jabloní zabírajících téměř
100 hektarů nedaleko Přimdy totiž potřebuje padesát zahraničních pracovníků.
Kvůli opatřením proti šíření koronaviru však není jisté, zda cizinci na západ
Čech dorazí. „Situace se rychle mění.
Podobně tomu bylo na jaře. Snad lidi seženeme,“ doufá Kaufner.
Podle jeho názoru volí mnozí tuzemští ovocnáři právě tuto cestu a najímají
si agenturní zaměstnance.
Češi údajně nemají o tento typ práce
příliš zájem.
„Černý scénář neexistuje. Když nebudeme mít dost pomocníků, nemůžeme
očesat stromy v termínu jejich zralosti.
To je velmi důležité proto, aby jablka

dlouho vydržela. Zkrátka je nesmíme
nechat přezrát, nedejbože kdyby
spadla,“ zdůraznil.
V minulosti se jim osvědčila spolupráce s Bulhary a Rumuny. Tento rok
oslovili také Ukrajince. „Aktuálně je v
opatřeních docela zmatek. Některé regiony Bulharska a Rumunska už patří
mezi rizikové. Nikdo pořádně neví,
jaké podmínky platí. Bude-li potřeba,
půjdou na testy. Nicméně náš smluvní
partner má v České republice už nějaké
pracovníky celoročně, takže snad potíže nenastanou,“ doplnil vedoucí firmy.
Předpokládá, že letošní sklizeň, do
níž se pustí pravděpodobně v půlce srpna, bude dobrá.
Kvalitu úrody ovlivňují dva hlavní
faktory, a to jarní mrazy a kroupy. „V
posledních letech máme s jarními mrazy problém. Letos jsme sice plody zachránili, ale objevily se na nich takzvané mrazové pruhy. Jablka jsou sice konzumní, ale berou se jako kus s vadou,

což samozřejmě degraduje prodejní
cenu zásadním způsobem,“ vysvětlil.
Odhaduje, že poškozených může být až
25 procent sadby.
Celková plocha činí 102 hektarů, přičemž většinu zabírají právě jabloně.
Loni k nim zaměstnanci sadů Kolowraty přidali ještě třešně.
A letos rozlohu rozšíří o dalších 20
hektarů, na nichž budou kromě hrušně i
odrůdy, z nichž se vyrábí cider. „Vzniká přírodním kvašením z moštu, je bez
cukru a konzervantů. Nejde o žádný doslazovaný a aromatizovaný koncentrát,“ popsal.
Společnost se snaží stále obnovovat
původní sady, které zabírají zhruba polovinu plochy, a přitom používat moderní technologie. To platí například pro
ochranu proti kroupám. „Jde o nosnou
konstrukci, na které je nahoře nainstalovaná síť. Jejím použitím eliminujeme
ztráty,“ vysvětlil Kaufner. Očekává úrodu zhruba 1400 tun.

Menší část prodávají ze dvora, kde
mají firemní prodejnu. Většinu však dodávají do supermarketů, kde jsou daleko tvrdší podmínky. „Mezi námi a řetězci je ještě mezičlánek, což jsou velkoodběratelé, kteří si ovoce nebo zeleninu
odvezou, vytřídí a uloží do velkoskladů. Pro ilustraci uvedu příklad. My čistě
teoreticky nabídneme zboží za deset korun. Velkoodběratelé si vezmou tři až
čtyři koruny, což je přiměřené, a výsledná cena v supermarketu je pětadvacet.
V tomto případě my nevelíme. Vše se
řídí podle situace v Evropě. Největším
současným hráčem u jablek je Polsko,
jenže jde o nízkonákladové a nekvalitní
zboží,“ uvedl.
Doplnil, že výrazně zdražovat letos
neplánují. Nejdražší odrůda u prodeje
ze dvora vyjde na 22 korun za kilogram,
nejlevnější na 13 korun, nestandardní
kusy klesnou až na polovinu. „Ceny navýšíme maximálně o dvě koruny,“ uzavřel.

Zemědělství
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Záhony v centru Plzně baví

Výsadba květin v historickém jádru se městu osvědčila. V blízké době tu zřejmě vyrostou další rostliny
JITKA ŠRÁMKOVÁ
PLZEŇ | Štěrkové trvalkové záhony,
které městští zahradníci přinesli do ulic
Plzně v roce 2017, se osvědčily a na jejich vzhled jsou jen pozitivní ohlasy.
Tak Hana Hrdličková, vedoucí oddělení urbanistické zeleně Správy veřejného
statku města Plzně, shrnula zkušenosti s
těmito výsadbami, kde štěrk tvoří vlastně mulčovací vrstvu.
„Máme zatím jen pozitivní ohlasy, s
mírnou výjimkou U Zvonu, kde byly v
jednom místě vyšší trávy a museli jsme
je kvůli řidičům a rozhledovým poměrům zaměnit za nižší,“ popsala Hrdličková. Podle ní je zájem rozšiřovat záhony, kterých je zatím jen několik, také na
další místa v Plzni. „Takže pokud to
bude finančně únosné, vyjdeme zájemcům vstříc,“ sdělila Hrdličková.
Záhony jsou i na křižovatce ulic Budilova a Kovářská nebo při Karlovarské
třídě na konci slepé ulice Lidická. Další
záhony by se podle ní hodily na místa,
kde projde denně hodně lidí. „Hodily
by se třeba do okolí obchodních center.

Vzrostláou zeleň je možné obdivovat nedaleko náměstí Republiky v Plzni.
Lidé si květiny většinou pochvalují.
FOTO | PETR ERET, MAFRA

Pozitivní je, že přináší barvu do veřejného prostoru,“ popsala.
Některé druhy užité na těchto záhonech jsou hodně známé. Jsou to například třapatka, dobromysl, šalvěj, šanta,
hvězdnice, hvozdík, šuškarda. „Některé
jsou k vidění ve veřejné zeleni méně často, jako třeba svíčkovec, šater,
agastache nebo poblekla,“ uvedla.
Používá se speciální technologie, u
které je sice dražší založení záhonu, ale
na druhou stranu vyžaduje minimální
údržbu. Navíc výsadba na místě dlouho
vydrží. „Třeba klasický letničkový
záhon je strašně drahý, protože dvakrát
v roce se zde vyměňují rostliny a musí
se neustále plít a zalévat, klasický trvalkový záhon se musí také pětkrát, šestkrát do roka plít a stále zalévat, tento
typ výsadby je téměř bezúdržbový,“ popsala Hrdličková. Ta měla radost z vlhkého počasí, které před časem panovalo. „Loni, kdy bylo sucho, jsme měli jednu až dvě seče, letos to bude víc, ale peníze, které jsme ušetřili za sečení, musely jít do zálivek a do obnovy uschlých
porostů,“ připomněla.

