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ZVÝHODNĚNÉ VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI!
 Diváci bez omezení
 Vstup do paddocku v ceně
 Do 18 let zdarma
ONLINE předprodej sputěn na www.autodrom-most.cz

100 Kč kreditu navíc
ke každé SIM MOBIL.CZ

Bonusový kupón 100 Kč platí pouze při zakoupení nové SIM na
jedné z poboček České pošty, a.s. od 1. 6. 2022 do 31. 6. 2022.
Více o předplacené kartě na www.mobil.cz

Karel
Heřmánek ml.
Facky,
které jsme
v divadle
dostali,
nás obrnily
24. 6. 2022
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Průmyslové skvosty

Zájemci si mohli prohlédnout provozy vodárny i bývalé doly na Plzeňsku

NEJLEPŠÍ VÝČEPNÍ JE Z PLZNĚ

Titul Master Bartender
získal Ondřej Rozsypal

...str. 4

ROK OD TORNÁDA

Jak se jih Moravy vyrovnal
s přírodní pohromou ...str. 8 a 9

V rámci festivalu Industry Open se konaly komentované prohlídky také v plzeňské vodárně. Veřejnost si zde mohla
prohlédnout i rybí sádky.
FOTO | MILENA SOJKOVÁ
LADISLAV VAINDL
PLZEŇSKÝ KRAJ | Seznámit se s průmyslovými areály Plzeňska měli možnost účastníci festivalu Industry Open,
který se konal o víkendu. Připraven byl
zajímavý program, do nějž patřila i procházka kolem areálu Škodových závodů. Zájemci se během cesty z Domažlické ulice kolem I. brány až k V. bráně dozvěděli informace o historii i současnosti Škodovky.
Uskutečnily se také vyjížďky historickým autobusem Škoda 706 RTO. Ta
první mířila na Nýřansko a zahrnovala
výklad průvodce o těžbě uhlí v této oblasti.
Hlavním cílem bylo Hornické muzeum ve Zbůchu, kde si návštěvníci prohlédli maketu štoly a těžní věže. Další

okruh zavedl návštěvníky ke kaolinovému dolu v Kaznějově. Cílem byla Nevřeň, kde účastníci absolvovali komentovanou prohlídku bývalého hlubinného kaolinového dolu.
V Nevřeni byl v sobotu připraven i
doprovodný program, prohlídky byly
ozvláštněné audiovizuálními efekty, jarmarkem a dílnami pro děti.
Lidé se podívali také do trolejbusového a autobusového depa na Karlově
nebo do budovy Plzeňských městských
dopravních podniků na Denisově nábřeží, kde mohli vidět měnírnu a malou
vodní elektrárnu, jež letos slaví 100 let
provozu.
Speciální prohlídky připravil Plzeňský Prazdroj, účastníci během nich navštívili jednu z dominant pivovaru, vodárenskou věž. Do Starého Plzence se

zájemci vydali na komentované prohlídky výroby Bohemia Sekt zaměřené na
exkluzivní sekt Louis Girardot, který
také během prohlídky ochutnali.
Zajímavé informace o industriálním
bohatství v regionu jsou k dispozici na
webu www.industryopen.cz, který slouží také jako průvodce po industriálních
místech a zajímavostech v Plzni a Plzeňském kraji a poskytuje mnoho tipů na
výlety i mimo festival. „Na webu zájemci najdou tradiční turistické cíle, kterými jsou plzeňské pivovary, tematická
muzea nebo technické památky. Zapálení fanoušci industriálu tam objeví spoustu dalších tipů na místa, která třeba nejsou obecně známá, ale stojí za to je objevit,“ doplnila Alena Fialová, manažerka festivalu z pořádající organizace Plzeň-Turismus.

HELENA VONDRÁČKOVÁ SLAVÍ 75

Jiné tváře slavné zpěvačky:
film, dabing i fotbal
...str. 10

SEZONA TŘEŠNÍ VRCHOLÍ

Připravte si z nich zákusky
nebo ledovou polévku ...str. 14
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Výčepním roku je Plzeňan

Prestižní klání Pilsner Urquell Master Bartender v letošním roce vyhrál Ondřej Rozsypal z Šenku Lékárna

V5plus2

byli ve druhém kole hodnoceni formou
mystery shoppingu, tedy tajné návštěvy
přímo v podniku, kde působí. Jejich práci, umění načepovat skvělé pivo i přístup k hostům tak otestoval anonymní
komisař.
„Skutečný mistr musí umět dokonale
načepovat pivo, to je základ. To, co odlišuje ty nejlepší, je umění vytvořit z návštěvy hospody výjimečný zážitek, za
kterým se budou hosté rádi vracet. To
považujeme za klíčové pro další úspěšný rozvoj výjimečné české pivní kultury,“ vysvětluje Václav Berka.

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

LADISLAV VAINDL
PLZEŇSKÝ KRAJ | Nejlepší výčepní v
České republice je ze západních Čech.
Vítězem 16. ročníku soutěže Pilsner
Urquell Master Bartender se stal Ondřej
Rozsypal z plzeňské restaurace Šenk Lékárna. Prestižního klání, které dlouhodobě podporuje rozvoj české pivní kultury
a zvyšuje kvalitu čepovaného piva, se letos zúčastnilo 225 výčepních plzeňského ležáku z celé republiky. Čtvrtinu z
nich tvořily ženy.
Ocenění Výčepní legenda převzal za
celoživotní práci Petr Zabilka z restaurace Demínka a do exkluzivního klubu
Honorary Connoisseur Pilsner Urquell
vstoupil dlouholetý fotbalový reprezentant Vladimír Šmicer.
Dvacet finalistů z celé České republiky se utkalo v prostorách plzeňského pivovaru. Soutěžící měli za úkol nejen
předvést své mistrovství - dokonale načepovat zlatý ležák, ale také prokázat
špičkové znalosti o pivu, jeho výrobě a
historii. Museli rovněž ukázat své komunikační dovednosti, které jsou pro výčepní nezbytné.
„Ocenění je pro mě velká pocta, moc
si ho vážím. Rád bych také poděkoval

Pivní kulturu bude šířit i
vítěz fotbalové Ligy mistrů

INZERCE

AUKCE NEMOVITOSTÍ
ZDARMA
Prodejte Vaši nemovitost
(byt, dům, pozemek)
za nejvyšší možnou cenu
formou elektronické aukce
nebo dražby přes největšího
dražebníka v ČR
JURIS REAL Dražby a.s.
s databází 100 000
registrovaných,
poptávajících klientů.

