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Většina mých
vztahů byla
bizarní. Ale asi
jsem si tím
projít musela
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Sekačky si odpočinou,
nahradí je čmeláci
NOVÝ MOST BUDE DOMINANTOU

Stávající přemostění je
v havarijním stavu
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Anglické trávníky nahradí často květinové louky. Delší vegetace lépe zadržuje vláhu a podporuje rozmanitost druhů.
Někde stačí kosit trávu jednou nebo dvakrát do roka, ne každých 14 dní, kdy je pak půda proschlá. FOTO | ARCHIV MAFRA

Středočeská města nebudou kosit trávu kvůli suchu
i hmyzu tak často jako dříve. Zahradníci navíc vysejí
květnaté louky. V půdě se tak zadrží více vody.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ALEŠ KUBELKA
STŘEDNÍ ČECHY | Místo anglických
trávníků broukoviště nebo trvalkový
záhon? Takový trend je nyní aktuální.
Většina měst v regionu totiž výrazně
mění režim sečení travnatých ploch, které často osazuje lučními květinami. Delší vegetace lépe zadržuje vláhu a podporuje rozmanitost druhů. „Někde kosení
stačí jednou nebo dvakrát do roka, pro-

tože je v krajině stále nedostatek vody.
Vegetace tak roste pomalu. A je absurdní, když se plochy na sídlištích kosí každé dva týdny na takzvaný anglický trávník, který je proschlý,“ tvrdí Robert Tropek z Biologického centra Akademie
věd České republiky.

Květinové oázy jsou „in“
Dobrou zprávou je, že se s tímto stavem
nechtějí smířit ani středočeská města.
V tom největším – Kladně – odpovídal
v dubnu stav trávníků spíše začátku
léta. Situace se výrazně nezlepšila ani

po vydatných deštích. Na to radnice zareagovala. „První sekání trávy proběhlo
až v květnu. Části trávníků, které byly
nejvíce postiženy suchem nebo ty s pestrou bylinnou skladbou, jsme proto nesekali,“ říká mluvčí kladenské radnice Lucie Steinerová. Na několika plochách
navíc zahradníci založili první luční porosty, jinde pak přiseli směsi bylin do
stávajících trávníků. Na první barevné
květy si však v Kladně budou muset ještě pár týdnů počkat. „V prvním roce vypadá většina ploch nesekaně až zanedbaně, protože trvalky kvetou až druhým
rokem a systém sečí je specifický. Proto
do směsí přidáváme určitý podíl letniček, které pomohou překonat toto období a zdobí plochy již několik týdnů či
měsíců po vysetí,“ vysvětluje primátor
Kladna Dan Jiránek (ODS).
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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Most bude dominantou města
Nový most by měl
Sítenské údolí
překlenout do pěti let.
Nahradí stávající
přemostění, které je
v havarijním stavu. Na
konci prázdnin bude mít
město k dispozici
architektonickou studii
jeho vzhledu.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ROBERT BOŽOVSKÝ
KLADNO | Primátor Kladna Dan Jiránek (ODS) a přední český architekt Josef Pleskot uzavřeli smlouvu, na základě které vznikne studie mostu spojujícího čtvrť Sítná s centrem města. Stávající most je v natolik špatném stavu, že
musí být úplně zbourán.
Návrh podoby nového Sítenského
mostu má být hotový do konce letních
prázdnin. Město za studii zaplatí 920 tisíc korun. Poté radnice vypíše tendr na
projekt. Následovat bude povolovací řízení a výběr dodavatele. „Předpokládám, že za tři až pět let bychom mohli
mít v Kladně nový most, který bude
sloužit minimálně jedno století,“ konstatoval primátor Jiránek.
Ačkoli vedení města počátkem loňského roku avizovalo, že vyhlásí na
vzhled mostu architektonickou soutěž,
INZERCE

nakonec architekta vybralo přímo. Opoziční uskupení Volba pro Kladno má
proti tomu výhrady. Podle jeho šéfa, bývalého kladenského primátora Milana
Volfa, se tím radnice připravila o možnost výběru. Architektonická soutěž by
prý mohla přinést i kvalitnější zpracování návaznosti mostu na další části města. Postup radnice v projektech rozvoje
města Milan Volf označil za amatérský.

Architekt má
ke Kladnu vztah
Josef Pleskot je držitelem řady ocenění
a jeho stavby pravidelně reprezentují
českou architekturu na mezinárodních
přehlídkách. V roce 2009 byl zvolen
nejvýznamnější osobností české architektury dvacetiletí. Před sedmi lety zís-

Sítenský most dosluhuje Po šedesáti letech od svého vzniku je stav mostu
nad Sítenským údolím z důvodů zatékající vody a vzniklých trhlin velmi špatný. Radnice proto rozhodla o stavbě nového. Jeho studii zpracuje architekt
Josef Pleskot (na snímku nahoře).
FOTO | KLADNO MINULÉ A K. PAZDERKA, MMK
kal cenu Architekt roku. Méně známé
je, že má ke Kladnu osobní vazby. Část
jeho rodiny z otcovy strany vlastnila
v Holešovicích továrnu na zpracování
kovů a výrobu vodoměrů. Když jim
byla znárodněna, někteří z příbuzných,
včetně Pleskotova tatínka, pak museli
nedobrovolně v Kladně pracovat v hutích.
„Vedle funkce dopravní má Sítenský
most i funkci městotvornou, když spojuje jeho důležité části, a také krajinotvornou. Na estetiku návrhu budu klást velké nároky. Studie bude obsahovat statické, architektonické, dopravní řešení
i harmonogram výstavby a cenový rozpočet celé stavby,“ uvedl architekt.
„Kladno znám a jsem mile překvapen, jak se Sítenské údolí proměňuje

k lepšímu. Věřím, že i nový most dokážeme navrhnout tak, aby do krajiny zapadl a jeho řešení nabídlo další prostor
k rozvoji této zelené oázy města,“ doplnil Josef Pleskot.

Pod mostem není bezpečno
Likvidace mostu z poloviny 60. let 20.
století se ukázala jako nezbytná. Ze statického posudku, který si radnice nechala zpracovat loni v listopadu, vyplývá,
že železobetonové konstrukce jsou výrazně poškozené. V římsách i nosných
částech jsou trhliny, dokonce hrozí pád
uvolněných kusů betonu.
„Je nezbytné zahájit práce co nejdříve, na oddalování řešení není čas,“ prohlásil primátor Dan Jiránek.
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Sekačky si odpočinou,
nahradí je čmeláci
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Zdravý rozum prospěšný přírodě používají i v Mnichovicích. „Už třetím
rokem necháváme trávu volně růst.
Když povyroste a je nevzhledná, tak ji
posekáme, ale jen tehdy, když víme, že
přijde déšť,“ potvrzuje starostka Mnichovic Petra Pecková (STAN). Loni na
podzim pak tamní zahradníci vysázeli
na Masarykově náměstí trvalkový
záhon. „Ten nahradil travnatou plochu,
od jara krásně kvete, a navíc zadržuje
vodu,“ libuje si Pecková. Další mnichovickou travnatou plochu v parku Jiřího
Holíka pak nedávno nahradila květinová louka s názvem Za starých časů. Kvete „v národních barvách“ a doplňují ji
lípy.
V sousedním Benešově úpravy péče
o trávníky právě chystají. „Od letošního
roku využíváme služeb městského zahradníka. Ten připravuje rozdělení travnatých ploch ve městě do několika skupin – od parkových úprav, kde trávník
sekáme každých čtrnáct dní do výšky
pěti centimetrů, až po plochy udržované
jako louky. Ty budeme kosit jen dvakrát ročně,“ vysvětluje starosta Benešova Roman Tichovský (ODS) s tím, že
členění lokalit bude součástí letošního
generelu zeleně.
K podobné úpravě travnatých ploch
se letos rozhodli také v Příbrami. Dosud
pod Svatou Horou stínaly kotouče sekaček trávu třikrát ročně, v některých místech dokonce pětkrát a na dětských hřiš-

Co se děje v trávě
Český svaz ochránců přírody
doporučuje omezit seče trávníků.
Trávník, který se seče nakrátko
a často, sucho zhoršuje. Krátce
sečený trávník ztrácí schopnost
zadržovat vodu.
Řídký porost nezadrží sluneční
paprsky. Ty dopadají často přímo
na půdu, kterou vysušují. Voda pak
po holé zemi snadno odteče pryč,
místo aby se vsakovala.
Vyšší trávník je rovněž bohatší na
druhovou skladbu rostlin. Je tím
stabilnější a snadněji odolává
výkyvům počasí. Poskytuje životní
prostor i potravu mnohým
živočichům, především
bezobratlým.

tích až sedmkrát. „Letos však nastane
zlom, kdy budeme některá místa sekat
jen omezeně. Jde o malý, ale žádoucí
krok v boji se suchem. Některé plochy
tak zůstanou neposekané a další pak budou Technické služby kosit mozaikovitě, tedy po částech,“ popisuje starosta
Příbrami Jan Konvalinka (ANO).

Letničky pomohou
také ptákům
Termíny sečí v Čáslavi upravila tamní
radnice už v předchozích suchých le-

tech, kdy pracovníci péče o zeleň zvýšili i výšku kosení. „Zároveň se snažíme
o postupnou obnovu rovnováhy biotopů
a biodiverzity v městských parcích.
V nich vytváříme například přírodní
broukoviště,“ představuje unikátní hmyzí „arény“ radní Filip Velímský (Čáslav
pro všechny).
K inovacím v péči o městskou zeleň
přistoupili letos také v Nymburku. Zahradníci Technických služeb zkoušejí
nový způsob sekání trávy a premiérově
použili pro osev květinové směsi. „Poprvé se tak letos lidé u nás setkají s místy, kde byly záměrně vynechány nepokosené ostrůvky vysoké trávy. Ty po
dešti lépe udrží vodu a její pomalý odpar současně ochlazuje okolí. Další novinkou je pak výsev květinové směsi trvalek a letniček,“ vysvětluje místostarostka Stanislava Tichá (Nymburk s klidem). Brzy tak rozkvetou třeba bývalé
travnaté plochy v ulici Na Přístavě.
„Zvolená květinová směs obsahuje sedmnáct druhů semen rostlin; je pestrobarevná, nabízí dlouhou dobu kvetení a zároveň omezuje růst plevele. V prvním
roce nám vykvetou letničky a trvalky,“
podotýká Tichá.
Podle přírodovědců pomohou rozkvetlé ostrůvky v ulicích kromě hmyzu
i ptákům. „Když bude ve městech více
rostlin, bude tam i více hmyzu. Je to takový kaskádovitý efekt. Řada lidí si jistě všimla, že z měst ptáci mizejí. A je to
i kvůli tomu, že jim mizí potrava,“ dodává biolog Robert Tropek.

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

JURIS REAL, spol. s r.o.

Chcete prodat
svou nemovitost dříve
než padnou ceny?
Využijte speciální nabídky
a přijměte bezúročnou
zálohu ve výši 100.000 Kč
nebo měsíční rentu do doby
prodeje Vaší nemovitosti.
EXEKUCE NEJSOU
PŘEKÁŽKOU.
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Jak investovat s výnosem
10,4 % ročně?
Investujte do úvěrů zajištěných nemovitostmi.
V případě investice s výnosem 4,505 % p.a. ve výši 10.000 Kč
do 30.6.2020 získáte navíc akční bonus 500 Kč, takže
dosáhnete celkového výnosu 10,4 % p.a.
ONLINE NA NAŠICH STRÁNKÁCH nebo OSOBNĚ NA POBOČCE
Olivova 2096/4 - Bredovský dvůr - 1.patro, Praha 1
info@rondainvest.cz
Volejte zdarma: 800 023 099
www.rondainvest.cz
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Zpívání je pro mě ventil emocí,
Když Monika Absolonová vypráví o divadelních
prknech, je z jejích slov cítit nepředstíraný zápal. Však
také když se jí sešel v jeden den konkurz na Draculu
a zároveň přijímačky na vysokou školu, v polovině
testu se zvedla a odešla do divadla. „Myslím, že naše
vysoké školství tím o nic nepřišlo,“ směje se zpěvačka,
která se ale nebála ani moderování za volantem taxíku.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Narození prvního syna Tadeáše sice
posunulo uměleckou kariéru na druhou
kolej, ovšem k tomu, aby se z Moniky Absolonové stala žena v domácnosti
„na plný úvazek“, bylo daleko. „Zpívání
je pro mě fyzická potřeba. Bez něj bych
byla nešťastná,“ vysvětluje. O tom, jak
moc je pro ni důležité stát před publikem,
se přesvědčila dvojnásob v uplynulých
měsících. „Už se nemůžu dočkat, až si
zase zazpívám s kapelou. Strašně mi to
chybělo,“ přiznává zpěvačka, kterou už
30. června čeká koncert na Letní scéně Vyšehrad. Jako herečka navíc aktuálně zdolává svou zatím největší výzvu. V nové hře
Duety divadla Studio DVA totiž po boku
Filipa Blažka prakticky nesleze z jeviště.
Jak jste mi sama řekla, Duety jsou vaší
největší hereckou příležitostí. Když se
ale ohlédnete o něco víc nazpátek,
která zkušenost ve vaší kariéře byla
zlomová?
Určitě to byl muzikál Kleopatra. Byla to
pro mě taková vstupenka někam jinam,
do jiného patra. Ani nevím, jestli jsem si
to tehdy uvědomovala, ale teď zpětně je
mi jasné, že díky téhle roli mě diváci začali vnímat a našli si mě. Do té doby jsem
byla vždycky třetí alternace – třeba i hezkých hlavních rolí, ale až po Kleopatře
jsem najednou mohla být ta první.
Zásadní byl určitě také vyhraný konkurz do muzikálu Dracula. To vás prý
dokonce odradilo od plánu podat odvolání na právnickou fakultu, kde jste
u přijímaček skončila snad jen třetí
pod čarou.

Ano, to je pravda. Dracula mě od studií odradil dokonce dvakrát. Podruhé to bylo
v době, kdy už jsem v tomhle muzikálu
hrála. Pořád jsem mámě slibovala, že půjdu na vysokou školu, a tak jsem zkusila
sociální vědy. Tehdy totiž nikdo z rodiny
nevěřil, že zpívání není jen takový můj záchvěv, který odezní. Na to, že jako zpěvačka uspěju, se také nedalo sázet. Proto jsem
chápala, proč mamka tolik trvá na vysoké.
Jenže v den, kdy se konaly přijímačky,
byl konkurz na roli Lorraine. Myslela
jsem, že stihnu v klidu napsat práci a poté
i konkurz. Jenže ten test byl několikahodinový a mně v průběhu psaní došlo, že Dracula je pro mě důležitější. Nevím, možná
bych to nakonec stihla, ale tehdy jsem se
asi v polovině času sebrala a odešla do divadla. Myslím, že naše vysoké školství
tím o nic nepřišlo. (smích)
Vraťme se ještě ke hře Duety, která je
především o zvláštnosti vztahů.
Máte za sebou vy sama nějaký
zvláštní nebo bizarní vztah?
Myslím, že taková byla většina.
(smích) Když se ohlédnu zpátky, tak skutečně prakticky
všechny mé vztahy byly bizarní. Tedy pokud se bavíme o těch partnerských.
Nějak ale do mého života patřily a nejspíš jsem si jimi
musela projít.
Zkušenost je
věc nepřenosná, a kdybych některé věci nezažila, asi
bych se
v životě neposunula.

Takže jste mohla při zkoušení čerpat
i z vlastních zážitků?
Ze své zkušenosti jsem mohla čerpat pouze v jediném případě. Představení totiž
tvoří čtyři různé povídky a v jedné z nich
jde o rozvádějící se manžele, kteří spolu jedou na dovolenou. Sice jsme spolu v té
době nikam necestovali, ale rozvádějící se
manželkou už jsem v životě jednou byla.
Nejvíc mě asi baví povídka, v níž hraju
mladší sestru, která se vdává. Díky ní
jsem zjistila, že by asi bylo strašně fajn
mít Filipa Blažka za bráchu.
S Filipem Blažkem jste se jako herci
už někdy předtím setkali?
Filipa jsem znala již poměrně dlouho, ale
většinou jsme si jen řekli ahoj a prohodili
pár slov. Nikdy jsme nespolupracovali. Ná-

pad, že bychom spolu mohli hrát Duety,
vznikl v divadle Studio DVA už před dlouhou dobou, akorát já jsem mezitím rodila
děti, takže hra pár let jen tak ležela. Když
přišla myšlenka tenhle plán oprášit, řekla
jsem si, že je ta pravá doba. Víte, jsem šťastná, že své kluky mám, ale do dalšího dítěte
už se pouštět nechci. Bude mi 44 let a myslím, že další porod není to nejlepší, co bych
si pro sebe mohla vymyslet. Abych se ale
vrátila ke spolupráci s Filipem, musím říct,
že je to velký profík. To, jak byl pokaždé
skvěle připravený, mě ohromně táhlo dopředu. Nechtěla jsem vedle něj vypadat
jako blbec, který mu něco kazí. (smích)
Ve vašem profesním životopise je
i řada moderátorských zkušeností
a mezi nimi jedna podle mě naprosto
jedinečná. Mám na mysli televizní soutěž Taxík, kde jste krom moderování
současně šoférovala v pražských ulicích. To musel být křest ohněm.
Kdepak, vůbec ne. Soustředit se na obojí
mi nedělalo problém. Ještě před Kleopatrou bylo období, kdy jsem v Česku nedostávala práci, ale naštěstí jsem ji dostávala
na Slovensku, kde jsem hrála nejdřív
v Bratislavě a pak v Prešově. Musela
jsem tedy dojíždět a vozila jsem v autě
vždycky i své kolegy. Cestu Praha-Prešov jsem zvládla třeba za šest hodin, ale
potřebovala jsem, aby si se mnou u toho
někdo povídal nebo aby mě alespoň poslouchal. Pak to nebyl problém.

Monika Absolonová

Narodila se 27. září 1976 v Benešově. Absolvovala soukromou
střední hotelovou školu v Praze, na kterou navázala studiem
němčiny na Akademii Jana Amose Komenského.
■ Už jako sedmiletá nastoupila do Kühnova dětského sboru.
■ Muzikálovému herectví se věnuje od roku 1995. První roli získala
v Drakulovi. Od té doby se objevila v mnoha dalších muzikálech,
například Krysař, Kleopatra, Noc na Karlštejně či Tři mušketýři.
■ Objevuje se také ve filmech, poprvé v pokračování Troškovy
pohádky Princezna ze mlejna 2 (1999). Sólově natočila několik alb,
v televizi moderovala soutěž Taxík či předávání sportovních cen.
■ V roce 2012 obdržela Cenu Thálie za mimořádný jevištní výkon
v muzikálu Funny Girl.
■

FOTO | HERMINAPRESS
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bez něho bych byla nešťastná
Těžko si představit lepší průpravu na
tuhle televizní soutěž. Ale přesto, podařilo se nějakému pasažérovi vás během natáčení rozhodit?
Jednou jsem vezla dvojici pánů, kteří byli
totálně opilí. Ani nevím, jak vypadal výsledek v televizi, ale jízda s nimi byla úplně šílená, protože byli zkrátka na kaši.
(smích) Říkala jsem si pak, proč někoho takového někdy neschytá Aleš (herec, moderátor a muzikant Aleš Háma, v moderování Taxíku se střídali, pozn. red.). Jeden
čas jsem pak začala mít obavy, abych v taxíku nechytila nějakou virózu. Když jste
zpěvačka, nesmíte být nemocná. Nemůžete pak pracovat a nedá se s tím nic dělat.
Bylo období chřipek, a tak si vzpomínám,
že jsem si začala lidi víc prohlížet, jestli náhodou nejsou nemocní. Jenže pak mě najednou napadlo: Počkat, ty se bojíš, že na
tebe někdo prskne, ale co když ti někdo
něco udělá? Když jsem se kluků ze štábu,
který jezdil za mnou ve vedlejším autě,
ptala, co by mohli v takové situaci udělat,
řekli mi: Nic, ale budeme to mít natočený!
Můžu vám říct, že poslední natáčecí den
už jsem se na každého člověka dívala jako
na potenciálního útočníka. (smích)
Váš život se od základu změnil s příchodem prvního syna na svět. Kariéra
šla najednou na druhou kolej. Nenapadlo vás někdy odstavit práci úplně?
To ne. Je to něco, co je moje nedílná součást a vím, že bych byla nešťastná, kdybych to nemohla dělat. Pro mě je zpívání
fyzická potřeba. Vlastně i psychická, protože si tím zároveň vyventiluju všechny emoce, co v sobě mám, a je mi líp. Ta druhá kolej je ideální varianta. Nezměnily se mi
hodnoty. Ty jsem měla vždycky stejné, ale
změnily se mi priority. Dospělý člověk –
ať už jde o partnera, rodinu nebo kamarády, vždycky pochopí, když řeknu, že nemám čas nebo nemůžu přijít, protože mám
vystoupení. Děti tohle ale nepochopí. Proto jsou dny v roce, jako například narozeniny kluků, kdy nepracuju a nikdy nebudu.

a babičky snad každý víkend a vždycky
v pátek, když přijela z práce, udělala nějakou ne zrovna opulentní večeři. Většinou
to byly špagety nebo lívance se skořicí. Nikdo je neuměl tak jako ona. Když už jsem
byla dospělá a nevěděla jsem si v kuchyni
rady, vždycky jsem zavolala mamce,
nebo právě babičce. Lívance jsem ale nikdy nedělala. Až teď v karanténě jsem si říkala, že je klukům připravím. Neměla
jsem ale komu zavolat. To jsou ty momenty, kdy si uvědomujete, že některé věci už
se nebudou nikdy opakovat.
Naštěstí vaši synové vás určitě dlouho smutnit nenechají. Překvapilo vás
vlastně něčím mateřství?
Když se měl Tadeáš narodit, bylo mi už
39 let. Ze spousty věcí jsem měla strach.
Třeba i z toho, jestli ho vůbec budu umět
obléknout. Dokonce jsem nakoupila
všechna bodýčka jedině zavinovací. Neuměla jsem si totiž představit, že mu budu
cokoli rvát přes hlavu. Stejně tak jsem si
neuměla představit, že to malé křehké tělíčko budu koupat. To všechno se ale okamžitě změnilo a přišlo to automaticky a naprosto přirozeně. To pro mě bylo obrovské překvapení.

Moniku Absolonovou od konce června čeká její zatím největší herecká výzva. V nové
hře Duety divadla Studio DVA
si totiž s Filipem Blažkem
střihla hlavní roli. To moderování televizní soutěže Taxík
bylo zase zkouškou jiného druhu, zvlášť v pražské dopravě.
FOTO | JERRY HÁŠA, ČSFD.cz

Někteří to chápou, někteří ne. Když má ale
moje dítě narozeniny, nemůžu nikde zpívat, protože moje místo je jinde.
Kromě partnera a synů máte v rodině
ještě dalšího zásadního muže, a to vašeho dědečka. Je pro vás on tím vzorem, podle kterého byste chtěla vést
své děti?
Vlastně ano. Děda je super. Má tuhý kořínek, vždy byl hodně pracovitý a čestný.