INZERCE

Zemědělské družstvo Měčín. Tradice a zkušenosti
Už před téměř sedmdesáti lety se
začala psát historie Zemědělského
družstva Měčín, které bychom našli
na okraji stejnojmenného městečka
v okrese Klatovy. Tradiční zemědělská
firma je dnes zaměřena především na
rostlinnou a živočišnou výrobu. Pojďme si ji představit blíže.
Společnost obhospodařuje téměř 2100 hektarů zemědělské půdy. Nejvíce, a to skoro osm set
hektarů, připadá na obiloviny, dále zde na 340
hektarech pěstují ozimou řepku, kukuřici na siláž (360 hektarů), víceleté pícniny (200 hektarů)
a v neposlední řadě i brambory. Více než tři sta
hektarů pak tvoří louky a pastviny.

Bohaté zkušenosti mají zdejší zemědělci i v živočišné výrobě. Firma se zaměřuje výhradně na
chov skotu v uzavřeném obratu stáda, ve svých
stájích ho má přes tisíc kusů. Z toho je kolem
220 dojnic červenostrakatého plemene, zhruba 150 jalovic a kolem tří set krav mohutných
masných plemen Charolais a Simentál bez tržní
produkce mléka, které jsou rozmístěny ve čtyřech pastevních areálech.
Měčínští zemědělci mají zázemí ve dvou střediscích, konkrétně v Měčíně a Petrovicích,
a hospodaří na území obcí Radkovice, Osobovy,
Partoltice, Bíluky, Nedanice, Třebýcina a Hráz.

Lepší životní podmínky

Společnost v posledních letech hodně investovala do zlepšování životních podmínek chova-

ných zvířat. V roce 2015 zrekonstruovala bývalý vazný kravín na mléčné farmě v Petrovicích,
kde je ustájeno kolem 130 kusů dobytka od
jalovic až po krávy na otelení. Před nedávnem
rovněž uvedli do provozu modernizovanou dojírnu v produkční stáji a nyní budují silážní žlaby.„Děláme to hlavně proto, aby bylo středisko
živočišné výroby ucelené a bylo tam vše od
krmení až po dojení,“ vysvětlil ředitel družstva
Ondřej Řezníček.
Vedle rostlinné a živočišné výroby se firma zabývá i výrobou elektrické energie na své bioplynové stanici v Měčíně. Tuto stanici o výkonu
600 kilowattů uvedla do provozu na podzim
2012. Společnost dále zajišťuje technické služby, jako jsou opravy strojů a zařízení ve svém
opravárenském středisku.
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Život pro mokřady. Šumava
chce udržet vodu v krajině
S pracemi se v těchto
dnech začalo u řeky
Křemelné.
LADISLAV VAINDL
ŠUMAVA | Udržení vody v krajině je v
současné době, kdy se začíná stále častěji mluvit o problematice sucha, jedním
z největších ekologických témat. Správa Národního parku (NP) Šumava se
rozhodla zapojit do projektu, který by
měl v tomto směru pomoci.
Prameniště jsou významnými mokřady a začíná jimi většina našich potoků a
řek.
Mnohá z nich jsou ale vážně poničena odvodňováním, Šumavu nevyjímaje.
Právě na prameništích proto Správa NP
Šumava v těchto dnech zahajuje rozsáhlé terénní práce, jejichž cílem je návrat
vody do vysušených mokřadů a obnova
drobných potoků.
Opatření jsou prováděna na obou stranách česko-německé hranice v rámci
projektu Život pro mokřady (LIFE for
MIRES), který je z velké části financován z prostředků EU.

Práce začaly nedaleko
obce Prášily
První lokalitou, kde byly před pár dny
revitalizační práce zahájeny, je Malý
Bor v kotlině Křemelné nedaleko
Prášil. Kdysi podmáčený pramenný
svah byl v minulosti odvodněn téměř tříkilometrovou sítí hlubokých kanálů, které nahradily původní mělké potoky, vysušily většinu pramenišť a způsobily významný pokles hladiny podzemní vody.
Nyní se povrchové kanály ruší a drobné
potoky se vrací do svých původních
tras.
„Důležité je, že projekt počítá s plošným zadržením vody v krajině, nikoliv
bodově, např. ve vodních nádržích.
Plošný přístup podpoří zadržování vody
na mnohem větším území a ve větších
objemech. Přispěje také k dosycování
zásob podzemní vody a zmírní přehřívání krajiny, ke kterému v posledních letech na mnoha místech dochází,“ popisuje Iva Bufková, odborná garantka projektu ze Správy NP Šumava.
V letošním roce bude na území Národního parku Šumava revitalizováno
celkem patnáct odvodněných lokalit o
celkové rozloze 532 hektarů, což představuje asi čtvrtinu objemu prací navržených v projektu LIFE. Jedná se zejména
o lokality na svazích nad řekou Křemelnou na Prášilsku, dále o rašeliniště v oblasti Modravských slatí a prameny a po-

Správa Národního parku Šumava před nedávnem začala s pracemi na projektu Život pro rašeliniště. První místo, na
něž se pracovníci zaměřili, je poblíž Prášil.
FOTO | 2x ARCHIV NP ŠUMAVA
toky na Stožecku v jihovýchodní části
Šumavy.
Na všech těchto místech bude zrušeno přes 80 km odvodňovacích rýh a obnoveno přibližně 20 km drobných potoků.
„Předpokládáme, že objem vody zadržené v krajině se tak zvýší minimálně o
40–50 tis. metrů krychlových. Na realizaci těchto projektů se podílí i místní firmy z Klatovska nebo Prachaticka. Projekt tak podpoří i zaměstnanost v regionu a odbyt materiálu z místních zdrojů,
např. řeziva na zablokování kanálů,“ doplňuje Iva Bufková.
Celý projekt Život pro mokřady bude
trvat až do roku 2024 a během této doby
počítá s obnovou kolem 2000 hektarů
mokřadů a rašelinišť.
Jeho součástí jsou rovněž nejrůznější
aktivity pro veřejnost, které zahrnují
hlavně program pro návštěvníky Šumavy, mnoho dobrovolnických akcí na záchranu mokřadů, řadu publikací a také
výukový program pro děti a školní mládež.

