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HAPPY
DAY

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.

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

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

Volejte
24 hodin denně
+420 515 555 565

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

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

Čtvrtka pečené kačeny se zelím

160 Kč / za 2 porce

Veronika
Khek Kubařová
Když si divák
zívne, moje
ego to nedokáže
vstřebat
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V břeclavské MHD
stačí platební karta
Příští vydání
14. srpna

Stačí přiložit kartu a jízdenka je koupená. Naklikat si
můžete i spolucestujícího.

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

FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

Stejně jako v Brně bude možné i v autobusech
městské hromadné dopravy v Břeclavi platit
bankovní kartou. A to od 15. srpna, kdy začnou
fungovat nové platební terminály. Cestující ušetří.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
BŘECLAV | Cestování veřejnou dopravou v Břeclavi vstupuje do nové éry. Od
poloviny srpna půjde v autobusech městské hromadné dopravy za jednorázové
jízdenky konečně platit bankovní kartou.
Tato varianta navíc vyjde cestující levněji, než kdyby po kapsách hledali peníze.
„Zaplatíte přiložením karty k terminálu a peníze za jízdné se automaticky odečtou z vašeho účtu. Za jízdenku koupenou bankovní kartou v autobuse zaplatí
cestující deset korun. Pokud bude platit
hotovostí, zaplatí stejně jako dnes dva-

cet korun,“ uvedla mluvčí břeclavské
radnice Jana Pelcová.
Karty společnosti BORS, na které se
dosud jezdí, budou moci cestující používat do 30. června 2021, kdy skončí vyjednané přechodné období pro souběžné fungování obou systémů. Po tomto
datu se bude v MHD v Břeclavi jezdit
pouze s elektronickými jízdenkami.
„Chceme, aby obyvatelé používali
hromadnou dopravu co nejčastěji a auta
nechávali doma, pokud to jde. Moderní
systém má určitě své výhody, ale pro
nás je hlavně důležité, aby změna proběhla hladce a přinesla cestujícím větší
komfort,“ řekl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška.
Cestující si ale musí dát pozor i na jed-

nu „past“. Pokud se nachomýtnou do
blízkosti validátoru s taškou nebo kabelkou, v níž mají kartu, je možné, že se
omylem přihlásí k terminálu a nechtěně
koupí jízdenku, přestože už třeba za
jízdu zaplatili jinak. Podobné zkušenosti
už mají v Brně. Dosah signálu je totiž až
čtyři centimetry. Dopravce proto doporučuje, aby se lidé o validátor neopírali.

Poradí na nádraží
Nový systém odbavování cestujících
v Břeclavi bude součástí Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského
kraje, kde bude možné koupit si v e-shopu krajské společnosti KORDIS jakékoli elektronické předplatní jízdenky – například měsíční, čtvrtletní a podobně.
Časové jízdenky je zde možné nahrávat
z pohodlí domova už nyní.
Případné nejasnosti budou cestujícím
vysvětlovat pracovníci kontaktního centra společnosti KORDIS, které je nově
otevřeno na břeclavském nádraží.

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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Muzejní Oscar
za vinné vůně
a chůzi v mokřadu?
Rekonstrukce valtického muzea vinařství, zahradnictví a krajiny
získala v soutěži Gloria musaealis nominaci na ocenění Počin roku.

Ve valtickém muzeu nemůže chybět expozice věnovaná vinařství a vinohradnictví.

IVANA SOLAŘÍKOVÁ
VALTICE | Tak jako se ve filmové branži rozdělují Oscary, mají i muzejníci
svou prestižní cenu, na kterou každoročně dosáhnou jen ti nejlepší. Letos se do
elitního výběru dostalo i Národní zemědělské muzeum (NZM) ve Valticích. Za
rozsáhlou rekonstrukci muzea je v soutěži Gloria musaealis nominováno na
ocenění v kategorii Počin roku.
Vydařená rekonstrukce muzea přinesla tři nové expozice, další prostory
v podkroví muzea, lepší přístup pro návštěvníky s omezenou hybností a také
zlepšení podmínek pro ukládání sbírkových předmětů. „Rekonstrukce naší valtické pobočky byla skutečně rozsáhlá
a věříme, že výsledek stojí za to. Nové
expozice jsou tvořeny tak, aby pracovaly s emocemi a smysly návštěvníků,“
říká mluvčí NZM Jitka Taussiková.
Národní expozice vinařství je rozdělena do čtyř částí, které se věnují historii
vinařství, vinohradnictví, sklepnímu
hospodářství a degustaci vína. „Všechny části obsahují řadu interaktivních
prvků, návštěvníci zde mohou poznávat
typy vůní charakteristických pro jednotlivé odrůdy vín, vyzkoušet si kvíz s vinařskou tematikou nebo zhlédnout film
o sklepním hospodářství, který je tvořen holoprojekcí,“ popisuje mluvčí.

