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DLUHOPISY PRO OBČANY

INZERCE

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

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

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

5,6%
ROČNÍ VÝNOS

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

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

od

970 Kč
pokoj/noc

NAVŠTIVTE ZÁMEK RAČICE
30 KM OD BRNA, IDEÁLNÍ VÝLETNÍ CÍL NA BRNĚNSKU
www.zamekracice.cz, +420 515 555 549, info@zamekracice.cz
V ROCE 2020 NOVĚ:
• Komentované prohlídky zámku
• Ubytování přímo na zámku
• Občerﬆvení pro cykliﬆy a turiﬆy na III. nádvoří
PŘIJEĎTE SI K NÁM PRO ZÁŽITEK!
Ubytujte se v netradičním zámeckém prostředí, v malebném kraji mezi Drahanskou vrchovinou a Moravským
krasem. Turisté, cyklisté a sportovně založené rodiny
jsou vítáni.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 km z Brna autem, na motorce, 29 km z Brna na kole
Vhodné i pro skupiny turiﬆů, kapacita 103 osob
Stravování je možné v reﬆauraci vzdálené 5 minut chůze
Bydlení v předzámčí – apartmány s vlaﬆními kuchyněmi
Bydlení v zámku – 2–5lůžkové pokoje, společné kuchyně
Jednoduché levné ubytování v překrásném proﬆředí
Možnoﬆ posezení a grilování v zámecké zahradě
Rychlé občerﬆvení – v létě točené pivo a limo
Travnaté hřiště 4 000 m2
Parkování motocyklů možné v areálu zámku
Množﬆví turiﬆických a cykliﬆických tras a výletních cílů
Certiﬁkace Cykliﬆé vítáni

Zámek Račice u Vyškova, Račice 1, 683 05 Račice-Pístovice
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Veronika
Khek Kubařová
Když si divák
zívne, moje
ego to nedokáže
vstřebat
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Z dřevěné stavby je chlouba obce

Příští vydání
14. srpna
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

Do podkrkonošské Borovnice se po více než padesáti letech vrátil větrný mlýn německého typu. Jedenáct metrů vysoká
stavba na kopci Třešňovka je replikou objektu, který stával nedaleko. Více čtěte na straně 4.
FOTO | T. PLECHÁČ

Kolem skal je objížďka

AUTEM K MOŘI

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

Turisté musejí počítat s omezením kvůli opravě silnice u Teplických skal
ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ
TEPLICE NAD METUJÍ | Královéhradecký kraj se od pondělka pustil do druhé etapy oprav silnice od vstupu do Teplických skal ve Střmenském podhradí
po železniční přejezd v Bučnici. Opravy začaly v dubnu první etapou mezi
Teplicemi a Teplickými skalami, v červenci však práce ustaly, protože kraj ještě zkoušel získat dotační peníze.

„Pro občany a majitele nemovitostí z
Teplic nad Metují a Adršpachu bude
opět sloužit objízdná trasa přes Horní
Teplice ke Skalnímu mlýnu. Pro ostatní
bude vyznačena objížďka přes Hodkovice, Janovice, Jívku, Českou Metuji a Dědov,“ upozornil teplický starosta Josef
Bitnar. Objížďka potrvá do konce října.
Turisté mířící do Teplických skal budou moci autem přijet pouze ze směru
od Broumova či Police nad Metují. Do

autokempu v Bučnici automobilisté dojedou od hotelu Orlík lesní cestou, kde
budou semafory. Do Adršpašských skal
se zájemci dostanou po objížďce ve směru od Trutnova. Infocentrum v Adršpachu doporučuje turistům zanechat auta
na záchytných parkovištích u vlakových zastávek v Teplicích a pokračovat
veřejnou dopravou. Lokálka mezi Teplicemi a Adršpachem jezdí v sezoně obousměrně v půlhodinovém intervalu.

SLAVNÉ FILMOVÉ PÁRY

Kopecký a Zázvorková: proč
byli manželé jen rok
...str. 11
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Mlýn v Borovnici je replika,
ale má všechno jako originál
Redaktor si prohlédl
interiér nového
větrného mlýna
v Borovnici. Dvě nevelké
místnosti jsou plné
ozubených kol, převodů,
hřídelí a násypek.
Nechybí ani kapsový
výtah nebo šalanda.
TOMÁŠ PLECHÁČ
BOROVNICE | Funkční replika větrného mlýna německého typu v Borovnici
na Trutnovsku je už hotová. Do konce
letních prázdnin by měla být zkolaudována a pak už nic nebude bránit, aby si
výletníci, kteří se u nové dominanty
obce každý den zastavují, mohli uvnitř
prohlédnout kompletní technologii. Redaktor interiér mlýna prošel s předsedou spolku Větrák Jiřím Chvojkou, který stavbu inicioval.
Dílo na vrchu Třešňovka tesaři dokončili v červnu. Stojí dva kilometry od
místa, kde až do roku 1968 stával poslední mlýn tohoto typu, u něhož se podle směru větru natáčelo celé tělo deset
tun vážícího objektu. Totéž umí jeho
věrná kopie vybavená funkční mlynářskou technologií. Většina součástí je
nová, jen malá část pochází ze starších
mlýnů.
Do prvního patra 11,2 metru vysoké
dřevostavby s půdorysem 5,6 krát 5,3
metru vede dřevěné schodiště. Po pravé
straně zaujme moučnice – rozměrná
truhla na semleté zrno. Ze spleti rozvo-

Jiří Chvojka usiloval o stavbu mlýna v Borovnici téměř dvě dekády. Letos se jeho přání zhmotnilo.
dů, převodů a hřídelí ve středu místnosti je na první pohled patrná složitost
technologie. Ukázkou řemeslnického
umu jsou dvě dřevěná ozubená kola,
která jsou do sebe zaklesnutá, aby přenášela sílu mlýnského kamene. „Je tam i
lehčení, kterým se kámen zvedá a přibližuje. Když se s mletím začíná, je úplně
nahoře, postupně se přibližuje dolů, aby
mouka byla co nejjemnější,“ popisuje
Jiří Chvojka.
V prvním patře je dobře vidět vrchní
část pět metrů vysokého čepu z dubového dřeva, kterému se v mlynářské terminologii říká tatík. Na něm celý mlýn
sedí a otáčí se. Stavaři ho na Třešňovce
před dvěma lety společně s dvě tuny vážícím základovým trámovím instalovali
jako úplně první komponentu. Na tatíkovi je položen obří trám ve tvaru kvádru
s délkou strany 40 centimetrů – matka.
„Tímto otvorem se to maže lojem,
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Pohřební služba ASTRA

776 088 340
773 299 002

Nonstop 24 hodin denně ve všední dny i ve svátek
Naše služby:

• Převoz zesnulých
• Poslední rozloučení
• S obřadem i bez obřadu
Adresa: Nerudova 37/32,
Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

• Převoz ze zahraničí
• Smuteční květiny
• Smuteční náležitosti
E-mail: info@psastra.cz

celá budova se natáčí proti směru větru.
Když je správně natočená, tady se to odbrzdí a mlýnské kameny se dávají do pohybu,“ ukazuje Jiří Chvojka. V těchto
dnech chce mlýn poprvé natočit a nejpozději do konce prázdnin vyzkoušet
umlít mouku.