Cílem nového přeshraničního projektu je udržení vody v krajině. Tomu zabraňuje zejména odvodňování.

INZERCE

Kotvičník či maralí kořen.

Meclovští zemědělci vsadili na netradiční plodiny

První várku ostrop
pestřce mariánského, byliny, která pomáhá při regeneraci jater, tady sklízeli předloni.
Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích pak pěstují kotvičník zemní či maralí kořen.
U kotvičníku je známý jeho pozitivní
vliv na snižování cholesterolu a jeho
afrodiziakální účinky na muže i ženy.
Maralí kořen zase zvyšuje odolnost
proti stresu a současně stimuluje
naši imunitu.

Do léků i kosmetiky

V Meclově rovněž pracují na výzkumu léčebného konopí, a to ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou. V sídle společnosti byly
za zhruba dva miliony korun vybudovány prostory vybavené moderními technologiemi, které pěstování
této plodiny umožňují. Loni tu pak
poprvé zaseli také technické konopí, které nachází uplatnění v kosmetickém průmyslu.
Meclovská zemědělská sídlí nedaleko Horšovského Týna a hospodaří

na více než 3500 hektarech zemědělské půdy, z čehož 2900 hektarů tvoří
orná půda a zbytek jsou trvalé travní
porosty. Jejím nosným odvětvím je
dnes živočišná výroba, konkrétně
chov mléčného holštýnského skotu.
„Chov je soustředěn do farem v Srbech, Březí, Třebnici, Dolním Metelsku a v Hostouni. Na těchto farmách
máme celkem kolem 2800 kusů skotu, z toho tisíc dojnic je soustředěno
na farmách v Březí a Srbech,“ uvedl
předseda představenstva Meclovské zemědělské Jaroslav Hána. Jen
pro zajímavost, kráva tady průměrně nadojí jedenáct tisíc litrů mléka
za rok a i díky tomu se firma řadí
mezi špičku v oboru nejen v České
republice, ale i ve světě.
Ve své mlékárně v Srbech firma už
přes rok vyrábí zakysané mléčné
výrobky jako jogurty, zákysy a další produkty. O zdejší jogurty zrající
v kelímku je velký zájem a dnes si
můžete vybrat z více než dvacítky
různých příchutí.

technologie dojení

Do živočišné výroby tady také
hodně investují. Loni dokončili rekonstrukci farmy v Březí, kde došlo
k úpravě spodní stáje pro více než
dvě stovky dojnic. Před nedávnem
pak završili mnohem větší projekt,
kterým je výstavba dojírny za více
než čtyřicet milionů korun. „Použili
jsme tam inovativní technologii dojení, kterou v České republice dosud
nikdo nerealizoval,“ popisuje Hána.
Na projekt čerpali dotaci celkem
třináct milionů korun z Programu
rozvoje venkova. „Mám radost, že se
nám to podařilo úspěšně dotáhnout
do konce,“ usmívá se Hána, který
v čele podniku stojí již přes třicet let.

Prestižní ocenění

Sám si velice váží ocenění, které jím
vedená společnost získala. Meclovská zemědělská se totiž už dvakrát stala společensky odpovědným zemědělcem
roku. Poprvé v roce
2017 a podruhé loni.

Firma se také zařadila mezi„Českýých
100 Nejlepších“, což je prestižní žebřížek těch nejúspěšnějších českých
firem, který každoročně vyhlašuje
panevropská společnost Comenius.
Meclovská zemědělská zazářila v kategorii Životní prostředí, zemědělství a potravinářství. Jaroslav Hána
převzal cenu během slavnostního
vyhlášení, které se na konci roku konalo ve Španělském sále Pražského
hradu za účasti nejvyšších vládních
představitelů. Dalším úspěchem
meclovských zemědělců bylo nedávné získání označení Regionální
potravina Plzeňského kraje za výrobek„jogotvaroh“.
Do portfolia Meclovské zemědělské
patří také provoz bioplynové stanice v Meclově, která byla vybudována v roce 2012.
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Divoká prasata ničí sazenice.
Zastavit je chtějí výzkumníci
Na projektu, který má
řešit škody, se podílí i
trhanovská firma.
LADISLAV VAINDL
PLZEŇSKÝ KRAJ | Přemnožená divoká prasata často působí velké škody zemědělcům na úrodě a také lesníkům.
Vyryté sazenice stromků s rozžvýkanými kořeny je pohled, který se jim naskýtá stále častěji.
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně si dala za úkol
přijít na způsob, jak tyto škody omezit.
Na projektu se podílejí i vědci z Plzeňského kraje.
Výzkumníci bádají nad možnostmi
ochrany a budou certifikovat novou metodiku, která pomůže zachovat lesy a jejím vlastníkům ušetřit škody v řádu
nejméně jednotek až desítek milionů korun. Projekt podpořila Technologická
agentura České republiky (TA ČR) bezmála osmi a půl miliony korun z programu EPSILON.
„I když to může být těžko uvěřitelné,
tak v posledních třech až čtyřech letech
se potýkáme v některých regionech České republiky s novým a závažným problémem. Divoká prasata navštěvují plochy s čerstvě vysázenými sazenicemi
listnatých dřevin, které vyrývají, vytahují z půdy a dokážou poškodit až 100 procent výsadby. Prasata takto zdevastují i
desítky hektarů v jedné oblasti,“ vysvětlil Petr Konvalinka, předseda TA ČR.
Nakolik tyto škody souvisejí s atraktivností samotných sazenic, úživností
prostředí či se změnou potravních návyků prasat, je předmětem výzkumu, stejně tak jako cesty, jak škodám bránit.
„Projektové řešení je naléhavé, neboť
chřadnoucí jehličnaté porosty je nutné
nahrazovat listnatými či smíšenými.