Jsem strašně šťastná, že tady tak dlouho je.
I když nevím, jestli jeho to ještě pořád tak
těší. Před dvěma lety odešla babička, to
pro něj bylo hodně těžké. I mně moc chybí. Pořád ji mám uloženou v telefonu,
vzpomenu si na ni při tolika momentech… Třeba nedávno, když jsem chtěla
klukům udělat lívance.
Lívance?
Když jsem byla malá, trávila jsem u dědy

INZERCE

Všichni jsme na společné cestě.
že nás neohrožujete svojí jízdou
www.eurovia.cz

Mnoho lidí se vás po narození mladšího Matouše ptalo, jestli byste nechtěla ještě třetí dítě. Na začátku jste zmiňovala, že ve čtyřiačtyřiceti už porod
nezní jako ideální nápad, ale je věk
ten jediný důvod?
Kdyby mi teď bylo třeba čtyřicet, možná
bych ještě jedno dítě měla. Ale přijde mi,
že ty čtyři roky navíc jsou už zbytečné riziko. Určitě to není náš cíl. Navíc kluci jsou
sice rozkošní, ale fakt zlobí. Jsou krásní na
obrázku, ale realita s nimi je vážně jízda.
(smích) Když je u nás někdo dvě hodiny
na návštěvě a na odchodu mezi dveřmi řekne „Tak já zas přijdu!“, je mi jasné, že hned
druhý den to určitě nebude. Ale je to s nimi
zábava, i když musíme být pořád neustále
ve střehu. Díky nim se pořád něco děje.
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Rodí se jak o závod!
Nové hvězdy zoo

Babyboom v zoologických zahradách je na vrcholu. Zřejmě největšími celebritami jsou
malá slůňata, vzácná zebří slečna či šimpanz hornoguinejský. Senzaci způsobil odchov
orla mořského a první léto čeká i pásovce kulovitého. Týdeník 5plus2 představuje
některé z nových hvězd českých a moravských zoo. Běžte se na ně podívat, do zahrad už
můžete bez omezení.

TEXT: VERONIKA STREJCOVÁ FOTO: DAN MATERNA, ANNA VAVRÍKOVÁ, PETRA MÁŠOVÁ, PETR HORA, HELENA HUBÁČKOVÁ, ONDŘEJ LITTERA, DENISA KLÜGLOVÁ

BRNO: KOSMANI, DVA VRHY SURIKAT I KLOKAN
S pěkně početnou rodinkou vlka arktického se může nově pochlubit
brněnská zoo. Tamní alfasamec Luděk a zkušená samice Velká, která se
před lety narodila přímo v Brně, se stali rodiči hned šesti nezbedných
mláďat. Ta už poprvé opustila noru a podnikají první zvídavé průzkumy
blízkého okolí svého příbytku. „Narodila se i mláďata kosmanů běločelých. Lidé by malá opičátka měli vidět, když vyběhnou do venkovní části,“ podotkl mluvčí Zoo Brno Michal Vaňáč. Zadařilo se také ve výběhu
oblíbených surikat, kde se podařilo odchovat dva vrhy letošních mláďat.
Celkem zde přibylo pět maličkých šelmiček. V polovině května pak opustil matčin vak další nový přírůstek, a sice malý klokan bažinný.

PRAHA: SLONÍ SLEČNY V TROJI ZŮSTANOU
Mluví se o nich jako o „pražském zázraku“ a také jako o budoucnosti
chovu slonů. Dvě samičky slona afrického, které přišly na svět krátce
po sobě – 27. března a 9. května, jsou bez debat aktuálně největšími celebritami pražské zoo. Zde se navíc pravděpodobně zabydlí trvale. „Kdyby
to byli samci, tak by časem museli odejít. V případě, že jsou to samičky,
mohou se stát pokračovatelkami toho chovu a s nimi se díváme do budoucnosti zoo třeba za padesát let,“ popsal Miroslav Bobek, ředitel zoo,
která na jaře každý měsíc přivítala desítky mláďat. Od dubna například už
dvě hříbata koně Převalského.

DVŮR KRÁLOVÉ:
ZEBRA JE ZATÍM
JEDINÁ NA SVĚTĚ
Světovým prvenstvím se letos
pyšní zoo ve Dvoře Králové.
Dosud šestičlenná skupina
vzácných zeber bezhřívých,
které ve volné přírodě patří
mezi kriticky ohrožené druhy,
se v květnu rozrostla o malou
zebří slečnu jménem Priscilla.
Na celém světě jde letos o zatím
jediné mládě tohoto druhu, pokud
jde o zvířata chovaná v zajetí.
„Z mláděte máme o to větší radost,
že v uplynulém roce se zebry bezhřívé v lidské péči na celém světě
rozmnožily pouze u nás,“ upozorňuje dvorský zoolog Luděk Čulík.
Tento druh chová pouze jedenáct
zahrad, celkem v nich žije 34 jedinců a všichni mají původ v Česku.
Ve volné přírodě se prohání už
jen pouhých přibližně 300 kusů.

OSTRAVA: ŠIMPANZÍ MLÁDĚ PO CELÉ DEKÁDĚ
Dosud největší letošní senzací ostravské zoo je jednoznačně březnové narození mláděte šimpanze hornoguinejského. Ostatně naposledy zde malého
šimpanze přivítali před deseti lety. „Přestože je matka prvorodička, o mládě
pečuje skvěle. Měla možnost to odkoukat u jiných samic v Lipsku, odkud přijela před čtyřmi lety,“ říká mluvčí zoo Šárka Nováková. V květnu se ve zdejší zoo
také vyklubala tři mláďata želvy ostruhaté, což je největší suchozemský druh.
V expozici si návštěvníci mohou prohlédnout také malé dikobrazy jihoafrické,
kteří se narodili v březnu. V polovině května pak opustil matčin vak další nový
přírůstek, a sice malý klokan bažinný.

CHOMUTOV: O MALÉHO ORLA
MOŘSKÉHO PEČUJÍ CHOVATELÉ
Důvody k radosti mají také v chomutovském
zooparku. Tam se v květnu po dlouhých třinácti
letech podařilo odchovat mládě orla mořského.
Přitom nic nenasvědčovalo tomu, že se letos zadaří, rodiče malého opeřence se k sobě totiž příliš
neměli. „Není mezi nimi žádná harmonie, devadesát procent jejich vajíček bývá neoplozených.
Stejné to bylo u jejich první letošní snůšky v březnu,“ popisuje Petr Hora, který o dravce pečuje. Hned dvojnásobnou radost chovatelům přinesla v květnu také samice
losa evropského Quanita. Ta přivedla na svět rovnou dva losí chlapečky.

PŘÍRŮSTKY MLÁĎAT DALŠÍCH ZOO NA STR. 8 A 9

DLUHOPISY PRO OBČANY
JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

5,6%
Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Zámek Račice, přestavba

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

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.

Ubytování na zámku
v Račicích 30 km od Brna

eFi Hotel – hotel s bazénem
v centru Brna

+420 515 555 549, info@zamekracice.cz

+420 515 555 500, rezervace@eﬁhotel.cz

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 motocyklu, 29 km z Brna na kole
• Vhodné i pro skupiny turiﬆů, kapacita 100 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
• Travnaté hřiště 4 000 m2
• Parkování motocyklů možné v areálu zámku
• Množﬆví turiﬆických a cykliﬆických tras a výletních cílů
• Certiﬁkace Cykliﬆé vítáni

Apartmánový eFi Palace Hotel v Brně je od 25. 5. 2020
opět otevřen. Hotel nabízí ubytování v moderních
proﬆorech nedaleko centra Brna s vlaﬆním parkováním.
Všechny apartmány s rozlohou od 24 do 164 m2 jsou plně
vybavené a mají vlaﬆní kuchyňský kout. V letní sezóně je
otevřen venkovní bar s bazénem, k dispozici je i hotelové
wellness a ﬁtness.
• Komfortní ubytování, kapacita 211 osob
• Jednopokojové a dvoupokojové apartmány, mezonetové
apartmány s terasou, luxusní apartmán se třemi ložnicemi
• 8 minut chůze z centra Brna
• Wi-Fi připojení zdarma
• Hotelová recepce v provozu nonﬆop
• Reﬆaurační zahrádka ve dvoře, polední menu
• V letní sezóně je otevřen venkovní bar s bazénem
• Parkování v areálu hotelu s kontrolovaným vjezdem

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

eFi Hotel, Bratislavská 52, 602 00 Brno-Zábrdovice

www.zamekracice.cz

www.eﬁhotel.cz
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HLUBOKÁ:
PŘEKVAPENÍ OD VYDER

LIBEREC:
PAPOUŠCI MAJÍ
SPOLUBYDLÍCÍHO.
JE TO PÁSOVEC
Nejenom mládě, ale ještě
k tomu zcela nový druh.
Takovou novinku si pro
své návštěvníky připravili
v Zoo Liberec. Do expozice, kterou dosud obýval
pouze párek papoušků
arů hyacintových, totiž
v dubnu přibyl nový obyvatel. Je jím devítiměsíční
sameček pásovce kulovitého. „Pásovci se pohybují
výhradně po zemi, takže
nehrozí, že by ary rušili
při hnízdění. Inteligentním
ptákům, jako jsou velcí papoušci, zase svědčí, když
jsou chováni ve vhodně
sestavených kombinovaných expozicích. Je to pro
ně určitá forma sociálního
obohacení, ‚spolubydlící‘
jim vlastně pomáhají bojovat s nudou,“ vysvětluje
zooložka Dorota Gremlicová.

V Zoo Hluboká na začátku května vůbec poprvé přišlo na svět mládě vydry
říční, což bylo pro místní chovatele
příjemné jarní překvapení. Na konci
března pro změnu ožil výběh korsaků,
a to hned třemi malými liščaty. Tyto
šelmy se nejvíce podobají lišce polární,
s tím rozdílem, že rozhodně nejsou
samotáři. Jedno obydlí, které často zaberou jezevcům, obvykle obývá hned
několik jedinců.

PLZEŇ: VLČÍ TROJČATA
A DIKOBRAZ KUANDU
Veselou podívanou pro své návštěvníky nabízí
také Zoo Plzeň, v jejímž travnatém výběhu
se prohánějí tři mláďata vlka hřivnatého –
dva kluci a jedna fenka. S těmito elegantními
dlouhonohými šelmami s typickým rezavým
zbarvením má zdejší zoo dlouholeté zkušenosti. Celkem se zde narodilo už 26 vlčat.
Letošní mláďata přišla na svět po dvouroční
pauze. Už na začátku roku v Plzni přivítali také
mládě šimpanze učenlivého. V únoru pak mezi
místní odchovance přibylo roztomilé mládě
jihoamerických stromových dikobrazů kuandu
obecných.

FOTO: MAFRA, PETR LUNDÁK, MARTIN POLÍVKA
INZERCE

SLOVINSKO
SLEVA 10 % ZA VČASNÝ NÁKUP
PŘI ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVCE DO 31. 7.
Platí pro všechny typy ubytování v lázních:
MORAVSKE TOPLICE, RADENCI, PTUJ, LENDAVA
(Platí pro pobyty vlastní dopravou.)

Další informace na www.hungariatour.cz
CK Hungariatour – Praha, Dlouhá tř. 38 (vchod z Rybné), Tel.: 736 485 865

Česká republika

26. června 2020 9

JIHLAVA: KANEC
S VELKÝM POSLÁNÍM

ZLÍN: OBŘÍ
SUDOKOPYTNÍCI
Z INDIE

Letošní nový přírůstek jihlavské zoo není už žádné
mláďátko. Dorazil sem z deštivého Skotska, a právě
plození nových potomků je hlavní cíl jeho zdejší
mise. Se svou nápadnou rozčepýřenou čupřinou
na hlavě přitáhne samec prasete visajánského
jménem Klaus určitě nejen pozornost návštěvníků
zoo, ale především dvou prasečích slečen, které tu
na jeho příjezd čekaly od prosince, kdy se v Jihlavě
nově zabydlely. Prasata visajánská dnes ve volné
přírodě žijí pouze na dvou filipínských ostrovech.
Podle přírodovědců se tato zvířata, kterým se přezdívá pralesní zahradníci, pravděpodobně do třiceti
let dostanou na seznam vyhubených druhů.

Čtveřice rok a půl starých
mláďat gaurů indických
přicestovala do zlínské zoo
už před několika měsíci,
ale návštěvníci je mohli
poprvé spatřit teprve před
pár týdny. Dvě samice a
dva samci nejmohutnějšího tura na světě, který
dorůstá až dvou metrů
v kohoutku, doputovali do
Zlína až z indické zahrady
Mysore. Na zdejší klima
si tedy museli nejdříve
zvykat ve vytápěné ubikaci. „Jejich chov v Evropě
upadal. Nám se podařilo
dostat sem velmi vzácnou
krev na poslední chvíli,“
uvedl ředitel Zoo Lešná
Roman Horský. Dalším
zdejším lákadlem je pak
například čtyřměsíční mládě lenochoda dvouprstého nebo o pár dní mladší
samička velblouda dvouhrbého jménem Lilly.

DVŮR KRÁLOVÉ:
STAROSTLIVÝ TAŤKA SERVAL
Ve Dvoře Králové mohou návštěvníci zoo také pozorovat nevídanou idylku v rodině kočkovitých šelem. Dvouletá samička
servala Roxana zde přivedla na svět dvě mláďata, o která nyní
pečuje společně se samcem Dogem. V přírodě se přitom o
potomstvo stará pouze matka. „Obě zvířata jsou na sebe silně
vázaná, proto se navzájem volala a snažila se dostat k sobě.
Hned druhý den po porodu jsme se proto rozhodli celou skupinu spojit. Vše probíhá mimořádně idylicky,“ popisuje zooložka
Gabriela Linhartová. Dalším novým obyvatelem zdejší zoo je
pak mládě vzácného drila černolícího. Opice podobná paviánovi je nápadná svým až démonickým vzezřením.
FOTO: LUDĚK OVESNÝ, PETR LEMBERK, FACEBOOK ČTK
INZERCE

Mobilní data
zadarmo?
JJ SIM kup
v trafice ,
nebo online

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com

Hledáte rodinný dům,
byt či pozemek?
Přes

Internet zdarma platí 30 dnů od aktivace SIM nebo
dobití. Více o předplacené kartě na www.mobil.cz

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL

BOSKOVŠTEJN
penzion, kemp
sportovní rybaření
lanové dráhy,
dráhy pro horská a dětská kola
dětské a sportovní hřiště
zámek, muzeum kol
bazény, restaurace
a venkovní občerstvení

www.penzionboskovstejn.cz

tel.: 727 842 057

70 000
nemovitostí z celé ČR

www.reality.idnes.cz

Tady jsem doma.
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Nepoznané Česko. Místo sezení
doma zkuste cestovat a vyhrát
O Boubínském pralese
každý slyšel, ale
málokdo v něm byl.
Takových míst je
v republice spousta.
Objevte je také. Zapojte
se do originálního
prázdninového projektu.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Neokoukané výhledy do panenské
přírody, památky, kde se netlačí davy turistů a plnění jednoho originálního úkolu za druhým. Největší cestovatelská
hra v České republice startuje s prvním
prázdninovým dnem. Poznáte s ní nepoznané Česko.
„Spousta lidí vyráží každé léto do zahraničí a některá cizí města znají už
prakticky lépe než svou vlastní zemi. Říkali jsme, že by bylo fajn to trošku změnit a ukázat jim i takové krásy Česka, o
kterých třeba ani nevěděli, že existují,“
říkají Viktor Hošek a Jakub Vaňas, autoři cestovatelské hry Dream Race, kterou
CzechTourism zařadil mezi nejzásadnější projekty tohoto léta.
Startuje prvním a končí posledním
prázdninovým dnem. Zúčastnit se může
každý – rodina, parta přátel, ale také

jednotlivci. Stačí se zaregistrovat, zaplatit poplatek 220 korun a stáhnout aplikaci. Pak už na hráče čeká 190 míst s úkoly po celé republice a dalších deset úkolů, které mohou splnit nezávisle na lokalitě. Třeba i doma na zahradě.
Mezi zastávkami hry lidé najdou tradiční turisticky dobře známá místa, ale i
končiny, kam davy návštěvníků běžně
nemíří. Ostatně některá místa překvapila při procesu vytipovávání i samotné autory. „Mě upoutal asi nejvíc okruh Národním parkem Podyjí. Navštívíte v rámci něj asi pět různých míst a pokaždé
jsem byl úplně konsternovaný, kde to
vlastně jsem,“ vzpomíná Jakub Vaňas.
Jeho kolegu pro změnu upoutala jedna opomíjená vyhlídka. „Všichni už
dnes znají vyhlídku Máj, je to nesmírně
fotogenické místo. Kdyby si ale lovci líbivých fotek dali trošku víc práce, o kousek popojeli a podnikli menší výšlap,
tak by mohli dojít až na Solenickou podkovu, kde se nabízí velmi podobný výhled, ale mnohem hezčí. Je to z větší
výšky, pohled je celkově čistší a není to
zdaleka takový mainstream jako vyhlídka Máj,“ láka Viktor Hošek.

V divočině i metropoli
Hra nabádá poznávat na vlastní oči a
kůži i taková místa, o jejichž existenci
sice víme, ale vlastní zážitek dosud chyběl. „Například pojem Boubínský prales
všichni dobře znají už od základní školy,
ale kdo v něm skutečně byl? Dělal jsem
si takový malý soukromý průzkum a
mezi mými známými
není nikdo, kdo by ho
navštívil. Proto jsme například i tady skryli některé úkoly,“ vysvětluje Viktor Hošek. Podle autorů nápadu dokáže hra překvapit i v
hlavním městě, kde
se mimochodem na
samotném konci
prázdnin uskuteční
velké finále o ceny.
„V metropoli vás
hra provede trasou,
které říkám nejkrásnější pražské
Režisér Ondřej Sokol odstartuje 1. července svým
prvním krokem cestovatelskou hru
Dream Race.

Viktor Hošek, Jakub Maňas a další z party nadšenců přišli krátce po vypuknutí koronavirové pandemie s myšlenkou na cestovatelskou hru po Česku.
výhledy. Během ní se hráčům naskytne
asi dvacet nádherných možností pohledu
na město, o kterých třeba ani nevěděli,“
líčí Hošek.
Autoři se snažili, aby plnění úkolů nebylo podmíněné placením vstupného v
dané lokalitě či památce. „V některých
místech se bez toho neobejdeme, ale většinou se podařilo vytvořit úkol tak, aby
nebylo nutné jít přímo dovnitř, pokud
jde například o památky. Pokud ale přeci jen musí hráč zamířit někam, kde se
platí vstupné, získá na něj díky registraci v Dream Race většinou třicetiprocentní slevu,“ vysvětluje Jakub Vaňas.
Slevu lze uplatnit třeba na výstavě Alfonse Muchy v pražském Museu Kampa
nebo na zámku ve Žďáru nad Sázavou.

spolknou třeba i několik hodin, ale zato
jsou lépe bodované. Popřípadě třetí variantou je odhodit snahy o strategie stranou
a z čistého nadšení pro hru plnit, co se
zrovna naskytne. Objet všechny zastávky
a splnit všechny úkoly by podle tvůrců
hry zabralo přibližně rok. „Jsou tam úkoly ze všech koutů republiky. Městečka,
přírodní zajímavosti, dokonce některé
úkoly tvoří cyklistické okruhy, mnohdy
jde o kombinaci různých aktivit… Ani
náš šestičlenný tým nedokázal za dva měsíce všechna ta místa objet. Jestli to někdo dokáže, tak je v pozitivním slova
smyslu blázen,“ směje se Hošek.
Celá akce má i charitativní rozměr.
Deset procent z ceny každé registrace
poputuje na pomoc dětem.

Obejmi brněnský orloj
a vylepšíš si skóre
Celým cestovatelským dobrodružstvím
provede hráče aplikace, v níž mohou navíc sledovat své průběžné bodové skóre.
Klíčové je nejen navštívit jednu ze 190
zastávek, ale i splnit zde úkol. A tady se
otevírá další pomyslný prostor pro dobrodružství a hlavně zábavu. Secvičit minutovou choreografii tance zvaný verbuňk nebo přebrodit řeku… Tvůrci se
při vymýšlení úkolů mnohdy vyloženě
vyřádili. Hráči se v rámci jejich plnění
budou muset v některých případech dokonce obrátit s prosbou o spolupráci na
kolemjdoucí. „Kupříkladu obejmout
strom člověk někdy sám nezvládne, a co
teprve když má za úkol obejmout brněnský orloj?“ směje se Jakub Vaňas.
Úkoly jsou bodované podle obtížnosti,
a tak je na každém hráči, jakou strategii
zvolí. Zda se vydá cestou těch snadnějších, či se zaměří na ty náročnější, které

FOTO 3 x | DREAM RACE

V PL N É M PR O U D U

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Příprava na léto
Chraňte svůj zrak
silou borůvek

Podrážděné, unavené a citlivé oči umí člověka
pěkně potrápit. Nenechte si proto pokazit váš běžný
den a pořiďte si kvalitní oční kapky s extraktem
z borůvek, které budou váš zrak doslova hýčkat.

P

roti svědění, slzení, řezání nebo pálení očí jsou
nyní v lékárnách k dostání jedinečné oční kapky
OCUTEIN® SENSITIVE PLUS. Ty mírní podráždění
způsobené vnějšími vlivy a zklidňují suché a unavené
oči. V jejich složení naleznete hyaluronát sodný zajišťující lubrikační a hydratační účinek a extrakt z borůvek.
Právě borůvky pomáhají ulevit od pocitu unavených
očí a přispívá k udržení
u
dobrého
zraku. Díky šetrnému složení
dobré
je tento
ten zdravotnický prostředek určen
i pro velmi citlivé oči. Oční kapky
je možné aplikovat přímo na kontaktní čočky.
ta
OCUTEIN® SENSITIVE PLUS
mají prodlouženou trvanlivost
– 90 dní po prvním otevření.

Husté
složení,
hustý
výsledek
Nejste spokojena se stavem svých
vlasů? Znepokojuje vás jejich nadměrné
vypadávání nebo řídnutí? Neklesejte
na mysli, máme řešení.

V

saďte na Vlasové hnojivo. Přípravek z lékárny obsahující unikátní kombinaci látek potřebných pro správný
růst a kvalitu vlasových buněk. Díky vysokému obsahu biotinu, křemíku a síry (známé také jako minerál krásy)
Vlasové hnojivo rychle a účinně redukuje nadměrné vypadávání vlasů, podporuje jejich růst a kvalitu. Ve složení tohoto
doplňku stravy najdete vysoké dávky aminokyselin, vitaminů
a minerálů, které jsou klíčové
pro stav vlasů a vlasové pokožky. Kompletní portfolio značky
je k dostání v lékárnách a zdravých výživách.
Vlasové hnojivo je dostupné
také jako šampon a nově
i bezoplachové sérum.

Tajemství
dokonalých
ňader
odhaleno!
Pevná a plná ňadra jsou tajným přáním každé ženy. Odteď však dokonalá prsa nemusí
být jen snem, ale skutečností!