800 22 33 88
www.prodejtojinak.cz

Prestižní klání výčepních plzeňského piva tentokrát vyhrál Ondřej Rozsypal
z plzeňského Šenku Lékárna.
FOTO | ARCHIV PUMB
svým kolegům ze společnosti Hospodská za úžasnou podporu, bez nich by to
nešlo! Do budoucna mám v plánu pokračovat v další propagaci české pivní kultury, chci se ještě více zapojit do šíření
povědomí o správném čepování piva i
péči o něj. Věřím, že mi k tomu titul pomůže,“ říká Ondřej Rozsypal.
První kolo soutěže v podobě on-line
vědomostního testu přilákalo nové tváře – více než 90 procent přihlášených se
souboje účastnilo poprvé, nově se zapo-

jilo také 75 procent provozoven. „Je vidět, že hospod a restaurací, kde skvěle
pečují o pivo, přibývá a jejich kvalita se
zlepšuje. A ty nejlepší pak vysílají své
zástupce, aby se utkali o titul Pilsner
Urquell Master Bartender,“ říká emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje a
předseda odborné poroty Václav Berka.
On-line testem, ve kterém bylo třeba
prokázat své znalosti z historie pivovarnictví, výroby a péče o pivo, prošla jen
třetina ze všech přihlášených. Ti pak

Pilsner Urquell také každoročně oceňuje profesionály, kteří pivu zasvětili celý
svůj pracovní život. Do pomyslné síně
slávy s titulem Výčepní legenda letos zaslouženě vstoupil Petr Zabilka z vyhlášené pražské restaurace Demínka, který
se profesi výčepního s láskou a nadšením věnuje už od 90. let. „Mezi kolegy
jsem známý svou posedlostí čistotou, ať
už jde o pivní trubky, sklo nebo samotný výčep. V Demínce jsem už více než
15 let a ani tady to není jiné. Jsem přesvědčený, že plzeň si takovou péči zaslouží,“ přibližuje Petr Zabilka.
Součástí slavnostního předávání cen
bylo i udělení čestného titulu Honorary
Connoisseur určeného pro významné
osobnosti, které se dlouhodobě podílí
na podpoře a šíření věhlasu piva Pilsner
Urquell doma i v zahraničí.
Letos ho získal Vladimír Šmicer,
dlouholetý fotbalový reprezentant, stříbrný medailista z mistrovství Evropy,
který s Liverpoolem vyhrál nejslavnější
klubovou soutěž Ligu mistrů. „Je pro
mě ctí, že jsem byl přijat do prestižního
klubu příznivců Pilsner Urquell vedle takových osobností jako Zdeněk Svěrák,
Václav Havel, Miloš Forman nebo Karel Gott. Plzeňský ležák si dám vždy s
chutí a jako ambasador značky budu rád
dál šířit zaslouženou slávu českého pivního zlata,“ říká nový Honorary Connoisseur Vladimír Šmicer.
Prestižní soutěž Pilsner Urquell Master Bartender je určená výčepním, barmankám a barmanům, kteří mají společné nadšení pro plzeňský ležák a svou
práci dělají s radostí a láskou k pivu i k
lidem. Cílem soutěže je nejen ocenění
výčepních a jejich náročné práce, ale
také vzdělávání pivní veřejnosti, zvyšování kvality čepování piva i rozvoj pivní komunity a kultury.
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Zchátralý činžák vyzdobil
umělec malbou spícího dítěte
Malíř Chemis, který
upozorňuje na sociální
témata, má dílo v Plzni.
LADISLAV VAINDL
PLZEŇ | Spící dítě přikryté místo deky
odloupávající se fasádou domu. Taková
malba zdobí od minulého týdne nechvalně proslulý objekt na Jateční třídě v Plzni. Budova je totiž zapojena do třetího
ročníku festivalu streetartového festivalu Wallz, který v současnosti ve městě
probíhá.
Nabídku na vytvoření díla přijal jeden z nejlepších českých umělců ve stylu pouličního umění Dmitrij Proskin
známý pod pseudonymem Chemis.
„Když mě na festival pozvali, poslali
rovnou fotografii tohoto domu a jeho
stručnou historii. Zeptali se, jestli mám
o tuhle zeď zájem. Podíval jsem se na
kondici domu a jeho příběh a říkal jsem
si, že by se na koncept malby hodil,“
říká Chemis.
Osloven byl poměrně brzy, takže měl
dost času na vymyšlení nápadu. „Bylo
to tak týden dva. Pak dva dny na návrh,
udělání skici a tu pak na místě upravit
přímo podle potřeby zdi,“ dodává. Do
své malby zakomponoval i oprýskanou
zeď. „Říkal jsem si, že by se dala přímo
do díla využít. Napadlo mě, že by se
mohla fasáda loupat a tím dítě přikrýt.
Tahle věc se hodí k domu, k ochraně
pro nízkopříjmové rodiny, které musí v
těchto podmínkách vychovávat děti. Domov poskytuje bezpečí a to jsem chtěl
znázornit,“ vysvětluje umělec kazachstánského původu, který ve své tvorbě často odráží sociální tematiku. „Dá
se říct, že tenhle dům mi do koncepce
sednul,“ doplňuje.
Několikadenní práce ve velké výšce
a vedru mu prý zas tolik nevadila. „Já
jsem zvyklý, nevidím v tom problém,
ani počasí nevadí. Je lepší, když je vedro, než kdyby pršelo. A pokud tvorba
člověka baví, je jedno, v jakých podmínkách dělá. Když tvoříte s radostí, vždycky vás to baví. Je pravda, že v tomhle
případě na mě čekaly různé výzvy. Nějakou fasádu jsem musel dohodit, něco
zase odsekat, pracoval jsem se sbíječkou. Bylo to náročné a úmorné, ale nutné, aby byl výsledek takový, jaký byl
záměr. Je to poprvé, co jsem musel při
malování zeď modifikovat. Bylo to zajímavé, ale nevím, zda bych chtěl něco
podobného opakovat. Každopádně bylo
mým záměrem, aby vše vypadalo, jak
jsem si představoval,“ podotýká Chemis, který do Plzně zavítal poprvé. „Od
pondělí jsem byl jenom u zdi, moc jsem