Divoká prasata působí škody na úrodě zemědělcům, v lese pak ničí sazenice stromů. Badatelé chtějí přijít na způsob,
jak tomu zabránit.
FOTO | ARCHIV MAFRA
Lesníci přitom čelí dopadům sucha v posledních letech. Z více důvodů je tak výhodné používat krytokořenný sadební
materiál a pro lepší ujímání sazenic je
sázet již na podzim. To vše ale nahrává
prasatům, která na poškozování mají
mnohem více času,“ říká Jiří Kamler z
Mendelovy univerzity v Brně.
„Metodika bude založena na rozsáhlé

inventarizaci škod a experimentech.
Bude zahrnovat zhodnocení všech významných faktorů, mezi které zařadíme
i složení používaných substrátů," dodal
Kamler.
Divoká prasata nezřídka kompletně
zlikvidují veškeré výsadby i do několika dnů po vysázení. Alarmující situaci
tak společně s Lesnickou a dřevařskou

fakultou řeší i Výzkumný ústav lesního
hospodářství a myslivosti, trhanovská
firma LST a.s. a DENDRIA s.r.o.
Projekt je vzhledem k potřebě podrobného zkoumání chování prasat naplánovaný do konce roku 2022. Výsledky budou k dispozici především producentům sadebního materiálu, firmám zajištujícím práce v lesích a vlastníkům lesů.

Sucho je teď hlavně na severu regionu
JITKA ŠRÁMKOVÁ
PLZEŇSKÝ KRAJ | I když uplynulé
měsíce přinesly velké množství dešťů,
najdou se v Plzeňském kraji oblasti, kde
je ve svrchní vrstvě půdy nedostatek
vláhy. Podle portálu Intersucho je na
tom v Plzeňském kraji nejhůř okres Plzeň-sever a Tachovsko. Jak ale říká Pavel Hlavinka, člen projektu Intersucho,
je na nejpostiženějších místech severního Plzeňska jen takový deficit, že by stačil jeden výraznější letní déšť a množ-

ství vláhy by se dostalo na požadovanou hodnotu.
Jisté je podle Hlavinky to, že letošní
deště přišly - lidově řečeno - chvíli po
dvanácté, neboli o trochu později, než
by bylo potřeba. „Sucho, které před příchodem dešťů panovalo, se na řadě porostů negativně podepsalo. Pak přišly
deště, někdo říká minutu po dvanácté,
někdo pět minut po dvanácté. Naštěstí
ale přišly a zachránily to, co na polích
do té doby narostlo. Plodiny se díky
dešťům mohly dál vyvíjet. Porosty se

sice nevrátily k optimu, protože rostliny
už mnohde nebyly schopny předchozí
vláhový deficit zcela dohnat, ale zatím
to vypadá, že sklizeň by mohla být alespoň průměrná,“ popsal Hlavinka.
Kdyby ale podle něj nezapršelo, byly
by výnosy velmi špatné. „Dokud kombajny nesklidí významnou část produkce, což se kvůli vlhčímu počasí zatím nestalo, nebudeme mít tvrdá data a výši
úrody není možné jednoduše hodnotit,“
shrnul Hlavinka. Připomněl i to, že
nyní, v době sklizně, může mít vlhké po-

časí negativní dopad na kvalitu úrody,
když například do zralých klasů několikrát zaprší. Podle Pavla Hlavinky, který
má v projektu Intersucho na starosti oblast prognózy výnosů a dopadů sucha v
zemědělství, je třeba se adaptovat na to,
že součástí klimatu budou na jedné straně sucha a na druhé straně přívalové deště, což se nevylučuje. „Takže je třeba zavádět opatření k zadržení vody v krajině, která se po přívalovém dešti objeví.
Tím eliminujeme její negativní účinky
a dokážeme ji využít,“ sdělil.

Inzerce

O nový obor je zájem. Škola v Horšovském
Týně láká též na moderní stáj

řízení za více než 3,2 milionu korun, přičemž
1,6 milionu korun putovalo z programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství
ČR. Žáci tak dnes mohou obsluhovat smykový
nakladač Case, lis s variabilní komorou a ovíječku balíků Kubota; oba posledně jmenované stroje se mimochodem skvěle osvědčily již
při sklizni sena a senáže. Letos by škola vedle
mnoha dalších učebních pomůcek ráda pořídila ještě nový traktor.

Výcviková stáj s ukázkovou výrobnou mléčných výrobků začne v průběhu září sloužit
žákům Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Horšovském Týně. Vybudování moderního objektu s kapacitou padesáti
kusů hovězího dobytka povede podle ředitelky školy Ing. Miluše Fousové ke zkvalitnění výuky. „Součástí objektu na Školním hospodářství
v Horšově je učebna s průhledem do stáje, která
bude sloužit k výuce oborů Agropodnikání a Zemědělec - farmář,“ upřesnila ředitelka s tím, že
v plně robotizované stáji, kde stroje obstarávají krmení i dojení skotu, bude velká výrobna
mléčných produktů.
Obor Zemědělec - farmář otevřela škola v loňském roce. První ročník dokončilo dvanáct
žáků a letošní množství přijatých přihlášek
svědčí o ještě větším zájmu o něj. Odborný
výcvik žáci absolvují nejen ve školních dílnách, ale především na Školním hospodářství
v Horšově, kde se učí pracovat se všemi druhy
hospodářských zvířat od slepic až po krávy.
Díky skvělému zázemí se zde taktéž podrobně seznamují s hipoterapií, tedy léčebnou rehabilitací využívající jako pomůcku speciálně
připraveného koně.
O zvířata na statku se žáci podle Fousové
starají s velkým nadšením. „Nejpopulárnější
jsou samozřejmě mláďata, na která bylo letošní
jaro velmi bohaté,“ usmívá se ředitelka školy.
Součástí výuky je rovněž příprava na získání
řidičského oprávnění skupin B, T a C, přičemž
teoretická výuka a praktické jízdy čekají žáky
od druhého ročníku. „Náš nový obor vhodně
doplňuje skladbu těch stávajících a vzhledem
k existenci školního hospodářství bylo jeho
otevření logickým krokem. Po zkušenostech
s prvním ročníkem vidíme, že to bylo správné
rozhodnutí,“ konstatuje Fousová.
„Rostou“ na kvalitní praxi
Škola si podle jejích slov velice zakládá na
kvalitní praxi svých svěřenců, kterou by ovšem nemohla garantovat bez prvotřídního
zázemí a moderní zemědělské techniky. Jen
během uplynulého roku sem přibylo nové za-