Velká akvária s rybami
Druhá expozice, nazvaná Krajina Lednicko-valtického areálu, seznámí návštěvníky se základními biotopy – rybníkem, lesem, polem, loukou, mokřadem
a sadem. Součástí je také 3D mapa s nejdůležitějšími architektonickými památkami, jež se v této jedinečné oblasti nacházejí a jsou spjaty se šlechtickým rodem Lichtenštejnů. Mimo to se tam návštěvníci mohou těšit na velkoobjemová
akvária s tuzemskými rybami, 3D dalekohled ukazující přírodu této lokality,
pohyblivou lávku navozující iluzi chůze

Návštěvníci se mohou „projít mokřadem“, poznávat dřeviny nebo nahlédnout 3D dalekohledem do přírody Lednicko-valtického areálu.
3x FOTO | NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM VALTICE

v mokřadu nebo na interaktivní herbář
se zábavným poznáváním dřevin.
Ve sklepních prostorech muzea vznikla nová expozice Tajemný život v půdě,
která je věnována především dětem. Mohou se tam seznámit s organismy, které
žijí v půdě, typy půd a mimo jiné také
s negativními důsledky lidské činnosti
pro půdu a vodu. Čeká je tu model vodní a větrné eroze nebo průchod tunelem
ukazujícím bohatý život v půdě.
Modernizací areálu muzeum výrazně
zlepšilo podmínky pro uchovávání sbírkových předmětů ve svých depozitářích. Zastaralý úložný systém nahradily
nové posuvné prachotěsné regály. Rekonstrukcí prošla i střecha budovy
a podkroví, kde vznikla malá expozice
zemědělských nástrojů. Muzeum získa-

lo novou pavlač, která bude sloužit ke
krátkodobým sezonním výstavám.
„Nominace na ocenění v kategorii Počin roku je výsledkem několikaleté snahy všech pracovníků muzea o zlepšení
služeb a nabídky našeho muzea. Snahy
důstojně prezentovat rozsáhlé muzejní
sbírky a hlavně zábavnou formou přiblížit návštěvníkům jednotlivé zemědělské obory,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Právě nynější turistická sezona podle něj nabízí jedinečnou příležitost přijít si do muzea prověřit, jestli porota soutěže pracovala dobře.
Slavnostní předávání cen Gloria
musaealis za rok 2019 se uskuteční
v úterý 6. října ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
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Ve 106 letech zemřela
ikona slováckého folkloru
František Hamada.
Přežil nacisty a jako
primáš lidové hudby
ovlivnil celou Moravu.

31. července 2020 5

Folklorní nebe doplnil
„pan Hradišťan“

JANA FUKSOVÁ
MARKÉTA LANKAŠOVÁ
UHERSKÉ HRADIŠTĚ | „Oplýval nadhledem, neztrácel vtip, byl pořád optimisticky naladěný. Měl jakési vnitřní
světlo. Asi i díky tomu mu to pořád tak
hrálo. Byl to krásný člověk. Jak se u nás
říká, primášové žijú dvakrát. A u Františka Hamady to platilo dvojnásob,“
vzpomíná na svého přítele brněnský dokumentarista Břetislav Rychlík.
Hamada, jeden ze zakladatelů legendárního Hradišťanu, měl ve svém uherskohradišťském bytě stále otevřený futrál i s houslemi. Často si na ně s radostí
zahrál. Miloval hudbu, jež se pro něj stala smyslem života. On sám se díky ní
stal legendou lidové hudby na Moravském Slovácku. O tu folklorní svět minulý týden přišel. Hamada zemřel
v úctyhodných 106 letech.
„Je neuvěřitelné, že s přibývajícími
léty stále hrál a vyzrával, jestli si to
mohu dovolit říct. Muzika jej bavila
a držela při životě,“ přidává obdiv současný primáš Hradišťanu Jiří Pavlica.
Hamada dostal první housle k Vánocům v jedenácti letech. Nikdo tehdy netušil, že jej budou provázet životem až
do smrti. Základy se naučil u soukromého učitele a po maturitě na obchodní
akademii v roce 1933, kde se potkal
i s Tomášem Baťou mladším, začal zakládat první hudební uskupení. Do začátku druhé světové války pracoval
jako tajemník na poště, působil v Moravském Písku i v Uherském Hradišti.
A stále víc se přitom zajímal o folklor.
Začal chodit do Slováckého krúžku,
kde se od starších a zkušenějších muzikantů učil slovácké písničky, a poté se
zde stal primášem cimbálové muziky.

Primáš František Hamada miloval hudbu, stala se pro něj smyslem života.
Krásná hudební léta však přetrhla druhá světová válka. Už v roce 1940 si pro
tehdy šestatřicetiletého Františka přišlo
do práce gestapo. Důvodem zatčení
byla „podvratná činnost proti německé
říši“. Hamada byl totiž členem Obrany
národa a coby spojovací důstojník v záloze měl vypracovat plán na obsazení
hradišťské pošty. Gestapo ho věznilo
v Uherském Hradišti a Brně.
„Jeden vyšetřovatel měl zvláštní způsoby. Například když jsem neustále zapíral, postavil mě čelem ke zdi a zezadu
mě mlátil do hlavy tak, abych vždy narazil čelem o zeď. Potom vytáhl stříbrný