Streetartový umělec Dmitrij Proskin známý pod přezdívkou Chemis v Plzni vymaloval kontroverzní činžovní dům na
Jateční třídě. Vyzdobil ho dílem zpodobňujícím spící dítě.
FOTO | LADISLAV VAINDL
toho neviděl. Lokalit, kde by se dalo tvořit, je tady mraky, ale konkrétně o žádné
nemůžu mluvit, protože jsem neměl čas
udělat si nějakou prohlídku města. Místní festival je rozhodně skvěle organizačně zvládnutý, úplně bez problémů a dá
se říct, že je na světové úrovni. Objíždím akce v různých zemích, takže
mohu porovnávat,“ doplnil.
Budova na Jateční, kterou si někteří
Plzeňané překřtili na Dům hrůzy, půjde
s největší pravděpodobností během několika let k zemi. Ustoupí totiž plánovanému Východnímu okruhu. Ani fakt, že
malba na objektu nevydrží na dlouho,
umělci příliš nevadí. „Lidé mi říkali,
jestli není škoda, že maluji právě na tenhle dům, když se bude bourat. Podle mě
to ale má smysl. Umění má promlouvat.
Kdybych to samé udělal třeba na nějaké
garáži, tak i kdyby tam zůstala napořád,
bude dílu chybět pointa. Nevadí mi, že
dům zbourají. Do té doby si lidé mohou
malbu prohlédnout a zamyslet se nad
ní. A třeba i nad faktem, že věci jsou pomíjivé,“ konstatuje Proskin. Ten má na
svém kontě celou řadu počinů po celé
České republice nebo v zahraničí, o
nichž se bouřlivě diskutuje. To je třeba
případ plačícího prezidenta Masaryka v

Olomouci nebo obraz ženy potápěčky,
která přestřihává záchranný kruh utečencům na jedné z pražských fasád.
Zatím posledním dílem, kterým na
sebe Chemis výrazně upozornil, byla
malba holčičky pod ukrajinskou vlajkou, která chrání Krtečka, Mickey Mouse, včelku Máju a další pohádkové postavičky. Obraz je k vidění na domě v
pražské Mojmírově ulici. „Když něco
maluji, nemám žádná očekávání a není
cílem, aby to budilo nějaký rozruch.
Chci pouze vyjádřit svůj názor. Za ohlasy jsem rád. V tomhle případě hlavně za
ty ze strany ukrajinské veřejnosti. Ukrajinci tam jezdí, fotí si to a snímky posílají domů. Píšou mi a děkují. Podařilo se
nám vybrat čtvrt milionu na pomoc
ukrajinským dětem, které jsou v České
republice. Udělali jsme volnočasové
kroužky, kam mohou chodit zadarmo,“
dodává umělec, který začínal na české
graffiti scéně. „Už jsem si zvykl, že lidé
streetart často pořád berou jako projev
vandalismu. Typické jsou řeči lidí, kteří
jdou kolem a říkají: tohle se mi libí, ale
ty čmáranice všude, za to bych jim zlámal ruce. Já jim to odkývám, ale myslím si své. Kdyby nebylo čmáranic, nejsou ani hezké obrázky. K nim se člo-

Tadas Šimkus z Litvy tvořil v Korandově ulici. FOTO | P. ERET, MAFRA
věk musí propracovat. Bez těch čmáranic to nejde," sděluje Chemis. V Plzni v
předchozích dnech tvořilo v rámci festivalu Wallz dalších devět umělců nejen
z České republiky. Zaměřili se například na zeď v prostoru jedné z náplavek,
podchodu nebo domu v Božkovské ulici.
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Od cejchu syna slavného táty
jsem se odstřihl až v New Yorku
Už rok a půl vede se svým mladším bratrem Divadlo
Bez zábradlí, první soukromé divadlo v Česku, které
v roce 1990 založili jeho rodiče Hana a Karel. Ve svých
33 letech toho Karel Heřmánek ml. stihl hodně. Hrát
v populárních seriálech nebo dva roky žít v New Yorku
a živit se tam třeba rozvážením jídla. „Je to rychlé
a vlastně i drsné město, lidé tam žijí přítomností, nemají
čas řešit nějaké velké plány. To mi vyhovovalo,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Karel Heřmánek ml. tvrdí, že facky,
které jako divadelník dostal v době covidu, jej obrnily i na současné časy, kdy lidé
kvůli inflaci šetří na kultuře. „Holt to ještě
asi bude chvilku trvat, než se lidé nějak
otřepou a vrátí se do divadelních hledišť,“
přemítá spoluředitel nejstaršího porevolučního soukromého divadla v Česku – Divadla Bez zábradlí.
Co se vám za ten poslední rok a půl
v divadle povedlo?
Už je to rok a půl? Vidíte, jak to letí! Převzali jsme ho s bratrem v lednu 2021.
A zrovna jsme to chytli v covidu. Naši rodiče už to dělali strašně dlouho a chtěli si
od toho odpočinout. A teď zpětně musím
říct, že je dobře, že to udělali. Ono kdyby
ještě museli po těch 30 letech řešit problémy, které jsou dnes, tak si myslím, že už
by to tu zapálili. (smích)
Co to pro vás a bratra znamená?
Je to pro nás závazek. Skočili jsme
do toho rovnýma nohama. Samozřejmě
s tím, že na nás rodiče občas mrknou, pora-

Karel Heřmánek ml.

Narodil se 3. března 1989 v Praze.
Herectví studoval na pražské DAMU
a na The Lee Strasberg Theatre and Film
Institute v New Yorku.
■ Jeho otcem je slavný herec a divadelní
principál Karel Heřmánek, matkou bývalá
hlasatelka Hana Heřmánková. Má dva
bratry, Josefa a Františka, a dvě nevlastní
sestry, Karolínu a Kristýnu.
■ Diváci ho znají především z televizních filmů
Zločin v Polné, Zátopek nebo Případ dvou
manželek a seriálů Ordinace v růžové
zahradě, Hlava Medúzy, Božena či Anatomie
života.
■ V roce 2015 se oženil s herečkou Nikol
Kouklovou.
■ Vloni jemu a bratrovi Josefovi předal Karel
Heřmánek st. řízení Divadla Bez zábradlí.
■
■

dí. I když akutní to bylo spíše ze začátku.
Teď už je to víceméně na nás, ale když se
potřebujeme zeptat, tak se zeptáme. Je to
trochu metoda pokus–omyl. Ale učíme se,
a myslím, že je to paradoxně dobře. Protože když to teď dáme, tak už se bude blýskat jen na lepší časy, mělo by to být dobrý.
Máte ještě třetího bratra, ten do toho
nechtěl jít?
Nechtěl. Je mu 21 let a stále ještě
studuje. Navíc v Londýně, takže toho má hodně. Nicméně
když je tady, tak si ho
vždycky nějak ukradneme
a zapřáhneme ho také.
Takže jste takoví Tři
bratři?
Ano, já jsem nejstarší bratr Karel, Pepa je o 15 měsíců mladší a „pískle“
František je ode mě
o 12 let.