Kvalita výuky se prohloubí také s dokončením výcvikové stáje. Kapacitu padesáti kusů
hovězího dobytka zde zvolili záměrně. Prvoplánově totiž nepůjde o ekonomickou
výrobu mléka a mléčných výrobků, jako je
tomu ve velkých stájích. Cílem je, aby se žáci
na vlastní kůži obeznámili s prací v takovém
provozu. Vyzkouší si tak podestýlání, čištění
roštů, vyhodnocování říje u krav, zdravotního
stavu zvířat a také údajů, které udává dojící
robot, seznámí se s výpočtem krmných dávek
pro různé druhy zvířat a dalšími činnostmi.
Ve zdejší mlékárně se také od a do zet naučí
vyrábět mléčné produkty, které pak včetně

čerstvého mléka budou prodávány přímo ze
dvora.
Do nové stáje škola vybrala jerseyský skot.
„Jedná se o skot s menším tělesným rámcem,
ale vysokým obsahem bílkovin a tuku v mléce.
Tukové kapénky jsou velké a usnadňují stloukání na máslo, vysoký obsah pevných složek
též předurčuje toto mléko k výrobě,“ vysvětlila
ředitelka.
Tradice zemědělského školství
Horšovskotýnská škola je držitelem dlouhodobé tradice zemědělského školství, která se
tady začala psát už krátce po druhé světové
válce. Zemědělské obory Agropodnikání,
Opravář zemědělských strojů a Zemědělec - farmář dnes navštěvuje v součtu kolem
160 žáků, což školu řadí mezi ty s nejvyšším
počtem žáků zemědělského školství v Plzeňském kraji. Dohromady má škola zhruba 420
žáků a vedle zemědělských oborů nabízí také
vzdělání v oblasti gastronomie, podnikání či
předškolní a mimoškolní pedagogiky.

ObOry
Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou
Agropodnikání
Předšk. a mimošk. pedagogika

(41-41-M/01)
(75-31-M/01)

Dvouletý nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
Podnikání
(64-41-L/51)
Tříleté
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V Českém lese zemědělci
už léta hospodaří šetrněji
Od založení druhého
nejmladšího českého
Národního parku letos
v srpnu uplyne patnáct
let. Za tu dobu se v
krajině změnilo velké
množství věcí.
LADISLAV VAINDL
ČESKÝ LES | Chráněná krajinná oblast
Český les, založená 1. srpna roku 2005,
je po Brdech druhou nejmladší CHKO
v České republice. Péči o přírodu tohoto jedinečného území zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP
Správa CHKO Český les.
„V Českém lese zaniklo po druhé světové válce více než šedesát vesnic, odešli i lidé, kteří tu hospodařili. Mnohá
místa začala zarůstat, vzácným rostlinám a živočichům se přestávalo dařit.
Po vzniku chráněné krajinné oblasti se
proto mimo jiné soustředíme na péči o
ta nejcennější území. Louky se pravidelně kosí, vyřezávají se nálety, někde se
obnovila pastva. Snažíme se ukazovat
krásy zdejší přírody lidem, víme, že bez
jejich podpory se nedá příroda účinně
chránit. Mimo jiné jsme vytvořili několik naučných stezek, iniciovali vznik
Domu přírody, pořádáme řadu exkurzí i
akce pro školy,“ vypočítává Tomáš Peckert z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ten je zároveň i ředitelem regionálního pracoviště Správa CHKO Český les.
Český les byl v uplynulých 15 letech
podroben intenzivní průzkumné činnosti. Bylo tu provedeno přes sto inventarizačních průzkumů. Dvakrát tu proběhly
mezinárodní projekty na sledování rysí
populace v Evropě.
Díky nim byl například doložen pravidelný výskyt vzácné kočky divoké a v
roce 2018 i návrat vlka obecného. Jedním z významných druhů Českého lesa
je bobr evropský. V uplynulých letech
mu proto byla věnována zvláštní pozornost. Počet bobrů je v posledních 10 letech stabilní a na území CHKO se nachází kolem třiceti bobřích teritorií.
Nejcennější částí přírody Českého
lesa jsou chráněny jako přírodní památky a rezervace. Ve Správě CHKO Český les jsou aktuálně tři národní přírodní
rezervace, pět národních přírodních památek, devět přírodních památek a 17
přírodních rezervací.
Z toho šest památek a jedna rezervace byly nově vyhlášeny již za dobu její
existence. Jde o Smrčí, Chodovské ská-

Krajina Českého lesa nabízí nádherné pohledy. Také díky tomu, že zde dlouhá léta nepanoval příliš velký turistický
ruch. Proto tady mohla být příroda zachována.
FOTO | PETR ERET, MAFRA
ly, Kolowratův rybník, Šelmberk, Na
Kolmu, Louky u Prostředního Žďáru a
Niva Bílého potoka.
V nadcházejících měsících bude vyhlášena nová přírodní rezervace Stráně
u Hamerského potoka.
Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR a společnost Kolowratovy lesy uzavřely v roce 2016 dohodu o šetrnějším
hospodaření v lesích na území CHKO
Český les.
Obdobnou dohodu uzavřela agentura
v roce 2018 s městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy. „Součástí
této dohody je i převedení téměř 140
hektarů v Národní přírodní rezervaci
Čerchovské hvozdy, Přírodní rezervaci
Smrčí a v 1. zóně CHKO do tzv. samovolného vývoje, kdy jsou lesy ponechány přírodním procesům bez zásahu člověka,“ říká Miroslav Žižka ze Správy
CHKO Český les.
Od listopadu 2018 jsou na základě dohody s Lesy ČR nově ponechány samovolnému přírodnímu vývoji také dvě
bezzásahové oblasti na Pleši a Starém
Hirštejně.
Postupně se také rozšiřuje síť přírodovědně cenných lokalit, pro které je zajištěna pravidelná péče v podobě kosení,

vyřezávání náletů či obnovu přirozené
skladby zdejších lesů. Zásadní je i péče
o vodní režim v krajině.
Ve spolupráci s vlastníky a hospodáři
se obnovují zaniklé tůně.
Například v roce 2016 proběhla obnova čtyř tůní na Hoře Svatého Václava.
Zároveň byly v okolí obce vysázeny
nové aleje původních dřevin podél histo-

rických polních cest. V roce 2018 začala snaha o obnovení lokality Na požárech. Úkolem je zastavit zarůstání tohoto území lesem a zároveň obnovit historické podmáčené louky, kde má domov
řada vzácných rostlin a živočichů, například vrba borůvkovitá a jeřábek lesní.
Zdrojem financí je evropský Operační
program Životní prostředí.