Vinařství má vlastní čističku
MIKULOV | Až dvanáct milionů kilogramů hroznů zpracuje v nové lisovně
vinařství Víno Mikulov. Moderní středisko za 200 milionů korun chce uvést
vinařství spadající do skupiny Bohemia
Sekt do provozu za rok. Tak obrovský
provoz ale představuje – hlavně v době
vinobraní – i ohromný objem odpadní
vody. Proto vinařství do svého areálu
přidalo také vlastní čistírnu odpadních
vod. Investovalo do ní 28 milionů.
„Vzhledem ke kapacitám lisovny
hroznů jsme potřebovali maximálně
spolehlivé a kvalitní řešení odpadních
vod. Proto jsme zvolili špičkovou technologii mechanicko-biologického čištění i velkorysou kapacitu, která bez pro-

blémů pojme celé denní maximum odpadní vody jak v běžném provozu, tak
i v čase vinobraní, kdy se objem zvyšuje,“ říká ředitel vinařství Víno Mikulov
František Drahonský.
Čistírna využívá technologii takzvaného anaerobního čištění, která výrazně zlepšuje čistotu vody následně vypouštěné do kanalizace. Organicky znečištěná voda prochází několikafázovým systémem mechanicko-biologického čištění, které ničí nežádoucí odpadní látky. Jako vedlejší produkt anaerobního čištění vzniká kvalitní bioplyn, tedy čistá a ekologicky šetrná
energie, kterou vinařství využívá k vy(sol)
tápění provozu.

FOTO | DALIBOR GLÜCK, MAFRA

podnos, na kterém byly malé rozbušky,
a já měl některou z nich vybrat. Tu pak
zapálil, a podle toho, jaký dým se z rozbušky objevil, určoval vinen, nebo nevinen,“ líčil v minulosti Hamada. Ve vězení a táboře v Německu nakonec strávil
dva roky. „Neprozradil ale nic, vytrval
a nedal se,“ poukazuje Rychlík.

Hračička v nejlepším smyslu
Když se po řadě útrap vrátil Hamada
domů, zjistil, že mu mezitím umřela maminka. To už ale válka končila a folkloristé se po ní zase začali potkávat. „Po

osvobození se naším druhým domovem
stala Slovácká búda, kde se tvořily základy Hradišťanu,“ popisoval Hamada
v pořadu Legendy slováckého folkloru.
Věhlasný soubor založil na přelomu
40. a 50. let spolu s Jaroslavem Staňkem, se kterým se v prvních letech vystřídal na postu primáše. „Jako primáš
si uměl vést svoji linku jednoznačně,
jasně a jistě a rád si schovával nějaké
překvapení pro své muzikanty, aby je držel neustále v pohotovosti a napětí. To
umí jen člověk, který hudbu miluje, který je tvůrčí a v tom nejlepším smyslu
hračička,“ uzavírá Pavlica.

INZERCE

Zahraniční firma hledá z důvodu
rozšíření vý
v roby pro svoji pobočku
v Břeclavi tyto pracovní pozice:

 Řidič VZV
 operátor – kovodělník
 100% kontrola dílů
Nabízíme:
* zajímavé ﬁnanční ohodnocení
* měsíční prémie, prémie na dovolenou, roční prémie,
* příplatek za noční směny, placené přesčasy
* příspěvek na stravenky
* až 25 dnů dovolené
* jistota pracovního místa, školení, profesní růst
Své životopisy zasílejte na adresu
Lidická 3453/141, 690 03 Břeclav 3, tel.: 519 301 544,
nebo e-mail: b.hromkova@arens-oberflaechenfullservice.com
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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.
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(smích) Tanec je něco jiného. Ten mi zůstal a mám ho fakt ráda. Už nám dokonce začínají chodit nabídky na předtančení v další plesové sezoně, z čehož mám
obrovskou radost, protože to znamená,
že se zase pustíme do tréninků. V koroně jsem navíc začala aplikovat jednu
věc, kterou jsem naposledy dělala jako
malá, a sice že jsem si začala tancovat
doma sama pro sebe. Trsala jsem si jen
tak pro radost na písničky z osmdesátek
a devadesátek a bylo to úžasné.
Nepočítáme-li tanec, chápu to
správně, že pokud jde o sport, je
tím hlavním iniciátorem váš muž?
To hodně. Až teď zpětně mi dochází, že
dokud jsme byly se sestrou malé, rodiče
nás hodně vedli k rekreačnímu pohybu.
Tím myslím kolo, lyže a tak dále. Základy jsme od nich měly dost intenzivní,
ale neměly jsme nikdy jeden hlavní
sport, kterému bychom se aktivněji věnovaly. To má v sobě zase můj manžel.
Myslím, že je to fajn, když můžete
v páru podnikat různé společné aktivity.
Je pravda, že většinou je iniciátor on,
ale teď nedávno naopak kvůli mně začal
tancovat. Je úžasný v tom, že ačkoli je
to bývalý hokejista, tak se vydal na cestu k volnému tanci, což je pro něj naprosto nový typ pohybu. Po první hodině byl celý splavený a musel s překvapením uznat, že je to docela náročné.
Jak vlastně zatím probíhá vaše léto
v porovnání s předchozími roky? Poznamenala ho koronavirová opatrnost?
Pravda je, že jsme zrušili naplánovanou
dovolenou a zůstali jsme v Česku, protože jsme se trochu báli cestovat. Měli
jsme ale před pár dny takový záchvat,
protože všichni naší známí a kamarádi
průběžně zveřejňují fotky od moře, takže
jsme měli nutkání vyrazit také. Po chvíli
moje tělo ale udělalo takovou zvláštní reakci, jako by mi říkalo: „Co blázníš?
Vždyť je ti tady tak strašně dobře, tak
proč budeš něco takového podnikat?
Abys mohla mít také pěknou fotku od
moře?“ Takže jsme si řekli, že zůstaneme a užíváme si české léto, které jsem naposledy prožila snad jako malá. A musím říct, že je to zatím parádní změna.