Jak máte to vedení divadla s bratrem
rozdělené?
Chvíli nám trvalo, než jsme si našli každý
to svoje. Bratr se stal nakonec takovým
tím skutečným ředitelem divadla. Má tam
svoji pěknou ředitelskou kancelář. Já jsem
spíše umělecký ředitel. Mám na starosti
to, co se dole připravuje, repertoár, komunikaci s herci a dalšími lidmi, kteří se kolem představení pohybují.
V divadle s vámi pracuje i vaše žena
Nikol…
Dá se říct, že jsme zapřáhli celou rodinu.
Nikol je opravdu poklad. Chystá nám různé návrhy, pořádá malé festivaly, dobročinné akce, bez ní bychom se nikam nepohnuli. Je to fajn, když se člověk může
na někoho spolehnout.

Ještě máte dvě sestry, ty se také nějak zapojují do uměleckého života?
Karolína a Kristýna jsou z tatínkova prvního manželství. Umělecké nadání určitě
mají, ale neživí se tím. I když Kája, ta nejstarší, ta svým způsobem ano. Dělala uměleckou školu v Amsterdamu, velice
prestižní, a organizovala potom zajímavé
výstavy, spíše takové prostorové umění.
To už teď nedělá, nicméně s manželem vyrábí na zakázku nábytek do studií. Kristýnka normálně pracuje, ale jako koníčka má
svoji kapelu, kde zpívá.
Kde berete nápady na nová představení?
Vždycky hledáme nějaký zajímavý text,
chtěli bychom najít právě teď něco veselejšího, komedii. Lidé to mají rádi, starostí
a problémů okolo je přeci jen teď nějak
moc. Proto se rozhlížíme po něčem příjemném, vtipném, na odreagování. Musí to
mít ale nějakou jiskru! A s nápady za námi
chodí samozřejmě i kolegové, přátelé.
Tomu se nebráníme, když někdo bude mít
tip na dobrou hru, rádi se do toho pustíme.
Vraťme se k provozu divadla. Co bylo
za tu poslední dobu nejtěžší?
Asi vydržet. Ono to zní možná až trochu
negativně, ale byly to nervy, byl to neuvěřitelný tlak. Cítíme zodpovědnost za naše
diváky, za naše herce a samozřejmě nechceme udělat ostudu svým rodičům. Tahle doba covidová byla celkem nepříjemná, pracovat s tím, že se každé druhé představení ruší, to není nic, v čem by chtěl člověk dlouhodobě fungovat.

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA
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Jak to máte s návštěvností divadla
teď?
Samozřejmě, že diváci začali chodit, za to
díky! Ale určitě ne tak jako dřív. Má to jistě více důvodů. Lidé teď holt potřebují šetřit a je to naprosto pochopitelné, že v tomhle období kultura vždycky dostane
za uši. Když je krize, tak se kultura odsune. Ale také se těmi dvěma lety změnilo
chování návštěvníků obecně. Jsou doma,
mají Netflix – já ho mám samozřejmě
také, takže je to jiné. Je to vlastně jednodušší. Holt to ještě asi bude chvilku trvat,
než se lidé nějak otřepou a vrátí se.
Přijali vás jako ředitele herci a další
personál divadla bez problémů?
Přiznávám, že to není úplně lehká pozice,
ale těmi fackami, co jsme dostávali, se člověk trochu obrní. Musel jsem si zvyknout
říkat i nepříjemné věci, které občas nechci
říkat. Je to situace, která je pro mě i pro
bratra úplně nová. Tohle jsme neměli
na starosti, my jsme nebyli manažeři, já
jsem vystudoval DAMU, a tudíž jsem byl
herec, ten, komu se říká, co bude hrát. Teď
se ta pozice trochu změnila. Já musím
říkat, kde má kdo být, a obhajovat rozhodnutí, která udělám. To už je něco jiného.
A potom je ještě složitější, když jsem
mezi nimi. To mě nejvíc žere, to je někdy
cítit, že ta atmosféra je trochu jiná.
Máte tedy kromě vedení souboru čas
i na hraní?
Jak jsme si to s bratrem rozdělili, tak mám
samozřejmě více času se věnovat tomu,
co mě baví, což je herectví. V našem divadle teď momentálně účinkuju v pěti hrách,
hraju zhruba deset až dvanáct představení
za měsíc. A měl bych být součástí jednoho filmového projektu, který mám dělat
od Nového roku. Na to se hodně těším.
A pro tatínka nechystáte ještě nějakou hru?
Máme to v plánu, chystáme něco nového

Karel Heřmánek st. a jeho žena Hana předali řízení Divadla Bez zábradlí synům Karlovi a Josefovi
před rokem a půl. Oběma bratrům vydatně pomáhá manželka Karla Heřmánka ml. Nikol.
FOTO | ARCHIV MAFRA A LENKA HATAŠOVÁ/iDNES.cz

a chceme, aby toho byl součástí. Ale zatím exceluje ve skvělém přestavení Jistě,
pane premiére! To je nadčasová hra, kterou máme na repertoáru už osm let, a pořád má divákům co říct. Určitě nadchne téměř každého, obzvláště ty, co znají britský seriál Jistě, pane ministře. Všechno se
tam točí kolem politiky a je zajímavé, jak
v každém období rezonují jiné pasáže hry.
Je to velmi vtipné a milé představení.
Lucifer vašeho otce v pohádce S čerty
nejsou žerty se stal kultovní postavou. Vnímal jste to jako dítě, že máte
slavného tatínka?
Určitě. Vyrostl jsem na této pohádce stejně jako všichni ostatní. Není tady moc pohádek, které by zůstaly v srdcích diváků
a ti se na ně těšili rok co rok. Ještě třeba Popelka… Jednou se mi dokonce poštěstilo
zahrát si prince v divadelní pohádce Tři
oříšky pro Popelku. A skutečný princ pan
Trávníček mi tam hrál krále. Bylo to nádherné představení, i dva koně jsme tam
měli, s kočárem, holoubci tam lítali i pejsci běhali…