T

oužíte po krásném a zdravém poprsí? Pak je potřeba se o svůj dekolt dobře
starat. Vyzkoušejte přípravek z lékárny Decolen FORTE. Doplněk stravy
na přírodní bázi pro všechny ženy, které chtějí svá ňadra chránit a zároveň je
mít krásná a pevná. Unikátní složení zajišťují rostlinné extrakty ze semen vinné révy,
chmelu otáčivého, sóji a extrakt ze lnu setého. Právě ten chrání a podporuje zdraví
prsní tkáně a má pozitivní vliv na plnost, pevnost prsou.

Skoncujte s otoky,
vsaďte na konopí!
Máte nohy nateklé jak balóny? Lámete si hlavu, jak na nohy bez otoků,
křečových žil a pocitů těžkosti? Vsaďte na osvědčeného konopného
spojence a ulevte svým nohám!

K

onopné mazání Venosil s chladivým efektem poskytuje okamžitou úlevu a osvěžení pro nohy bez otoků, křečových žil, metliček nebo pocitů
těžkosti.Venosil obsahuje účinnou kombinaci konopného oleje a extraktů z jehličí jedle sibiřské doplněnou o rutin, kostival, arniku,
niku, fenykl, řepík, mátu
a měsíček. Pravidelná jemná masáž nohou Venosilem
silem
přispívá ke zmírnění obtíží a celkově lepšímu staPŘED
ŘED
vu dolních konPO
četin. Konopná
úleva pro vaše
nohy je dostupná v lékárnách
a zdravých výživách.

12 26. června 2020

Česká republika

Plováky dobývají
Česko. Na prkně
s pádlem lze ujet
desítky kilometrů
a navštívit
liduprázdná
místa přehrad
i klidnějších řek.
Paddleboard jsme
vyzkoušeli i my.

věka, a začnu zabírat. Pádluje se na obě
strany. S každým záběrem a ujetým metrem získávám větší jistotu a tím pádem
větší radost z jízdy. Strach či obava u
těch nejširších paddleboardů rozhodně
není namístě, jsou stabilnější než leckteré kánoe. Během pár minut dorazím na
protilehlý břeh. Zkusím přidat. Zaberu
víc, rychleji, rovnováha pořád drží. Je
to opravdu skvělá „procházka“ po vodní hladině.

Prkno pro začátečníky:
široké, nafukovací, půjčené

5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Převeze člověka přes řeku, vezme
vás na „špacír“ po rybníku či přehradě,
umožní objevovat skrytá zákoutí řek.
Jezdí na něm stále více lidí, najdete ho
v mnoha půjčovnách a prodávají ho už
i supermarketové řetězce. V Česku se
objevil teprve před deseti lety a výhodou je, že se vejde do batohu.
Řeč je o paddleboardu čili plováku,
který jsem si na vlastní kůži, nohy, ruce
a vlastně celé tělo vyzkoušel na pražské
přehradě Džbán. Abych zjistil, co vyznavači tohoto pohybu musí umět a na
co by se měli ti, kteří jej vyzkouší poprvé, připravit.
Nejdůležitější ze všeho je naučit se držet rovnováhu. Kdo to zvládne, dokáže
suchou nohou cestovat po vodní hladině i desítky kilometrů. „Obsluha je jednoduchá – vlezete do vody po kolena,
prkno položíte na hladinu, odstrčíte se,
naskočíte do kleku, postavíte se a jedete. Pádluje se vstoje,“ popisuje start David Raab, předseda české federace paddleboardistů, která má oficiální název
Česká Federace Stand Up Paddle.
Držím se instrukcí a odrazím od břehu. Když se po pár metrech postavím,
mile mě překvapí velká stabilita paddleboardu. „Rozkročte se asi na šíři pánve
či ramen. Důležité je stát na plném chodidle tak, aby poutko paddleboardu, za
které se prkno vlastně nosí, bylo mezi
chodidly. Poutko je totiž v těžišti prkna,“ instruuje mě profesionál.
Beru do ruky pádlo, které má být asi
o 15 centimetrů delší, než je výška čloINZERCE

Procházka
po hladině.
Češi objevují
paddleboard

Nikde nikdo Výlet na paddleboardu po Labi.

FOTO | MARTIN VESELÝ, MAFRA

Kdo se v létě rozhodne vodní hračku vyzkoušet, má k výběru několik kategorií.
„Prkna jsou buď nafukovací, nebo pevná, která jsou spíš závodní,“ vysvětluje
David Raab. Pokud zvolíte nafukovací,
budete mít v prodejně či půjčovně větší
výběr. Takové prkno je i skladnější, lehčí a hlavně mobilnější - v batohu je
vždy po ruce, dobře ho sbalíte do auta,
ale i autobusu nebo letadla. „Naopak
pevná prkna využívají spíš výkonnostně naladění jezdci se zázemím u vody.
Pevná prkna jsou rychlejší a mají krásný skluz,“ doplňuje.
Dalším kritériem jsou rozměry. Délka je pro dospěláka přes tři metry a důležitá je šířka – čím širší paddleboard je,
tím větší je jeho stabilita. Pro nováčky
je tak nejlepší prkno širší, pokročilí už
mohou zkusit užší a rychlejší modely.
Existují i úzké závodní typy, ty ale bývají dražší a užijí si je hlavně profíci. Stabilita je totiž velmi vratká a námaha na
její udržení obrovská, tedy přesný opak
širokého prkna pro začátečníky.
„Základní paddleboard pro dospělého stojí kolem 10 tisíc korun. Napoprvé
je nejlepší zajít do půjčovny a vyzkoušet si, jaký typ vyhovuje člověku nejvíc.
Koupit nebo půjčit doporučuji tam, kde
tomu rozumí. Pokud vám to někdo nevysvětlí, můžete si pořídit prkno, které
vlastně nechcete,“ nabádá Raab.

Tisíce kilometrů po vodě
Paddleboardy pronikly do českého prostředí teprve před deseti lety a za tu
dobu je vyzkoušelo už nepočítaně vodomilců. „V Česku se jich dodnes prodaly
tisíce, závodníků je kolem čtyř stovek,“
vypočítává Raab.
Kam všude je možné na prkně plout?
„Pokud si člověk zajistí a dodrží pravidla, může jezdit v Česku prakticky kdekoliv,“ ujišťuje Raab. Paddleboard je
plavidlo vázané plavebním řádem, který říká, že například není dovoleno se
přibližovat k určitým hydrotechnickým
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Kde si to v létě vyzkoušet

I

Hlavně rovnováhu!
Předseda české federace
paddleboardistů David Raab
(vlevo) a redaktor týdeníku
5plus2 Josef Hora.
zařízením, plavebním znakům, bójím,
nebo plout tam, kde probíhají závody. Jinak jsou ale v celé republice k dispozici
tisíce kilometrů „vodních túr“ po rybnících, řekách či přehradách.
Trochu jiná může být situace u moře,
které už je pro zkušenější paddleboardisty. „I tam je důležité vědět, kam se smí
plout, kromě toho by si měl každý zjistit, jak je to s mořskými proudy, aby vás
neodplavily daleko od břehu. U moře,
ale i na velkých vodních plochách v Česku, bychom měli používat takzvaný
leash, tedy bezpečnostní lanko, se kterým
jsme s prknem svázaní, aby ho po pádu do
vody neodnesl vítr,“ uzavírá Raab.

„Prkna z Havaje“.
Náčelník měl
plovák nejdelší

P

ůvod paddleboardu je třeba
hledat na Havaji, stejně jako
kořeny surfování. „Tamní domorodci vnímali v dávných dobách
moře jako obrovskou sílu, se kterou
je nutné naučit se komunikovat, aby
přežili. Výroba prken a jízda na moři
byla jakýsi rituál, kulturně sociální
disciplína, kdy délka plováků a
schopnosti na nich jezdit odrážely význam osob v komunitě. Třeba náčelník měl desku nejdelší a zároveň pak
právo jezdit na největších vlnách, jednou za rok svým umem na moři obhajoval svou pozici,“ vypráví závodní
jezdec David Raab.
Kultura domorodých Havajců se
začala rozpadat koncem 18. století
s příjezdem objevitele ostrovů, Brita
Jamese Cooka. Ovšem surfování
a jízda na prknech přetrvala.
Moderní podobu dostal paddleboard až kolem roku 2000, kdy světové firmy začaly s výrobou plováků
z umělých materiálů. První mistrovství světa se pořádalo v roce 2007.
V Česku se sport poprvé objevil
v roce 2009.

deální příležitostí, kde si paddleboardy okouknout i vyzkoušet, jsou závody, které se v létě uskuteční na mnoha místech Česka. Jsou to vlastně festivaly, kdy závod je pouze doplňkem akce.
Největší bude mistrovství republiky
17. až 19. července ve Veselských pískovnách u Veselí nad Lužnicí. Během
tří dnů si návštěvníci mohou zkusit paddelboard jógu a fitness, navštívit
workshopy pro začátečníky, čeká je testování a půjčování paddelboardů různých značek nebo závody pro dospělé i

děti. Další takové akce se konají například 11. července v Jablonci nad Nisou,
25. a 26. července v Neratovicích,
1. a 2. srpna v Brně na přehradě, paddleboardy se představí také v Berouně,
Nymburce či na Vranovské přehradě.
Velká půjčovna a testovací centrum,
kde profesionálové dají zájemcům kompletní instruktáž, funguje přes celé léto
v Praze na přehradě Džbán, půjčovny
jsou i v Týnci nad Vltavou, Třeboni, na
Brněnské přehradě a mnoha dalších místech. Více informací na webu cfsup.cz.
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Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 37 %
SELVO 41000

79 900 Kč

49 990 Kč
Dojezd 50 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
ARMA
Testovací jízda ZDA
čové
Hydraulické kotouč
brzdy
Výkon 1000 W
Nový výrobek
10x delší životnostt
k
baterie za příplatek
Louny - Husova

Autodíly HP, Husova 2513,
tel.: 777 753 536

Louny - Zeměšská

HSQ centrum, Zeměšská 2787,
tel.: 732 500 962, 607 268 934

Litoměřice

SVOBA, s.r.o., Žernosecká 2226,
tel.: 721 648 110, 416 733 051

Plzeň 2 - Slovany

elektrokola-skutry.cz - ADOVE,
Koterovská 48,
tel.: 605 506 159

Plzeň 4 - Doubravka

AGROWEST, Hřbitovní 952/29,
tel.: 377 462 108, 377 462 109

Další nejbližší prodejny:

Praha, Chomutov,
Teplice, Písek, Turnov a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz
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Česká republika

Cholerický elegán Jiří Kodet
Je to 15 let, co zemřel
herecký bonviván a lev
salónů Jiří Kodet.
Ocenění Český lev
převzal za kultovní film
Pelíšky i za vedlejší roli
v Knoflíkářích.

JOSEF HORA
ČR | Když do slavného hereckého rodu
Steimarů a výtvarnického rodu Kodetů
přibyla v prosinci 1937 nová osobnost,
malý Jiří, zdědil s talentem i poměrně divokou povahu.
Jiří Kodet, který zemřel před 15 lety,
25. června 2005, býval vzteklým bohémem. Asi nejvěrněji ilustruje jeho povahu historka, kdy coby divadelní herec

pozval své kolegy k sobě domů na
oběd. „Bude srnčí na smetaně,“ sliboval
cestou domů hercům a těšil se, jak si
všichni na téměř aristokratickém pokrmu pochutnají.
Když se ansámbl blížil, pekáč se srnčím voněl celou ulicí a sliboval nádherný zážitek. Herci pozdravili hospodyni
a začali si posedávat ke stolu, v tom se
ale z kuchyně ozval vzrušený hovor,
přecházející v křik. To se totiž Jiří Ko-

INZERCE

PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

/

MALOTRAKTORY

Jiří Kodet dostal Českého lva za
roli ve filmu Pelíšky. FOTO | MAFRA

/

KARTÁČE

/

ŠTÍPAČ
ČE

/

A DALŠÍ

det dozvěděl, že manželka nezvládla
udělat knedlíky, ovšem jako alternativu
navrhla halušky nebo rýži.
Scéna připomínala jednu z životních
Kodetových rolí ve filmu Pelíšky z roku
1999, kde se Jiří Kodet u filmového oběda rozčiluje, zda byl uvařen vídeňský
knedlík, nebo „prachobyčejný“ nok.
„Halušky k srnčímu? To nebude jíst
nikdo!“ rozčílil se i v reálném životě a
jak viděl pekáč s masem, mrsknul s ním
z okna. Zaražené kolegy pak pozval
přes ulici do hospody na buřty s cibulí.

Ani Carter, ani Joe
Motorové
é sekačky
č od

Bubnové sekačky od

4 890 Kč

19 990
90 Kč

Travní traktory od

Malotraktory s vozíkem od

V nabídce také elektrické
travní sekačky od 1 490 Kč s DPH

47 490 Kč

Mulčovače / vyžínače křovin od

27 990 Kč

51 910 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 / Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 / Česká Lípa, AUTOCENTRUM
HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 / Česká Skalice, STAVIS, Havlíčkova 144, T 491 453 960 / Dvůr Králové n.L. - Dubenec, Magrix, s.r.o.,
Dubenec 200, T 724009568 / Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 / Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T
465 637 381 / Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305 127 / Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 / Libice
nad Cidlinou, VARI a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 / Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420, T 326 734 431-2 / Nový
Bydžov, OK ZAHRADY s.r.o., Josefa Jungmanna 1735, T 495 490 047 / Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 /
Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 / Semily, ZAHRADNÍ TECHNIKA TOMÁŠ, Riegrovo náměstí 20, T 481 625 205 / Týniště nad
Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 731 443 979

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

Herci Jiřímu Kodetovi se velké role několikrát vyhnuly. Vždyť i ta z nejslavnějších z Pelíšků začala rozpačitě. Herec totiž při natáčení trpěl zdravotními obtížemi a kvůli novým zubům zpočátku
šišlal, vše se doladilo s velkou trpělivostí režiséra Hřebejka.
Nechybělo mnoho a Jiří Kodet se prý
mohl stát hlavní hvězdou legendárního
českého filmu z roku 1977 Adéla ještě
nevečeřela. Říká se, že tehdy čtyřicetiletý herec dokonce prošel castingem i kamerovými zkouškami, nakonec se ale
nevešel do již ušitých drahých kostýmů.
Protože hlavní postava detektiva Nicka Cartera měla kostýmů hodně a nebylo možné je přešívat, získal nakonec
hlavní roli herec Michal Dočolomanský. Podobně to bylo i s filmem Limonádový Joe, kde si Jiří Kodet měl zahrát
hlavního hrdinu. Roli nakonec získal
Karel Fiala, kterého si režisér Lipský vyhlédl v karlínském divadle. Na Fialu ale
prý upozornila Kodetova matka, herečka Jiřina Steimarová.

č.

1

pro vaše
projekty

www.hornbach.cz

ZDRAVÍ
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Uškodí mokré plavky i chlor
Spoustu žen trápí
vaginální mykózy. Jak se
takovým potížím bránit?

Prevence kvasinkových
infekcí

v parných dnech nenoste neprodyšné těsné
džíny, preferujte bavlněné spodní prádlo
■ po koupání se pečlivě osušte
■ sprchujte se po každém sexuálním styku,
zamezte rizikovému sexuálnímu chování
■ preventivně užívejte doplňky stravy
s probiotickou kulturou
■ používejte mýdla s neutrálním pH
■ omezte nadměrnou konzumaci sladkostí
■ při vzniklých potížích se včas začněte léčit
■

N

epříjemné svědění, pálení a
hrudkovitý výtok ukazují téměř
jistě na vaginální mykózu neboli kvasinkovou infekci. Je to jedno z nejčastějších onemocnění, které gynekologové v ambulancích léčí. V průběhu života ji alespoň jednou prodělají tři ženy
ze čtyř.
Ve většině případů stojí za těmito potížemi narušení rovnováhy poševní mikroflóry, tedy změna vaginálního pH.
Kvasinková infekce se může objevit po
bazénu, vířivce, sauně, stejně jako po
pohlavním styku, nebo při léčbě některými antibiotiky. Příčinou může být i nesprávná hygiena, a to především nadměrné mytí intimních partií a používání
parfémovaných mýdel a vložek.
K jejímu vzniku přispívá i nošení
mokrých plavek, což vede k podchlaze-

FOTO | ARCHIV

ní pánve a narušení rovnováhy normální bakteriální flóry. Vadí také chlorovaná voda, protože dezinfekční prostředky mohou vyhubit některé bakterie, které ženu chrání před nákazou.
Pro předejití vaginální mykózy je dobré nezůstávat v mokrých plavkách a pravidelně si je převlékat. Pro ochranu
před vniknutím dezinfekčních prostředků z vody do intimních míst můžete použít speciální tampony s probiotiky. Kla-

sické tampony se nedoporučují, ty mohou naopak rozvoji mykózy pomoci.
Vaginální mykóza se léčí antimykotiky a dezinfekčními látkami ve formě
čípků, mastí, krémů nebo výplachů.
Čím dříve po propuknutí prvních příznaků ženy nasadí léčbu, tím dříve se nemoci zbaví a zabrání riziku přechodu do
chronického stadia nebo vzniku dalších
zánětlivých komplikací. Většina žen reaguje na léčbu rychle a obtíže vymizí ob-

vykle do několika dnů. Problém ale je,
že samotné vyléčení mykózy nedokáže
zabránit jejímu opakování. Někdy se stane, že se nepříjemné pocity objeví i u
partnera. Pak je nutné, aby se léčil i on.
Partneři na sebe mohou vzájemně přenášet mykózu při pohlavním styku. Proto
se v době léčby sex nedoporučuje. Muži
mohou být i nosiči tohoto onemocnění,
ale přitom se u nich nemusí rozvinout a
projevit.
KAMILA HUDEČKOVÁ

INZERCE

Musí být vaginální
mykóza součástí léta?
Koupete se rády v bazénech, chodíte do posiloven a místo zlepšení fyzického stavu se dostavilo
ý oky
k ? Většina žen už se seúmorné svědění a výt
tkala s akutní vaginální mykózou, některé trápí
i chronické a opakující se mykózy, zejména pak
v těhotenství.
Co je vulvovaginální kandidóza? U 75% žen se objeví alespoň jednou během jejich života, u 40 – 45%
žen se mohou příznaky vyskytnout opakovaně a 5%
žen přechází onemocnění do chronické formy. Vaginální kvasinkové infekce se projevují bílým výtokem
tvarohovité konzistence doprovázeným urputným
svěděním, pálením a bolestí při močení a pohlavním
styku. Ascendentním šířením může dojít k zánětu dělohy nebo močových cest. Většina případů je způsobena kvasinkou Candida albicans, která je běžnou

součástí mikroflóry uvnitř pochvy. Při nerovnováze
této mikroflóry může dojít k přemnožení kvasinek
a rozvoji nepříjemných obtíží, které nejčastěji končí
návštěvou gynekologa.
Co může pomoci?
Čeští vědci, kteří patentovali využití
mikroorganismu Pythium oligandrum
známého pod názvem Chyt
y rá houba,
vyvinuli přípravek FEEL FRESH – COSMETIC FEMININE BATH. Ten je určený
pro kůži náchylnou k zapaření a pro péči
o místa náchylná k výskytu kvasinek.
Aplikuje se formou sedacích koupelí tři
dny po sobě jdoucích a dále podle potřeby nebo až za měsíc.
Chytrá houba Pythium oligandrum je
mikroorganismus říše Chromalveolata,

Na Vaše otázky rádi odpovíme na telefonu:
728 814 202, e-mail: pythium@pythium.cz, informace na: www.chytrahouba.cz, www.pythium
m
m.eu.
Výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

který se vyvinul na křižovatce hub, řas a prvoků. Tento
mikroorganismus, proniká svými vlákny do buněk parazita (kvasinky nebo plísně) a čerpá z něho potřebné
látky pro svoji výživu. Po vyčerpání parazita mizí z této
lokality, protože pro něho lidské tělo není přirozené
prostředí a není schopen se v tomto prostředí adaptovat. Tím uvolňuje prostor pro znovuosídlení tzv.
normální mikroflórou.
Chytrá houba nachází uplatnění nejen pro intimní hygienu žen a mužů, ale i pro nohy a nehty, které mají
sklony k plísním. Právě pro nohy a nehty je určena řada
přípravků Biodeur: koupele nohou Biodeur3x1g, spey rá houba Pyt
y hie Biodeur Nail,
cialista na nehty Chyt
nebo pro prevenci Chyt
y rá houba Pyt
y hie Biodeur
Prevent, či zásyp do bot a na meziprstí Chyt
y rá houba Pyt
y hie Biodeur Prevent foot powder.
Přípravky s chyt
y rou houbou mohou používat i lidé
s oslabenou imunitou, lidé s cévní nedostatečností,
těhotné nebo kojící ženy, diabetici atd.
Přípravky
p ky s Chyt
y rou houbou dostanete v každé
dobré lékárně.

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas
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I doma je
v létě krásně...

26. ČERVNA 2020
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Náš kraj

KRÁLOVA TURISTICKÁ DEPEŠE NA RUŠNOU CYKLOSTEZKU Z PODĚBRAD DO LIBICE NAD CIDLINOU CYKLISTÉ NEJČASTĚJI VYRÁŽEJÍ OD LABSKÉHO NÁBŘEŽÍ. Z NĚJ SE ZÁROVEŇ
OTEVÍRÁ PODMANIVÉ PANORÁMA PODĚBRADSKÉHO ZÁMKU, ŠIROKÉHO ŘÍČNÍHO KORYTA NEBO OPRAVENÉHO MOSTU PŘES LABE.

Lesní kulisou
za Slavníkovci
TEXT: ALEŠ KUBELKA
FOTO: MĚKS PODĚBRADY A ARCHIV MAFRA

K

dyž budete mít štěstí, potkáte tu i trojnásobnou olympijskou vítězku Martinu Sáblíkovou. Ta se na rušné cyklostezce, kterou lemují břehy Labe a největší český
lužní les, prohání často na bruslích. Z nedalekého Velkého Oseka, kde žije, to má takřka za
rohem. Na kochání podmanivým okolím jí čas nezbývá. Cyklisté, kteří při „pouti“ z Poděbrad do někdejší bašty Slavníkovců zvolní, se přitom mohou
kochat opravdovými přírodními a historickými perlami Polabí.
Na výšlap je nejlepší vyrazit z centra Poděbrad.
„Ideální je spojit výlet s návštěvou muzea a Památníku Jiřího z Poděbrad. Město si totiž právě letos
připomíná – mimo jiné i zajímavou výstavou – šest
set let od králova narození,“ říká organizátor cyklistických výletů v Polabí Jan Švejda.
Zmíněný památník sídlí přímo na poděbradském zámku na Jiřího náměstí, odkud je to pět mi-

nut chůze do Polabského muzea. V něm je možné
zhlédnout výstavu Jiří (možná) z Poděbrad, které
husitského krále přibližuje i z netradičních úhlů.
UNIKÁTNÍ ELEKTRÁRNA
Ale zpět do cyklistického sedla: výlet z Poděbrad do
Libice nad Cidlinou proti proudu naší největší řeky
začíná na Labském nábřeží. Už po pár šlápnutích
do pedálů se před turisty rozprostře unikátní do-

Trasa z Poděbrad přes
lužní lesy na hradiště
v Libici patří mezi
nejkrásnější úseky
Labské stezky.
Po historickém zastavení se duše bicyklů pozvolna vnoří do jedné z nejúchvatnějších částí
Labské stezky. „Cyklotrasa, která vede z Poděbrad
do Libice nad Cidlinou, je jednou z nejnavštěvovanějších cyklotras v celé republice. K její oblíbenosti přispívá perfektně upravený asfaltový terén, který je vhodný i pro inline brusle,“ potvrzuje Pavlína
Hlaváčová z Turistického informačního centra
v Poděbradech.