BALENÍ

osoba/den

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

59,90

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

ilustrační foto

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

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
MAX.

FOTO | ARCHIV MAFRA

9,90
13,90�

PŘI
KOUPI
1 KS
1 bod
navíc

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

28%

49,90
89,90�

1 ks 6,24 Kč

63/70PD

44%

LAMBRUSCO
EMILIA
bílé,
červené,
růžové
0,75 l

1PD = 3,16/2,84 Kč

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

1 l 53,20 Kč

199,299,-�

33%

39,90
69,90�

42%

OKURKA
SALÁTOVÁ
1 ks
PAPRIKA
BÍLÁ
volná
1 kg

27,90
39,90�

30%

9,90
14,90�

33%

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

Okouzlující Rab,
staré město.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gottwald? Palmy i Stalin

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

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

Hácha v brdských lesích

Zápotockého zámeček

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

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

CHIV MAFRA A REPRO iDNES.cz

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

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

INZERCE

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

ZÁBLESK
HISTORIE

Zdeněk
Smetana

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

Pohádky z mechu a kapradí

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 37 %
SELVO 41000

79 900 Kč

49 990 Kč

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

Štaflík a Špagetka

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

Třebíč - Trnava a Znojmo-Hakenova 21

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

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

Brno - Černovice

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

Zlín - Vršava a Vizovice-Zlínská 703

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

Další nejbližší prodejny: Přerov,

Olomouc 2x, Boskovice,
Brtnice, Konice a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

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

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

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

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

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

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

„

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

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

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

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

MODERÁTOR PAVEL ŠTRUNC

„Adrenalin při živém
vysílání mě baví“
N

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

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

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

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

Moderátor Pavel Štrunc.
FOTO | CNN PRIMA NEWS

HLAVNÍ
ZPRÁVY sledujte
každý všední den
v 18.55 na CNN
Prima NEWS.
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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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„Šetříme, nicméně investice
určitě brzdit nehodláme“
Jihomoravský hejtman
Bohumil Šimek oceňuje,
jak byl díky zodpovědné
politice kraj připraven na
zvládnutí pandemie
koronaviru. Nyní řeší,
jak co nejlépe zvládnout
ekonomický restart.

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

V minulém rozhovoru jsme mluvili
o takzvané době covidové. Promítá
se toto období i do současnosti?
Místo počítání roušek teď počítáme peníze. To je samozřejmě řečeno s nadsázkou, ale v podstatě jsme museli udělat
takové změny v krajském rozpočtu, abychom zajistili finanční zdroje k vykrytí
výpadku příjmů ze sdílených daní. Ten
bude v případě našeho regionu více než
jedna miliarda korun. K pokrytí výpadku jsme se rozhodli využít zejména snížení výdajů letošního rozpočtu a zapojení peněz uspořených z minulých let.
Úspory jsme hledali v provozních výdajích napříč jednotlivými oblastmi a další automaticky vyplynuly z nerealizovaných akcí, na které byla v rozpočtu nachystána podpora kraje.
Znamená to, že peníze nebudou ani
na plánované investice?
Znovu zdůrazňuji, že nehodláme brzdit
investice a zaměstnanost v regionu, proto jsme si udělali revizi plánovaných
akcí. Na základě toho jsme pak rozhodovali, které projekty podpoříme v plné
výši a kde je možné přesunout financování do dalšího roku, aniž bychom tím
ohrozili jejich samotnou realizaci.
Nicméně, tak velký finanční deficit nevyřeší samotné kraje, a proto věřím, že
peníze na investice, například do dopravy, doputují ze státního rozpočtu. Náš
kraj má připravené projekty na opravy
silnic, které bychom ale bez státu nedokázali zvládnout.
V jaké finanční kondici je jižní Morava jako kraj?
Náš region je v porovnání s ostatními
kraji relativně bohatý, se spoustou kvalitních zaměstnavatelů a s velkým potenciálem dalšího rozvoje. Jsme jedním
z mála krajů, který byl v minulých letech schopen udržet své investice a zdravou úroveň kapitálových výdajů. Tím
nepředstavujeme riziko pro potenciální
investory a nové investice v kraji se pak
odrážejí i na kvalitě života našich obyva-

gie. Měsíční, čtvrtletní, roční nebo třeba
i jednodenní elektronickou předplatní
jízdenku pro všechny linky IDS JMK si
od 1. července 2020 mohou lidé koupit
na internetu a rovnou si ji nechat přiřadit k bezkontaktní bankovní kartě.

„Místo počítání roušek teď počítáme peníze,“ říká s nadsázkou jihomoravský hejtman Bohumil Šimek.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
tel. Koronavirová pandemie samozřejmě zasáhla do všech oblastí, ale troufám si říct, že i díky dobrému hospodaření s financemi a maximálnímu využití
investičních dotací jsme měli dostatečnou finanční rezervu pro lepší zvládnutí
tohoto nelehkého období.

Kromě koncertu jsme také v krajském
zastupitelstvu schválili nákup voucherů
do brněnských divadel. Obdarujeme
jimi další obětavé pracovníky zdravotnictví, sociální péče a integrovaného záchranného systému a zároveň tím podpoříme kulturu v kraji.