V Klenčí pod Čerchovem je umístěn Dům Českého lesa. Ten zájemce seznamí se živočichy a rostlinami, které se v parku nacházejí. FOTO | LADISLAV NĚMEC

Inzerce

VelKé pAsTViNy i oVocNé sADy.

To je Alimex NeZVěsTice
Zhruba čtyři a půl tisíce hektaru
zemědělské půdy ve více než dvaceti katastrálních územích. Klima je
charakterizováno jako mírně teplé
s mírným suchým létem a zimou.
Takovou plochu a území obhospodařuje společnost Alimex Nezvěstice,
která vznikla v roce 1999. Z uvedené
výměry připadají dvě třetiny na ornou půdu, jednu třetinu tvoří louky
a pastviny. Do předmětu podnikání
firmy spadá vedle živočišné a rostlinné výroby také výroba elektrické
energie na bioplynové stanici
v Žákavě.

Alimex tvoří několik středisek. Nezvěstice, Žákava, Číčov a Těnovice. Dále pak k firmě patří
areál Apolena u Žákavy, kde si můžete zakoupit bílý a červený písek, drcený kámen a nově
i krmné směsi, šroty a obilí pro hospodářská
zvířata.
Nosným odvětvím ovšem pro Alimex zůstává produkce mléka. Zdejší zemědělci se starají o téměř 2100 kusů skotu. Konkrétně jde
o krávy holštýnského plemene, což je černobílý skot vyšlechtěný na vysokou mléčnou
užitkovost. Dojnice jsou umístěny na dvou
střediscích, a to v Žákavě a Číčově. „V každém
středisku je zhruba 550 dojnic,“ uvedl ředitel
společnosti Martin Tomec. Zbytek představuje mladý skot, který odchovávají na střediscích v Nezvěsticích a Těnovicích. Při odchovu
jalovic využívají i pastevní areály v Nových
Mitrovicích, Planinách a Louňové.
Množství odrůd
Rostlinnou výrobu v Alimexu podřizují hlavně té živočišné. Pěstují tak krmné plodiny

jako je kukuřice, jetel a vojtěška. Podnik se
však řadí i mezi producenty řepky, ječmene, pšenice nebo ovsa. „V současné době
jsme dokončili sklizeň ozimých ječmenů s lepším výnosem než v loňském roce, je to dáno
včasností setí a tolik skloňovaného rozložení
srážek během vegetace. Plynule přejdeme do
kombajnování řepky ozimé s dalším postupem do pšenic a jarních ječmenů a ovsa, který
se stává zajímavou plodinou. Z ovesné mouky
se připravuje různé pečivo a ovesné vločky jsou
oblíbeným základem zdravých pokrmů,“ prozradil Tomec.

Podle ředitele Martina Tomce patří Alimex
Nezvěstice ke stabilním společnostem na
českém trhu. „Za těch dvacet let si firma
prakticky udržela pozici jednoho z předních
zemědělských podniků v regionu,“ usmívá se
Tomec. Když vyhlíží budoucnost, skloňuje
termíny jako rozumné investice či stabilizace
nákladů. „Jsou to možná taková strohá hesla,
ale pro udržení firmy v dobré kondici naprosto
zásadní,“ vysvětluje s tím, že společnost má
v plánu rozjet několik projektů, které povedou k úspoře nákladů v oblasti energetiky
i výroby.

Nepřehlédnutelnou součástí krajiny jsou
sady Těnovice, které se nacházejí nedaleko Spáleného Poříčí. Zde začne zanedlouho prodej jablek a moštu. „Na ploše zhruba
50 hektarů pěstujeme jabloně odrůd Idared,
Šampion, Topaz, Otava, Angold, Rubín a Melodie, dále pak hrušně a švestky odrůd Čačanská lepotica, Stanley, Presenta, Gabrovská
a produkci prodáváme přímo v sadu. Do moštů pak vybíráme odrůdy vypěstované výhradně u nás. Naše sady jsou registrovány ve Svazu
pro integrovanou produkci ovoce, což je pro
nás závazek a nedovolíme si provádět žádný
zásah, který je v rozporu s produkcí ovoce určeného pro přímou spotřebu,“ vysvětlil Tomec.

„Také je nutné při výhledu myslet na zaměstnance, a proto stále provozujeme na Šumavě
podnikovou chatu, kde je možno si odpočinout
procházkami po horách a nabrat nové síly,“ dodává. Firma kromě jiného též spolupracuje
s okolními školami, přičemž žákům nabízí učňovské a studentské praxe. Široké veřejnosti
se také každý rok v červnu prezentuje na akci
s názvem Polní den, který pořádá v Žákavě.
Letošní ročník se však kvůli epidemii koronaviru a vydaným restrikcím konal v komorní podobě jen pro odbornou veřejnost. O to
pestřejší však bude program příštího ročníku,
který zde již začali připravovat.

nabízejí práci
Alimex Nezvěstice má dnes obrat více než
230 milionů korun. Na něm se částečně podílí i provoz bioplynové stanice v Žákavě,
která kromě výroby elektrické energie slouží
například i k sušení separátu, a ten se pak
jako vedlejší produkt vrací v podobě steliva pod dojnice. Firma zaměstnává kolem
stovky lidí a v současné době hledá vhodné
uchazeče na pozici ošetřovatel hospodářských zvířat - dojič/ka a traktorista.

Areál Apolena
V areálu Apolena u Žákavy zakoupíte
bílý a červený písek, drcený kámen
a krmné směsi, šroty a obilí.
Více informací u paní Niklové
na telefonních číslech 377 891 386,
601 276 765.