STEZKA JE OBLÍBENÁ I DÍKY PERFEKTNĚ UPRAVENÉMU ASFALTU.
PROTO JE TU TAKÉ TOLIK IN-LINE BRUSLAŘŮ.
chovaná vodní elektrárna s autentickou, dosud
funkční technologií. Jedná se o jedno z nejstarších
zdymadel ve středním Polabí a zároveň o cenný příklad technologického a provozního řešení tohoto
typu vodních staveb. Také proto je hydroelektrárna
od roku 2017 v Ústředním seznamu nemovitých
kulturních památek.

Poté, co výletníci minou Labskou Marínu a Restauraci na Střelnici, uhnou z hlavní stezky do
lesů směrem na Ekocentrum Huslík. Tato část cesty vede loukami u Choťánek, které patří od roku
2016 mezi přírodní památky. Lokalita se zbytky
mokřadů ukrývá v říční nivě řadu vzácných a ohrožených druhů rostlin i zvířat.

Náš kraj
Uprostřed luk a tůní pak cyklisté naleznou ekocentrum a záchrannou stanici pro živočichy. „Návštěvu Huslíku
doporučuji hlavně rodinám s dětmi.
V bývalé hájovně rozvíjejí vztah k přírodě a kromě naučné stezky jsou zde
výběhy zvířat, která se už nemohou
vrátit zpět do přírody,“ vysvětluje průvodce Švejda.
Po dalších pěti minutách jízdy se
můžete občerstvit u největšího cyklistického „odpočívadla“ mezi Poděbrady a Kolínem. To se nachází pár desítek metrů od soutoku Labe s Cidlinou
u takřka kultovní restaurace ve stínu
mohutných dubů.
HRADIŠTĚ SYMBOLEM EPOCHY
S „dobitými baterkami“ a blížícím se
cílem si cyklisté poté mohou vychutnat pohled na dálniční most přes
Labe. „Po výjezdu z lesů na některé turisty působí jako zjevení z civilizace,“
usmívá se Švejda. Most se nachází na
42. kilometru dálnice D11, která spojuje Prahu a Hradec Králové. Je dlouhý přes čtvrt kilometru a tvoří jej tři
pole železobetonové mostní konstrukce, která udržují nosná lana zavěšená na pylonech.
V kulisách novodobé infrastruktury
pak cyklostezka opouští břehy Labe a
ukrajuje poslední metry ke Slavníkov-
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skému hradišti v Libici nad Cidlinou,
které je bez pochyb ikonickým místem českého středověku. Dnes zde
můžete spatřit zachované základy paláce, kostela a vstupní brány. Nechybí ani kamenný oltář s bronzovým reliéfem.
„Hradiště vzniklo na přelomu 8. a
9. století na dvou rozlehlých vyvýšeninách nad zaplavovaným územím, které poskytovalo přirozenou ochranu.
Kromě knížecího paláce zde byly
nejméně tři kostely a mincovna. Celé
hradiště pak bylo opevněno sedm metrů vysokým valem,“ vysvětluje etnografka Marie Jiříčková.
Slavníkovci, kteří patřili ke kmeni
Charvátů, měli v 10. století styky s celou tehdejší Evropou. Podle legend se
v Libici narodil i druhý pražský biskup – svatý Vojtěch. „Jeho bratr Soběslav pak na Libici vedl samostatnou
zahraniční politiku. Dostal se však do
sporu s Přemyslovci, kteří v roce 995
využili jeho nepřítomnosti na Libici,
přepadli hradiště a všechny přítomné
vyvraždili a stavby zapálili,“ připomíná košatou středověkou událost etnografka Jiříčková. Libice byla později
opět obnovena a kromě jiného zasvětila svatému Vojtěchovi i místní kostel. Dodnes v obci probíhají archeologické výzkumy.

SLAVNÍ PŘEDKOVÉ SOUSOŠÍ
SVATÉHO VOJTĚCHA
A SVATÉHO RADIMA PŘED
ZBYTKY KOSTELA V LIBICI
PŘIPOMÍNÁ ROD
SLAVNÍKOVCŮ.
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pro děti

Cesta za
kometou
Rosetta, Philae
a jejich dobrodružství

Štefánik
kova
hvězdá
árna

www.planetum.cz
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Údolím Litavky do srdce
podzemní říše
TEXT: MAREK KOČOVSKÝ
FOTO: ARCHIV MAFRA
A MAREK KOČOVSKÝ

Povětšinou stinná
cyklotrasa míří na louku
s konikleci, k Barboře
i rozhledně.

něné prašné cesty až po klasický asfalt. Od zámku
je třeba Příbramskou a později Rpetskou ulicí prokličkovat mimo zástavbu. Po průjezdu obcí Rpety a
mírném stoupání nad Felbabkou se po osmi kilometrech dostanete do Křešína. A zde začíná podbrdská příroda předvádět své krásy. Za osadou totiž budete míjet přírodní památku Na horách. Nejkrásnější je brzy zjara, jde totiž o lokalitu s hojným
výskytem koniklece lučního. Tamní stráň bývá fialovými kvítky doslova posetá.
Následuje poměrně členitý sjezd do Jinců, kde si
mohou zájemci o historickou techniku udělat první větší zastavení. V okamžiku, kdy budete mít po
pravé ruce kostel svatého Mikuláše, dejte se úzkou
uličkou doleva. Po krátkém sjezdu spatříte někdejší dřevouhelnou vysokou pec Barbora. Vzácnou,
nicméně chátrající huť nyní Jinečtí rekonstruují,
aby do ní umístili muzejní sbírky a využili objekt
k pořádání kulturních akcí.
DVA V JEDNOM HOŘOVICKÝ ZÁMEK SE DĚLÍ NA NOVÝ (NA SNÍMKU) A STARÝ, KTERÝ JE POBOČKOU MUZEA ČESKÉHO
KRASU. KROMĚ BOHATĚ ZDOBENÝCH INTERIÉRŮ A EXPOZICE HRAČEK STOJÍ ZA PROHLÍDKU TAKÉ OKOLNÍ PARK.

D

říve než šlápnete do pedálů, zastavte se
na zámku. Následující projížďka totiž začíná v Hořovicích, kde si v interiéru někdejšího šlechtického sídla lze prohlédnout například ojedinělou expozici hraček a her malých aristokratů.

Nyní už ale vzhůru na cestu Podbrdskou krajinou. Zhruba třicetikilometrový výlet v sedle z velké
části kopíruje cyklotrasu označovanou číslem 302.
Předem je dobré upozornit, že není úplně rekreační. Postupně totiž jezdci nastoupají 402 výškových
metrů a terén se mění od lučních pěšin, přes zpev-
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Milovníci starých
automobilů si přijdou
na své v Retroautomuzeu
v obci Strnadice
u Maršovic.
V muzeu je vystaveno přes 190
vozidel převážně vyrobených
po roce 1948 v Československu,
ale i v ostatních zemích. Zajímavá
je expozice vozidel dovážených
do ČSSR zahraničním podnikem Tuzex a sbírka malosériově
vyráběných vozidel z přelomu
80. a počátku 90. let. Prohlédnout
si můžete též expozici dobových
hraček a nejstarší tramvaj typu T3
v okrese Benešov. Je pro vás připraven i dobový bufet a možnost
projížďky na šlapacích kárách.

VÝHLED NA BRDY
BÝVALÁ TĚŽNÍ VĚŽ
DOLU RUDOLF
SLOUŽÍ JAKO
ROZHLEDNA.

KOLEM ŘÍČKY, NEBO OKOLÍM BRD
Na dalších zhruba třech kilometrech je třeba být
opatrný. Trasa vede po hlavní silnici směrem na
Příbram, která je nejen ve všedních dnech frekventovaná. Pomalu už ale vjíždíte do údolí říčky Litavky, které je lemované zalesněnými svahy. Cesta po
sjezdu z hlavní silnice vede proti proudu a stoupá
přes osadu Dominikální Paseky k Bratkovicům.
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V místech, kde se na horizontu poprvé objeví silueta poutního areálu Svatá Hora, se pak
nabízí dvě varianty cesty. Buď pojedete dál podél toku Litavky polními cestami k Trhovým
Dušníkům, nebo se dáte po asfaltce doprava
k Drahlínu a dále podél hranic Chráněné krajinné oblasti Brdy.
Ať už zvolíte jakkoli, obě trasy se opět spojí
v jednu nad obcí Nové Podlesí. Odtud následuje příjemné klesání do starší části obce, kde se
nabízí možnost občerstvení. Ve stínu vzrostlých lip máte příležitost nabrat před závěrečnou etapou výletu síly v Pivovaru Podlesí. V nabídce je nejen pivo vlastní provenience, ale
také teplá a studená kuchyně.
NAUČNOU STEZKOU K ROZHLEDNĚ
Přestože do cíle zbývá necelých pět kilometrů,
je poslední část cesty turisticky nejzajímavější.
Kdo by chtěl sesednout na delší chvíli, může si
cyklovýlet zpestřit návštěvou Hornického muzea Příbram. A i když poutavou exkurzi vynecháte, skutečnost, že jste se ocitli v kraji s bohatou hornickou tradicí, vám neujde. Po jízdě
pod svahy Březových Hor vás koryto říčky dovede až k Lesoparku Litavka. Z panelů tamní
naučné stezky se dozvíte o minulosti spjaté
s dolováním stříbra a rud. Odpočinková zóna
ústí na hráz Vysokopeckého rybníka. Po jeho
břehu pokračujte až ke čtyři desítky metrů vysoké Vyhlídkové věži Rudolfka. Jak jinak, i ona
kdysi sloužila k těžbě a nyní nabízí krásný výhled do krajiny. A chcete-li setrvat, nabízí tu
rovněž nocleh.

LESOPARK LITAVKA
Zpevněná stezka, na kterou se cyklisté napojí u příbramského fotbalového stadionu, pokračuje několik kilometrů v zákrytu vzrostlých jehličnanů a listnáčů až k Vysokopeckému rybníku. Lesopark Litavka, který místní
hojně využívají k letním i zimním sportovním radovánkám i procházkám, se před pěti lety dočkal naučné stezky. Má dvanáct zastavení s dřevěnými tabulemi, z nichž se lidé dozvědí podrobnosti o okolní přírodě, ale
také něco z historie – například mlýnů, kterých bylo v okolí hned několik. Právě v polovině cesty odpočinkovou zónou se nachází jeden z řady památných stromů. Jde o Charlottinu lípu, která byla 25. dubna 1926 vysazena na počest
Charlotty Garrigue Masarykové, manželky prvního prezidenta Československé republiky
T. G. Masaryka. V současnosti je vysoká 24 metrů a její obvod ve výšce 130 centimetrů nad zemí činí 3,05 metru. „Lípu zasadili za slunného větrného dne při slavnosti pořádané Sdružením rodáků z Vysoké Pece a okolních obcí. Tento spolek zakoupil už během předcházejících čtyř let 420 stromků k vysázení,“ připomněla téměř sto let starou událost ředitelka příbramského archivu Věra Smolová. Jak dodala, strom měl lidem připomínat, že „samostatnosti naší drahé republiky nemohlo být dosaženo bez součinnosti všech vrstev národa“.
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Svérázné postavy známé
z filmů v Kersku ožívají.
Jejich věhlasný autor je
v osadě u Sadské
modlou. Dokazují to
i jeho „relikvie“, se
kterými se tam potkáte
na každém kroku
TEXT: ALEŠ KUBELKA
FOTO: TOMÁŠ KRIST A ARCHIV MAFRA
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PŘI POHLEDU
DO JÍDELNÍHO
LÍSTKU
ZAUJME
PŘEDEVŠÍM
NABÍDKA
ZVĚŘINY.
NECHYBÍ V NÍ
SAMOZŘEJMĚ
ANI
PROSLAVENÝ
KERSKÝ
DIVOČÁK.
HNED NA
NĚKOLIK
ZPŮSOBŮ.

Polní den„NA STOJÁKA“
Tak jako každý rok, byla i letos políčka kolem polního
letiště nedaleko od Radovesic, kde se koná tradičně
největší polní den společnosti AgroZZN, a.s., vzorně
připravena na prezentaci polních pokusů. Letos jsme
však s napětím očekávali, jak se situace vyvine. Pandemie, která vypukla na jaře, ovlivnila život lidí na celém
světě a všechno se jí muselo kvůli zachování zdraví
přizpůsobit.
Vývoj situace nás přiměl k rozhodnutí, že se tradiční
polní den zřejmě nebude moci uskutečnit v té podobě,
na kterou jsme byli zvyklí. Byla by to ale velká škoda
nejen z pohledu mnoha našich kolegů, kteří věnovali
svůj čas, spoustu práce a energie tomu, aby bylo na co se
dívat a čím se pochlubit, ale také z pohledu návštěvníků,
kteří se každoročně velmi těší na setkání lidí ze stejné
branže, na výměnu zkušeností a cenných poznatků
a celkově na příjemně strávený den. Letos nás totiž čekal
jubilejní, již desátý ročník.
Protože jsme se těšili na přivítání nejen obchodních
partnerů, ale všech zemědělců a farmářů, kteří se chtějí
dozvědět nové informace o jednotlivých agrotechnických vstupech do porostů a prozkoumat si výsledky
pokusů z minulých let, zvolili jsme variantu tak zvaně
„na stojáka“.
Na polním dnu, který proběhl ve dnech 10. a 11. 6.2020
byly prezentovány již dobře známé a nejvíce pěstované
odrůdy, ale také novinky v nabídce odrůdy řepky a pšenice ozimé. Na dalším honu byla jako vždy zaseta kukuřice. Jednalo se o tzv. Oseva hybrids, tedy odrůdy, které
zastupuje naše sesterská firma Oseva a.s. se sídlem
ve Bzenci. Tyto hybridy se jako jediné šlechtí na území
České republiky. Poslední hon byl věnován zlepšující
plodině, tento rok vyšla řada na sóju.
Největšímu zájmu zemědělců se pokaždé těší odrůdové
pokusy s jednotlivými odrůdami pšenice ozimé. K dispozici je vlastně celý vzorník, který dobře poslouží k výběru
vhodné odrůdy pro zásev v konkrétním podniku. I letos
bylo v demonstračních pokusech zaseto více než dvacet
odrůd této plodiny a na každé z nich byly připraveny také
výživové pokusy s použitím různých dávek a druhů hnojiv.

Porosty řepky ozimé byly již odkvetlé a na rostlinách
byly dobře patrné odrůdové rozdíly v habitu rostliny.
Návštěvníci si samostatně prohlédli porosty, mohli
porovnat vzhled, zdravotní stav a výnosotvorné prvky
na 20 odrůdách této olejniny. K dispozici jim byli odborní
pracovníci a poradci z dodavatelských firem.
Jsme opravdu moc rádi, že i přesto, že jsme se nemohli
pozdravit jako vždy podáním ruky a popovídat si při
občerstvení ve stínu stanu, tato forma polního dne neodradila odbornou veřejnost, která se sešla v hojném
počtu. Všichni pochopili a ocenili, že i v současné situaci
se udělalo maximum pro to, aby veškerá práce nepřišla
nazmar a mohli jsme odprezentovat to, co je pro práci
hospodáře důležité – výběr vhodné odrůdy a veškerých
agro vstupů do porostů plodin. Zdraví je totiž to nejcennější, co máme.

e šípkovou, nebo se zelím? Notoricky
známý spor dvou mysliveckých spolků nad zastřeleným kancem můžete
rozsoudit, pokud zamíříte do lesního
„městečka“ v Kersku. „Když váháte,
dejte si talíř Hájenka. Na něm máte kančí kýtu
a výpečky jak se šípkovou omáčkou, tak s bílým
a červeným zelím,“ nabídne překvapivý kompromis servírka v Restauraci Hájenka v Kersku.
Do působivé zahrádkářské osady, kterou spisovatel Bohumil Hrabal tolik miloval, je možné
na kole vyrazit z Poděbrad, Nymburka nebo třeba ze Sadské. Zvolíte-li poslední variantu, nebude určitě litovat. Námi doporučená trasa výletu
vede po lesních cestách, zčásti po vedlejších silnicích s mírným provozem, krátký úsek z okraje Sadské do Třebestovic pak spojuje cyklostezka. „Na výjezdu ze Sadské je nově zrekonstruovaný pomník Panny Marie, který loni vážně poškodilo auto při havárii. Cesta pokračuje
přes hlavní silnici do krásných dubových lesů a
asi po dvaceti minutách jízdy se před vámi objeví hájovna Fančina chata. K blízkému Svícnovému smrku vás pak dovedou modré fáborky na
stromech,“ popisuje starosta obce Hradištko-Kersko Vlastimil Šesták.
To už se postupně noříte do míst dobře známých z knihy Slavnosti sněženek, jejíž Menzelovo filmové zpracování patří dodnes k nejoblíbenějším českým snímkům. Vyjedete z lesa a podél nových domků se dostanete ke hřbitovu,
kde je pochován i spisovatel Hrabal; pohřben
je tam spolu se svými rodiči, manželkou, bratrem a strýcem Pepinem, proslaveným v Postřižinách.
V Hradištku vás upoutá dominanta vesnice –
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. „Tu duchovní vysvětili přesně před sto lety. Kapličku se
nám nedávno podařilo získat do majetku obce
od Arcibiskupství pražského, a tak jsme ji mohli postupně opravit,“ říká starosta Šesták.
V kerském lese, který bývá označován za ráj
houbařů, je k vidění také několik staletých stromů a unikátní pískovcový kámen ve tvaru menhiru – najdete ho na dohled Labe. Teorie
o jeho umístění jsou hned tři: dvě tvrdí, že se
jedná o hraniční kámen z doby Přemyslovců,
třetí ho však datuje už do období Keltů.
Lesní cestou pak můžete dojed k altánu, který zastřešuje minerální Josefský pramen. Pro
vodu sem pravidelně přijíždějí chataři ze širokého okolí, a tak se tu často tvoří hloučky lidí čekajících s plastovými lahvemi a kanystry .
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Hrabalovo
hájemství
Přímo na hlavní kerské silnici zvané Betonka pak konečně narazíte na slavnou Restauraci Hájenka. Ta byla na přelomu století výrazně přestavěna a v jejím areálu si nyní
mohou lidé zahrát třeba i minigolf. Interiér
však naštěstí zůstal zachovaný v původní
podobě, a tak zde kromě turistů vysedává
i řada místních štamgastů, kteří rádi mluví
o natáčení filmu i o slavném spisovateli. Při
pohledu do jídelního lístku pak zaujme především nabídka zvěřiny. Nechybí v ní samozřejmě ani proslavený kerský divočák hned
na několik způsobů.
PIVO S KAMARÁDY I KOČKAMI
Hrabal však nechodil na pivo pouze do Hájenky. Často se vypravil také do druhé kerské hospůdky, které nikdo z místních neřekne jinak než Domeček. „Chodil zkrátka na
pivo tam, kde se zrovna scházeli jeho kamarádi,“ říká Jana Kubová, majitelka místního
lesního ateliéru Kuba. Tato galerie, kterou
najdete nedaleko Hájenky, pořádá zajímavé
výstavy a také každoroční divadelní setkání

Hrabalovo Kersko. Tuto květnovou akci přátel tvorby Bohumila Hrabala, osobností, které si ve filmech podle jeho předlohy zahrály, a také příznivců však museli organizátoři
letos kvůli pandemii koronaviru zrušit.
Ateliér Kuba slouží zároveň jako malé informační středisko, kde se turisté mohou zeptat na podrobnosti ohledně místní Naučné stezky Bohumila Hrabala. Ta byla slavnostně otevřena před šesti lety. Jde celkem
o třináct zastavení, kde se lidé dozvědí zajímavosti o lese a životě v něm a o Bohumilu
Hrabalovi a místech s ním spojených. Jedna
z informačních tabulí stojí také před Hrabalovou chatou. Tu nyní vlastní spisovatelovi
příbuzní a není veřejně přístupná. Chatu
koupil Hrabal ze svého prvního honoráře
v roce 1965 a stala se jeho skutečným domovem. Zde psal své texty a staral se o svých
pětadvacet polodivokých koček.
LÉČIVÁ VODA V KERSKU VYVĚRÁ MINERÁLNÍ
SVATOJOSEFSKÝ PRAMEN, JEHOŽ VODU
MÍSTNÍ LIDÉ NAZÝVAJÍ KERKA.
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VRŠOVICKÁ ZDRAVOTNÍ
klinika Vašeho Zdraví

ODBORNÉ
AMBULANCE

FYZIOTERAPIE

ORTOPEDIE

LŮŽKOVÁ
REHABILITACE

ŠPIČKOVÁ ODBORNÁ PÉČE
SMLOUVY SE VŠEMI ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI
KRÁTKÉ OBJEDNACÍ LHŮTY
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K PACIENTOVI
RODINNÉ PROSTŘEDÍ
KDO JSME? Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které svým pacientům poskytuje vysoce specializovanou
péči včetně NIP (následné intenzivní péče) již více jak 10 let.
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Do skanzenu
zavítá Šuhaj
i řemeslníci
Muzeum vesnických staveb středního Povltaví
připravilo na odloženou sezonu sice skromný, ale
mimořádně poutavý letní program. Startuje už
zítra, kdy skanzen rozezní písně z legendárního
muzikálu Balada pro banditu.
TEXT: MAREK KOČOVSKÝ
FOTO: ARCHIV MAFRA

V POLOVINĚ LETNÍCH PRÁZDNIN DORAZÍ DO SKANZENU
ŘEMESLNÍCI. NÁVŠTĚVNÍCI UVIDÍ V AKCI MISTRY KOVÁŘE,
KAMNÁŘE ČI ŠINDELÁŘE.

KDY A ZA KOLIK

Vysokochlumecký skanzen můžete navštívit v červnu
od úterý do pátku vždy od 9 do 17 hodin, poslední prohlídka je v 16.00. O víkendu je otevřeno o hodinu déle,
poslední prohlídka je možná v 17 hodin. V červenci
a srpnu bude otevřeno úterý až neděle od 9 do 18, poslední prohlídka bude v 17 hodin. V září a říjnu budou
otevírací hodiny stejné jako nyní v červnu. Za prohlídku trasy A se platí 60 Kč (snížené 30, rodinné 140 Kč).
Trasa B stojí 40, 20 a 100 korun. Poplatek za focení je
20 Kč. Správci skanzenu žádají návštěvníky, aby používali dezinfekci na ruce, dodržovali rozestupy a nosili
roušky. Kapacita komentované prohlídky s průvodcem (trasa A) je omezená na 10 osob.