A co vám v poslední době udělalo
největší radost?
Byl to děkovací koncert pro naše zaměstnance z první linie. Na začátku
prázdnin se ve VIDA! science centru
v Brně konalo zábavné odpoledne s koncertem „Pomáhat není věda“. Akce byla
symbolickým poděkováním všem, kdo
v době koronavirové na jižní Moravě
pracovali nebo nezištně a obětavě pomáhali. Věřím, že všem pozvaným zdravotníkům, záchranářům a pečovatelům, policistům a hasičům koncert udělal radost. A poděkování má i další rovinu.

Podporu kraje jistě potřebují i ostatní oblasti, že?
Ano, nadále kromě zdravotnictví a sociální oblasti patří v našem regionu
k prioritám doprava. Tedy nejen opravy
silnic, ale zejména komfort pro cestující
v hromadné dopravě. Náš integrovaný
dopravní systém patří k nejlepším v České republice a stále se ho snažíme zdokonalovat. Tím největším pozitivem je
nákup zbrusu nových vlaků, které začnou jezdit v našem kraji v roce 2022
a zvýší tak bezpečnost a pohodlí cestování. Důležité jsou i moderní technolo-

Jak se vedení kraje chystá podpořit
cestovní ruch ve vašem regionu?
Regionální cestovní ruch na jižní Moravě se snažíme dlouhodobě podporovat,
v poslední době zejména se zaměřením
na ne tak známé a méně navštěvované
destinace. Podle dostupných informací
zcela přirozeně plánují obyvatelé České
republiky tuzemskou dovolenou a většina ubytovacích kapacit na jižní Moravě
je již obsazena. A třeba všechny peníze,
které byly původně určené pro zahraniční marketingové aktivity, bude krajská
Centrála cestovního ruchu vynakládat
tímto směrem.
A na závěr tolik obdivovaná a zároveň kritizovaná brněnská MotoGP...
Masarykův okruh i letos zažije závod
mistrovství světa silničních motocyklů.
Bohužel přes veškeré snahy pořadatelů
se pojede bez diváků, samozřejmě z bezpečnostních důvodů v souvislosti s koronavirovou pandemií. Ti, kteří mají zakoupené lístky, je mohou využít příští
rok. Několik měsíců jsme intenzivně
jednali s promotérem šampionátu a hledali kompromisní a uspokojivé řešení.
Vyjednali jsme takové podmínky pro letošní a příští rok, které dávají smysl
všem zainteresovaným stranám. Grand
Prix navíc zejména v tom příštím roce
může být skvělým impulzem pro oživení turistického ruchu a pohostinství v celém kraji. A budeme i dále jednat o další budoucnosti závodu.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011

Česká republika

Třešňovice bude letos
kvůli červnovým dešťům
málo, jinak je úroda
ovoce průměrná.
ŽANETA MOTLOVÁ
ČR | Kvůli dešťům je její začátek docela
pozvolný, ale celkově by měla být lepší
než loni. Milovníkům domácích pálenek právě začala sezona. Třeba v Moravskoslezském kraji si každoročně
vlastní kořalku vyrábějí tisíce lidí, první
pálenice nyní otevírají a diáře se jim začínají plnit. Úroda by podle ovocnářů
měla být letos průměrná. Uškodily jí
mrazy a červnové deště.
V palírnách finišují přípravy. „Pečlivě se čistí všechny kotle, nádoby na kvašení, budeme i bílit. První zákazníci přijedou teď v červenci s třešňovým kvasem, i když s ohledem na mokré počasí
ho nebude moc. Až začnou dozrávat jablka, tak se nezastavíme až do Vánoc,“
odhaduje Vojtěch Feber z Palírny u zelené lípy ve Stonavě na Karvinsku.
Slabou úrodu třešní potvrzuje rovněž
Vladimír Baar z pálenice v Suchdole
nad Odrou, která už je také v provozu.
„Obecně kvasu z třešní rok od roku ubývá. Je náročné je trhat na minimálně sto
až sto padesát litrů kvasu. Letošní rok
jim navíc nepřeje,“ konstatoval Baar.
Lidé ale přijíždějí s kvasy z loňského
roku. „Lidem hodně zbyly kvasy ze
švestek nebo z jablek a volají nám.
Když je kvas kvalitní a dobře uskladněný, nezkazí se,“ popsal Baar.
Nejsilnější bude podle majitelů palíren v kraji sezona jablek, která jim začne od druhé půlky srpna, ale vyvrcholí
hlavně v září a říjnu. „Jsme především
jablečný kraj, to je znát každý rok,“ poznamenal Vladimír Baar.
V přípravě kvasu se pěstitelé na severní Moravě a ve Slezsku podle majitelů
pálenic zlepšují. Především stálí zákazníci, kteří si nechají poradit. Nepříjemnou zprávu, že se kvas nedá použít, ale
výrobci pálenky přesto majiteli kvasu
sdělují i několikrát za sezonu. Najdou
tam plíseň, houby nebo kvas zoctovatěl.
Někteří proto nabízejí i péči o kvas.
Ve Stonavě pronajímají kvasné nádoby uložené v podzemních prostorách
areálu. Totéž umožňují rovněž v Radkově na Opavsku. „Už mi sem navážejí
ovoce, něco už mám u nás ve skladu. Pálení si pak organizuji sám,“ popisuje
Jan Škorvan z tamní pěstitelské pálenice. Také do suchdolské palírny už lidé
vozí ovoce.