Pomáhá to známé jméno?
Když vyrůstáte v divadle a rodiče jsou herci, tak to už tak nějak berete. Ale na základce to bylo trochu zlý, vyslechl jsem si
často věty typu: Nemysli si, že když máš
slavnýho tatínka, že se z tebe po... Někdo
měl holt tátu doktora nebo právníka a já
jsem měl tatínka v televizi. Sám v sobě
jsem si to pak řešil, když jsem byl na vysoké škole. Ani ne tak z důvodu, že bych se
cítil kvůli tátovi někam tlačený, spíš jsem
se s tátou vnitřně srovnával. Ten tlak,
když jsem někam přišel a slyšel: „Koukejte, Heřmánek, co nám asi ukáže…“ To mi
bylo nepříjemné. Časem jsem to hodil
za hlavu, jinak to ani nejde udělat. To vám
řekne asi většina dětí slavných rodičů. Naposledy jsem to řešil možná před více než
deseti lety. Trochu jsem se od toho očistil
i díky tomu, že jsme s manželkou odjeli
na dva roky do zahraničí a byli jsme tak
od všeho odstřihnutí.
Kam jste odcestovali?
Byli jsme dva roky v New Yorku a bylo to
tam krásné. New York je tak specifické
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MASÁŽNÍ TRENAŽÉR
BORISE TICHANOVSKÉHO „JEŽEK”
•
•
•

působením na biologicky aktivní body podél páteře
aktivizuje a léčí vnitřní orgány
tvar ohybu křídel uvolňuje a protahuje páteř
plně respektuje přirozené anatomické vlastnosti člověka

Více informací o tibetské medicíně EPAM
najdete na www.epam.eu, tel.: 603 923 123

město, nikde jinde takové není. Jak se správně říká, je to Babylon na řece Hudson. Je
tam šílené množství lidí z celého světa, kteří se tam různě míjejí a potkávají. Tam to
člověka tak pohltí, dostane se do takového
kolotoče, musí někde pracovat, aby se uživil, ale žije to tam. Pracovali jsme tam, rozvážel jsem třeba jídlo. Je to výborná zkušenost, doporučil bych ji všem. Musím říct,
že ty dva roky hrozně rychle utekly.
Chtěl byste v Americe žít natrvalo?
Měli jsme štěstí, že jsme projeli velkou
část Ameriky, takže jsme si ji užili
ze všech stran. Ale návrat domů je vždycky krásný. Tady má člověk kořeny a rodinu. New York je strašně rychlý a vlastně
i drsný, ale lidé tam žijí přítomností, co
mají teď, tak berou a jdou dál. Nemají
moc čas se zastavovat a řešit, co bude, mít
nějaké velké plány. Tady v Česku je to
klidné, pro rodinu s dětmi ideální. Nicméně mi ta jejich kultura tam ohromně vyhovovala, takže na to rád vzpomínám. Chtěli
bychom se tam s Nikol zase vrátit. I kdyby to mělo být jen na pět dní.
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Rok po tornádu

FOTO | SHUTTERSTOCK

Loňská větrná destrukce jihu Moravy probudila
v lidech strach z počasí, ale zároveň obrovskou sílu.
Obojí přetrvává dodnes. „Neřešíme prkotiny, víme,
jak lehce může člověk přijít o život,“ říkají.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Byly to scény, které lidé ze střední
Evropy znají spíše z televizního zpravodajství z USA. Tornádo, jež se vloni
24. června prohnalo několika jihomoravskými obcemi, po sobě zanechalo nebývalé škody. A hlavně šest mrtvých a na sto
zraněných. Nejen obyvatelé tehdy nejvíce
zasažených míst – tedy Moravské Nové
Vsi, Mikulčic, Hrušek, Lužice a části Hodonína Bažantnice a Pánova – jsou i rok
po katastrofě z každé větší bouřky velmi
nervózní. Příkladem je smršť s menším
tornádem, která před několika dny zasáhla blízký Lanžhot. Na hrůzy a destrukci,
jež dokážou větrné síly způsobit, nejsou
obyvatelé Česka zkrátka zvyklí. Dodnes.
„Mezi lidmi je cítit strach, všichni
mají loňské tornádo čerstvě v paměti.
Když se to znenadání zvedlo a spustil se
déšť, který padal vodorovně, všichni se
dívali s hrůzou v očích,“ popisuje reakci
na nedávnou průtrž bývalý starosta
Lanžhota František Hrnčíř. „Lidem se samozřejmě vybavilo, co bylo před rokem.
Teď mají strach při každé bouřce. Nedá
se na to nijak připravit, už vždy mezi
nimi budou obavy,“ podotýká.
Trauma poznamenalo také děti. „Jeden člověk mi vyprávěl, že děti byly
a jsou naučené, že vždy v případě bouřky najdou doma bezpečný úkryt. Jenže

děti po tornádu už vědí, že ani domov je
ochránit nemusí,“ říká pro 5plus2 filmařka Jana Počtová, která do letošního
května natáčela v postižené oblasti dokument s názvem Tornádo – rok poté.
Dětské úzkosti potvrzují i psychologové. „Teď pomáháme dvěma nezletilým dívkám, u kterých se vrátily potíže
se spánkem, strach a separační úzkost,
kdy chtějí být co nejblíže rodičům, kdyby se něco dělo,“ prozrazuje Petra Dolečková, vedoucí služeb krizové pomoci v organizaci Spondea, které se s novými bouřkami ozvali původní klienti.

Srovnání škod
Dosud největší škody z přírodních
katastrof v Česku způsobily povodně
v roce 2002. Nejvíc postiženo bylo
povodí Vltavy a Labe, evidováno bylo
82 tisíc pojistných událostí v hodnotě
přes 35 miliard korun. Když v roce 2013
udeřily povodně a poté ještě v zimě
orkán Xaver, bylo hlášeno asi 48 tisíc
událostí za 10 miliard. Co se větrných
spouští týká, tak Česko poničil v lednu
2007 ještě orkán Kyrill. Bouře řádila
na území Česka 8 hodin, vyžádala si čtyři
životy a škody za 2,3 miliardy. Nejvíc
v okolí Klatov a na Šumavě, kde padly
skoro tři miliony metrů krychlových dřeva.
Vichřice Emma následující rok zabila dva
lidi a způsobila škody za jeden a čtvrt
miliardy. Ty po loňském tornádu na jihu
Moravy jsou odhadovány na 11 miliard.

Jizvy po loňské ničivé síle přírody
jsou zkrátka viditelné dodnes. A to jak
ty vnitřní ve formě strachu, tak i vnější
v podobě zmizelých stromů, celých lesů
nebo domů, které se stále opravují. Někteří lidé podle psychologů také upadají
i do určité apatie a nechuti cokoli opravovat z obavy, že by ke smršti mohlo dojít znovu.