P

odél potoka mezi roubenkami, kolem špýcharu i vodní pily. Procházka skanzenem lidových staveb ve
Vysokém Chlumci bezpečně navodí atmosféru českého venkova
před mnoha desetiletími. Soubor hospodářských stavení začali pod hlavičkou Hornického muzea Příbram budovat koncem
90. let minulého století. Chaloupky a jejich
příslušenství mají jedno společné – pocházejí z oblasti středního Povltaví.
Jako první se na tříhektarovém pozemku
v roce 2000 objevil dům č.p. 4 z Obděnic.
Následovaly dva špýchary(budova, která
sloužila k uložení obilí – pozn .red.) z Počepic a postupně přibývala další stavení, která
byla vždy rozebrána, a z původního místa
přenesena do Vysokého Chlumce.
DVĚ DESÍTKY ŘEMESEL NAJEDNOU
Stejně jako v ostatních muzeích také
v Chlumci letos otevřeli se zpožděním. Od
12. května je areál znovu přístupný, byť návštěvníci musí dodržovat hygienická nařízení. Na deset osob jsou omezeny také prohlídkové skupiny. Každopádně se po zrušených velikonočních prohlídkách mohou
lidé vypravit na speciální akce.
První je čeká už brzy. V sobotu 27. června
si pod širým nebem vychutnají legendární
muzikál Balada pro banditu. Inscenaci na
motivy příběhu Ivana Olbrachta, proslavilo
brněnské Divadlo Husa na provázku. Kultovní muzikálová verze příběhu loupežníka
Nikoly Šuhaje, jeho lásky Eržiky a dalších hrdinů se odehraje právě v prostředí vysokochlumeckého skanzenu. První tóny hry
plné dramatických zvratů se rozezní ve 21
hodin. Kdo si chce zajistit vstupenky s předstihem, může tak učinit v pokladně Divadla
Antonína Dvořáka v Příbrami.

O měsíc později vystřídají herce v kostýmech loupežníků kováři, kamnáři či tesaři.
V sobotu 25. července domky a jejich okolí
ožijí Dnem řemesel. Od 10 do 17 hodin se
příchozí setkají hned se dvěma desítkami
„fachmanů“, kteří zvládnou opracování kamene, přípravu hliněných omítek či ruční
štípání šindelů.
VČELÍN A EXKURZE NA STAVBU
Novinkou letošního Dne řemesel bude
ukázka řezání a hoblování na Gangloffově
šindelce. Unikátní stroj nedávno získalo do
svých sbírek rožmitálské Podbrdské muzeum, které se na akci podílí spolu s městysem Vysoký Chlumec. Malí i velcí si navíc vyzkoušejí předení na kolovrátku, výrobu píšťalek a v historické peci zavoní chléb s medovými perníčky. Odpoledne ve skanzenu
zpestří vystoupení flašinetáře Jana Bondry,
prodej keramiky, suvenýrů a občerstvení.
Samozřejmostí je prohlídka samotných staveb.
Kromě epidemiologických omezení se
příchozí musí smířit s komplikacemi, které
souvisejí s dalším rozšiřováním expozic. „Intenzivně pracujeme na dokončení skanzenu, v našem areálu přibudou dvě nové stavby. Jednak obytné stavení s hospodářským
zázemím z Řikova a objekt chlévů z Mokřan. S tím jsou, bohužel, spojená i omezení,
kvůli kterým jsme upravili trasy prohlídek,“
upozorňuje na webu správa skanzenu.
Pro návštěvníky tak zůstává nepřístupný
v úvodu zmiňovaný obytný dům z Obděnic,
mlýn a pila. „Místo nich jsme do prohlídkového okruhu A zařadili novou expozici
v obytném domě z Jíví a velký včelín ze Sedlčan s ukázkou historických včelařských pomůcek. Návštěvníci okruhu B mají možnost
sledovat probíhající stavební práce, ale prosíme je o respektování zákazu vstupu do
prostoru stavby,“ upozorňují Vysokochlumečtí zájemce o prohlídku.

Chcete poznat místo,
kde si užijete spoustu
zábavy, odpočinete si
a prožijete FAJN den?

Přijeďte
do FajnParku
v ChlumCi
nad Cidlinou
Fajnpark je největší zábavní park ve východních Čechách. Najdete v něm Hopsálkov,
největší venkovní trampolínové centrum
v Česku, písečné hřiště, vodní a vzduchová
děla, Mini cars, Miniměsto neboli hřiště pro
nejmenší, úžasný Dinoprales plný pohybujících se a řvoucích prehistorických ještěrů,
Hmyzákov, kde potkáte hmyz z naší tuzemské přírody, avšak v obřím provedení, Zvířátkov a Kozov, kde je možné procházet se
přímo výběhem s ovcemi, oslíky i klokany,
Koukálkov (10D kino) a Bosov – stezku bosou
nohou a poklidnou relaxační zónu. Nechybí
ani animační programy v podobě vystoupení
maskotů (Mimoňi, zvířátka). Cestovat po parku můžete vláčkem.

www.fajnpark.cz

Ve Fajnparku
v Chlumci nad Cidlinou
strávíte den,
na který bude Vaše rodina
dlouho vzpomínat.
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Prázdniny
na české
vesnici

V kouřimském skanzenu se můžete vrátit
v čase a spatřit českou dědinu 19. století.

N
TEXT: ALEŠ KUBELKA
FOTO: ARCHIV MAFRA
ZPÁTKY V ČASE NÁVES V KOUŘIMSKÉM SKANZENU NA NÁVŠTĚVNÍKY DÝCHNE DOBOU
NAŠICH PRABABIČEK.
INZERCE

a okraji městečka Kouřim
na Kolínsku se nachází jediný nadregionálně zaměřený skanzen v republice.
Tamní muzeum lidových
staveb shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních
a severních Čech. Návštěvníci tu naleznou čtrnáct větších staveb, které
doplňují další památky lidové architektury. „Máme zde třeba typickou
chalupu z Posázaví, která reprezentuje střední vrstvu obyvatel českého venkova. Největší chloubou muzea jsou

však dvě polygonální stodoly (stavby
s vícebokým půdorysem – pozn. red.)
ze 17. století. Ta starší sem byla přenesena z Durdic a je to nejstarší zachovalá památka tohoto typu u nás,“ říká
Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního
muzea v Kolíně. To se letos otevřelo
kvůli pandemii až 12. května. „Nejznatelnější změnou za dobu nouzového
stavu prošlo naše malé stádo koz a
ovcí, které se rozrostlo o dvě kůzlata a
devět jehňat,“ podotýká Petr Tyc
z Muzea lidových staveb v Kouřimi, že
skanzen nenabízí jen architekturu.

Náš kraj
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Ani pracovníci skanzenu však v posledních měsících nelenili. Nově vznikl třeba
dětský průvodce skanzenem nebo ševcovská dílna. Do muzea pak přibyly méně známé, ale přitom tradiční odrůdy ovocných
stromů. „Náš zahradník Martin Spěváček
jejich výsadbou rozvíjí tradici dříve běžných plodin. Zahrada se tak rozroste o staré odrůdy třešní, ale i meruněk a broskví.
A snažíme se získat také vzácné mandloně,“ prozrazuje dále Tyc.
Ve všech objektech kouřimského skanzenu najdou návštěvníci interiérové expozice, které přibližují způsob bydlení na venkově. Nejhonosněji je vybavena rychta
z Bradlecké Lhoty. „Rychtář byl vrchnostenský úředník, který měl v obci řešit drobné spory a vybírat daně. Vybavení připomíná, jak asi domácnost rychtáře v 19. století
vypadala. Je zde i rychtářský stůl, na kterém vykonával svůj úřad, a leží na něm
rychtářské právo, jež bylo odznakem jeho
moci. Truhla vedle stolu pak je obecní almarou,“ vysvětluje ředitel Rišlink.
Expozice muzea by se měla brzy rozšířit
o patrový špýchar z Martinic z roku 1794.
„Dlouhodobé plány dostavby muzea by
měly vést k rozšíření o více než dvě desítky
památek a k jeho postupné proměně na
Muzeum české vesnice. To má z nejrůznějších úhlů přibližovat dějiny českého venkova od raného novověku do počátku 20. století,“ nastiňuje Tyc budoucnost skanzenu.

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM

Pracovníci skanzenu připravují na léto mimo jiné
zážitkové prohlídky pro rodiny s dětmi a pro seniory. „Už 4. července zahájíme Řemeslné pohádkové léto. Jde o cyklus pořadů, během kterého
návštěvníkům předvedeme šest různých povolání našich předků. Většinu z nich si budou moci i
sami vyzkoušet,“ zve Petr Tyc, sociální antropolog a mluvčí muzea. Nejen pro nejmenší se pak
budou číst pohádky o vybraných řemeslech.

Pozvánka do Kácova

V sobotu 18. července proběhne v muzeu národní
zahájení Dnů lidové architektury. Návštěvníky
čeká nabitý program. „Chybět nebudou třeba lidové tance a písně, hodina ve venkovské škole za
časů císaře Josefa nebo dílny. Umění představí i
mistři mnoha řemesel a pro návštěvníky připravujeme dílny,“ dodává Tyc. 22. srpna se pak ve skanzenu konají Dožínky (na snímku) neboli slavnost
k ukončení žní. Letní program zakončí 23. srpna
koncert dechového orchestru Krajanka.

INZERCE

KOVOBAZAR
KORONA S.R.O., STAROKOLÍNSKÁ 966, KOLÍN

LEVNĚJŠÍ NEŽ SUPERMARKET
- OD HŘEBÍKU PO TRAMVAJ

P

omezí Benešovska a Kutnohorska je známé především malebnou krajinou Posázaví. Při toulkách kolem řeky přiláká návštěvníky
také městečko Kácov. Sídlo na toku
Sázavy se navíc od 1. prosince 2006
znovu pyšní kdysi odebraným statutem městyse, a má návštěvníkům rozhodně co nabídnout.
V centru se například tyčí mohutný a
v mnohém výjimečný mariánský
sloup. Jeho obvod a špici zdobí dohromady čtrnáct postav z panteonu
svatých, včetně svatého Jana Nepomuckého, svatého Víta a svaté Barbory. Pískovcový monument nechala
postavit hraběnka Anna Marie
Toskánská a lidé jej mohli v celé kráse poprvé spatřit v roce 1729. Patří
k nejzdobnějším morovým sloupů
v České republice.

Sasko-lauenburský znak nad vchodem je zase jednou ze zajímavostí kácovského zámku (na snímku). Komplex se skládá ze tří částí: samotného
zámku, farního kostela a poplužního
dvora. Další pozoruhodností je 150
metrů dlouhá spojovací chodba mezi
zámkem a kostelem. V současnosti je
ale nefunkční. Areál za první republiky přišel o špýchar, který Kácovští
přestavěli na sokolovnu. Zmizel také
původní hřbitov v sousedství. Z něj
návštěvníci uvidí pouze kapli svatého Floriána.
Z architektonického hlediska patří
k zajímavým stavbám rovněž kácovská radnice. Stojí na místě, kde v minulosti sídlili správci zdejší farnosti. Ještě než si ji tehdejší obec na začátku
19. století odkoupila pro správní účely,
fungovala tu nějaký čas hospoda.

Pro drobné řemeslníky, stavebníky, kutily,
údržbáře, zahrádkáře i ostatní

NABÍZÍME ZA VÝHODNÉ CENY
Plechy, proﬁly, trubky, výztuže, sudy, bedny a ostatní...
Z nerezu, železa, hliníku i plastu

Pracovní doba: 6.30 až 16.00 a sobota 7.00 až 11.00
Tel.: 734 642 026 www.kovobazarkolin.cz
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U babičky ve světnici

ZATOPIT V KAMNECH DŘÍVE BĚŽNÁ ČINNOST JE DNES PRO MNOHÉ DĚTI NEPŘEKONATELNÝ PROBLÉM...

Příjemnou zastávkou pro
prázdninové putování
může být skanzen
v Přerově nad Labem.
TEXT: EVA JAROŠOVÁ
FOTO: TOMÁŠ KRIS A ARCHIV MAFRA

K

dyž vyrazíte do skanzenu v Přerově nad
Labem, mnohá místa vám budou dost
možná připadat povědomá, i když sem zavítáte poprvé. Zdejší chalupy si totiž „zahrály“ už v několika pohádkách Zdeňka
Trošky – naposledy se jedna ze zdejších roubenek
objevila v Čertovinách. „Poprvé jsem tu natáčel už
před devatenácti lety první díl pohádky Z pekla štěstí. Se štábem se tak vracíme na stejné místo už poněkolikáté. Je to tu krásné, interiéry jsou zachovalé,
přesně tak, jak pro pohádku potřebujeme,“ vysvětlil
při natáčení Zdeněk Troška, proč vybral zrovna přerovský skanzen. Pochvaloval si i podporu od vedení
skanzenu, které filmařům vychází vstříc.
I proto se sem každý rok vrací na tradiční letní
akci Skanzen v pohádkách Zdeňka Trošky. Letos se
akce uskuteční 22. srpna a kromě postav z Troškových filmů se můžete těšit na nádherné kostýmy,
ukázky řemesel, soutěže o ceny a hlavně na diktát
v podání Zdeňka Trošky ve zdejší staré škole.
Polabské muzeum, které areál skanzenu spravuje, připravilo na letní sezonu i několik výstav. Hned

1. července začíná výstava Kouzlo modrotisku
s podtitulem Historie textilních tiskařských technik. K vidění bude rozsáhlá sbírka modrotiskových
štočků a jejich plátěných vzorníků – většina štočků
je „místní“ a pochází z nedaleké nymburské barvírny rodu Rachlíků. Návštěvníci se seznámí s technologií modrotisku, dozvědí se, co je to indigo či jak
se získává a odkud a kdy se k nám modrotisk dostal.
Další výstava má zcela výmluvný název Svátky a
slavnosti na polabském venkově za první republiky
a kromě přiblížení tradic nabídne bohatou sbírku

MODRÁ VÝSTAVA ZAČÍNÁ 1. ČERVENCE A POTRVÁ
DO KONCE ŘÍJNA.

krojů a uniforem. Zejména holčičky ocení výstavu
panenek ze 30. až 60 let. 20. století s názvem Svět
panenek.
STĚHUJÍCÍ SE STAVENÍ
Přerovský skanzen začal vznikat na konci 19. století, kdy bylo v takzvané staročeské chalupě vybudováno první regionální národopisné muzeum ve
střední Evropě. Novodobá historie sahá do 60. let
minulého století. Zmiňovaná staročeská chalupa
se tehdy stala základem skanzenu, v roce 1967 do
ní poděbradské muzeum umístilo část svých národopisných sbírek. Dnes je v ní selská světnice
s ;vzácným malovaným polabským nábytkem a černá kuchyně se starým kuchyňským nádobím a náčiním.
Další stavení byla do areálu přenesena – jde hlavně o domy typické pro oblasti středního Polabí.
Jako první to v roce 1972 byly velká roubená chalupa z osady Draho u Nymburka a chalupa ze sousední vesnice Chvalovice se skládanou lomenicí (lomenice je prkenný štít střechy – pozn. red.). O několik
let později se do areálu dostala i panská bednárna,
chalupa s podsíní z Kovanic, roubená chalupa z Dymokur, statek z Pojed na Rožďalovicku s roubenými chlívky a celodřevěná stodola zajímavé konstrukce z Jabkenic.
Poslední chalupy přibyly v roce 2015 – jde o památkově chráněnou chalupu z Oskořínka a roubenou stodolu ze Sovenic. Další budovy jsou postaveny nově. „Jedná se o pilířovou stodolu, kopii kapličky z přerovské návsi, nebo objekt funkční kovárny,“ láká na nové stavby Jan Vinduška, ředitel Polabského muzea.

KDYŽ
CHCETE JEZDIT.
NE ČEKAT.

IHNED
k odběru
ilustrativní fotograﬁe

Výkupní bonus
30 000 Kč*

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
K
Š
ŠKODA
KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 111–116 g/km

Skladové vozy ŠKODA KAMIQ jsou vám okamžitě
k dispozici. Stačí jen nastoupit.
Ceníková
cena

Zvýhodněná
cena

KAMIQ AMBITION 85 KW

414 900 Kč

371 900 Kč

KAMIQ AMBITION 85 KW DSG

495 400 Kč

449 000 Kč

KAMIQ STYLE 70 KW

480 600 Kč

435 900 Kč

KAMIQ STYLE 85 KW

499 900 Kč

454 900 Kč

KAMIQ STYLE 85 KW DSG

560 000 Kč

512 900 Kč

SKLADOVÉ VOZY
Specifikace

*na vybrané vozy

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
FEMAT Radotín s.r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha
Tel.: 242 406 328
www.femat.cz
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Kutnohorský stříbrný
důl znovu láká hosty

Obléknout si bílou havířskou perkytli, nasadit helmu, do
ruky uchopit svítilnu a vyrazit do temných chodeb. Takový
zážitek na vás čeká v Kutné Hoře.
TEXT: EVA JAROŠOVÁ
FOTO: ARCHIV ČESKÉHO MUZEA STŘÍBRA

P

o neobvykle dlouhé pauze se začátkem
června pro návštěvníky opět otevřel druhý prohlídkový okruh Českého muzea
stříbra na Hrádku, který zahrnuje i návštěvu původního středověkého stříbrného dolu. „Prohlídky budou prozatím procházet
v hodinovém intervalu. Kapacita skupiny musela
být snížena z původních 25 na 10 návštěvníků, tak
abychom dodrželi aktuální hygienická nařízení. Samozřejmostí je dezinfekce povrchů, jako je například zábradlí v šachtě při vstupu do dolu a výstupu
z dolu, a také přileb, a to po každém návštěvníkovi,“ uvedla ředitelka Českého muzea stříbra Světlana Hrabánková s tím, že návštěvníci se také mohou rozhodnout, zda si na prohlídku zapůjčí
ochranný oděv – bílý havířský plášť neboli perkytli. Její zapůjčení je zpoplatněno 25 korunami pro
alespoň částečné pokrytí nákladů na praní po každém použití.
V červnu loňského roku navštívilo expozice a výstavy Hrádku více než 12 tisíc návštěvníků. Je zřejmé, že letošní číslo bude zcela jiné. „Prakticky nulový zahraniční turistický ruch, omezené fungování

škol a snížení kapacity prohlídek má zásadní ekonomický dopad na činnost muzea. Nemalé jsou i náklady, které bylo v souvislosti se všemi opatřeními
nutné vynaložit,“ upozornila Světlana Hrabánková
a připomněla, že do šachty vede od loňského roku
nové kovové schodiště a že práce, které zvyšují
komfort návštěvníků, pokračovaly i během zimní
pauzy. Nová je například takzvaná podzemní vyhlídková plošina a dřevěná pochozí plocha či elektrické rozvody pro osvětlení.
PRAŽSKÝ GROŠ
Kutnohorksý muzejní důl je 200 metrů dlouhá původní středověká štola ukrytá 35 metrů pod zemí.
Na jejím zpřístupňování se začalo pracovat krátce
poté, co byla v roce 1967 objevena. Důl byl slavnostně otevřen veřejnosti 2. května 1969 a v loňském roce tedy oslavil svou padesátou turistickou
sezonu.
Stříbro se v Kutné Hoře těžilo od druhé poloviny
13. století, největšího rozkvětu dosáhla důlní činnost ve 14. století. Odhaduje se, že kolem roku
1300 bylo v Kutné Hoře vytěženo asi 40 procent
tehdejší evropské produkce stříbra. Výsledkem
byla stříbrná mince zvaná Pražský groš, jeho ražbu
zahájil Václav II. v roce 1300. Díky těžbě stříbra a

ražbě grošů se Kutná Hora stala druhým nejvýznamnějším městem království. Hloubka šachet
dosahovala ve 14. století běžně 400 až 450 metrů
hloubky, legendární důl Osel sahal v 16. století dokonce až 600 metrů pod povrch. Havíři pracovali
v šestihodinových směnách a základními nástroji
byly takzvané šlígle – mlátek a želízko.
V dolech ve 14. století pracovalo asi 2 500 havířů, hutníků a dalších řemeslníků. V nejlepších dobách kutnohorské štoly ročně vydaly tři až pět tisíc
kilogramů stříbra a 50 až 100 tun mědi. V celém
kutnohorském revíru se v 13. až 17. století vytěžilo
2 500 tun stříbra a 20 tisíc tun mědi.

PROHLÍDKOVÉ
OKRUHY HRÁDKU

I. okruh: Město stříbra
Mapuje vývoj Kutné Hory od počátků až
po její rozkvět v druhé nejvýznamnější
město království. Prohlídka je bez průvodce. Vstupné 70 a 40 Kč.
II. okruh: Cesta stříbra
Popisuje „cestu“ stříbrné rudy od jejího
dobytí po vyražení mince. Návštěvníci
vybaveni svítilnou, helmou a perkytlí odcházejí do štoly sv. Jiří, kde v hloubce
zhruba 34 m procházejí 250 metrů dlouhou částí původního středověkého dolu.
Prohlídka s průvodcem trvá 1,5 hodiny.
Vstupné 140 a 100 Kč. Nutná rezervace.

zlato

INZERCE

Bezpečná investiCe,
která se vyplatí

Staré zlaté a stříbrné šperky či mince, ale třeba i stříbrné příbory po prarodičích nebo zlaté zuby. Máte něco z toho
doma a nevíte co s tím? V kolínské Zlaté Bance od vás tyto kousky rádi vykoupí. A nejen to. Můžete zde i výhodně
investovat.
Pokud se totiž právě zamýšlíte nad tím, jak
zhodnotit své úspory, zajímavá možnost se
nabízí právě v oblasti obchodu se zlatem.
„Na světě neexistuje žádná měna, která by
sloužila jako všeobecně respektované platidlo tak dlouho jako zlato,“ vysvětluje jednatel společnosti Zlatá Banka Matěj Šalátek.

Cena zlata roste

Koupě zlata je podle něj velice atraktivní
třeba pro ty, kteří mají nějaké úspory, ale
ještě to není tolik, aby si za ně například pořídili byt. „V takové chvíli je škoda, aby peníze jen tak ležely na účtu,“ vysvětluje bankéř. Investovat do zlata je podle něj nejen
výhodné, ale zároveň bezpečné. „Zlato je
komodita, která jednoduše řečeno neztrácí
svou cenu, platí to samozřejmě z dlouhodobého hlediska. Jeho hodnota naopak
mírně roste, a tak se na něm dá spolehlivě vydělat,“ popisuje Šalátek s tím, že loni
cena zlata rostla rychleji než v jiných letech,
a to téměř o patnáct procent.

Podle něj má investice do zlata větší smysl
než třeba vklad úspor do různých fondů či
koupě akcí, což se nemusí úplně vyplatit.
„Lze takhle výhodně investovat i peníze
z životního pojištění či penzijního spoření,“
dává příklad Šalátek.
Lidé obvykle investují částky v řádech statisíců korun. „Lze však koupit zlato třeba
už od dvou tisíc korun anebo investovat
miliony. Záleží na finančních možnostech
každého jedince,“ říká Šalátek.

kurzu na světové burze ihned dostanete
peníze na ruku.
V případě, že byste chtěli koupit zlatou cihličku, aktuální ceník a podmínky naleznete na webu společnosti: www.zlatabanka.
store. „Můžeme nabídnout nejlepší ceny
ve středních Čechách,“ ujišťuje jednatel
společnosti.

ohodnotí minCe

Zlatá Banka v Kolíně funguje již pátým rokem. Její pobočku najdete v blízkosti Karlova náměstí, v Kurnohorské ulici. Vykupují
zde zlato, stříbro a platinu ve všech podobách, a to i když je třeba výrobek poškozený nebo mu chybí punc. Přinést sem
můžete i dentální a investiční slitky, technické kovy a zlomkové kovy, věnují se zde
i ohodnocování mincí. Podle aktuálního

www.zlatabanka.store

Výkup zlata a stříbra za nejlepší ceny
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI

VYKUPUJEME ZUBNÍ ZLATO, ZLOMKY, POŠKOZENÉ I NENOŠENÉ ŠPERKY, MINCE,
PŘÍBORY, TABATĚRKY, PUDŘENKY apod.
Prodej zlata je při dnešních cenách velmi výhodný způsob znovu zhodnocení peněz.