Kompoty už nejsou v módě
Výroba vlastní pálenky láká, kromě tradičních zákazníků jezdí každoročně
i noví, mladí lidé. „Koupí chalupu nebo
zahradu a chtějí zužitkovat ovoce. Kompoty už dneska nejsou v módě. Mají zájem a chtějí pálit,“ popsal Bohuslav Klimek ze stonavské palírny.
Sklizeň ovoce by měla být letos podle ovocnářů nejvýš průměrná. Nepro-
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Sezona pálenic začala,
opět povládnou jablka

Tisíce lidí si vyrábějí vlastní kořalku. Pálenice už se dočkaly prvních zákazníků.
spěly jí mrazy ani červnové deště. „Úroda je horší kvůli jarním mrazům. Bylo
deset mrazivých nocí, kdy teploty padaly i pod minus šest stupňů. Především
třešním pak uškodil červnový déšť, špatně snáší srážky v době sklizně a popraskaly,“ uvedl předseda Ovocnářské unie
Moravy a Slezska Ivo Pokorný.
Na jaře teploty klesající pod nulu poškodily zejména úrodu meruněk, jichž
vzalo za své až devadesát procent, a částečně také hrušek.
Ovoci neprospěly ani časté přívalové
deště a také krupobití, jež ho ze stromů
sundalo. „Kvůli kroupám bude letos
mírně nižší sklizeň jablek,“ dodal Ivo
Pokorný.
Palírny v Moravskoslezském kraji
ale očekávají lepší sezonu než loni. To
bylo ovoce kvůli suchu velmi málo a
málo se i pálilo. Stonavská palírna loňský rok dokonce řadí k nejslabším za celých jednadvacet let existence. Naopak
předloňská sezona lámala rekordy.
Za litr stoprocentního alkoholu si palírny účtují nejčastěji do tří set korun.
Aktuální cenu mírně navýšila změna
sazby spotřební daně, avšak jde o třináct až dvacet korun na litr.

Některé pálenice, mezi nimi i ta radkovská, nabízejí lidem uskladnění kvasu
a péči o něj.
2x FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ
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Polský básník Julian Tuwin: Tulák je člověk, který by se nazýval turistou, ...

Tajenka: ...kdyby měl peníze.

Nové Téma: Jídlo
jako chemická
továrna

J

e to jako odvěký strašák na lidi.
Chemie v jídle. „Přitom samotné jídlo je vlastně chemie, až tisíce různých molekul,“ podotýká profesorka Jana Hajšlová z Ústavu analýzy potravin a výživy Fakulty potravinářské a biochemické technologie
na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze.
Tato světově uznávaná odbornice
v oblasti kvality a bezpečnosti potravin v mezinárodně akreditované laboratoři na VŠCHT zkoumá jednotlivé
potraviny a přírodní produkty pro jejich výrobu ze všech možných úhlů.
„V naší laboratoři se zabýváme
hlavně otázkou chemické bezpečnosti, ale pak je také bezpečnost mikrobiologická, která je z hlediska rizik z
potravin celosvětově na prvním místě... V řadě případů kontaminují potraviny toxické plevely. Takto jsme
třeba objevili toxické látky v oreganu nebo v dětském čaji z heřmánku
lékařského.“
Jaké potraviny dopadly v testech
špatně? A má se konzument skutečně bát „éček“ v jídle?
Čtěte v novém vydání týdeníku
Téma.

Monika má nervy, ale zvládá to
ČR | MMA zápasník Makhmud Muradov (30 let) se svěřil, že by měl jednou
rád velkou rodinu. S partnerkou, zpěvačkou Monikou Bagárovou (26), vychovávají společně dvouměsíční dceru Rumiu. „Letošní léto je klidnější, protože
kvůli koronavirovým opatřením méně
létám. Všechno je zavřené, nemohu do
Ameriky ani do Uzbekistánu, kde jsme
měli nějaké plány, ale bohužel z nich sešlo. Každý den jedu dvoufázové tréninky, cvičíme s Karlosem Vémolou. Jsem
připraven kdykoliv zase začít pracovat,“ řekl Makhmud Muradov v rozhovoru pro pořad Showtime.
Nejvíce času tráví zápasník momentálně na trénincích a ve svém domově
za Prahou, který nechal postavit a kam
se s partnerkou Monikou Bagárovou ještě před narozením jejich dcerky nastěhovali. Na roli otce, kterým se stal před
dvěma měsíci, si prý Muradov zvykl
rychle. „Je to štěstí, které musí zažít každý chlap. Věděl jsem, že to bude velké,
ale netušil jsem, že až tolik,“ přiznává.
„S péčí o dceru se snažím pomáhat,
než jsem vyjel na rozhovor, jsem ji například hlídal, zatímco maminka Monika se doma ráno připravovala a sprchovala. Pro maminky je to období po porodu hodně náročné. Já jsem ale tatínek, a
tak můžu vypadnout na trénink a tam