V šalandě i odpočíval
V levé části místnosti je další nezbytná
součást větrných mlýnů – kapsový výtah. Jeho úkolem je vertikálně dopravit
zrno do hranolového vysévače v horním patře. Dole hned u vstupu se nachází ještě jedna malá, skromně zařízená
místnost. V šalandě mlynář pracoval i
odpočíval. Měl tu pracovní ponk a truhlářský kozlík. „Mlynář ovládal několik
řemesel. Musel umět sešít prasklý
řemen nebo udělat palce natlučené do
palečního kola,“ ukazuje průvodce na
dřevěné palce, které nejvíc ze všeho připomínají kladívko. Do druhého patra se
stoupá rovněž po dřevěném schodišti.
Hlavní dominantou je obrovské paleční kolo se čtyřmetrovým průměrem. Zabírá většinu místnosti, od stropu ho dělí
jen pár centimetrů. Po celém obvodu
jsou připevněny desítky palců. Energii,
kterou mu dodávají větrem poháněné
perutě, přenáší na mnohem menší cévní
kolo. To zase uvádí do pohybu mlýnský
kámen s upevněnou násypkou na zrno.
Pod dřevěným kruhovým krytem, takzvaným lubem, je kámen takřka dokonale schován, vidět je pouze malá část. Paleční kolo je stejně jako čep vyrobené z

FOTO | TOMÁŠ PLECHÁČ

dubu, palce z tvrdého akátu, ostatní
komponenty větrného mlýna včetně
konstrukce ze smrkového dřeva. Malá
kulatá okna ve druhém patře nabízejí
krásný výhled do kraje. Mlýn je tak zároveň originální rozhlednou.
Interiér zatím není běžně přístupný
veřejnosti, objekt není zkolaudován.
„Po stavební stránce je hotovo, dolaďujeme detaily technologie. Předpokládáme, že kolaudační rozhodnutí získáme
do konce prázdnin. Pak budeme vědět,
kolik lidí na prohlídku budeme moci
kvůli bezpečnosti vzít, a zveřejníme otevírací dobu,“ dodává Jiří Chvojka.
Navrácení větrného mlýna do Borovnice po padesáti letech stálo na tři miliony korun, Kraj zaplatil polovinu rozpočtu. Zbytek doplatila obec, sponzoři
a výtěžek z veřejné sbírky. „Výsledek
je monumentální. Každého, kdo jde
nebo jede okolo, mlýn zaujme a rád se
přijde podívat. Borovnice díky tomu turisticky ožila,“ uvedla po dokončení
stavby starostka obce Eva Tajbrová.
Kromě specializované firmy se na ní podíleli budoucí lesníci, tesaři a truhláři z
krajských středních škol.
V podkrkonošské vesnici svého času
stálo několik mlýnů, na tom posledním
Němec Augustin Hackel mlel mouku
ještě za druhé světové války. Spolek Větrák vznikl v roce 2003 s cílem vrátit po
desítkách let do Borovnice větrný
mlýn. Prvním hmatatelným počinem
bylo parkoviště, které obec nechala vybudovat na nejvyšším místě ve vesnici
vybudovat o osm let později.
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Hotel zoo: Ovoce, maso i šneci
Kuchaři jsou důležitou
součástí péče o zvířata
v zoo ve Dvoře Králové.
Strávníkům musí
chutnat.
TOMÁŠ PLECHÁČ
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM | Zatímco řada zvířat ve dvorském safari
parku je vcelku nenáročná a spokojí se s
jedním druhem potravy, pro jiné musejí
zvířecí kuchaři navařit hned několik
chodů. „Kuchyně našeho safari parku
může v lecčem připomínat kuchyně luxusních hotelů. Obyvatelé expozic si
rádi pochutnávají třeba na mangu, fermentovaném listí, na libovém hovězím
mase nebo čerstvých šnecích,“ říká ředitel zahrady Přemysl Rabas.
Mezi největší mlsouny patří okapi,
nejbližší příbuzní žiraf žijící v deštných
pralesech kolem řeky Kongo. Jejich
menu připomíná jídelníček vybíravých
veganů, čítá desítku položek včetně čerstvých listů, lahůdkové zeleniny, ovoce
nebo speciálních granulí pro listožravce. Z několika chodů se skládá menu
šimpanzů: kromě pestré směsi ovoce a
zeleniny zahrnuje také maso. Ve volné
přírodě dokážou ulovit menší opice, antilopy i prasata, na nejchutnější kousky

V kuchyni v královédvorské zoologické zahradě každý den připravují jídla
pro 2 500 zvířat.
FOTO | MARTIN VESELÝ
masa mají většinou nárok dominantní
členové skupiny.
Gorily v přírodě pojídají hlavně listy,
výhonky a divoké plody, proto v zoo dostávají mnohem více zeleniny než ovoce. Šlechtěné odrůdy ovoce pro komerční trhy mají velké množství cukru a gorily by po nich nekontrolovaně nabíraly.
Pro lidi pěstovaná zelenina má naproti
tomu mnohdy velmi podobné složení
jako divoké druhy ovoce.
Náročnými strávníky jsou také žirafy. V přírodě si pochutnávají na akáciových listech, v zoo dostávají vojtěškové
seno bohaté na bílkoviny podobně jako
akácie. Kromě toho jim chovatelé servírují velké množství větví s listím, granule a jako pamlsek zeleninu. K největším

Trutnovská radnice chystá
opravy dalších náměstí
TOMÁŠ PLECHÁČ
TRUTNOV | Po Krakonošově a Jiráskově náměstí Trutnov chystá rekonstrukci
dalších. Na regeneraci Lípového už projektanti tvoří dokumentaci, pro obnovu
náměstí Hraničářů má radnice připravenou studii. Moderní podobu do konce
roku získá Svatojánské náměstí, které
stavaři opravují společně s pěší zónou v
Horské ulici. Bude zde nová dlažba,
osvětlení i lavičky. K soše Jana Nepomuckého se navíc vrátí původní vodní
náhon.
Návrh nové podoby Lípového náměstí v Poříčí vzešel z architektonické soutěže. Nyní vzniká projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební
povolení.
„V plánu je regenerace zeleně, rekonstrukce povrchu komunikací a chodníků, dojde také k úpravě organizace dopravy, vznikne nový prostor pro pořádání trhů a přibude dětské hřiště,“ jmenuje, co investice za 20 milionů korun
bude obnášet, mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.
Změny město plánuje rovněž na ná-

městí Hraničářů v České Čtvrti. Kromě
obnovy zeleně, cest a osvětlení sem instaluje podzemní kontejnery na tříděný
odpad.
„Zároveň bychom zde chtěli vybudovat památník Hraničářů. Ovšem momentálně nedokážeme říct, kdy se do regenerace náměstí pustíme. Vše závisí
na finančních prostředcích. Jakmile budou k dispozici, můžeme začít. Jsme připraveni,“ sdělil starosta Ivan Adamec.
Za poslední roky město do oprav náměstí, kterých je v Trutnově celkem čtrnáct, investovalo desítky milionů korun. Před šesti lety skončila rozsáhlá rekonstrukce historického Krakonošova
náměstí, která mu vrátila podobu z první republiky.
V roce 2015 na to navázala oprava
Krakonošovy kašny za více než tři miliony, chybějící sochy čtyř permoníků podle dobových fotografií vytvořila trutnovská sochařka Paulina Skavová. Velké emoce před pěti lety vzbudila revitalizace Jiráskova náměstí u gymnázia, kde
vznikly dvě klidové zóny. Terčem kritiky se staly zejména betonové boxy s dřevěnými lavicemi.