„Víc dalo, než vzalo“
Tornádo z června 2021 ovšem
přineslo i určitá pozitiva. „Lidé
z postižených obcí říkají, že jim
pohroma nakonec víc dala, než vzala. Na celou událost se nedívají tak negativně, jak by se dalo očekávat,“ popisuje zvláštní stránku katastrofy dokumentaristka Jana Počtová, která v posledních měsících vyzpovídala a natočila příběhy desítek lidí z poničených
obcí. „Pro mne nejsilnější zážitek bylo
to obrovské dojetí z pomoci, která do oblasti proudila z celého Česka. Ať finanční, nebo ty stovky dobrovolníků, kteří
tam první dva týdny po tragédii dělali
veškeré práce. Lidé mi do kamery plakali a vyprávěli, že dodnes jsou s mnoha
dobrovolníky, a to i ze Slovenska, přáteli. A že cítí hrdost, že jsou Češi,“ vypráví Jana Počtová (na snímku).
„Jeden muž mi do kamery řekl, že si
myslel, jak je to s českou společností
‚na huntě‘, ale zjistil, že se mýlil. Další
paní pak říkala, že je hrdá, že je z České
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„Celou svou kariéru
jsem vybudoval na poctivé
a profesionální práci.
Stejně poctivé a profesionální
jsou i produkty a služby
NEY spořitelního družstva.“

republiky, protože viděla, jak si Češi umí v kritické situaci pomoci,“
dodává dokumentarista.
Pomoc totiž tehdy začala proudit okamžitě
ze všech stran. Hned v pátek 25. června mířily
na místo stovky dobrovolníků, a to i ze Slovenska.
Řídili se dle instrukcí koordinátorů pomoci, kde
stálo: „Potřebujeme hlavně řemeslníky – klempíře,
pokrývače, zedníky a sklenáře, nejlépe s vlastním nářadím. Vezměte si svačinu,
brýle, pokrývku hlavy a rukavice. A vlastní stan.“
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Několik jihomoravských obcí se
před rokem během chvíle proměnilo v oblast připomínající válečnou zónu. Obavy tamních lidí
přiživilo malé tornádo o rychlosti
asi 150 kilometrů za hodinu, které se téměř přesně po roce v pondělí 13. června - přehnalo
přes Lanžhot a způsobilo nemalé škody (dolní snímek).
FOTO | PETR TOPIČ A HZS JMK

Okamžitě se zapojily všechny velké
i malé české humanitární organizace,
kterým se do druhého dne po tragédii podařilo vybrat odhadem 200 milionů korun. Některé hlásily rekordní přírůstek
pomoci, která rostla o půl milionu korun
za pět minut, celkem se vybralo přes
1,1 miliardy korun.
Pomoc kromě složek IZS poskytla armáda či vězeňská služba, peníze posílali operátoři, nákupní řetězce či velcí dopravci, zároveň poskytovali materiální
pomoc jako základní potraviny či hygienické prostředky. Pomáhaly stavební
firmy i architekti, kteří nabízeli levně
služby s obnovou stržených domů. Slovensko vyslalo také sanitky, místa v nemocnicích i ubytování, desítky sanitek
vyjely z Rakouska, odstartovaly i dva vrtulníky, peníze a pomoc nabídlo Polsko,
Chorvatsko a Tchaj-wan, Vatikán poslal modlitbu papeže Františka. Díky
obří pomoci se podařilo nejhorší následky zlikvidovat během několika dnů.
V současnosti už zde pomoc dobrovolníků třeba není. Ovšem to není případ v úvodu zmiňovaného Lanžhotu,
kde po nedávné smršti jen obtížně shání
dostatek řemeslníků a také materiálu na
opravy střech.

Nezahrávejme si s přírodou
Mnoho lidí po řádění živlu přehodnotilo své životy. „Téměř všichni mi líčili,
že už neřeší ‚prkotiny‘, že teď už vědí,
jaké to je být v bezprostředním ohrožení života a jak je jednoduché o něj přijít,“ podotýká. „Zároveň mi vyprávěli,
že se víc váží svých rodin. Protože v tu
kritickou chvíli (čtvrtek 24. června

2021 kolem 19.20, pozn. red.) nebyli
všichni spolu a zažili bezprostřední
strach o své blízké.“ Zdejší také vyprávěli, že se například jasně vytříbily charaktery a rychle se rozpoznalo, kdo pomáhá a kdo ne. Zkrátka kdo jaký je.
Přes tato pozitiva je jasné, že stovky
obyvatel jižní Moravy se s loňskou katastrofou stále musí vyrovnávat. „Někdo
o tom ještě nemluvil a nechce, jiný o tom
nemluví, protože už prý řekl dost. Někdo
chce zapomenout a jít dál, jiný zase
nemá problém vyprávět,“ vzpomíná
na natáčení Počtová. Myslí si, že u mnoha z nich zůstanou obavy do konce života. „Stále s napětím sledují, zda nepřijde
tornádo znova. Ale zároveň říkají, že už
nebudou tak naivní a zařídí se.“
Podle Jany Počtové však tragédie
a její překonání probudilo v lidech sílu,
kterou by sami u sebe předtím možná
ani nečekali. „Samozřejmě jsou unavení, ale říkají, že barák se postaví znovu.
Jako důležité většina vnímá, že vše přežili. Tedy až na těch několik nešťastných
obětí,“ míní. Jak dodává, mnoho zdejších obyvatel žije v postižené oblasti už
po několik generací. Mají velký vztah
k půdě, mají své vinohrady, domy zdědili po rodičích, mají svou víru. „Lidé říkali, že si uvědomili, jak si člověk zahrává
s přírodou a že by každý měl začít na tu
svou planetu dávat pozor,“ doplňuje.
A jestli nějak pomohlo i zdejší milované víno? „Vyprávěli mi, že spousta
lidí toho tragického dne nevěděla, zda
se tornádo třeba nevrátí, kolovaly zvěsti, že se stočilo a udeří znovu. Proto si
někteří vzali do úkrytů zásoby vína, netušili, jak dlouho se budou schovávat,“
uzavírá dokumentaristka.