Zpěvačka Monika Bagárová je šťastná s přítelem Makhmudem Muradovem.
FOTO | PROFIMEDIA, INSTAGRAM

trochu déle zůstat. Monika vše zvládá v
pohodě, občas má nervy, ale zvládá to
hezky,“ říká MMA zápasník.
Výběr povolání prý nechá čistě na
dceři. „Až bude větší, sama se rozhodne, čemu se bude chtít v životě věnovat.
Do ničeho ji nebudu nutit, ale podpořím
ji v čemkoliv. Rozhodně ale nechci, aby
dělala MMA,“ směje se Muradov a dodává, že dalšímu dítěti se rozhodně ne-

brání. „Všechno má svůj čas. Třeba jo,
třeba ne. Chtěl bych ale velkou rodinu,
takže na tom budeme makat,“ dodává.
Dcera Rumia Muradova se Monice Bagárové a Makhmudovi Muradovi narodila
letos 27. května. „Rozhodli jsme se dát našemu dítěti jméno mé milované mámy,“
vysvětlil tehdy fighter. Těhotenství oznámila zpěvačka a česko-uzbecký MMA zápasník v prosinci minulého roku.
(zre)

Jihomoravský kraj

Bez diváků, ale přece.
Od 7. do 9. srpna se
v Brně pojede MotoGP.
Její konání otevírá dveře
i pro další ročníky.
ROBIN KRUTIL
BRNO | Za normálních okolností touží,
aby se do areálu nad brněnským Žebětínem vydalo co nejvíc fanoušků. Letos si
však pořadatelé české Grand Prix přejí,
aby na Masarykův okruh nezamířil žádný. „Apelujeme na fanoušky, ať si letošní
závod užijí v klidu u televize a nesnaží se
k nám proniknout. Podmínky jsou jasně
dané, a i když nás to mrzí, tak veřejnost
do areálu nesmí. Ve spolupráci s policií
to budeme hlídat,“ oznamuje mluvčí brněnského Automotodromu Petr Boháč.
Výjimečné opatření je důsledkem epidemie koronaviru, která „ukousla“ také
značnou část sezony MotoGP. Brno tak
bude od 7. do 9. srpna teprve druhou zastávkou šampionátu po dvojici závodů
ve španělském Jerezu. A specifické podmínky nebudou znát pouze na prázdných
tribunách, ale také v depu a zákulisí.
„Všechny závodní týmy a lidé, co
s nimi přijedou, by měli být hermeticky
odděleni od zbývajícího personálu. Bu-
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MotoGP bez fandů,
roušku odloží jen jezdci
FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA

dou samostatně fungující jednotka, vzájemný kontakt mezi nimi a námi bude
omezen na nezbytné minimum,“ popisuje Boháč. „Už v Jerezu jsme mohli vidět, že všichni organizátoři na sobě měli
minimálně roušky, někdy i štíty. Jediný,
kdo nebude nosit ochranu obličeje, budou samotní jezdci.“
Mezi nimi tentokrát budou chybět jihomoravské stálice Karel Abraham a Jakub Kornfeil, zato hvězdný Španěl
Marc Márquez plánuje přijet i se zlome-

Program závodů

nou pažní kostí.
Přestože bude ochuzena o jedinečnou
atmosféru, svůj šmrnc tak Velká cena neztratí. Souboje na trati by měly být stejně poutavé jako vždy a možná se k nim
bude u televizí po celém světě upínat dokonce víc zraků než jindy. „Celý sportovní průmysl byl hodně utlumený, takže fanoušci motorsportu budou určitě natěšení. Je to ohromná reklama nejen pro
Brno a Jihomoravský kraj, ale pro celou
Českou republiku. Marketingový přínos

Pátek 7. srpna
9.00 - 15.50 volné tréninky
Sobota 8. srpna
9.00 - 11.35 volné tréninky
12.35 - 15.50 kvalifikace
Neděle 9. srpna
8.40 - 10.00 warm up
11.00 závod Moto3
12.20 závod Moto2
14.00 závod MotoGP
Vysílá stanice Nova Sport.

má značka MotoGP i normálně a letos to
platí dvojnásob,“ říká Boháč.
I proto spolek Brna a Jihomoravského
kraje zaplatil promotérské společnosti
Dorna za konání akce milion eur. Díky
tomu se MotoGP vrátí přinejmenším
i v příštím roce, snad už také s pověstným šrumcem na tribunách i v okolí.

INZERCE

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

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne
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Tel.: 724 286 137

Vychutnejte si degustaci:

29. 8. 11-19 hod.
přímo u vinařů

1. VINAŘSTVÍ HEINZL-GETTINGER/Deinzendorf
weingut-heinzl.at
2. VINAŘSTVÍ HAGN/Mailberg
hagn-weingut.at
3. VINAŘSTVÍ WAGNER/Leodagger
weingutwagner.at

Město MIKULOV
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov
zastoupené Rostislavem Koštialem
starostou města