labužníkům mezi ptáky patří turako velký: miluje zralé ovoce, nejvíc banány a
fíky. Zejozob africký, brodivý pták s nezvykle tvarovaným zobákem se štěrbinou uprostřed pro dobývání těl měkkýšů, ve dvorské zahradě pojídá hlemýždě. Zdejší skupina jich spotřebuje až
300 kilogramů za rok.
Velkým potravním specialistou je
také hrabáč kapský. „Krmná dávka je
složena z koktejlu granulí pro psy, z čerstvého i sušeného hmyzu včetně ovoce
INZERCE

a zeleniny: banánu, jablka a mrkve,“
říká vedoucí výživy Monika Ptáčková.
Nejvíce masa spořádá lev berberský,
dospělý samec denně spolyká šest až
sedm kilo kvalitního masa, především
hovězího. Kočkodani jsou milovníky
sladkého zralého ovoce, pelikánům ošetřovatelé každý den podstrojují čerstvé
sladkovodní ryby. Pro kopytníky pak
výživáři vymysleli vlastní recepturu granulí. „Máme tu hodně listožravých kopytníků, u kterých se dbá nejen na obsah a poměr vlákniny, ale zároveň i na
nutriční hodnotu,“ podotýká Ptáčková.
Dvorskou zoo proslavil chov nosorožců. Zatímco nosorožec tuponosý je vcelku nenáročný, skladba potravy nosorožce dvourohého je o dost pestřejší. Kromě šťavnatých listů a větviček stromů si
rád dopřává různé druhy zeleniny a kvalitní vojtěškové i luční seno.
Nepřekvapí, že největším jedlíkem je
slon. Každý den do sebe nasouká 150 až
170 kilogramů potravy, tři čtvrtiny denní dávky tvoří objemné krmivo, tedy
seno a sláma. Jen pro srovnání: dospělý
hroch sní půl metráku jídla, nosorožec
tuponosý o něco méně, ale nosorožec
dvourohý jen zhruba 25 kilogramů.
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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
Vlašim

Jihlava

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

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

Soběslav

Brtnice

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

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

Kolín

Třebíč - Trnava

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

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

Brod, Praha, Brno a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

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

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

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

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

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

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

„

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

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

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

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

MODERÁTOR PAVEL ŠTRUNC

„Adrenalin při živém
vysílání mě baví“

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

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

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

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

Moderátor Pavel Štrunc.
FOTO | CNN PRIMA NEWS

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

INZERCE

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

Personalistika, HR
Benefitní specialista

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Specialista odměňování

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Personální konzultant/ka s velkým "P"

PS P Mac hinery
s.r.o.

Řemesla, výroba

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

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

tP h

28 000 50 000 Kč /

ě í

Reality
Projektant silnic/mostů

50 000 - 99 999 Kč / měsíc

Mistr výroby

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Stavební mistr

20 000 - 40 000 Kč / měsíc

Mistr výroby

30 000 - 32 000 Kč / měsíc

Stavbyvedoucí v žárotechnice

30 000 - 49 900 Kč / měsíc

Nástrojař

25 000 - 32 000 Kč / měsíc

Projektant pozemních staveb

30 000 - 60 000 Kč / měsíc

Obsluha strojů - šance pro každého !

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 1. srpna 2020
Nova

Prima

Prima cool

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

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

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

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

Joj Family
SOBOTA 6.45 Noviny 7.30 Policisté v akci

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

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

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ SCI-FI

INZERCE

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

PLOTY

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

SOBOTA | 14:15

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

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

ČTVRTEK 10.45 Policisté v akci 11.45 Extrémní

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

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

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

Relax
SOBOTA 6.30 Úžasňákov 7.00 Teleshopping
7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Paní domu 15.15 Pralinky 15.55
Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Stefanie 19.55 Esmeralda 20.55
Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55 Top
Relax 23.20 Luxus store
NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping
7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Úžasňákov 15.15 Pralinky 15.55
Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Stefanie 19.55 Esmeralda 20.55
Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55 Top
Relax 23.20 Luxus store
PONDĚLÍ 7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne

9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus
store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov
19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

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

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

ÚTERÝ 8.20 Krampovoloviny 9.20 Stefanie
10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30
Top Relax 14.55 Stefanie 15.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Úžasňákov 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Esmeralda 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Paní domu 19.55
Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 8.20 Krampovoloviny 9.20 Stefanie
10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30
Top Relax 14.55 Stefanie 15.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Pralinky 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Esmeralda 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 322

neděle 2. srpna 2020
ČT1
6.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pondělí 3. srpna 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (20)
13.25 Pohádky z lesa (4)
13.40 Trumfy Miroslava Donutila
14.20 Abeceda hvězd
15.20 To je vražda, napsala
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování SAZKAmobil šance
20.10 Vraždy v kruhu
21.30 Muž, který vycházel z hrobu
Krimifilm (ČR, 2001)
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Kriminalista
23.55 Smrt v sedle
Detektivní film (ČR, 1958)
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 Kalendárium

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

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

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

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

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

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

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

úterý 4. srpna 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (21)
13.25 Trumfy Miroslava Donutila
14.20 Hvězdy letí do století
15.15 Panství Downton II (4/11)
16.10 To je vražda, napsala
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 Nejlepší Bakaláři
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Hop nebo trop (5)
23.45 Profesionálové
0.40 AZ-kvíz
1.05 Rajské zahrady
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Malá farma

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

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

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

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

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

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

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

středa 5. srpna 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (22)
13.25 Všechno, co mám ráda
13.50 Všechnopárty
14.25 Hvězdy letí do století
15.25 To je vražda, napsala
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (3/39)
21.30 Deník šílené manželky
Komedie (ČR, 2001)
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Herbert v ringu
Psychologické drama (ČR, 2008)
23.50 Po stopách hvězd
0.20 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera

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

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

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

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

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

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

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

čtvrtek 6. srpna 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (23)
13.25 Rozvod
Bakalářská povídka (ČR, 1972)
13.45 Otec a otec
Komedie (Fr., 1983)
15.10 Panství Downton II (5/11)
16.05 To je vražda, napsala
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 Nejlepší Bakaláři
22.10 Proč bychom se netopili (5/10)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Případy detektiva Murdocha XI
23.50 Kriminalista
0.50 AZ-kvíz
1.15
Banánové rybičky

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

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

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

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

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

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

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

pátek 7. srpna 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (24)
13.25 Zločin v obrazárně
Rodinný film (ČR, 1983)
14.05 Případ hodného vedoucího
Krimifilm (ČR, 1977)
15.10 Příběhy slavných... Ilja Prachař
16.05 To je vražda, napsala
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Kouzelník Žito
Pohádka (ČR, 2018)
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Profesionálové
23.45 Případy detektiva Murdocha XI
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv

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

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

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

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

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

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

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

NÁŠ REGION

KOMERČNÍ PREZENTACE HNUTÍ ANO 2011

„Moje nejhezčí prázdniny?
Rozhodně s tátou na rybách“
Hnutí ANO povede do
krajských voleb na
Královéhradecku úspěšný
podnikatel Jaromír
Dědeček. Dlouhá léta na
manažerských postech
chce nyní využít ve
prospěch svého regionu.