V Bušovicích vyroste

Moderní velkokapacitní stáj pro 360
krav vyroste v následujících letech
v Bušovicích na Rokycansku. Osecká
zemědělská a obchodní společnost,
která zde hospodaří, již na projekt
za desítky milionů korun získala potřebné stavební povolení.

Podle předsedy představenstva Jaroslava Šímy je hlavním cílem zlepšování životních podmínek chovaných
zvířat. Vedle stáje vyroste ještě dojírna, porodna a teletník. Až bude stavba dokončena, přemístí se tam skot ze
střediska v Litohlavech.
Osecká zemědělská a obchodní společnost má dnes dohromady pět středisek. V Oseku a Litohlavech jsou umístěné dojnice, v Kříších a Bušovicích odchovávají jalovice
a v Březině je výkrmna býků. Dohromady je to kolem
2500 kusů hovězího dobytka, přičemž skoro čtyřicet procent z toho jsou dojnice. Celkem pak podnik hospodaří
na více než 3500 hektarech zemědělské půdy v okresech
Rokycany, Plzeň-město, Plzeň-sever a Plzeň-jih, což zahrnuje hned 37 katastrálních území.
Vše začíná u telat
Už předloni firma investovala více než pět milionů korun
do vybudování teletníku v Oseku s kapacitou kolem devadesáti zvířat. Loni realizovala kompletní rekonstrukci
dojírny včetně úpravy stájového klima v produkčních
stájích, což vyšlo na zhruba 2,5 milionu korun. „Zvířata
se musí cítit dobře, a to už od nejútlejšího věku. Vždyť

nová

moderní

inzerce

stáj

všechno začíná právě u těch malých jaloviček,“ usmívá
se Šíma.
Vedle živočišné výroby, která se specializuje výhradně
na chov mléčného a masného skotu, se společnost zaměřuje i na rostlinnou výrobu. „Orientujeme se především
na pěstování obilovin, řepky olejné a kukuřice, přičemž částí své produkce nakrmíme náš skot a zbytek zpracováváme
na vlastní posklizňové lince, uložíme v silech a následně obchodujeme,“ vysvětluje šéf podniku. Kvalitu krmiv podle něj
výrazně ovlivňuje počasí, ale i způsob hospodaření. I z toho
důvodu osečtí zemědělci hospodaří šetrně a dbají na zvyšování a udržování organické hmoty v půdě a na polích rovněž
pravidelně střídají plodiny. Vzhledem k dlouhodobému suchu firma též na téměř devadesát hektarů zvětšila plochu,
na které pěstuje vojtěšku. Ta totiž patří mezi plodiny, jež
suchu odolávají lépe, a to díky dlouhým kořenům.
Odpovědná firma
Podle Jaroslava Šímy je filozofie firmy postavena na odpovědném hospodaření s ohledem na životní prostředí.
Jde o moderní zemědělský provoz, kde se dbá na pořádek, udržují se cesty a opravují se budovy.
Firma byla založena v roce 1997 a zaměstnává více
než šest desítek lidí. Kromě výstavby velkokapacitní
stáje společnost pořídila mobilní míchárnu krmných
směsí a další moderní techniku. Vedle toho se angažuje i na vzdělávacím poli. „Zveme k nám děti, kterým se
snažíme přiblížit české zemědělství jako odvětví, které
produkuje potraviny a zároveň udržuje krajinu. Procházíme s nimi celý výrobní proces.
Spousta dětí třeba vůbec neví, kde se
v supermarketech
bere mléko,
maso nebo
ovoce a zelenina. Reakce dětí
jsou úžasné, takže v tom
určitě budeme pokračovat
i nadále,“ popisuje Šíma.
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Lego očarovalo otce i syna.
První kostky byly z Tuzexu

„

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

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

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

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

Městský znak z lega

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

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

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

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

Tajenka: ...kdyby měl peníze.
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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

Plzeňský kraj
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Znít budou Klavírní pralinky

Své umění předvede v plzeňské Staré synagoze mladý muzikant Matyáš Novák. Ten je známý i ve světě

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

LADISLAV VAINDL
PLZEŇ | Klavírista Matyáš Novák koncertuje od svých šesti let. Kromě aktivního hraní studuje na konzervatoři v Pardubicích a klavírní akademii Incontri
col Maestro v italské Imole. O jeho
schopnostech hovoří nejlépe asi to, že
už ve dvaceti letech měl sólový koncert
v Carnegie Hall v New Yorku, nebo že
jeho recitál z programu loňského Pražského jara byl vyprodaný během deseti
minut.
Teď se představí i plzeňským divákům. Vystoupí 2. srpna ve Staré synagoze s programem nazvaným Klavírní pralinky. „Zbožňuju čokoládu. Nejraději
mám hořkou se solí od firmy Lind, ale
chutnají mi i všechny ty úžasné bonboniéry, kde je každý bonbon malé umělecké dílo s neopakovatelnou chutí. Nedá
se určit, který je nejlepší, protože všechny jsou lahodné. A právě takovou hu-

Mladý český klavírista Matyáš Novák se proslavil po celém světě. Teď své
umění předvede i v Plzni.
FOTO | ARCHIV

dební bonboniéru se třinácti konfetami
od pěti prvotřídních cukrářů jsem si pro
vás, milí posluchači, připravil. Těším
se, že si ji společně vychutnáme,“ komentuje s úsměvem svůj recitál.
Jednotlivá díla, která zahraje, pak ve
svém programu přirovnává právě ke
svým oblíbeným čokoládovým pamlskům. Posluchači se tak mohou těšit
třeba na bílou s nugátem, tedy Humoresku Ges dur č. 7 od Antonína Dvořáka,
bílou s pistáciemi, koncertní etudu Na
břehu mořském od Bedřicha Smetany,
nebo mléčnou s vaječným koňakem neboli Variaci na téma Paganiniho, op. 35
od Johannesa Brahmse.
Novák média poprvé zaujal v roce
2016, když podnikl úspěšné turné po
Číně.
Je vítězem mnoha klavírních soutěží,
z nichž ty nejprestižnější jsou asi Bradshaw & Buono International, kde uspěl
v dubnu 2018, a hned v září téhož roku
skončil na druhém místě v klavírní soutěži The International Edvard Grieg Piano Competition v Bergenu za účasti stovek klavíristů z celého světa.