strážník
MP
místo výkonu práce: Město Mikulov
Tabulková místa: 2 krát strážník hlídkové služby MP Mikulov
Způsob výkonu práce: směnný provoz v nepřetržitém režimu
Platové podmínky: 8. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a NV
č. 564/2006 Sb., o odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Po získání
Osvědčení dle zákona č. 553/1991Sb., zaručený postup v platové třídě. Zaměstnanecké
beneﬁty, mimořádné motivační odměny.
Nástup: dle dohody
Požadavky:
y fyzická osoba, která je státním občanem České republiky,
y starší 18 let,
y tělesná a zdravotní a duševní způsobilost dle vyhlášky MV ČR č. 444/2008 Sb.,dle zákona
č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
y s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou,
y je bezúhonná dle ust. § 4a zákona o obecní policii – opis z rejstříku trestů, bez záznamu
o úmyslném trestném činu (ne starší 3 měsíců)
y je spolehlivá dle ust. § 4b zákona o obecní policii – opis z rejstříku přestupků, nesmí být
v posledních třech letech opakovaně pravomocně uznán vinným za opakované vyjmenované
přestupky a jednání mající znaky takového přestupku
Další požadavky:
y řidičský průkaz skupiny B
y znalost práce na PC (World, Excel)
y znalost obslužného ovládání IT technologií
Výhodu má držitel:
y zbrojního průkazu skupiny E, D
y již sloužící strážníci
y ﬂexibilní časové přizpůsobivosti
y psovod se psem
y znalosti jazyků
Písemnou přihlášku, v níž uvedete své kontaktní údaje, vč. telefonu, společně s profesním životopisem, ověřenou kopií vysvědčení o maturitní zkoušce, opisem z rejstříku trestů, ne starším
než 3 měsíce, zašlete emailem na adresu: hamernik@mikulov.cz, faxem: č. 519 444 585 nebo
poštou na adresu: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, a to nejpozději do 20. 08. 2020.
- Předpokládaný termín nástupu a uzavření pracovní smlouvy od 01. 09. 2020.(na jedno tabulkové pracovní místo).
- Předpokládaný termín nástupu a uzavření pracovní smlouvy od 01. 11. 2020. (na druhé tabulkové pracovní místo), se smlouvou na dobu určitou – jedná se o zástup za mateřskou
a rodičovskou dovolenou.
Další případné informace na tel.: 724 364 425 – Jiří Hamerník, velitel MP Mikulov.
S vybranými uchazeči bude proveden osobní pohovor a grafologické rozbory rukopisu za účelem diagnostiky osobnosti v nejbližším termínu. Město Mikulov si vyhrazuje neúspěšné uchazeče neinformovat o důvodech nepřijetí.
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Břeclavsko a Hodonínsko

Kučeřík za mořem hlavně brání
Z Hodonína se osmnáctiletý obránce Radek Kučeřík
před pěti lety stěhoval do brněnské Komety. V její
juniorce dělal kapitána, pomohl jí k triumfu a odešel
do Kanady, kde se etabloval jako pes obranář.
JIŘÍ ČERNÝ
HODONÍN | S juniorkou Komety Brno
získal titul a měl tu čest být prvním, kdo
pohár zvedne, jelikož byl kapitánem.
Místo bojů o A tým se hodonínský odchovanec Radek Kučeřík ale vydal na
zkušenou do kanadsko-americké juniorské soutěže WHL. Osmnáctiletý obránce, který v uplynulém týdnu odehrál tři
přípravná utkání reprezentace do 20 let,
v rozhovoru líčí, jaký byl jeho rok za mořem.
Kdy jste se rozhodl odejít?
Bylo to rozmýšlení, řešil jsem to s rodinou i agentem a nebylo to tehdy jen
o mně. Řekli jsme si, že to bude to nejlepší, co můžu udělat. Teď už bych neměnil
a jsem za tuto zkušenost hrozně moc rád,
jak po lidské stránce, tak i jazykové a herní, kde mi to dalo hodně nového.

Měli jsme jedno slabší období na americkém tripu, které nám nevyšlo. Utrpěli jsme dost proher, a někdy dost vysokých. Celkově však hodnotím sezonu
pozitivně, dostali jsme se do play off,
ale hrát už jsme dál kvůli koronaviru nemohli.

Byl to šok pro kluka z Hodonína?
Šok byl hlavně přípravný kemp, na kterém se sešlo osmdesát kluků, kteří nevědí, jestli tam budou pokračovat, nebo za
chvíli pomažou zpátky domů. To byl
velký šok.
Ve 49 zápasech jste zapsal do statistik tři góly a deset asistencí. Jste
tedy typ defenzivního hráče, psa
obranáře?
S tím jsem tam také asi šel. Dostával
jsem víc času v oslabeních. Zakládám si
na tom, abych hrál dobře v obraně,
a když už se dostanu do útoku, tak je to
pro mě bonus.
WHL je známá tvrdostí. Jak jste se
vypořádal s tímto aspektem, který
není v Evropě tradiční?
Já to v Česku vyhledával. Když jsem
ale přišel tam, tak první měsíc mi to

Máte teď v reprezentaci vedle sebe
Svozila s Mlčákem, kteří oblékají
dres Komety a zvolili evropskou cestu. Jak se díváte na to srovnání?
Hodně je sleduju a moc jim fandím.
Standovi se daří velice dobře, hraje pravidelně. Honza se do A týmu jistě také
probojuje. Já zvolil cestu trochu jinou
a uvidíme časem, co bude lepší.
Hodonínský odchovanec Radek
Kučeřík má v českém dresu 88 startů.
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dalo zabrat, než jsem si zvykl. Myslel
jsem, že to nebude velký skok, ale bylo
to poznat, že se to tam řeže o trochu víc
než u nás.
Jak se dařilo vašemu Saskatoonu
Blades?

Vracíte se na letní přípravu do Česka a do mateřského Hodonína?
Pouze s reprezentací. Jsem ale stále
v kontaktu s hodonínskými kluky,
a když jsem tady, zajdeme si zahrát nohejbal nebo jinak zablbnout. Jsem rád,
že si tu stále držím kamarády a že jsme
toho mohli o koronavirové pauze využít
a jít si třeba ve čtyřech společně zatrénovat. To byl bonus a rozhodně to bylo lepší než trénovat jen sám.
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