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

Je čas prázdnin, které si užívají hlavně děti. Kde jste je trávil v mládí vy?
Když jsem byl dítě, dnešní rozhodování
se mezi zahraniční či domácí dovolenou neexistovalo. Prázdniny jsem trávil
s rodiči doma. Velice často jsme se jezdili koupat a opalovat na rybník Oborský v Jinolicích. Tady jsem se mockrát
spálil od sluníčka. Ale taky jsem se na
rybníku naučil plavat. Když už jsem byl
větší, začali jsme na dovolené i cestovat, což jsem miloval. Mariánské Lázně, Piešťany, Lipno, Senec, nebo dokonce Vysoké Tatry, to už byla exotika.
Nejhezčí dny prázdnin jsem ale stejně
prožíval s otcem na rybách na Jizeře
nebo na rybníku v Libuni.
Učili vás rodiče ke zodpovědnosti
v podobě brigád?
Jasně, od patnácti let jsem každoročně
jeden prázdninový měsíc pracoval – zejména ve stavebnictví v JZD. Také jsem
dělal závozníka v ČSAD Jablonec nad
Nisou. Za vydělané peníze jsem si kupoval vybavení na sport, hrál jsem totiž závodně volejbal, nebo na rybaření.
Po roce 1990 jste se vrhl na podnikání a měl jste odpovědnost za stovky
zaměstnanců. Dá se i při takovém zápřahu trávit volno v klidu?
Po revoluci jsem konečně mohl naplno
využít znalostí, které mi dala Vysoká
škola ekonomická, a které jsem získal
praxí v zemědělství. Stal jsem se ředitelem firmy SECO, kterou jsme založili
spolu s dvanácti kolegy. V roce 1996
jsme vstoupili do Agrostroje Jičín a začali každý den doslova bojovat o budoucnost podniku. Kdo to nezažil, dnes
už neuvěří. Náš trh byl ze dne na den zavalen zbožím věhlasných značek ze západního světa a ty naše začaly padat
jako mouchy. A to jsme nechtěli v Jičíně dopustit. Podnik se nám podařilo zachránit a dovést zdravý do nového tisíciletí. V letech 2013 až 2016 se 95 procent motorů nákladních aut a autobusů
Scania osadilo vloženými válci z Jičína.

vesnic a měst. Nabídněme pomoc s výstavbou velkokapacitních retenčních nádrží na dešťovku. Ohromně důležité je
také zajistit dostatek pitné vody pro lidi
v našem kraji. Hodláme proto dokončit
obnovu propojení vodovodů mezi Náchodem, Hradcem Králové, Pardubicemi a Chrudimí. Musíme zařídit, aby
nám z kohoutků vždy tekla kvalita.

Jaromír Dědeček byl dlouhá léta generálním ředitelem strojírenské společnosti SECO, kterou spolu s kolegy založil v roce 1990.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
Ta doba byla strašně časově náročná
a moc volného času na klasickou dovolenou nezbývalo. Zato na pracovních
cestách jsem poznal doslova celý svět.
Máte dvě malé slečny, vrací vás to
o prázdninách do dětství? Mají podobné prázdniny jako vy?
To se nedá srovnávat. Když jsem byl
malý, program připravovali rodiče, teď
je to na mně. Dcery milují zážitky
a adrenalin, ale na sport zatím moc nejsou. Jezdíme tak hlavně na hrady a zámky. Oblíbená místa jsou Humprecht,
Kost, Staré Hrady, Trosky či Sychrov.
Ze zdravotních důvodů každý rok vyrážíme i k moři do Chorvatska. Podobné
prázdniny, jako jsem míval já, ale podle
mého názoru nemají. Část volného času
tráví na tabletech, zatímco my jsme byli
buď v přírodě, nebo hráli fotbal.
Všichni odborníci se shodnou na
tom, že ačkoli je letošní léto deštivé, z dlouhodobého hlediska to

množství vody v přírodě nepomůže.
Co se musí udělat proto, aby vody
v krajině zůstalo víc?
Něco se dá udělat hned a něco vyžaduje
dlouhodobější plán. I když letos prší
nadprůměrně, voda v krajině nezůstává,
ale odtéká pryč. Hned se dá zvýšit množství zadržené vody v krajině třeba vyčištěním stávajících vodních ploch. Máme
mnoho rybníků, které jsou doslova zanesené bahnem. To jako rybář moc dobře
vím. Když bahno vybagrujeme, uděláme místo pro vodu. Pomocí grantových
projektů můžeme také chránit a obnovovat studny, studánky a prameniště.
A co ta dlouhodobější opatření?
Mezi ně patří třeba stavba poldrů a mokřadů na krajských pozemcích, kde můžeme zakládat i biopásy. Majitelům pozemků pomůžeme spolufinancovat projektovou dokumentaci na veškeré krajinné prvky pro zadržení vody. Strašně důležitá je i spolupráce s obcemi, které
jsou velkými majiteli pozemků uvnitř

Hospodaření s vodou úzce souvisí
se starostí o životní prostředí. Vy si
jako vášnivý cyklista při svých projížďkách určitě všímáte věcí, které
krajinu trápí. Jaké to jsou?
Krajinu rozhodně strašně změnil kůrovec. Je to opravdu kalamita. Dostat se
k penězům z programů, které jsou na
boj s kůrovcem vypsané, je ale dost složité. Musíme proto zjednodušit a zrychlit jejich administrativu, protože už včera bylo pozdě. S tím souvisí i výsadba
listnatých stromů. Listnaté a smíšené
lesy jsou pro majitele krátkodobě méně
výnosné, protože prostě rostou delší
dobu. Musíme proto bojovat za dotace,
které zakládání těchto lesů na území kraje podpoří. Na pozemcích kraje je to samozřejmě jednodušší, tam můžeme začít s listnatými stromy hned. Finančně
musíme podporovat i záchranné stanice
pro volně žijící živočichy nebo včelaře,
například dotacemi na léčiva. I příští generace si zkrátka zaslouží zažít prázdniny v přírodě tak, jako jsem je zažíval já
a moji vrstevníci. A k tomu je nutné už
dneska přírodě pomoct a nekoukat pouze na krátkodobý zisk.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011