Takový obraz zkázy se fotografovi MF DNES naskytl z ptačí perspektivy nad obcí Lužice
25. června loňského roku, na podzim už vypadala situace o poznání jinak. FOTO | P. TOPIČ, MAFRA

INZERCE

Pojišťovna poskytla své prostory pro adaptační
centrum pro ukrajinské děti a dospělé
Generali Česká pojišťovna ve svém klientském centru v Brně uvolnila část prostor pro
výuku ukrajinských dětí. Prostory budou využity i během letních prázdnin pro adaptační
kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany. Projekt běží ve spolupráci s Organizací pro
pomoc uprchlíkům a pod přímou záštitou statutárního města Brna.
Statisíce Ukrajinců, kteří byli nuceni uprchnout
před válečným konfliktem na Ukrajině, čeká nyní další
těžký úkol. Měli by se co nejrychleji začlenit do české
společnosti. Napomoci jim v tom má státem organizovaný adaptační systém, který ale naráží na omezené
personální i materiální kapacity měst a krajů. „Po finanční pomoci občanům Ukrajiny, kterou podpořila jak
pojišťovna, tak její zaměstnanci, jsme se rozhodli i pro tu
praktickou. Proto jsme část prostorů našeho klientské-

ho centra na Purkyňově ulici v Brně urychleně uvolnili
a připravili pro potřeby dočasné výuky ukrajinských dětí
a občanů. Čím lépe se Ukrajinci naučí našemu jazyku,
tím hladší bude jejich začlenění nejen do běžného ale
i pracovního života,“ řekl Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.
AŽ PRO 270 DĚTÍ
Pro výuku a adaptaci byly vybrány sekce ve dvou
patrech klientského centra GČP tak, aby mohla probíhat výuka v dostatečné kapacitě s tím, jak budou počty
dětí přibývat. Konkrétně to znamená, že prostory jsou
připraveny pro 9 tříd a až 270 dětí do konce června,
pro výuku dospělých pak budou k dispozici dvě třídy
v celkové kapacitě 60 lidí.
Kromě zajištění prostor Generali Česká pojišťovna poskytne také zázemí firemní jídelny a bude plně

hradit jak svačiny, tak obědy. Děti i dospělí se tak budou moci stravovat bez nutnosti přecházet do jiných
prostor.
„Provoz našeho klientského centra vznik školy nijak neomezí. Kolegové, kteří svá místa uvolnili, budou
pracovat v režimu home officu. Ti ostatní přijali dočasné
změny ve využívání kanceláří a společných prostor s pochopením, a za to jim patří velké poděkování,“ doplnil
Roman Juráš.
ADAPTACE I VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Ukrajinské děti získají díky výuce v Purkyňově ulici
základní znalosti českého jazyka. V prostorách pojišťovny fungují od začátku května adaptační skupiny.
Zájemci je mohou navštěvovat až do konce června.
K dispozici bude na místě i ukrajinská koordinátorka
a překladatelka. „Výuku v budově zajišťuje Základní
škola na Arménské 21. Skupiny jsou určeny pro děti od 6
do 15 let, v každé bude maximálně 25 dětí. V rámci programu bude dětem zajištěna výuka, a to nejméně dvě
hodiny denně. Dále připravují pedagogové a asistenti
adaptačně-socializační a volnočasové aktivity,“ uvedla
primátorka města Brna Markéta Vaňková.
POKRAČOVÁNÍ I PŘES LÉTO
Po ukončení školní výuky se v brněnských kancelářích největší české pojišťovny otevřou letní adaptační
skupiny pro děti, ve kterých by se měli sžít s novým
prostředím a základně si osvojit jazyk.
„V současné chvíli zajišťujeme volný čas pro děti
čtyři hodiny odpoledne. V létě, kdy je škola zavřená,
se budeme starat o děti celý den. V prostorách už teď
probíhají kurzy českého jazyka pro dospělé. Plánujeme
prostor rozšířit i o úzce profilované volnočasové aktivity
jako výtvarné workshopy, divadlo apod., kam se mohou
zapojit všichni,“ upřesnila Eva Kaličinská z Organizace
na pomoc uprchlíkům, která bude program zajišťovat.

75

10 24. června 2022

Česká republika

Helena

Vondráčková

Všichni ji známe jako legendu české populární hudby,
ale Helena Vondráčková – která v pátek 24. června
slaví 75. narozeniny – si na televizních obrazovkách
vyzkoušela i řadu jiných rolí. Ať už těch skutečných
filmových nebo se před kamery postavila coby
stepařka či kuchařka.

Foto: archiv MAFRA, Bontonfilm, Česká televize

S FOTBALOVÝM MÍČEM KOLEM SVĚTA

ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
NARAZILA S KAMEŇÁKEM

Čtyři roky poté, co v roce 1964 Helena
Vondráčková vyhrála pěveckou soutěž
Hledáme nové talenty a v podstatě tak
odstartovala svou kariéru, ukázala se i jako
talentovaná herečka. Její Šíleně smutná
princezna patří dodnes k nejoblíbenějším
pohádkám. Nabídka na hlavní roli jí prý
tehdy splnila dětský sen. „S mojí kamarádkou jsme si neustále hrály na princezny, mamince jsme vytahovaly šaty, boty
a různé korále,“ líčila při vzpomínkách
na natáčení, kde se role jednoho z králů ujal Jaroslav Marvan. „Měla jsem z něj
respekt,“ přiznala pocity ze svého prvního
velkého natáčení. V následujících letech se
Vondráčková objevila v několika televizních
filmech, z větších filmových rolí je známá
hlavně ta z bláznivé komedie s Luďkem
Sobotou Jen ho nechte, ať se bojí (1977).
V roce 2004 se po dlouhých letech postavila před filmovou kameru znovu, a to
v Kameňáku 2, kde si zahrála lékařku.
Spolupráci s režisérem Zdeňkem Troškou si
zpěvačka pochvalovala. „Pro neherce, jako
jsem já, je strašně příjemné a nestresující,
když vám režisér dokáže úžasně podat
a vysvětlit, co od vás očekává,“ chválila,
ovšem na rozdíl od kritiky. Recenzenti lidovou komedii nemilosrdně odsoudili. „Slabý,
hloupý, trapný, nevtipný, nudný a hlavně naprosto zbytečný film,“ shrnula v Lidových
novinách Darina Křivánková.