ZDARMA

ODBORNÉ POSOUZENÍ ŠPERKŮ,
URČENÍ RYZOSTI POMOCÍ
SPEKTROMERTU

Cena zlata se odvíjí od cen
na světové burze drahých kovů
Naši pobočku naleznete na adrese:
Kutnohorská 41, Kolín I – Na pěší zóně
z Karlova náměstí směrem k divadlu
Otevřeno je:

Po – Pá 8:30–12:00 a 12:30–17:00
V sobotu je otevřeno pouze po předchozím
ústním nebo telefonickém objednání na čísle:
374 449 073 (www.zlatabanka.com)

„
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Třešně a jahody

Příjemná
sladká tečka,
která dobře zapadne
do báječného večera
s přáteli.

Letní recepty se šťavnatými surovinami ze zahrady
5plus2
■ V KUCHYNI

rozválíme na plát silný asi 4 mm a vykrájíme kolečka o průměru 12 cm, vložíme je do formy na muffiny a dobře přimáčkneme ke stranám formy. Na dno
dáme lžíci tvarohu a pak vyplníme třešněmi, které předem vypeckujeme. Zbylé těsto rozválíme na tenký plát a rádýlkem rozkrájíme na proužky 1 cm silné.
Z proužků těsta složíme na koláčky
mřížku. Před pečením povrch potřeme
žloutkem a posypeme krystalovým cukrem. Pečeme v předehřáté troubě při
180 °C asi 35 minut. Po upečení necháme krátce vychladnout ve formičkách a
pak vyklopíme na kovovou mřížku.

ČR | Když dozrávají třešně, je to slibný
signál, že se blíží letní prázdniny. Letos
je sice konec školního roku o dost jiný,
než jsme bývali zvyklí, chuť šťavnatého
ovoce je však naštěstí pořád stejně báječná. Vychutnejte si klasické i modernější dezerty, které zvládne každý.

Třešňové koláčky
Ingredience: 250 g hladké mouky, 60 g
moučkového cukru, 130 g másla,
100 ml bílého vína, 1 bílek. Na náplň:
200 g měkkého tvarohu, 50 g moučkového cukru, 400 g třešní. Na dohotovení: 1 žloutek na potření, krystalový
cukr na posypání. Pracovní postup:
Mouku prosijeme s moučkovým cukrem. Přidáme máslo nastrouhané na
hrubém struhadle, víno a bílek. Vše
zpracujeme na hladké těsto, které necháme v chladničce asi hodinu odležet. Tvaroh smícháme s cukrem. Odleželé těsto

Jahody s granittou na grilu
Zní to sice neuvěřitelně, ale grilovat lze
i jahody. Může tak vzniknout příjemná
sladká tečka, která dobře zapadne do vašeho večera s přáteli.
Ingredience: 125 g jahod, na bílou čokoládovou ganache je třeba 75 g bílé čokolády, 100 ml smetany ke šlehání,
1 plátek želatiny, 1 ks kardamomu, citronovou kůru z půlky citronu a pomeran-

FOTO | KULINÁRNÍ STUDIO MAFRA,
ROMAN ČANÍK

čovou kůru z půlky pomeranče. Postup
na ganache: Smetanu nalijeme do rendlíku, přidáme kardamom, obě kůry, zavaříme. Stáhneme z ohně a překryjeme
potravinářskou fólií. Infuzujeme. Po
pěti minutách sundáme fólii a vrátíme
zpět na oheň. Scedíme a nalijeme na čokoládu. Rozmícháme dohladka. Přidáme plátek želatiny, kterou jsme nechali
nabobtnat ve vodě. Vylijeme do misky
a necháme 24 hodin odležet. Suroviny
na granittu: 100 g cukru, 150 ml vody,
šťáva z jednoho citronu, 10 g lístků
máty, 1 plátek želatiny. Vodu, cukr, citronovou šťávu zavaříme, přidáme mátu,
necháme infuzovat 5 až 10 minut. Přidá-

me želatinu a necháme v misce zmrznout. Suroviny na korpus: 225 g bílku,
120 g cukru moučky, 80 g medu, 90 g
hladké mouky, 90 g mletých mandlí,
225 g přepuštěného másla. Vyšleháme
si bílky s cukrem a medem do husté
pěny. Přidáme mouku a mandle a nakonec vychladlé přepuštěné máslo. Vylijeme na pečicí papír a pečeme na 190 °C
14 minut, aby měl hezkou zlatou barvu.
Kompletace: Ogrilujeme celé jahody,
korpus nakrájíme na obdélníky a lehce
ogrilujeme. Na talíř položíme kousky
korpusu, lžičkou přidáme noky vytvořené z ganache, přidáme jahody a naškrábeme zmrzlou granittu vidličkou. (bma)
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Zatoulal se?
Buď te v klidu!
Se Zampi známkou se vám bezpečně
vrátí, než byste řekli haf.
Proč mají nejen psi rádi Zampi známku?
● Jsou v bezpečí, i když se zatoulají
● Stačí vzít chytrý telefon, načíst QR kód na
známce a nálezce hned ví, komu zavolat
● Známka je zcela zdarma

Zampi.cz – váš svět domácích mazlíčků

Ochraňte nejen svého pejska.
Stačí, když si objednáte Zampi známku zdarma na
www.zampi.cz

mu

síš se o
m

HUDEBNÍ IMPULSY

Padesátníkovy megahity
JOSEF VLČEK

J

ičínský rodák Michal Novotný se
30. června dožívá padesáti let. Že
vám to nic neříká? Tak to zkusme
jinak. Mezi čerstvé padesátníky se zařadí Michal Malátný, herec, ale především frontman už 27 let existující kapely Chinaski.
Ze statistického hlediska je Malátný
jedním z nejúspěšnějších českých skladatelů současnosti. Z nejnovějších výzkumů Rádia Impuls vyplývá, že je autorem, spoluautorem nebo textařem patnácti písní, které se líbí víc než sedmdesáti procentům posluchačů!
Které jsou ty nejúspěšnější?

Kutil

Albem První signální z roku 1999 se
Chinaski dostali do první ligy českého
pop rocku. Malátný rád na písničkách
spolupracuje s kolegy, ale Kutil patří
mezi písně, které jsou od začátku do
konce jeho dílem. Malátný je původně
herec a zpověď introvertního „kluka s

dílnou, který hledá dívku sdílnou“ má
blízko k hereckému monologu.

Dobrák od Kosti

Malátnému a kolegům se už v názvu povedla jazyková hříčka, ale písnička
sama je něco mezi milostnou písní a
mordýřskou baladou, to všechno v obalu, který má blízko k folkovým písním.
To je přesně ten druh černého humoru,
který máme my Češi rádi, navíc okořeněný vpádem sympaticky znějící Zuzany Norisové.

Můj svět

I v téhle písničce je Malátný hlavně spoluautorem textu. To, co na skladbě tak
zabírá, je jeho schopnost balancovat
mezi rovinou milostné písně a jakýmsi
manifestem generace Chinaski, která v
roce 2002, kdy píseň vznikla, dozrávala, žila ve světě „co trochu je a trochu
není“ a měla ráda „věci šílený“.

Drobná paralela

„Nic není jako dřív, nic není, jak bejváva-

lo“ – klíčový slogan daleko nejúspěšnější písničky Michala Malátného pro Chinaski má mezi veřejností neuvěřitelných
85 % obliby. Vznikla v létě roku 2000.

Každý ráno

Album Rockfield nahráli Chinaski v
roce 2014 různě po světě a nejvíc na Novém Zélandu. Klíčová píseň desky je
společné dílo Malátného a Franty Táborského, za pět let nasbírala na YouTube
více než 35 milionů zhlédnutí. 78 % třicátníků a starších jde tahle píseň od srdce.

Potkal jsem tě po letech

Nejúspěšnější skladba Chinaski z alba
Není nám do pláče byla hitem v letech
2017 a 2018. Představuje typickou Malátného píseň z poslední doby, kdy se autor velmi často vrací ve vzpomínkách
do minulosti a k nesplněným snům a nadějím. Proto se někdy zdá, že v posledním období zní Chinaski trochu smutně
až sentimentálně a platí to i pro album
11 natočené v nové sestavě.

Naživo si mohou posluchači Impulsu užít Chinaski 29. července od
20 hodin při Živááááku z Letního
Doupěte.
FOTO | MAFRA
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Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?

Nejnovější

Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2
Jana Vaita, Kladno - Modrava

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz

Prodáváte byt či dům?
Najděte si prověřeného makléře ve
vašem okrese na www.realitakroku.cz.
Hlavní partneři projektu Realiťák roku:

Mediální partner:

TV program týdeníku 5plus2

sobota 27. června 2020
Nova

Prima

Prima cool

6.45 Kačeří příběhy (71, 72) 7.30 Jorinda
a Joringel 8.45 K-9 2: Můj přítel se studeným
čumákem 10.30 Dáma a Král (2) 11.50
Utajený šéf 13.05 Loskuták na výletě 13.30
Výměna manželek IX 15.05 Risknem to
s Polly 16.50 Past na rodiče 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

7.25 Meteor Monster Truck 7.50 M.A.S.H
(220-222) 9.25 Autosalon.tv 10.45 Prima
Partička 11.45 Máme rádi Česko 13.25 Vraždy
v Brokenwoodu III (3) 15.35 Svatební pochod
3: Přichází nevěsta 17.25 Bota jménem
Melichar 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.55
SHOWTIME 20.05 Počasí

AKČNÍ KRIMI

SERIÁL

6.05 Umění je cool 6.50 Letopisy rodu Shannara II
(6) 7.45 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (8)
8.40 Top Gear speciál: Napříč Evropou 9.40
Pevnost Boyard (2) 12.10 Re-play 12.45 COOL
e-sport 13.10 Futurama III (7) 13.40 Simpsonovi
XXVI (3-6) 15.35 Futurama III (8) 15.55
Supertornádo 17.55 Simpsonovi XXVI (7-9) 19.30
Simpsonovi XXVI (10) 20.00 A-Team: Poslední
mise 22.40 Vendeta 0.50 El Chapo (2)

20.05 Zázraky přírody
Zábavní show. Moderátoři Maroš
Kramár a Vladimír Kořen vás
provedou pořadem, u kterého
se budete bavit a mnohé se
dozvíte. Dále účinkují: Debbi,
O. Laffita, K. Janák a H. Dědek
21.20 Velký flám
Válečná komedie (Fr./VB, 1966).
Hrají L. de Funès, Bourvil
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Detektiv Endeavour Morse V
Kartuš. Seriál (VB, 2017)
0.50 Na forbíně TM
1.35 Banánové rybičky
2.00 Sama doma
3.35 Žiješ jenom 2x
4.00 Přes nový práh
4.25 Bydlení je hra
4.50 Pod pokličkou
5.10 V kondici
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.00 Noviny 6.40 Policisté v akci
7.30 Policisté v akci 8.30 Policisté v akci 9.25 Na
chalupě 10.20 Nové bydlení 11.30 O zapomnětlivém černokněžníkovi 13.30 Stříbrná pila (1) 14.30
Velitel (5) 16.05 30 případů majora Zemana (17)
18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.25 Velitel (6) 22.00 Výstřely v Mariánských
Lázních 23.55 Za sklem II (3) 0.50 Soudní síň – cz
NEDĚLE 5.30 Krimi 5.55 Noviny 6.35 Policisté

v akci 7.25 Policisté v akci 8.25 Policisté v akci 9.25
Soudní síň – cz 10.10 Soudní síň – cz 11.05 Jsem
máma (17) 12.00 Pětka s hvězdičkou 13.35 Velitel
(6) 15.15 Přijela k nám pouť 16.50 Na chalupě 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.25
V sedmém nebi 22.20 Jsem máma (18) 23.15
Všechno, co mám rád 0.40 Záchranáři v akci

PONDĚLÍ 7.25 Soudní síň – nové případy 8.35

Soudní síň 10.45 Policisté v akci 11.45 Záchranáři
v akci 3.15 Jsem máma (10) 14.05 Soudní síň 15.05
Soudní síň 16.05 Soudní síň 17.05 Policisté v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Výstřely v Mariánských Lázních 22.15 Dr. Dokonalý
(7) 23.05 Policisté v akci 0.00 Na chalupě

SÉRUM PRAVDY

INZERCE

ČT1
6.40 Polopatě 7.35 Uloupený smích 8.40
Příběhy slavných... Jaroslav Dietl 9.30
Durrellovi III (7/8) 10.20 Slovácko sa nesúdí (3)
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Blankytná pohádka 14.15 O třech stříbrných
hřebenech 14.55 Muži v offsidu 16.35 Konec
velkých prázdnin (6/6) 18.05 Máme na to 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

Nova Cinema
6.05 Andělská tvář 8.35 Můj přítel Monk VII (12, 13)
10.20 Kouzelníci, komedie (USA, 2013) 12.15
Teleshopping 12.50 Život je život, komedie (ČR,
2015) 14.45 Herkules, animovaný film (USA, 1997)
16.30 Beethoven: Pirátský poklad, rodinný film
(USA, 2014) 18.25 Mrazík, pohádka (Rusko, 1964)
20.00 Pán prstenů: Dvě věže, fantasy (N.
Zél./USA, 2002) 23.35 Na férovku, pane učiteli,
komedie (USA, 2017)

Prima Max
20.20 Sherlock Holmes
Akční krimi (USA/N, 2009)
22.45 Centrální inteligence
Akční film (USA/Čína, 2016)
0.50 Tenkrát v Mexiku
Akční film (USA, 2003)
2.40 Kriminálka Anděl II (12)
3.45 Jorinda a Joringel
4.45 Novashopping

ÚTERÝ 11.20 Záchranáři v akci12.55 Jsem
máma (11) 13.55 Dr. Dokonalý (7) 14.55 Soudní síň
15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 18.00 Na
chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Za sklem
II (4) 21.45 Dr. Dokonalý (8) 22.40 Soudní síň – cz
23.40 Policisté v akci 0.20 Na chalupě
STŘEDA 11.30 Záchranáři v akci 13.05 Jsem
máma (12) 14.00 Dr. Dokonalý (8) 15.00 Soudní
síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Stříbrná pila (2) 21.25
Dr. Dokonalý (9) 22.20 Policisté v akci 23.20 Na
chalupě 0.05 Jsem máma (12) 0.45 Krimi
ČTVRTEK 11.25 Záchranáři v akci 12.10 Jsem
máma (13, 14) 13.55 Dr. Dokonalý (9) 14.55 Soudní
síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Na
chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora Zemana (18) 22.00 Dr. Dokonalý (10)
22.55 Soudní síň – cz 23.50 Policisté v akci
PÁTEK 10.30 Policisté v akci 11.35 Extrémní

případy 12.55 Jsem máma (15) 13.55 Dr. Dokonalý
(10) 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Bambinot (1) 21.30 Náš dědek Josef
23.50 Policisté v akci 0.30 Na chalupě

20.15 Polda II (2)
Detektivní seriál (ČR, 2017)
21.30 Princ Bajaja
Pohádka (ČR, 1971)
23.20 Místo činu
1.15
Lovec bouřek
Akční film (USA, 1999)
3.15 Ano, šéfe!
4.25 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 6.40 Pohodové zprávy 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 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

5.20 Nad zimní krajinou 6.50 Super Wings II (30)
7.10 Gormiti (1) 7.30 Super Wings II (31) 7.45
Námořní vyšetřovací služba VI (5, 6) 9.35 Salon
krásy 11.45 Kurýr 3 13.50 Nejlepší přítel 15.45
Italské námluvy 18.05 Dvanáct do tuctu 2, rodinná
komedie (USA, 2005) 20.00 Noc v muzeu:
Tajemství hrobky, komedie (USA, 2014) 22.05
Piraňa 3DD, horor (USA, 2012) 23.45 Vendeta,
akční thriller (USA, 2011)

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 16.55 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 319

neděle 28. června 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
15.40
16.30
17.50
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.35
22.49
22.50
0.25
1.05
1.35

Zajímavosti z regionů 6.25 O dvou
poutnících 6.35 Muži v offsidu.
Komedie 8.10 Úsměvy Jiřího Voskovce
8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
11.05 Hotel Herbich (1/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Sofie a ukradený poklad
Princezny nejsou vždycky
Vltavská víla
Doktor z vejminku (7/7)
Robinsonka
Drama (ČR, 1974)
Co teď a co potom? (2/8)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Jak vytrhnout velrybě stoličku
Komedie (ČR, 1977)
Hodný chlapec
Drama (ČR, 2004)
Výsledky losování Šťastných 10
Detektiv Endeavour Morse V
Na forbíně TM
Banánové rybičky
Žiješ jenom 2x

Nova
6.00
6.55
7.15
8.05
8.25
9.40
11.10
13.20
15.05
17.20
19.30
20.20
22.45
1.10
2.40
3.45
4.45

Tlapková patrola (2, 3)
Looney Tunes: Úžasná show II (5)
Kačeří příběhy (73, 74)
Krok za krokem III (4)
Stolečku, prostři se!
Pohádka (N, 2008)
Záchranáři u protinožců
Animovaný film (USA, 1990)
Hon za svobodou
Romantická komedie
(USA/VB, 2004)
Strašidelný dům
Komedie (USA, 2003)
Líbáš jako ďábel
Komedie (ČR, 2012)
10 pravidel, jak sbalit holku
Komedie (ČR, 2014)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dědictví aneb Kurvahošigutntag
Komedie (ČR, 1992)
Na život a na smrt
Akční film (USA, 2013)
10 pravidel, jak sbalit holku
Komedie (ČR, 2014)
Můj přítel Monk VII (12)
Stolečku, prostři se!
Novashopping

Prima
6.20
6.40
7.00
8.05
9.20
9.50
11.00
11.50
12.40
13.05
13.40
14.00
14.50
16.30
18.55
19.55
20.05
20.15
22.20
0.15
2.25
4.35

Gormiti (3)
Ninjago VIII (10)
M.A.S.H (222, 223)
Druhá světová válka:
Cena říše (5)
Prima SVĚT
Ano, šéfe!
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Prima mazlíček
Jak se staví sen
Princ Bajaja
Pohádka (ČR, 1971)
Prime
Komedie (USA, 2005)
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Backstage
Taneční film (SR/ČR, 2018)
Loupež v Hatton Garden
Krimifilm (VB, 2017)
Neznámý svůdce
Krimithriller (USA, 2007)
Vraždy v Brokenwoodu III (3)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
4.40 Brewsterovy miliony 6.35 Beethoven: Pirátský
poklad 8.40 Risknem to s Polly 10,.45 Herkules
12.30 Pán prstenů: Dvě věže 16.00 Flintstoneovi 2
17.45 Sherlock Holmes, thriller (USA/VB/N, 2009)
20.00 Osamělý jezdec, dobrodružný film (USA,
2013) 22.55 Přepadení ve vzduchu, akční film 0.35
Na férovku, pane učiteli, komedie (USA, 2017)

Prima cool
6.05 Letopisy rodu Shannara II (7) 7.00 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (9) 8.00 Top Gear speciál: Napříč Itálií 9.10 Pevnost Boyard (3) 11.30
Prima Partička 12.35 Futurama III (8) 13.00
Simpsonovi XXVI (7-10) 14.55 Futurama III (9) 15.15
A-Team: Poslední mise 17.55 Simpsonovi XXVI
(11-14) 20.00 Transformers: Poslední rytíř 23.15
Narcos: Mexiko (8) 0.30 Vikingové VI (8)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.30 Super Wings II (31)
6.45 Gormiti (2) 7.05 Super Wings II (32) 7.15
Námořní vyšetřovací služba VI (6, 7) 9.10 Bota jménem Melichar 10.30 Transformers: Zánik 13.55
Dvanáct do tuctu 2 15.50 Noc v muzeu: Tajemství
hrobky 17.50 Hříšný tanec 20.00 Honba za klenotem Nilu, dobrodružný film (USA, 1985) 22.05
Správní chlapi 0.30 Loupež v Hatton Garden

pondělí 29. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi III (7/8) 9.45
Otec. Bakalář. povídka 10.15 Robinsonka. Drama (ČR, 1974) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 Ohnivé ženy
Komedie (ČR, 1984)
13.45 Úsměvy Dany Medřické
14.25 Legendy televizní zábavy
15.25 To je vražda, napsala XI
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 Vraždy v kruhu
21.25 Reportéři ČT
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Kriminalista IV
23.10 Velký flám
Válečná komedie (Fr./VB, 1966)
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 Kalendárium
2.00 Sváteční slovo zábřežského
děkana Františka Eliáše

Nova
5.55
8.25
8.40
9.15
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.20
22.35
23.30
0.25
1.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (31)
Comeback
Policie Modrava (13)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (730)
Můj přítel Monk VII (14, 15)
Dr. House VI (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (32)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (82)
Okresní přebor (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (1)
Dr. House VI (20)
Můj přítel Monk VII (14)
Můj přítel Monk VII (15)

Prima
6.00
6.25
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
22.55
0.00
0.55
1.55
2.55
3.50
5.25

Pohoda u krbu
Gormiti (4)
Nový den
M.A.S.H (223)
M.A.S.H (224)
Čtyři mořské panny
a svatba
Romantický film (N, 2001)
Walker, Texas Ranger VIII (4)
Poslední polda III (7)
Policie Hamburk III (3)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Bohové Egypta
Fantasy (USA/Austr., 2016)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Walker,
Texas Ranger VIII (4)
Poslední polda III (7)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.30 Hon za svobodou 8.05 Pán prstenů: Dvě věže
12.10 Osamělý jezdec 15.00 Sherlock Holmes, akční
krimithriller (USA/VB/N, 2009) 17.35 Past na rodiče, komedie (USA, 1998) 20.00 Smrt a život
Charlieho St. Clouda, drama (USA/Kan., 2010)
22.00 Cizinec mezi námi, krimidrama (USA, 1992)
0.10 Na život a na smrt, akční film (USA, 2013)

Prima cool
12.50 Futurama III (9) 13.20 Simpsonovi XXVI (1114) 15.15 Re-play 15.45 Futurama III (10) 16.10
Hvězdná brána V (8) 17.05 Top Gear speciál: Napříč
Itálií 18.20 Simpsonovi XXVI (15-18) 20.15 Kámen,
nůžky, vágus 21.10 Podivuhodná dobrodružství
Vladimíra Smolíka (10) 21.45 Teorie velkého třesku
XI (8) 22.00 Partička 22.50 COOL e-sport 23.20
Americký chopper VI (21) 0.15 Partička