HUDEBNÍ IMPULSY

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

JOSEF VLČEK

M

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

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

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

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

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

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

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

Maxim Velčovský se na místě, kde bude „orloj“ stát, před pár dny sešel
s představiteli města a vedením galerie GaP.
FOTO | PAVLÍNA FARAGOVÁ
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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-

Česká republika

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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V Archeoparku Všestary zažijete

pravěk na vlastní kůži

Chcete zažít pravěk takřka na vlastní
kůži? Návštěvníci Archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové tu možnost
mají. Díky rozšířené realitě v moderní
aplikaci Visit.More se mohou už od loňského září prostřednictvím mobilních
telefonů a tabletů dívat na svět očima
pravěkých lidí. Královéhradecký kraj
byl prvním v České republice, který
projekt prohlídek památek s využitím
rozšířené reality „vypustil” do života.
Zatímco ve školních lavicích učitelé mobilní telefony a tablety většinou moc rádi nevidí, v Archeoparku Všestary jsou chtěnou součástí turistických
prohlídek i školních exkurzí v tamní pravěké vesnici. Nedílná součást dnešní mladé generace tak
nachází své uplatnění nejen ve volném čase, ale
i při vyučování.
Toho si jsou vědomi i v Královéhradeckém kraji,
kde toho dokázali náležitě využít. Právě na nových technologických možnostech a technologiích totiž postavili projekt „zasazování”
rozšířené reality na pamětihodnosti
a do nejrůznějších turistických
či vzdělávacích lákadel.
3D modely
ze všech úhlů
V Archeoparku Všestary se tak návštěvníci
ocitnou v pravěku, a to
doslova. Umožňuje jim
to unikátní aplikace Visit.
More, díky níž mohou zábavnou formou prozkoumat
detailněji život v době neolitu. Aplikaci připravila společnost More.is.More
ve spolupráci s Královéhradeckým krajem.

„Jsme vůbec prvním krajem v České republice, který projekt památkových prohlídek s využitím rozšířené reality využívá.
Návštěvníci prostě a jednoduše vytáhnou
telefon a zobrazí si pravěkou vesnici v dobách její největší slávy. Přinášíme tím
zpestření pro návštěvníky i změnu ve výuce dějepisu více směrem k dětem a jejich
zábavě,” říká hejtman Královéhradeckého
kraje Jiří Štěpán.

„Díky rozšířené realitě mohou lidé cestovat časem. Prohlédnou si naskenované 3D objekty ze
všech úhlů a třeba se s nimi i vyfotí,” říká ředitel firmy More.is.More Jiří Forejt. Právě firma More.is.More
vytvořila speciální hyperrealistické 3D modely světa
z před několika tisíci let a celou aplikaci vyvinula.

Nuda? Nehrozí!
Prostřednictvím technologií budoucnosti a multimediálního obsahu návštěvníci Archeoparku de
facto proniknou do daleké minulosti. Stačí se pohybovat spolu s tabletem či mobilem po archeoparku a tam, kde je ve skutečnosti pouze tráva,
začít fotit. Ať už třeba ohniště, nebo dokonce pozorovat mamuta s obrovskými kly.

Co v pravěku jedli či nosili
Zájemci tak uvidí, jak mohl vypadat dům, v němž
žili pravěcí lidé. Vyzkouší, jaké oblečení by v pravěku nosili, co by jedli, jaká domácí zvířata by
chovali a podobně. Dočtou se o rondelu, o domě
z mladší doby bronzové, o pravěkém pohřbívání,
keltské chatrči.

Počítačoví odborníci naskenovali pravěkou vesnici opravdu do těch nejjemnějších detailů. Její
virtuální napodobenina tak po grafické stránce
nemá žádnou chybu.
„Při běžném výkladu se děti dost často vůbec
nebaví, mnohdy se dokonce nudí a vymýšlejí
nejrůznější rošťárny. Nyní se jim ale naskýtá
možnost spojit příjemné s užitečným, tedy své
oblíbené hračky v podobě chytrých mobilních
telefonů a tabletů společně
s výukou dějepisu na exkurzi do pravěku,”
vysvětluje královéhradecký
hejtman Jiří
Štěpán.

Více informací mohou zájemci o interaktivní
exkurze získat na internetových stránkách
www.archeoparkvsestary.cz či stažením
aplikace v AppStoru nebo GooglePlay. Aplikace je určena majitelům mobilů či tabletů podporujícím operační systémy Android
a iOS a je pro všechny návštěvníky ke stažení
zdarma.

Kromě Archeoparku Všestary si mohou návštěvníci v Královéhradeckém kraji užívat prohlídku
s rozšířenou realitou také v areálu
historického hospitalu Kuks či při
návštěvě Braunova Betlému.

www.kr-kralovehradecky.cz

LÉTO V PLNÉM PROUDU
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Na Černé hoře najdete přírodní
Cyklistická naučná stezka, rozhledna, ikonický vysílač, výborné podmínky pro turistiku na různé způsoby
TOMÁŠ PLECHÁČ
JANSKÉ LÁZNĚ | Černá hora a okolí
mají co nabídnout nejen v zimě, kdy tu
jsou jedny z nejlepších podmínek pro lyžování u nás, ale také v létě. V poslední
době na vrcholu s nadmořskou výškou
1 299 metrů přibývají nové atrakce, například lezecká stěna nebo minigolf.
Hlavní přírodní atrakcí je zhruba
sedm tisíc let staré rašeliniště, které dodnes zůstalo skutečnou divočinou. Rozkládá se na ploše 60 hektarů v sedle
mezi Černou a Světlou horou a je největším lesním rašeliništěm v Krkonoších.
Dosahuje hloubky 2,5 metru a celkový
objem rašeliny odborníci spočítali na
zhruba 430 tisíc metrů krychlových. „Je
to jedno z velmi mála míst v Krkonoších, které nikdy nebylo využíváno člověkem. Nikdy se rašeliniště nevysušovalo jako v západní části hor, nikdy se zde
rašelina netěžila a ani se tu nechoval dobytek. Je to člověkem nedotčená příroda,“ říká Michal Skalka ze Správy Krkonošského národního parku.
Po dřevěných chodnících vede jedna
z nejstarších naučných stezek u nás,
měří 3,5 kilometru. Mezi botanické zajímavosti patří suchopýr pochvatý, brusnice sivá nebo blatnice bahenní. Návštěvníci při procházce mohou spatřit
ještěrku živorodou i skokana hnědého.
Černohorské rašeliniště je významným
INZERCE