INZERCE

29. 8. 2020 | Klášter Chotěšov

8. 8. 2020 | Zámek Manětín

CHOTĚŠOV

dě tské baroknı́ odpoledne

ILLUSION BAROQUES
MANĚTÍN 2020

Program:

Fantazie na lidové písně pro violu da gamba, hlas
a looper, Magda Uhlířová

Program:

18:00

18:00 - 20:00

Prohlídky interiérů zámku

Geisslers Hofcomoedianten

20:30

Endymio, Ensemble Damian

20:00
22:00

divadelnı́ př edstavenı́ Jedem s medem

Barokní ohňostroj

Doprovodný program:
lukostř elba | prohlıd
́ ky klá štera | Braunova socha loutkou (vý stava loutek)

VSTUP ZDARMA
Pořadatelé: Plzeň 2015, z.ú ., Spolek Klá šter Chotě šov
Akce je součástı́ projektu Plzeň ské ho kraje Zá padočeské baroko. Akce se uskutečnı́ za inančnı́ podpory Plzeň ské ho kraje.

DEPO2015

22:00

neobaroknı́ opera

Illusion Baroques

audio vizuá lnı́ umě lci ož ivı́ maně tın
́ ské sochy
Liš ka/Mikshin/Mikshina/Simonová /Uhlıŕ̌ová /...

VSTUP ZDARMA
Pořadatelé: Stá tnı́ zá mek Maně tın
́ , Plzeň 2015, z.ú ., Baroko v Cechá ch, z.s., Ná rodnı́ pamá tkový ú stav
Akce je součástı́ projektu Plzeň ské ho kraje Zá padočeské baroko. Akce se uskutečnı́ za inančnı́ podpory Plzeň ské ho kraje.
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Viktoriáni začali s přípravou
Plzeňský fotbalový tým čekají v předkole Ligy mistrů Nizozemci, Chorvati nebo Řekové
LADISLAV VAINDL
PLZEŇ | Dva týdny volna skončily a
FC Viktoria Plzeň už začala přípravu na
nový ročník. Po čtvrtečních zátěžových
testech čekal viktoriány první společný
trénink i s novými posilami či navrátilci
z hostování.
Slovenský trenér Adrian Guľa odpočíval během dovolené s rodinou a na start
přípravy už se těšil. „Hráčům jsme hned
na úvod popřáli, aby byli zdraví a měli
silnou podporu doma v rodinách, aby
chodili s radostí na stadion. Čekají nás
nové výzvy, cíle...,“ těší se slovenský
trenér. „Základem je chuť a zdraví, pak
může být sezona úspěšná,“ ví.
Plán předsezonního období je jasný:
„Tu první část už mají hráči za sebou, a
to bylo zrelaxování a následné individuální plány. Teď nás čeká příprava v domácích podmínkách s vloženou herní
zátěží. Pak soustředění v Rakousku,“
říká Adrian Guľa.
Kromě nových posil přivítal i navrátilce z hostování Pavla Šulce a Lukáše
Matějku. „Oba ukázali na hostování so-

Záložník Lukáš Kalvach patří k oporám Viktorie Plzeň.
lidní progres ve své výkonnosti, proto
jsme se rozhodli je stáhnout,“ vysvětluje kouč. „Je třeba, aby dostali šanci a
navnímali kvalitu spoluhráčů, i tu svou.
Aby pochopili systémové prvky a všichni mladí hráči cítili, že šance na ně čeká,

FOTO | ARCHIV FCV

ale je třeba do toho dát vášeň a energii.
To zkrátka tak významný klub, jakým
je Viktoria Plzeň, vyžaduje,“ podotýká
Adrian Guľa.
Záložník Lukáš Kalvach strávil část
dovolené na Slovensku, kde mimo jiné

požádal svou přítelkyni o ruku. „Naštěstí řekla ano, takže jsem spokojený,“
směje se. Den nato oslavil narozeniny a
další den se stal vítězem viktoriánské ankety Gól sezony 2019/2020, navíc obsadil i druhé místo. „Těší mě to, chtěl
bych poděkovat všem, kteří pro mě hlasovali. Hlavně ale doufám, že to zopakuji i v této sezoně,“ dodává.
Přátelských zápasů odehraje tým trenéra Adriana Guľy celkem pět. V domácím prostředí jeden – a to 1. srpna od 11
hodin proti českobudějovickému Dynamu. Duel kvůli hygienickým opatřením
proběhne za zavřenými dveřmi, pro fanoušky však klub připraví stream z tohoto zápasu. Nový soutěžní ročník by měl
začít 21. srpna, nicméně vše bude upřesněno až při losu, který je na programu 5.
srpna. Plzeňské čeká rovněž 2. předkolo UEFA Champions League, které se
losuje 10. srpna v Nyonu.
Západočeši se utkají buď s nizozemským Alkmaarem, chorvatským Lokomotiv Záhřeb nebo řeckým vicemistrem. V době uzávěrky nebyla řecká
liga dosud dohrána.

INZERCE

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

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

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

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

O2 Guru Roadshow
03. 08. 2020, Klatovy, 10:00 - 17:00, námìstí Míru
Prùvodci technologií O2 Guru na místì ovìøí dostupnou rychlost
vašeho domácího internetu a seznámí vás s technologickými novinkami.

modemem bez nutnosti instalovat venkovní anténu. „Podle toho, jaká je u vás doma dostupnost
signálu, náš technik na místě rozhodne, který modem použije a kam jej umístí, abyste měli to nejrychlejší připojení,“ popisuje Martin Čejka s tím,
že signál mohou rušit například vysoké stromy či
okolní budovy. Celou instalaci na místě vždy zajistí technik a rovnou vše vysvětlí a předvede.

Ultrarychlý internet šíøený vzduchem
nyní zákazníci mohou získat za
zvýhodnìnou cenu od 299 Kè mìsíènì.
Více se dozvíte na webu
www.zrychlujeme.cz,
kde si také mùžete ovìøit rychlost
internetu pøímo na vaší adrese, nebo
na telefonním èísle 720 720 142.