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.55 Super Wings II (32)
7.15 Gormiti (3) 7.30 Super Wings II (33) 7.45
Námořní vyšetřovací služba VI (8) 8.40 Žít podle
svého 10.25 Frajeři ve Vegas 12.40 Hříšný tanec
14.45 Transformers: Poslední rytíř 17.50 Zákeřná
pomluva 20.00 Úsměv Mony Lisy, romantický film
(USA, 2003) 22.25 Duše špiona, špionážní film
(Rus., 2014) 0.45 Honba za klenotem Nilu

úterý 30. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 10.40 Doktor z vejminku (7/7)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy
12.30 Ohnivé ženy se vracejí
Komedie (ČR, 1986)
13.35 Všechno, co mám ráda
14.05 Legendy televizní zábavy
15.05 Panství Downton (1/7)
16.10 To je vražda, napsala XI
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
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Boží pole, s. r. o. (1/2)
Komediální drama (ČR, 2006)
23.45 Profesionálové
0.35 AZ-kvíz
1.00 Rajské zahrady II

Nova
5.55
8.30
8.45
9.20
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
22.35
23.35
0.30
1.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (32)
Comeback
Specialisté (82)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (731)
Můj přítel Monk VII (16)
Můj přítel Monk VIII (1)
Dr. House VI (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (33)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (2)
Dr. House VI (21)
Můj přítel Monk VII (16)
Můj přítel Monk VIII (1)

Prima
6.00
6.25
7.00
9.25
9.55
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.25
22.30
23.35
0.35
1.30
2.30
3.30
4.30
5.35

Pohoda u krbu
Gormiti (5)
Nový den
M.A.S.H (224)
M.A.S.H (225)
Čtyři mořské panny
a nástrahy lásky
Romantický film (N, 2005)
Walker, Texas Ranger VIII (5)
Poslední polda III (8)
Policie Hamburk III (4)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Kateřina Veliká (1)
Poklad z půdy
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger VIII (5)
Poslední polda III (8)
Prostřeno!
Šéf na grilu
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.10 Můj přítel Monk VII (14, 15) 8.00 Strašidelný
dům 10.10 Osamělý jezdec 13.40 Past na rodiče
16.05 Smrt a život Charlieho St. Clouda, drama
18.00 Ve stínu, krimifilm (ČR/SR/Pol., 2012) 20.00
Dračí srdce: Boj o trůn, fantasy film (USA, 2017)
21.55 Hrdost a sláva, thriller (USA/N, 2008) 0.25
Centrální inteligence, akční film (USA, 2016)

Prima cool
12.30 Podivuhodná dobrodružství Vladimíra
Smolíka (10) 12.55 Futurama III (10) 13.25
Simpsonovi XXVI (15-18) 15.20 Teorie velkého třesku XI (8) 15.45 Futurama III (11) 16.10 Hvězdná
brána V (9) 17.05 Top Gear speciál: James May
a lidové autíčko 18.20 Simpsonovi XXVI (19-22)
20.15 Teorie velkého třesku XI (9-11) 21.30 Partička
22.25 Americký chopper VI (22) 23.25 Partička

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.40 Super Wings II (33)
6.55 Gormiti (4) 7.15 Super Wings II (34) 7.25
Námořní vyšetřovací služba VI (8, 9) 9.20 Prime
11.35 Plyšový medvídek 13.30 Zákeřná pomluva
15.40 Úsměv Mony Lisy 18.05 Cesta za snem, sportovní drama (VB, 2013) 20.00 Valkýra, historické
drama (USA/N, 2008) 22.25 Disturbia, thriller
(USA, 2007) 0.35 Duše špiona, špionážní film

středa 1. července 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Panství Downton (1/7) 11.00
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy
12.30 Ohnivé ženy mezi námi
Komedie (ČR, 1987)
13.35 Lustr
Komedie (ČR, 1979)
14.25 Legendy televizní zábavy
15.25 To je vražda, napsala XI
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 Chalupáři (6, (7/11)
21.35 Cesta do Vídně a zpátky
Komedie (ČR, 2006)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Šéfe, to je věc!
Komedie (ČR, 1982)
0.10 AZ-kvíz
0.35 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.25
8.40
9.15
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.45
23.00
23.55
0.55
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (33)
Comeback
Kriminálka Anděl II (13)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (732)
Můj přítel Monk VIII (2, 3)
Dr. House VI (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (34)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Kriminálka Anděl II (15)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (3)
Dr. House VI (22)
Můj přítel Monk VIII (2, 3)
Krok za krokem III (8)

Prima
6.00
6.25
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
22.35
23.50
0.50
1.50
2.45
3.45
5.20

Pohoda u krbu
Gormiti (6)
Nový den
M.A.S.H (225)
M.A.S.H (226)
Čtyři mořské panny
a pěkné nadělení
Romantický film (N, 2007)
Walker,
Texas Ranger VIII (6)
Poslední polda III (9)
Policie Hamburk III (5)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Pobřežní hlídka
Krimikomedie (USA/VB, 2017)
Show Jana Krause
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger VIII (6)
Poslední polda III (9)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.55 K-9 2: Můj přítel se studeným čumákem 7.45
Můj přítel Monk VII (16) 8.35 Můj přítel Monk VIII (1)
9.30 Flintstoneovi 2 11.45 Smrt a život Charlieho
St. Clouda 14.10 Strašidelný dům 15.50 Dračí srdce:
Boj o trůn 17.45 Líbáš jako ďábel, komedie (ČR,
2012) 20.00 Sexmise, komedie (Pol., 1984) 22.30
Špinavej Joe, komedie (USA, 2001)

Prima cool
12.55 Futurama III (11) 13.25 Simpsonovi XXVI
(19-22) 15.20 Teorie velkého třesku XI (11) 15.45
Futurama III (12) 16.10 Hvězdná brána V (10) 17.05
Top Gear speciál: James May a lidové autíčko 18.20
Simpsonovi XXVII (1-4) 20.15 Prima Partička 21.15
Teorie velkého třesku XI (12) 21.45 Star Trek:
Discovery (14) 22.45 Americký chopper VI (23)
23.45 Prima Partička 0.45 Agresivní virus III (4)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.45 Super Wings II (34)
7.00 Gormiti (5) 7.15 Super Wings II (35) 7.30
Námořní vyšetřovací služba VI (9, 10) 9.25 Luisa
a Lotka 11.25 Bota jménem Melichar 12.50 Cesta za
snem 14.50 Valkýra, histor. drama (USA/N, 2008)
17.15 K-19: Stroj na smrt, drama (USA/Kan./VB/N,
2002) 20.00 Rob Roy, historické drama (USA,
1995) 22.55 Vůně vraždy, krimidrama (Fr., 2015)

čtvrtek 2. července 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 10.35 Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 To jsem z toho jelen (1/2)
Komedie (ČR, 2000)
13.50 Durrellovi III (7/8)
14.40 Všechnopárty
15.25 Panství Downton (2/7)
16.10 To je vražda, napsala XI
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
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Boží pole, s. r. o. (2/2)
Komediální drama (ČR, 2006)
23.40 Případy detektiva Murdocha XII
0.25 Kriminalista IV
1.25 AZ-kvíz
1.55 Banánové rybičky
2.20 Dobré ráno

Nova
5.55
8.25
8.40
9.15
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
21.35
22.55
23.50
0.45
1.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (34)
Comeback
Kriminálka Anděl II (14)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (733)
Můj přítel Monk VIII (4, 5)
Dr. House VII (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (35)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf
Kriminálka Anděl II (16)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (4)
Dr. House VII (1)
Můj přítel Monk VIII (4)
Můj přítel Monk VIII (5)

Prima
6.00
6.25
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.45
23.00
0.05
1.00
2.00
3.00
3.55
5.30

Pohoda u krbu
Gormiti (7)
Nový den
M.A.S.H (226)
M.A.S.H (227)
Danielle Steelová:
Srdce si nedá poroučet
Romantický film (USA, 1994)
Walker, Texas Ranger VIII (7)
Poslední polda III (10)
Policie Hamburk III (6)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Vinaři (15)
Ano, šéfe!
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Policie v akci
Walker,
Texas Ranger VIII (7)
Poslední polda III (10)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.00 Stolečku, prostři se! 6.15 Můj přítel Monk VIII
(2, 3) 8.05 Dračí srdce: Boj o trůn 10.30 Nakládačka
2: Zpátky na led 13.00 Líbáš jako ďábel 15.20
Sexmise 17.45 Boj o patent, drama (Kan./USA,
2008) 20.00 K-9: Můj přítel se studeným čumákem, krimikomedie (USA, 1989) 22.00 Kult hákového kříže, krimifilm (USA, 1998) 0.25 Špinavej Joe

Prima cool
10.55 Hvězdná brána V (10) 11.50 Star Trek:
Discovery (14) 12.55 Futurama III (12) 13.25
Simpsonovi XXVII (1-4) 15.20 Teorie velkého třesku
XI (12) 15.45 Futurama III (13) 16.10 Hvězdná brána
V (11) 17.05 Top Gear speciál: James May a lidové
autíčko 18.20 Simpsonovi XXVII (5-8) 20.15
Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku XI (13)
21.55 Air America 0.10 Americký chopper VI (24)

Prima Max
6.20 Super Wings II (35) 6.35 Gormiti (6) 6.55
Super Wings II (36) 7.05 Námořní vyšetřovací služba VI (11) 8.10 Muž, který se směje 10.10 Luisa
a Lotka 12.10 Bohové Egypta 14.40 Rob Roy 17.35
Podnikavá Joy, životop. film (USA) 20.00 Poslední
propadne peklu, dobrodružný film (ČR, 1982) 21.45
Neslušný návrh, romantické drama (USA, 1993)
0.15 Vůně vraždy, krimidrama (Fr., 2015)

pátek 3. července 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Panství Downton (2/7) 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 To jsem z toho jelen (2/2)
Komedie (ČR, 2000)
13.55 Reportéři ČT
14.40 Šéfe, to je věc!
Komedie (ČR, 1982)
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
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 Princezna a písař
Pohádka (ČR, 2014)
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Profesionálové
23.20 Případy detektiva Murdocha XII
0.05 AZ-kvíz
0.30 Objektiv
1.00 Chalupa je hra

Nova
5.55
8.25
8.40
9.15
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
21.30
22.40
0.50
2.00
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (35)
Comeback
Kriminálka Anděl II (15)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (734)
Můj přítel Monk VIII (6, 7)
Dr. House VII (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (36)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (14)
Dáma a Král (5)
Dědictví aneb Kurva se neříká
Komedie (ČR, 2014)
Okresní přebor (5, 6)
Dr. House VII (2)
Co na to Češi

Prima
6.00
6.25
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.20
22.10
0.35
1.35
2.30
3.30
4.30
5.35

Pohoda u krbu
Gormiti (8)
Nový den
M.A.S.H (227)
M.A.S.H (228)
Danielle Steelová:
Osudy
Romantický film (USA, 1991)
Walker, Texas Ranger VIII (8)
Poslední polda III (11)
Policie Hamburk III (7)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Vražedná Mallorca (1)
Lovci prokletých pokladů (1)
3 dny na zabití
Akční film (USA/Fr./Rus., 2014)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger VIII (8)
Poslední polda III (11)
Prostřeno!
Šéf na grilu
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.30 Film o filmu: Můj příběh 6.30 Můj přítel Monk
VIII (4, 5) 8.15 Šampioni 2 10.50 Sexmise 13.50
Trhala fialky dynamitem 15.45 K-9: Můj přítel se
studeným čumákem 17.40 Andrew – člen naší rodiny 20.00 Robinsonovi, anim. film (USA, 2007)
21.50 Co by kdyby, komed. drama (USA, 2014)
23.50 Kult hákového kříže, krimifilm (USA, 1998)

Prima cool
9.45 Top Gear speciál: James May a lidové autíčko
10.50 Hvězdná brána V (11) 11.50 Autosalon.tv
12.55 Futurama III (13) 13.25 Simpsonovi XXVII
(5-8) 15.20 Teorie velkého třesku XI (13) 15.45
Futurama III (14) 16.10 Hvězdná brána V (12) 17.05
Top Gear speciál: James May a lidové autíčko II
18.20 Simpsonovi XXVII (9-12) 20.15 Rocky 22.50
Těžký prachy 0.50 Americký chopper VI (25)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 7.00 Super Wings II (36)
7.15 Gormiti (7) 7.35 Super Wings II (37) 7.45
Námořní vyšetřovací služba VI (11, 12) 9.40 Luisa
a Lotka 11.40 Beznadějný trouba 13.35 Podnikavá
Joy 16.05 Láska pod hvězdami 17.50 Eragon,
dobrodružný film (USA/VB/Maď., 2006) 20.00
Kapsy plné dynamitu, western (It., 1971) 23.15
Virtuální vězni, thriller (USA, 2012)
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KOMERČNÍ PREZENTACE HNUTÍ ANO 2011

„Snažíme se, aby se tu lidem
dobře žilo. Snad se to daří“
Letos je tomu 20 let, co
bylo obnoveno krajské
uspořádání v České
republice. Jak se tento
čas podle hejtmanky
Jaroslavy Pokorné
Jermanové promítl
ve středních Čechách?
Co se ve Středočeském kraji a jeho
správě za dvě dekády změnilo? Dá
se říci, do čeho kraj nejvíce investoval a zda došlo k posunu v oblasti dopravy, zdravotnictví, financování?
Za 20 let bylo velkých investic uskutečněno opravdu mnoho. Vyzdvihovat jednu na úkor jiných je těžké. V oblasti dopravy se postupně buduje páteřní síť dálnic a silnic I. třídy a samozřejmě k tomu
doplňujících silnic II. a III. třídy. Ve
zdravotnictví kraj investoval velké částky do rekonstrukcí nemocnic a do zlepšení vybavení. Vyrostla spousta nových
pracovišť s nejmodernější technikou.
Pryč jsou doby, kdy se jezdilo na odborná vyšetření a větší operace do Prahy.
V posledních letech se zlepšila i ekonomika nemocnic – jsou provozně soběstačné a kraj pak pokrývá větší investiční akce. Stejně tak se podařilo stabilizovat pohotovostní a záchrannou službu. Povedlo se transformovat dětská
centra, začít budovat paliativní péči, posílit hospicovou péči či péči ve vlastním
sociálním prostředí. Stabilizovalo se financování rozpočtu kraje, nyní jednáme o úpravě rozpočtového určení
daní, které by regionu mělo přinést další peníze. Poslední rozpočty byly proinvestiční a vyrovnané nebo lehce přebytkové.
Co se naopak nestihlo, jaký
má kraj největší dluh vůči lidem a je reálné to napravit?
Přestože se nám podařilo v našem volebním období od roku
2017 do 2019 opravit 1 067 kilometrů silnic a 161 mostů, největší dluh přetrvává v silniční
síti, jejíž rozvoj a údržba byly
dlouhodobě podfinancované.
Když nastoupila do úřadu stávající krajská vláda, byl tento
dluh na silnicích vyčíslen na
minimálně 80 miliard. Takováto částka je potřebná, aby
všechny silnice v regionu byly
v ideálním stavu. Z tohoto dlu-

hu postupně ukrajujeme tím, že investujeme zejména do důkladnějších oprav,
než je pouhé záplatování. V zásobníku
dopravních projektů nyní máme investice v celkovém objemu 12,5 miliardy korun, z nichž některé budou financovány
v průběhu několika let. Je reálné vše napravit, ale s ohledem na peníze a nutné
zachování průjezdnosti kraje to nebude
v řádu pár let. Tlačíme stavbu D3 a vnějšího městského okruhu, což by mělo silnicím II. a III. tříd výrazně odlehčit zejména od kamionové dopravy, která je
pro ně zdaleka nejvíc devastující.
Lze vůbec říci, kolik peněz bylo celkem za 20 let proinvestováno z rozpočtu kraje do jeho rozvoje?
Ano, máme to spočítané. Je to přesně
39 130 008 053 korun. Přes 39 miliard

není malé číslo, viďte? Jedná se konkrétně o investiční výdaje proplácené z rozpočtu kraje v letech 2001 až 2019, takže
tento údaj zahrnuje všechny investiční
položky napříč všemi rozpočtovými kapitolami včetně proplacených dotací.
A jaké jsou podle vás priority kraje
na následujících 20 let?
Snažíme se, aby se tu lidem dobře žilo.
A zdá se, že se nám to daří. Počet obyvatel narostl o 25 procent, a proto usilujeme o to, abychom měli více peněz pro
zajištění infrastruktury a jejich komfort.
Zpracováváme zmíněný návrh na zvýšení rozpočtového určení daní, které má
přivést o 2,5 miliardy navíc. Rozhodně
chceme ulevit našim obcím a městům
od tranzitní dopravy a jen v tomto roce
zahájíme celkem 37 staveb obchvatů.
Jaký je váš cíl?
Středočeský kraj díky svému geografickému umístění a stávající infrastruktuře
musí být vyspělým a moderním regionem, kde se budou plně uplatňovat chytré technologie a výsledky pokročilého
vědeckého výzkumu přímo v praxi. To
je asi klíčová vize, na které i v rámci
Středočeského inovačního centra pracujeme. Určitě nás čeká dobudování
dopravní infrastruktury, jistě se
bude dál investovat do zdravotnictví, protože to jde díky novým poznatkům velmi rychle dopředu.
Máme před sebou velmi důležitou reformu středního školství, které je nutné optimalizovat a propojit s praxí
tak, aby absolventi měli
co nejlepší perspektivu
na trhu práce. Kraj
bude pokračovat v záchraně památek a také v rozvoji cestovního ruchu. Změnu se
už podařilo nastartovat, turistickými
cíli není už jen Kutná Hora a Karlštejn, ale návštěvníci objevují i
mnohá další velmi zajímavá
místa, rozvíjí
se cykloturistika či vodní
turistika.
Dále by se
měla rozvíjet sportovní centra
mládeže,

Jaroslava Pokorná
Jermanová
Narodila se 17. srpna 1970
v Karlových Varech.
■ Vystudovala Provozně
ekonomickou fakultu Vysoké
školy zemědělské v Praze.
■ Byla starostkou Krhanic
na Benešovsku, poté pracovala
na ROP Střední Čechy.
■ V roce 2013 byla za hnutí ANO
zvolena do parlamentu, působila
jako místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny.
■ Od roku 2016 je hejtmankou
Středočeského kraje.
■ Založila Akademii žen, jež chce
přilákat více žen do politiky.
■

která už nyní vychovávají sportovní talenty a výsledky jsou i po poměrně krátké době vidět. V oblasti sociální péče se
kraj zaměří na rostoucí podíl terénní
péče, protože nejlépe je lidem doma.
Je pěkné, že kraj na své seniory nezapomíná. Jak jste na tom například
s domovy se zvláštním režimem, kterých je potřeba stále více?
V tomto případě nechám hovořit čísla,
která jasně dokladují, že i v tomto případě nastal ve středních Čechách výrazný
posun k lepšímu. V lednu 2017 bylo
v našem kraji 60 domovů pro seniory
o počtu 4 637 lůžek a 29 domovů se
zvláštním režimem s 1 238 lůžky. A podívám-li se na začátek letošního roku,
pak máme 63 domovů pro seniory o počtu 4 651 lůžek a 31 domovů se zvláštním režimem s 1 423 lůžky.
Kam stojí za to se podívat?
Určitě to je Domov seniorů Nové Strašecí, tedy domov se zvláštním režimem,
kde jsou uplatňovány inovativní přístupy a realizována zahraniční spolupráce.
Nebo bych doporučila Domov Uhlířské
Janovice pro seniory, který je opravdu
krásným moderním zařízením. Ale i další poskytovatelé by mohli svá zařízení
směle prezentovat. Ačkoliv se stále potýkáme s dědictvím „služeb na zámcích“, situace se trvale zlepšuje. Troufnu si říci, že kraj, města, obce a další poskytovatelé zkrátka modernizují a zlepšují životní podmínky seniorů v pobytových službách.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011
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Světové výkony
předvedli siláci a otužilci
na minifestivalu
Rekordů v karanténě.
Do databanky se zapsala
i létající kadibudka.
ILONA ZELNÍČKOVÁ
ČR | Letos v červnu se měl v Pelhřimově konat jubilejní 30. ročník oblíbeného
Festivalu rekordů a kuriozit. Ale vzhledem ke koronavirovým opatřením organizátoři z Agentury Dobrý den akci o
rok odložili. Přesto v Pelhřimově opět
padaly rekordy. Organizátoři se totiž nevzdali a na zahradě expozice Zlaté české ručičky uspořádali týdenní akci s názvem Rekordy v karanténě.
Minifestival odstartoval světovými
rekordy siláka Reného „Golema“ Richtera, který předvedl, co všechno umí
stisk jeho zubů a čelisti.
Ohromil například tím, že zvládl za
55 vteřin zvednout v zubech šest betonových obrubníků vážících 80 kilogramů,
které následně asistent rozbíjel palicí.
Nejnáročnější podle Richtera nebylo
uzvednout obrubníky, ale odolat síle,
kterou do nich asistent šestikilogramovou palicí bušil. Dosavadní světový re-
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Silák přemohl i vrtačku
kord ve stejné disciplíně byly čtyři rozbité obrubníky.
V Pelhřimově se představil i jeho jedenáctiletý syn Matthias. A jak se zdá,
chlapec jde v otcových šlépějích. Dokázal v zubech zvednout čtyřicetikilové
závaží, přičemž světový rekord v jeho
věkové kategorii byl 28 kilogramů.
Nouze o rekordy a kuriozity nebyla
ani v dalších dnech. Nad Pelhřimovem
se vznášel horkovzdušný balon, který
místo tradičního koše nesl kadibudku.
Pilotoval jej Jan Smrčka, který se v minulosti zapsal do České knihy rekordů
například tím, že vzlétl s horkovzdušným balonem z plující lodi, a na svém
kontě má i nejrychlejší přelet Sněžky.
„Úsměvný nápad s mobilním záchodem místo koše přišel před dvěma lety.
Od té doby pilot pracoval na jeho realizaci, ale rovněž na certifikaci ‚kabiny‘ a
několika dalších detailech nezbytných k
tomu, aby se takový kuriózní let mohl
uskutečnit,“ říká prezident Agentury
Dobrý den Miroslav Marek. Let, který
Pelhřimovští zapíší do České databanky
rekordů, trval 21 minut a 16 vteřin.
V Pelhřimově se do ledové lázně po-

René Richter v zubech udržel vrták zapnuté vrtačky s výkonem 1 050 W, než se jí po
FOTO | P. LEMBERK
40 vteřinách spálil motor.
nořil i otužilec Petr Kocián. V proskleném boxu s téměř půltunou ledu vydržel neuvěřitelné 2 hodiny a 15 minut.