Hlavní přírodní atrakcí je zhruba 60hektarové rašeliniště staré asi sedm tisíc let.
říjištěm jelenů a také jednou z největších lokalit ve východních Krkonoších
s výskytem tetřívků.
Okolí Černé hory nabízí skvělé možnosti pro cyklistiku. Výšlap po pět kilometrů dlouhé Černohorské silnici z Hoffmanových bud je skutečnou výzvou
pro silniční cyklisty, na horském kole
se dá sjet do Pece pod Sněžkou. Po nejzajímavějších částech Černé a Světlé
hory vede od roku 2001 1. Krkonošská

cyklistická naučná stezka. Na 20 kilometrů dlouhém okruhu je devět informačních panelů o historii turistiky v Krkonoších, budním hospodářství nebo architektuře zdejších chalup. Turistické
trasy se z Černé hory paprskovitě rozbíhají do všech světových stran.
U horní stanice lanové dráhy Černohorský Express se v roce 2018 otevřel
dětský park Kabinka. Hlavním magnetem je osm metrů vysoká lezecká stěna

FOTO | MARTIN VESELÝ

s více než dvacítkou lezeckých linií a
40 různými cestami. V areálu je bungee
trampolína a výstava zimní techniky,
děti mohou na lodičkách přeplout retenční nádrž nebo potrénovat rovnováhu ve slackline parku. Novinkou je
letní tubing – jízda v nafukovacím kruhu po 15 metrů dlouhém okruhu. „V
současnosti je tady už sedm atrakcí.
Kromě letního tubingu je hlavní letošní
novinka nejvýše položené minigolfové

Místo sněhu lodičky

Malí turisté se mohou v dětském parku Kabinka zchladit na lodičkách v retenční nádrži. Voda z ní v zimě slouží k výrobě umělého sněhu. FOTO | MARTIN VESELÝ

krásy, sportovní vyžití i zábavu
a také unikátní Černohorské rašeliniště. Nahoru vás vyveze kabinková lanovka, dolů můžete po vlastní ose
hřiště s devíti jamkami u nás,“ poznamenává Zina Plchová ze SkiResortu Černá
hora – Pec, který park provozuje. Dominantou vrcholu je 78 metrů vysoký televizní vysílač uvedený do provozu v
roce 1977, nedaleko od něj se nachází
rozhledna Panorama. Turisté na ni poprvé vystoupali v roce 1998. Jejím základem je téměř 26 metrů vysoký podpěrný sloup původní lanovky, zhruba
sto metrů od horní stanice kabinové lanové dráhy, vyhlídková plošina je ve
výšce 21 metrů.
Z centra Janských Lázní je cesta na
Černou horu po silnici dlouhá 8,5 kilometru, až na vrchol mohou pouze automobily s povolením Správy KRNAP. Z
Hoffmanových bud vede vyasfaltovaná
Černohorská silnice, která v zimě slouží jako běžkařská trasa. Můžete si ji vyšlápnout pěšky nebo na kole. O něco
kratší je pěší Zvonková cesta z Janských Lázní, odkud jezdí na horu také
kabinková lanovka Černohorský Ex-

Okolí Černé hory nabízí skvělé možnosti také pro cyklistiku nebo jízdu na
koloběžce.
FOTO | MARTIN VESELÝ
press. Turistické trasy vedou na Černou
horu také z Horního Maršova, Pece pod
Sněžkou nebo Černého Dolu.
Prvotřídní turistickou atrakcí je
stezka v korunách stromů, která byla na
úpatí Černé hory otevřena v roce 2017.
Bezbariérový dřevěný chodník vede
mezi až 150 let starými stromy, měří
1500 metrů a návštěvníci po něm vystoupají na 45 metrů vysokou vyhlídko-

vou věž. V podzemí rozhledny se nachází naučné centrum představující kořenový systém stromů.
V centru Janských Lázní stojí za návštěvu secesní lázeňská kolonáda z
roku 1904, kterou navrhl vídeňský architekt Peter Paul Brang. Hlavním magnetem nedaleké Pece pod Sněžkou je lanová dráha na Sněžku.
Kabinková lanovka jezdí na Černou

horu celoročně. Dětský park Kabinka je
otevřený od konce června do září, o letních prázdninách každý den od 9.30 do
16.30 hodin. Rozhledna Panorama je
otevřená celoročně od 10 do 16 hodin, v
zimě od 12 do 16 hodin.
Celodenní vstupné do dětského parku je 150 korun. Půlhodinový individuální trénink s instruktorem na lezecké
stěně vyjde na sto korun. Vstupné na
rozhlednu je 40 korun, děti 20 korun,
do 6 let zdarma.
Úplně první lanová dráha se na Černou horu rozjela v roce 1927. Byla to
pomocná nákladní lanovka, která vznikla kvůli dopravě stavebního materiálu a
podpěr pro osobní lanovou dráhu. V
roce 1980 ji nahradila čtyřmístná kabinková lanovka. Současná lanová dráha
Černohorský Express je v provozu od
roku 2006, do kabin se vejde dvojnásobný počet pasažérů oproti předchozímu
typu. Je to jediná osmimístná kabinková lanovka v České republice.
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Celkem u nás naleznete ubytování pro 134 osob v chatkách, apartmánech a mobilních domech. Milovníci přírody a houbaři uvítají lesy, kterými je areál obklopen.
V prostorách našeho rekreačního střediska naleznete restauraci s venkovní terasou, společenskou místnost, nově
zrekonstruované umývárny, jejichž používání je zahrnuto
v ceně a teplá voda teče nepřetržitě, dětský koutek, pískoviště, dětské hřiště, mini zoo, bazén se slanou vodou,
trampolínu, volejbalové hřiště a další sportoviště.

www.kemp-alegro.cz
Dachova u Hořic v Podkrkonoší
Česká republika 50801

Tel: +420 777 896 674
Tel: +420 731 896 691
E-mail: info@kemp-alegro.cz
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Polský básník Julian Tuwin: Tulák je člověk, který by se nazýval turistou, ...

Tajenka: ...kdyby měl peníze.

INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

ČERVEN / ČERVENEC 2020

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

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

OPLATKY čokoládové
146 g

ESÍČKA
220 g

OPLATKY citrónové

KOKA

DERBY

180 g

220 g

146 g

OPLATKY nugátové
146 g

VĚNEČKY kakaové

VĚNEČKY žloutkové

OPLATKY lískooříškové
146 g

150 g

150 g

FLORENTA čokoládová
CLUB
140 g

PM

OBIL A NAK

UP

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

Ě JI

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

OO

LE VN

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

TE

Více na: www.coopmobil.cz

150 g

UJ

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

OPLATKY s vanilk. příchutí

C

112 g

SI

FLORENTA mandlonugátová

POŘIĎTE

112 g

Královéhradecký kraj
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Při první jízdě jsem se klepala
Anna Vlasáková patří
k prvním řidičkám
hradeckého dopravního
podniku. Od roku 1961
byla průvodčí, záhy řídila
trolejbus a později přešla
na autobus. Za volantem
vydržela 44 let.
STANISLAV ĎOUBAL
HRADEC KRÁLOVÉ | Nedávno uplynulo 15 let od chvíle, kdy Anna Vlasáková
naposledy řídila autobus hradecké městské dopravy. Před úplně první jízdou
měla několikaleté zkušenosti s řízením
trolejbusů, přesto se po absolvování řidičského kurzu na autobusy dozvěděla,
že je ženy řídit nesmějí. Obrátila se proto na ministerstvo a s potvrzením, že
vysněnou práci může dělat, si pozici řidičky vydobyla.
„V podniku jsem jim s tím papírem
zamávala před nosem. Dávali mi potom
náležitě znát, že jsem si to vybojovala.
Dostávala jsem nejhorší auťáky,“ vzpomíná sedmasedmdesátiletá Anna Vlasáková.
Vyučila jste se šičkou, ale brzy jste
nastoupila u dopravního podniku
jako průvodčí. Jak dlouho jste se držela původního řemesla a kdy jste
se rozhodla pracovat u městského
dopravce?
Po vyučení jsem šila do svých osmnácti
let, protože dopravní podnik mladší řidiče nepřijímal. Už předtím jsem však věděla, že chci jít právě k dopravnímu podniku.
Brzy jste si udělala řidičské oprávnění a jezdila trolejbusem. Jak k tomu
došlo?
Tenkrát byl ve světě nějaký konflikt, už
ani nevím, kde to bylo, chlapi museli na
vojnu a neměl kdo jezdit. Ředitel Chalupa (Jan Chalupa byl ředitelem dopravního podniku v letech 1955 až 1960, pozn.
red.) si pozval nás, mladé holky, které

Práci řidičky zasvětila Anna Vlasáková kariéru. Na snímku dole poslední jízda před 15 lety.
dělaly průvodčí, a zeptal se, která z nás
si chce udělat řidičák a jezdit. Byla jsem
mezi prvními, kdo se přihlásil. Za měsíc
už jsme lítaly trolejbusem. Byly jsme
na začátku čtyři, ale já jsem vydržela
nejdéle. Měla jsem tu práci hrozně ráda.
První řidičkou vůbec však byla Dáša
Soukupová. Ta nebyla v té naší skupině, jezdila už předtím. V té době byla
první a jediná.
Uměla jste řídit už předtím, než jste
si udělala řidičák na trolejbus?
Auto jsem řídit neuměla, ale byla jsem z
Malšovic a kluci měli motorky. Byla
jsem lačná do řízení už tehdy, tak mi to
občas půjčili a trochu jsem se svezla.
Jak se tehdy trolejbus řídil?
Bylo to snadné, protože nebyl zdaleka
takový provoz jako dnes. To se nedá vůbec srovnat. Byly jsme mladé holky a
pro mě to byl velký auťák. Když jsem
do toho kvůli řidičáku poprvé sedla,
měla jsem starost, kde mám kola. Učil
nás Stanislav Lhoták a ten mi říkal: Prosím tě, rozjeď se a uvidíš, kde máš kola.
Prostě jsem do toho měla strašnou chuť,
ale zároveň jsem se bála.
A roce 1966 jste si udělala řidičský
průkaz i na autobus. Byla to velká
změna?
Kdo se chtěl dostat k řízení autobusu,
musel si udělat takzvanou dvojku a záro-

veň předtím alespoň dva roky jezdit trolejbusem. Byla jsem do toho celá žhavá,
i proto, že autobus neměl „klacky“.
Dnes sběrače nepadají, ale dříve, jakmile člověk udělal chybu, musel jít ven z
trolejbusu a ručně je nasazovat. Autobus byl o stupeň výš. Byla jsem někdo,
řidič autobusu. Samozřejmě jenom z
mého pohledu. Byla jsem na to hrdá.
Cesta k řízení autobusu pro vás nebyla jednoduchá. Prý jste kvůli
tomu psala i na ministerstvo.
Na podniku říkali, že jako žena nesmím
s autobusem jezdit. Tak jsem sedla, napsala na ministerstvo dopravy s dotazem, jak to tedy je. Odepsali mi, že žena
může v městském a příměstském provozu autobus řídit. V podniku jsem jim s
tím zamávala před nosem. Škoda, že ten
papír už nemám. Dávali mi potom náležitě znát, že jsem si to vybojovala.
Jak se to projevovalo?
Dostávala jsem nejhorší auťáky, staré
autobusy neměly posilovač na brzdu
ani na volant. Ale vybojovala jsem si to
a jezdila až do důchodu.
A co tehdejší reakce cestujících, kteří nebyli zvyklí na ženy za volantem?
Stalo se, že přišel dispečer, že nemá kdo
jezdit. Polkla jsem na sucho a poprvé vyjela. Byla to tehdy patnáctka, ještě s průvodčí. Klepala jsem se jako list, byla to
první jízda. Čekala jsem na reakci cestujících. Ve voze bylo úplné ticho, všichni na mě koukali. Průvodčí řekla, že můžeme jet. Já jsem si říkala, jak to mám
udělat, že se mi v tom tichu špatně pojede. Tak jsem se otočila a řekla: Tak, pánové a dámy, připoutejte se, právě vzlétáme. Lidi se začali chechtat a už to
bylo dobré. Myslím si, že celkově cestující dokázali ocenit, že to dokážu řídit.
Naposledy jste vyjela 29. června
2005, tedy před patnácti lety...
Tehdy to skončilo. Ale mám krásné
vzpomínky, a kdyby mi někdo řekl, ať

FOTO | ARCHIV A. VLASÁKOVÉ

se jdu svézt, šla bych hned. Už mám vyjednané, že jakmile bude vhodná příležitost, vyzkouším si řízení elektrobusu.
Na co vzpomínáte nerada?
Když byly dvacetistupňové mrazy, zažívali jsme krušné chvíle. Ale přesto jsem
to měla ráda. To jinak nejde. Dnes už
řídí hodně žen, ale část jich nevydrží.
Neuvědomují si, že se musí brzo vstávat, že se jezdí do půlnoci, slouží se víkendy i šejdry (dělená směna jednoho řidiče, při které je autobus vypraven do
ranní a odpolední dopravní špičky,
pozn. red.).
Takže i ty krušné chvíle dnes patří k
pěkným vzpomínkám. Co třeba pochvaly od cestujících?
Moc hezký zážitek jsem měla, když
jsem jezdila do Kluků na Novém Hradci. Přijela jsem na konečnou, ve voze seděl pán. Říkala jsem mu, že jsme na konečné. On odpověděl, že to ví. Že mi
chce jen poděkovat, že takovou krásnou
jízdu dlouho nezažil. To bylo příjemné
ocenění.
Sledujete dodnes řidiče, když cestujete městskou dopravou?
Samozřejmě, to víte, že ano. Někdo jezdí tak, že si člověk musí sednout a pevně se držet, u jiného je jízda klidná a plynulá. Někdy si v duchu říkám – ty bys
potřeboval vyměnit. Kolikrát mám chuť
za řidičem přijít a říct mu, ať se na to vykašle, že to neumí. Samozřejmě jsem to
nikdy neudělala, to si jen tak zanadávám pro sebe. My staří řidiči se scházíme a vždycky si tam navzájem postěžujeme.
A co srovnání podmínek, jaké mají řidiči dnes a jaké jste měli vy?
To je nebe a dudy. My jsme třeba vůbec
neměli na konečných záchody. Dnes je
servis perfektní. Klobouk dolů před
tím, jaké dnes mají podmínky.
Měnila byste s nimi?
No, hned! Ale už to bohužel nejde.
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Trutnov, Náchod a Rychnov