„Překonal tak dosavadní světový rekord
rakouského otužilce o víc než 5 minut,“
dodal Marek.
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LETNÍ KINO PŘÍBRAM

PROGRAM ČERVENEC–SRPEN
Červencové promítání od 21:30
PÁ – 3. 7. Bohemian Rhapsody

Srpnové promítání od 21:00
PÁ – 7. 8. Joker

Životopisný / Drama / Hudební
Velká Británie / USA, 2018, 134 min.
Nevhodný mládeži do 12 let

Krimi / Drama / Thriller
USA, 2019, 122 min.
Nepřístupné pro děti do 15 let

ÚT – 7. 7. Trabantem tam a zase zpátky

ÚT – 11. 8. V síti

Dokumentární / Road movie
Česko, 2019, 114 min.
Nevhodný mládeži do 12 let

PÁ – 10. 7. Avengers: Endgame
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy
USA, 2019, 182 min.
Nevhodný mládeži do 12 let

Dokumentární
Česko, 2020, 100 min.
Nepřístupné pro děti do 15 let

ÚT – 18. 8. Jumanji: Další level

PÁ – 3. 7. Pivo

divadelní představení / 19.00

NE – 12. 7. Krysáci a ztracený Ludvík /
Příběhy vodníka Česílka
PÁ – 17. 7. Divadlo za vodou - Zářivá
hvězda

ČT – 20. 8. Caveman

divadlo / 21.00

ÚT – 14. 7. Hlasování veřejnosti –
Komedie

PÁ – 21. 8. Hlasování veřejnosti – Český
ﬁlm

NE – 19. 7. Origami + Khoiba

PÁ – 24. 7. A�er: Polibek

ÚT – 25. 8. Gentlemani

ÚT – 28. 7. Upgrade

Více informací o programu a předprodeji vstupenek mkcpribram@pribram.eu. Změna programu vyhrazena.

Horor / Sci-Fi / Akční / Thriller
Austrálie / USA, 2018, 100 min.
Nepřístupné pro děti do 15 let

V případě nepříznivého počasí se vrací vstupenky.
Děti do 5 let mají vstup zdarma.
Vstupné předprodej 100 Kč, na místě 130 Kč.

ST – 19. 8. Cavewoman

divadelní představení Point s.r.o. / 20.00

SO – 18. 7. Divadlo za vodou - Zářivá
hvězda

Akční / Krimi
USA, 2019, 113 min.
Nepřístupné pro děti do 15 let

festival pohádek / 15.00 / 18.00

festival pohádek / 15.00 / 18.00

Akční / Dobrodružný / Komedie / Fantasy
USA, 2019, 123 min.
Mládeži přístupný

Drama / Romantický
USA, 2019, 106 min.
Nevhodný mládeži do 12 let

NE – 9. 8. Velká dobrodružství malého
brouka / Čtyřlístek a talisman moci

divadlo / 21.00

koncert / 19.00

SO – 25. 7. Taxmeni

divadelní představení Point s.r.o. / 20.00

SO – 22. 8. Midnight Scream
DJ´s night / 18.00

PÁ – 4. 9. Jak jsem vyhrál válku

divadelní představení Divadla A. Dvořáka Příbram /
21.00

SO – 19. 9. Příbramská ﬁlharmonie
trochu jinak

koncert / 19.00

koncert / 19.00

PÁ – 31. 7. Adéla Elbel a Arnošt
Frauenberg - MALEJ A VELKÁ

Změna programu vyhrazena.

Stand up comedy / 19.00

V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá / ruší.
Vstupenky: www.ticketportal.cz.
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Po pěti letech od doby,
kdy psychicky nemocný
muž pozabíjel osm lidí,
v přestavěné restauraci
Družba v Uherském
Brodě otevřeli horní
patro budovy.

Na místě šílené střelby

JANA FUKSOVÁ
ČR | Bývalá restaurace Družba u rušné
křižovatky a železničního přejezdu v
Uherském Brodě už zůstane jen ve vzpomínkách. Místo poznamenané obrovskou tragédií, kdy tu šílený muž střílel
do lidí, se úplně proměnilo.
Z celého patra budovy se staly kanceláře a událost z 24. února 2015 už tu nic
viditelného nepřipomíná.

„Do restaurace už by stejně
asi nikdo nechodil“
„Chtěli jsme, aby dům byl nenápadný a
ničím tu tragédii nepřipomínal,“ řekl
Miroslav Borák, jednatel firmy Borák
Development.
Proto zazdili původní vstup do restaurace, udělali nový v jiné části budovy,
kompletně předělali dispozici patra

Kromě nápisů podél chodníku před budovou už nic tragédii nepřipomíná.
a zbořili schodiště. „Vlastně jsme všechno udělali znovu a zůstaly jen nosné pilíře. Věřím, že jsme domu dali novou
duši a že sem lidé budou chodit rádi,“
dodal Borák.

Před pěti lety zemřelo v restauraci
Družba osm lidí. Nejtragičtější střelbu v
novodobých dějinách měl na svědomí
třiašedesátiletý psychicky nemocný
Zdeněk Kovář. Krátce po obědě vystou-

pal po širokém schodišti, přišel do restaurace a začal střílet. Na místě zůstalo
mrtvých sedm mužů a jedna žena ve
věku od 27 do 66 let. Pachatel pak zastřelil i sebe.

INZERCE

Doprava, logistika

Věda a výzkum
Odborný pracovník transferu technologií

Skladník 24 – 29.000 Kč
Skladník - obsluha míchacího centra

23 000 - 28 000 Kč / měsíc

Postdoctoral fellowship at Laboratory of Reproductive Biology

Warehouse manager

40 000 - 60 000 Kč / měsíc

Bioanalytici - zdravotnická laboratoř

Skladník/ manipulant (13. plat)

22 000 - 26 000 Kč / měsíc

Chemik-analytik

Více na www.jobdnes.cz

t í řídí í
í
Více na www.jobdnes.cz

Potravinářství a chemie

Řemesla, výroba

Pracovník farmaceutického průmyslu
Inženýr/ka do výroby v potravinářství

45 000 - 45 000 Kč / měsíc

Specialista validace
Operátor výroby v oblasti farmacie

25 000 Kč / měsíc

ů
Více na www.jobdnes.cz

20 000 Kč / měsíc
25 000 - 32 000 Kč / měsíc

i ý

Kč /

ě í

Vedoucí výrobní linky

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Seřizovač linky - junior

24 000 - 33 000 Kč / měsíc

Seřizovač výroby

23 000 - 29 000 Kč / měsíc

Mistr elektrodílny

40 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Internet v mobilu zdarma?
JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

Internet zdarma platí 30 dnů od aktivace SIM nebo dobití. Více o výhodách předplacené karty na www.mobil.cz
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nakonec vyrostly kanceláře
„Když jsem tady byl pár dní po neštěstí, působilo to pochopitelně strašně
stísněným dojmem a uvažoval jsem, co
bude s budovou v budoucnu. Jestli se ji
podaří proměnit tak, abychom z ní už necítili tu hrůzu, která se tady stala,“ líčí
senátor Patrik Kunčar, který byl v době
střelby starostou Brodu.
„Místní se hlavně báli, že tady znovu
bude restaurace, protože by do ní asi nikdo nechodil. Ale pocity, které jsem tehdy měl, jsou dnes pryč,“ dodal při nedávném slavnostním otevření Kunčar.
Město za necelý rok po události proměnilo prostranství před Družbou na decentní pietní místo. Cesta k proměně samotného patra s restaurací však byla delší. Uherskobrodská firma stála o budovu nacházející se v blízkosti dnešního
akvaparku už v roce 2004. S tehdejším
majitelem se ale nedomluvila a jednání
obnovila až po deseti letech, kdy se změnil vlastník.
„To, co se stalo o pár měsíců později,
narušilo naše vztahy a obě strany přemýšlely, jestli transakci dokončit. Nakonec jsme usoudili, že dům za nic nemůže a že budeme radši, když to uděláme
my jako brodští obyvatelé a vytvoříme
tady něco důstojného,“ popsal Miroslav
Borák. Architekti pro přestavbu navrhli
hned několik variant. Ve hře byla i doINZERCE

obyvatelé zvyklí a které zůstaly otevřené i po uzavření restaurace.
Celé patro pak bylo přestavěno na několik reprezentativních kanceláří. Polovina z nich bude sloužit firmě Borák Development, zbývající část nájemníkům.
Rekonstrukce stála 15 milionů korun.

15

Novému interiéru bývalé Družby požehnal i uherskobrodský děkan Stanislav Pavlica.
FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA
stavba jednoho až dvou pater, extravagantní úprava fasády a využití pro ambulance lékařů a služby. Nakonec se maji-

telé rozhodli pro nenápadné řešení, kdy
vyměnili okna a změnili barvu fasády.
V přízemí zůstaly obchody, na něž byli

milionů korun stála
rekonstrukce celého
patra objektu.

Novému prostoru požehnal uherskobrodský děkan Svatopluk Pavlica, který
před pěti lety působil ve funkci šternberského děkana na farnosti v Uničově.
„Před jednou hodinou odpoledne
jsem tehdy zaznamenal první zprávu
v médiích, že se tady stala tragedie. V té
chvíli jsem se spojil s tímto místem a
modlil jsem se. Za ty, kteří odešli z tohoto světa, i za ty, kteří si z této události
odnesli šrám, jenž si ponesou do konce
života. Chci do tohoto místa vnést boží
požehnání, milost i odpuštění,“ pronesl
Pavlica. Současné vedení Uherského
Brodu věří, že nová podoba budovy
dobře zapadne do okolí.
V budoucnu by nedaleko mělo například vzniknout nové venkovní koupaliště, které bude navazovat na krytý akvapark.
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Dvojčíslo Téma:
Revoluce v
léčbě migrény

R

ůžový ibalgin, nebo bílý paralen? Dva nejžádanější
volně prodejné léky na bolest hlavy. Až polovina z nás řeší
problém samoléčbou.
Jsou ale i jiné bolesti hlavy. Migréna. A další druhy bolesti, natolik intenzivní a často se opakující,
že to člověku brání normálně fungovat. Málokdo ví, že už existuje
účinná pomoc.
„S příchodem biologické léčby
nastává v léčbě bolesti hlavy revoluce,“ říká neuroložka MUDr. Jolana Marková, vedoucí Centra pro
diagnostiku a terapii bolestí hlavy
a primářka Neurologické kliniky
3. LF a Thomayerovy nemocnice.
Jak se dá nově vyzrát na migrénu, kterou trpí 1,2 milionu Čechů?

Čtěte v novém Téma, které vychází jako letní dvojčíslo.

INZERCE
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Jardu Jágra vyfotili s brunetkou
ČR | Hokejista Jaromír Jágr (48 let) si v
minulosti několikrát postěžoval, že ho
budou dávat dohromady s každou ženou, se kterou se objeví ve společnosti.
Po údajné aférce se slovenskou tenistkou Danielou Hantuchovou ho vyfotili
s bývalou modelkou Dominikou Branišovou (26).
Podle webu Expres.cz si hokejista a
modelka užívali ve Špindlerově Mlýně
a právě tam je vyfotili na akci, ze které
odešli spolu. Branišová, která se věnovala modelingu od 16 let, je nyní manažerkou v jednom podniku.
Jaromír Jágr se rozhodl své vztahy nekomentovat. „Dostal jsem se do fáze, že
už nic nevysvětluji. Nikomu nic neříkám, už se nebráním, ani o tom nepíšu.
Nechávám to být. Nechám ty lidi v tom
domnění. Mně to neubližuje, doufám,
že to neubližuje tomu druhému člověku. Ale abych někam šel, dennodenně
něco vysvětloval... Neřeším to,“ přiznal
letos v lednu, když se ho zeptali na údajný vztah s tenistkou Hantuchovou. „Až
někoho budu mít, nemám problém to někomu říct a sdílet to. Ale abych se bránil každému nesmyslu, to bych nic jiného nedělal.“
Zatím poslední oficiální partnerkou

hokejisty byla bývalá kadeřnice a finalistka České Miss 2012 Veronika Kopřivová, se kterou se dal dohromady v roce
2015. Několikrát o ní prohlásil, že zřejmě našel tu pravou. Nakonec jim jejich
vztah nevyšel a v polovině června 2019
se rozešli. Jágr předtím šest let chodil s
modelkou a moderátorkou Innou Puhajkovou. Krátký románek prožil s moderátorkou Lucií Borhyovou. Šest let byla
jeho partnerkou slovenská modelka Andrea Verešová. Před ní několik měsíců

Vlevo Jaromír Jágr s novým objevem Dominikou Branišovou. Vpravo se svou bývalou partnerkou Veronikou Kopřivovou. FOTO | PAVEL
DVOŘÁK, TILEN VAJT, MAREK NAVRÁTIL

chodil s moderátorkou Nikol Lenertovou. První oficiální dlouhodobou partnerkou Jaromíra Jágra byla modelka
Iva Kubelková. Dohromady se dali v
roce 1996 a chodili spolu necelé dva
roky.
(zar)

Středočeský kraj
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Oslaví století s harmonikou
V Hořovicích chystají
oslavy stého výročí
výroby harmonik a
heligonek ve městě. Lidé
se podívají do továrny
a čeká je také koncert.
MAREK KOČOVSKÝ
HOŘOVICE | Tak jako Kraslice mají
Amati, Hořovice se pyšní značkou Delicia. Tahací harmoniky se tam vyrábějí
už sto let. Začátek příběhu hudební dílny v podbrdském městečku má romantický nádech. Se zkušenostmi z pobytu
ve Vídni se právě před stoletím vrátil do
Čech Josef Kebrdle. Co se naučil v centru tehdejší monarchie, uplatnil ve svém
rodném hořovickém domě.
„Zpočátku vyráběl pouze dřevěné
díly jednořadých a dvouřadých heligonek a ty následně zasílal ke kompletaci
do Loun a Kraslic,“ vysvětluje Věra
Eschnerová z továrny na akordeony a
heligonky Delicia accordions s tím, že
celou harmoniku dokázali v hořovické
manufaktuře sestavit až po patnácti letech.

Od Kebrdleho ke Koutným
Rodina Kebrdlových pokračovala ve výrobě navzdory těžkým válečným
časům. Zastavilo ji až znárodnění, a tak
v roce 1948 přešla továrna pod státní
správu. Nejprve pod názvem Harmonika, od roku 1963 dostala jméno Delicia.
Melodia, Aida, ale také Carmen, Choral a Junior. Názvy ukrývají oblíbené

Nejen akordeony Delicia, ale také heligonky Hlaváček putují z Hořovic do
celého světa.
FOTO | ARCHIV DELICIA ACCORDIONS
modely šedesátých a sedmdesátých let.
Za vrchol hořovické produkce lze považovat osmdesátá léta, kdy továrnu
opouštělo až 30 000 nástrojů za rok. Většina putovala na zahraniční trhy.
Ne všechny nástroje z hořovické dílny ovšem potkalo to štěstí, že třeba dodnes baví hudbymilovné publikum. V
šedesátých letech bylo v Delicii vývojové oddělení, které vyrábělo mistrovské
nástroje. „Jedním z prototypů, který se
nikdy nedostal do sériové výroby, je
knoflíkové Maestro. Ručně bylo vyrobeno pár kusů. Nástroj zní dodnes krásně
a můžete jej vidět v našem muzeu harmonik v Hořovicích,“ láká vedení firmy
na svých facebookových stránkách k návštěvě.
Taje harmonikářského umu představili také na speciální akci. „S úspěchem

jsme uspořádali v loňském roce první
den otevřených dveří, kde si zájemci
mohli přehrát vystavené modely a projít
kompletní výrobu s odborným komentářem,“ říká Stanislava Koutná, která je
současnou výhradní majitelkou Delicia
accordions.
Jméno Koutný je už spjato s novodobou historií harmonik. Po návratu do
soukromých rukou v roce 1989 pokračovala výroba pod značkou Delicia. V
roce 2005 koupila firmu rodina Koutných.

Narozeniny s koncertem
Nástupci Josefa Kebrdleho, kteří drží
tradici harmonikářské výroby v Hořovicích, chystají stoleté výročí náležitě
oslavit. Na konec léta proto připravili

akci s názvem Delicia stoletá. Uskuteční se v sobotu 26. září.
Návštěvníci budou moci nahlédnout
do zákulisí tamní výroby. Od 9:00 do
12:00 se vydají na komentované prohlídky po areálu firmy Delicia. A nejenže jim osazenstvo podniku představí novinky, ale budou si nové harmoniky
moci rovněž vyzkoušet. Otevřené bude
také muzeum historických harmonik.
Oslavy se pak přesunou do Nádražní
ulice. V zahradě Společenského domu
Hořovice tam přítomné pobaví hráči na
akordeon. Na programu je vystoupení
akordeonových souborů základních
uměleckých škol z Kolína a Havlíčkova
Brodu, vystoupí heligonkáři ze Slovenska či Stanislav Samuel Raška se svou
cimbálovou muzikou MCS.

Odkaz na tradici a soutěž
A to není vše, kulatiny se promítnou i
do samotné produkce společnosti. „Připravili jsme unikátní výroční modely se
100 basy v levé ruce a novým logem,
které odkazuje na tradici výroby
v době, kdy se hořovické harmoniky těšily světovému věhlasu,“ upozorňuje
Stanislava Koutná.
Harmonikářskou tradici si Hořovičtí
každoročně připomínají rovněž soutěžní přehlídkou Hořovická heligonka.
Stejně jako v předchozích letech i na
nadcházejícím, 43. ročníku se podílí právě firma Delicia accordions. Zájemci o
umění hry založené na koordinaci obou
rukou a práci s měchem tak mohou do
Hořovic vyrazit už pár týdnů před avizovanými oslavami. Letošní Hořovická
heligonka se uskuteční v sobotu 15. srpna.
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Místo tří měsíců
jsme tady už osm let
„Jsme spolu desátým rokem a z toho
jsme v kladenské továrně LEGO osm
let. Práci nám doporučil kamarád,
který si to tady pochvaloval. Z našeho
města nás pak přijelo několik,
jedna kamarádka stále pracuje jako
koordinátorka. Plánovali jsme tady být
jen chvíli, tři měsíce. Ale zůstali jsme,
a ještě se tady nějakou dobu zdržíme,“
směje se Peter.
„Máme stabilní tým, jsem specialistkou
na lince a od začátku se mi nezměnila
ani vedoucí. Lidi jsou tady spokojení
a nemají proč odcházet,“ dodává Anička.

Peter a Anna

zaměstnanci kladenské továrny

Přidejte se k nám a začněte svůj LEGO® příběh
Pro více informací se nám ozvěte na 800 111 119 nebo prace@LEGO.com

Francouzský spisovatel Tristan Bernard: Mládí je krásná věc. Ne protože dovoluje dělat hlouposti, ale protože ...

Tajenka: ...dává čas je napravit.

INZERCE

499 990 Kč*

Již od
Hyundai prémie 70

000 Kč

Ať už se vydáte kamkoli:
• maximální pohodlí vám zajistí bohatá výbava vč. dvouzónové
klimatizace, tmavých zadních skel a bezklíčového vstupu

HYUNDAI LOUWMAN

• zvlášť náročné povahy ocení zvýhodněný paket Tech s předními
Bi-LED světly, 8“ navigací či elektrickými 5. dveřmi
• každého pak potěší zvýhodnění 50 % na automatickou
převodovku DCT a nižší ceny
dieselových motorů

* Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu.
Hyundai TUCSON - kombinovaná spotřeba: 4,2–7,8 l/100 km, emise CO2: 110–179 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

Tyto benefity platí
pro všechny modely
Hyundai.

Střední Čechy západ
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K Rytířům se připojil Jiří Burger
Bývalý reprezentační
útočník Jiří Burger se
stal novým asistentem
trenéra u kladenských
hokejistů.
PETR GEJZA
KLADNO | Skvělá zpráva pro kladenské hokejisty. Nově schválený model
extraligy jim po sestupu umožňuje snadnější návrat po letošním sestupu. Stačí
k tomu jediné. Celkově vyhrát první
ligu.
Její vítěz získá postup do extraligy,
a to přímo, bez nutnosti absolvovat ošidnou baráž.
Kladenským Rytířům bude ke splnění cíle pomáhat i čerstvá posila realizačního týmu. Hlavnímu trenérovi Davidu
Čermákovi bude nově dělat asistenta
Jiří Burger.
„Po konci hráčské dráhy jsem chtěl
u hokeje zůstat a byl jsem rád, že jsem
mohl hned po kariéře nastoupit ke kladenským osmákům, které jsem trénoval
společně s Radkem Gardoněm. Trénovat mládež mě bavilo a naplňovalo. Vůbec jsem nečekal, že tak brzy dostanu
nabídku od některého ze seniorských
mužstev, abych je začal trénovat,“ popsala své prvotní pocity nová tvář u kladenského A týmu.
Burger je kladenský odchovanec, ale
většinu kariéry odehrál jinde. V posledních letech byl hlavní tváří extraligových Vítkovic.
Když tam skončil, stihl ještě ve veteránském věku jednu sezonu v dresu RyINZERCE

Jiří Burger je kladenský odchovanec, ale většinu kariéry odehrál jinde. V posledních letech byl hlavní tváří extraligových Vítkovic.
FOTO | ARCHIV MAFRA
tířů, které vedl v první lize jako kapitán.
Pak se začal věnovat trénování mládeže, odkud byl nyní převelen k áčku.
„Byl jsem překvapený, že tato nabídka přišla, ale jsem za ni moc rád,“ pochvaluje si bývalý reprezentant. „Má
role bude o tom, abych předal své zkušenosti mladým klukům, kterých je teď
v A týmu hodně.“
Druhým asistentem u mužstva Rytířů
zůstává Jan Kregl, který zároveň působí
v klubu jako generální manažer mláde-

že. K ní se od seniorů natrvalo přemístil
další kouč Jindřich Lidický. Kladenský
realizační tým pro prvoligovou sezonu
doplňují ještě kondiční trenér Michael
Obrtel a expert pro přípravu brankářů
a videokouč v jedné osobě Radek Jirátko.
„S týmem jsem už pár týdnů a musím
říci, že v kabině panuje velmi dobrá atmosféra. Kluci hodně makají a trenér
má z jejich přístupu parádní pocit. I proto se mezi nimi cítím komfortně a do-

konce si myslím, že jsem díky nim omládl,“ usmívá se Jiří Burger. Jeho svěřencům nyní pomalu končí letní příprava
na suchu a čeká je několik týdnů volna.
V druhé polovině července už půjdou
na led a čekají je také první dva přípravné zápasy proti Ústí nad Labem. „Nejtěžší přípravné duely nám v rámci Generali Česká Cupu nabídne konfrontace se
Spartou, Plzní a budějovickým Motorem. Dále hrajeme se Slavií a německým Landshutem,“ uzavřel Burger.

Otevírá
á
áme
po celkové rekonstrukci 8. června
Nov
vé
é pokoje,
k
nové
é jídelny,
íd l nové
é restaurace a b
bary
Relaxační víkendové a týdenní pobyty
Vánoční a silvestrovské pobyty

TŘEBOŇSKÉ LÁZNĚ:

Info a rezervace:
Tel.: 384 754 555 / rezervace@berta.cz

PŘIJEĎTE,
OTEVÍRÁME...
Tradice slatinného lázeňství, kvalitní péče,
příjemné prostředí, bohatá kultura, to je
přesně ten tip na Vaši letošní dovolenou.
Speciální nabídky a akční pobyty na
www.laznetrebon.cz

L
Lázně
Aurora otevřeny od 25. května
Relaxační víkendové a týdenní pobyty
Wellnesscentrum Aqua viva
Vánoční a silvestrovské pobyty
LÁZNĚ TŘEBOŇ
POHLADÍ TĚLO I DUŠI…

Info a rezervace:
Tel.: 384 750 555 / rezervace@aurora.cz