Hokej ve Špindlerově Mlýně?
Nápadu pomohla i náhoda
Na Špindlerův Mlýn se
valí další akce, která
patrně jeho postavení
mezi domácími resorty
podpoří.
RADOMÍR MACHEK
ŠPINDLERŮV MLÝN | Po minulých,
které se především díky závodům Světového poháru týkaly lyžování a snowboardingu, to tentokrát bude díky hokeji.
A na úvod nepůjde ani v této tak trochu nejisté době o malou akci. Hokejové Winter Classic v třídenním programu nabídne několik zápasů, včetně prvoligového s Jaromírem Jágrem, a dokonce extraligového, kde by se měl Jágr
také představit, tentokrát v dresu pražské Sparty. Jejím soupeřem by měl být
hradecký Mountfield.
Akce naplánovaná na 10. až 12. prosince se uskuteční i přesto, že podmínky pro plánování a přípravu podobných
akcí nejsou jednoduché. Po jarní koronavirové krizi je možné, že přijde další.
Připouští to i Andrea Bársony z pořádající agentury Eniva: „Samozřejmě
víme o současném omezení kapacit, je
možné, že i my se budeme muset ještě
přizpůsobit.“ Rozpočet akce podle ní v
současnosti činí 33 milionů korun, část
by mělo pokrýt vstupné. Kapacita provizorního stadionu byla stanovena na
7500 diváků, všechna místa budou k stání.
Podle Bársony se akce, o níž se nahlas mluví už několik týdnů, s jednou
krizovou situací vypořádala. To když
na jaře nebylo jisté, kdy tehdejší přísná
koronavirová omezení skončí.
„Spousta lidí přestala té akci věřit.
Asi jsem byla jediný člověk, který na

Areál opět zahltí fanoušci, podobně jako při lyžařském světovém poháru žen na jaře roku 2019.
vše koukal pozitivně. Ale byla jsem přesvědčená, že omezení nemůžou trvat
dlouho. V květnu jsme začali pracovat
opravdu intenzivně a věřím, že aktuální
situace nám umožní akci zorganizovat,
byť situace není jednoduchá,“ přiznává
Bársony a hned dodává, že aktuální vývoj ohledně koronaviru pořadatelé pečlivě sledují.
„V rámci organizačního týmu máme
funkci covid19-koordinátora, který se
zabývá vlivem opatření zejména na přípravy a logistiku přímo na místě tak,
abychom akci uspořádali podle vládních nařízení, která budou v platnosti v
době konání Winter Classic,“ uvedla.

V areálu mají zkušenosti
Pro krkonošské středisko půjde o premiéru, která mu zajistí výsostné místo ne-

jen mezi českými centry.
„Winter Classic se ještě nekonalo v
horském prostředí ani v České republice, ani ve světě. Proto jsme zvolili
Špindlerův Mlýn jako originální dějiště. A chtěli jsme i něco navíc – nejenom
jeden zápas, ale jakýsi průřez českým
hokejem,“ vysvětluje Bársony.
Přitom nápad uspořádat podobnou
akci právě v Krkonoších vznikl podle
pořádající agentury spíše náhodou.
„Možná bych to neměl říkat, ale nápad
vznikl v okamžiku, když jsme do
Špindlerova Mlýna plánovali úplně jinou akci. Spojitost horského prostředí a
hokeje nám ale přišla mnohem zajímavější,“ uvedl Tomáš Vosátka, kolega
Andrey Bársony.
Podle něj následovaly obhlídky přímo v areálu Svatý Petr a první zaměřování: „Jakmile jsme si vše odkrokovali
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a zjistili, že se nám na dojezd sjezdovky
hokejové kluziště i s tribunami vejde,
začali jsme plánovat seriózněji.“
Že by Špindl a přímo tamní areál Svatý Petr předpokládaný nápor diváků nezvládl, se pořadatelé nebojí.
„V loňském roce jsme hostili Světový pohár ve sjezdovém lyžování, přičemž ve vzniklé aréně se o víkendu vystřídalo skoro dvacet tisíc lidí. Proto
víme, že jsme akce tohoto formátu
schopni zorganizovat,“ uvedl René Hroneš, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn.
Hokejové Winter Classic se stane součástí Ski Opening, tradičního zahajovacího víkendu zimní sezony. „Vždycky
jsme nadšeni, když můžeme v našem
areálu zorganizovat jakoukoliv akci
mimo lyžování. Vnímám to jako naši
dobrou vizitku a výzvu,“ zdůraznil ředitel areálu Hroneš.

Zážitek pro mančafty z kraje od Krkonoš
HRADEC KRÁLOVÉ, VRCHLABÍ | Připouštějí, že jim Winter Classic mírně zasáhne do už stanoveného programu extraligy a 1. ligy, ale to bude pouhá maličkost ve srovnání s tím, jak významné
události budou hodně výraznými protagonisty.
„Jsme potěšeni tím, že si nás organizátoři na tuto akci vybrali. Našim fanouškům se snažíme neustále nabízet
něco nového a třeba po Lize mistrů a
krocích kolem ní to bude zase něco, co
spousta z nás nezažila,“ váží si účasti na
prosincové akce ve Špindlerově Mlýně

Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu.
Podobně na včerejší oficiální zveřejnění akce, o které se mluví už několik
týdnů, reagovali i ve Vrchlabí. Tým prvoligového nováčka na ní bude soupeřem Kladna Jaroslava Jágra, jenž celou
akci zaštiťuje.
„Podle nás to bude výjimečný zážitek, navíc s atraktivním soupeřem, na tohle se těšíme,“ poznamenal Jiří Jakubec, sportovní manažer a jeden z jednatelů vrchlabského klubu.
V obou východočeských klubech tak

budou v následujících týdnech a měsících vyhlížet možné zádrhele, které by
akci mohly narušit. Nijak netají, že to
budou především záležitosti týkající se
koronaviru. Vedle toho do celé akce
také může zasáhnout počasí, hrát se totiž samozřejmě bude pod širým nebem.
„To může nějaký problém přinést, ale
podle mě ne zásadní, protože led by měl
mít takové vlastnosti, že vydrží i poměrně vysoké teploty. Takže z tohoto
strach nemáme,“ poznamenal manažer
Kmoníček.
Oba kluby se do Špindlerova Mlýna

vydají v době, kdy jejich soutěže budou
v plném proudu a kdy by měli hrát s jinými soupeři než ve Špindlerově
Mlýně. „Pro nás to bude znamenat úpravu proto, že v pátek máme hrát extraligu v Karlových Varech, pak v sobotu ve
Špindlerově Mlýně se Spartou a hned v
neděli v Českých Budějovicích,“ uvedl
hradecký manažer.
Podobně na tom je i Vrchlabí. „Věříme, že nebude neřešitelným problémem
náš program upravit, i když to bude
zrovna v náročném období,“ míní Jakubec.
(hek)