STEPAŘSKOU (NEJEN)
TELEVIZNÍ KRÁLOVNOU
Jestli někdo v 70. až 90. letech
popularizoval step na čs. televizních
obrazovkách, tak to byla Helena Vondráčková s Jiřím Kornem.
Do této umělecké disciplíny je
zasvětil slavný choreograf Frank
Towen (vlastním jménem František
Novotný), držitel mnoha tanečních
ocenění. Step, který zaznamenal
v Československu velký boom
za první republiky, aby jej poté
„přidusili“ komunisté, se právě díky
Vondráčkové s Kornem stal zajímavou televizní disciplínou. Stepem
Vondráčková zaujala už začátkem
let sedmdesátých, kdy do svého
repertoáru zařadila skladbu Miláčku,
což byla česká verze songu Honey
Pie od Beatles. Jak uvedl spisovatel Robert Rohál, Vondráčková
se stepem úspěšně prezentovala
také na tehdy slavném festivalu
v polských Sopotech. A že jí je
tanec blízký ve všech podobách, to
prokázala v roce 2006 i ve slovenské verzi soutěže StarDance, kde
nese název Let’s Dance.

Ač by to málokdo hádal, Helena Vondráčková je už dvě desetiletí stabilní součástí
fotbalového týmu osobností Amfora.
„Pravda je, že jsem dřív fandila spíše hokeji,
ale od jisté doby jsem si oblíbila i fotbal. My
holky, já, Jiřina Bohdalová, Jitka Zelenková,
Mahulena Bočanová a další s týmem cestujeme jako výkopářky, já tomu ale říkám spíš
vykopávky. (smích) Zahajujeme hru prvním
výkopem a pak už sledujeme a samozřejmě
fandíme. Takhle jsme projeli spoustu zemí,“
vyprávěla v roce 2019 v rozhovoru pro 5plus2.
„Nastoupila jsem do Amfory asi před šestnácti lety, tehdy jsme letěli do Indonésie a tam jsem se na Bali seznámila s mým mužem, který byl a doteď
je brankář. Od té doby říkám, že mě nabalil na Bali,“ líčila příhodu, jak se
díky kopané potkala se svým budoucím manželem Martinem Michalem.

MEZI CELEBRITAMI S VAŘEČKOU V RUCE
Na televizních obrazovkách i na stránkách knih se Helena Vondráčková
prezentuje také coby šikovná kuchařka. Tak například do kuchařky Jiřiny
Bohdalové s názvem „Když hvězdy vaří…“ přispěla v roce 2018 recepty
na borůvkový koláč a kuře á la Helena. Sama má ráda hlavně odlehčená jídla – ryby, zeleninu, drůbež. „Ráda dělám cukety s mrkví, naučila
jsem se je v Austrálii a je to velice zajímavé a chutné jídlo. Kousky cuket
a mrkve se smíchají s vejci, speciálním kořením, může se přidat strouhaný
sýr a v pekáči se to zapeče v troubě,“ popisovala před časem novinářům.
Nepohrdne však ani českou omáčkovou klasikou.

HLASEM CHOBOTNICE I ČARODĚJNICE
Čas od času si Helena Vondráčková odskočila také do dabingového studia. Pokud pomineme nazpívání písníček
například v Noci na Karlštejně za Janu Brejchovou či ve S tebou mě baví svět jako hlas Zdeny Studénkové, tak
z klasického filmového dabingu jde především o animáky. Oblíbená zpěvačka se nechala zlákat k namluvení jedné z postav kreslené pohádky O Malence (1994), snímku Studia Walta Disneye Na vlásku (2010) a také chobotnice Normy v Příšerkách pod hladinou (2017). V případě „disneyovky“ šlo o postavu čarodějnice. „Režisér Vojta
Kotek mě zkoušel hlavně po herecké stránce. Byla to dost těžká úloha, skoro dvojrole, má dvě odlišné polohy.
Říkal, že uvidíme, jak to půjde, ale nakonec je snad spokojený. Byl mi velkým rádcem a já se vážně těšila na každý
další den,“ uvedla.
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Tablety přidají několik let života
Jsou nenápadné a o to zrádnější. Příznaky rakoviny
prostaty se zpočátku projevují třeba jen častým
močením. Když se nemoc nezachytí včas, metastázy
často proniknou do kostí. A důsledky jsou fatální.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Při jakýchkoli problémech s močením by měl zbystřit každý muž po čtyřicítce, může totiž jít o první příznak rakoviny
prostaty. V Česku si tuto diagnózu ročně
vyslechne přibližně 8000 mužů, každý
pátý z nich ovšem až ve chvíli, kdy už má
metastázy v jiných částech těla a nádor
není možné operativně odstranit. Přestože
i těmto pacientům umí lékaři díky moderním lékům prodloužit život v dobré kvalitě,
úplné uzdravení u nich není možné, a pacienti tak umírají předčasně. Situaci navíc
zhoršila pandemie nemoci covid-19, která
řadu lidí odradila od návštěv ordinací.
Typickými příznaky je obtížné nebo
časté močení, slabý přerušovaný proud či
úniky moči. „V časné fázi onemocnění
lze nádor odstranit chirurgicky nebo radio-

terapií, někdy v kombinaci s hormonální
léčbou. Bohužel pro ty, kteří přijdou v pokročilé fázi nemoci, je fatální konec nevyhnutelný. Přitom bychom mohli časným
záchytem rozvoji nemoci zabránit,“ vysvětluje Jana Katolická, primářka Onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Nové léky přidají léta života
Jako pokročilé stadium rakoviny prostaty
odborníci označují stav, kdy se u pacienta
vyskytnou metastázy a časem tato fáze nemoci přestane reagovat na hormonální terapii. „Takzvaný metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty se týká 20 procent pacientů, u nichž rakovinu odhalíme.
Tyto nádory nejčastěji, až v 75 procentech
případů, metastazují do kostí. Pacienty,
kteří dlouhodobě přehlíží problémy s močením, tak k lékaři často přivedou až silné

FOTO | PROFIMEDIA

Rakovina prostaty je u mužů v Česku nejčastějším
solidním (nádory vytvářející pevná ložiska tvořená
nádorovými buňkami) zhoubným nádorovým
onemocněním.
■ Podle urologů nyní žije v tuzemsku přibližně 60 tisíc
mužů, kteří se s nádorem v nějaké fázi léčí nebo léčili.
■ Přibližně 1 500 pacientů ročně nemoci podlehne.
■ Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je Česko
šesté, co se počtu nemocných týče. Ve světě je
na 13. místě.
Zdroj: Česká urologická společnost
■

bolesti pohybového aparátu,“ upozorňuje
Renata Soumarová, přednostka Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady a 3. LF UK.
Ovšem i v takových případech umí lékaři díky moderním lékům pacientům prodloužit život při zachování jeho dobré kvality. „Ještě nedávno jsme pro těžké případy neměli mnoho možností efektivní terapie. Ale s příchodem nových léků dokážeme i těmto pacientům zajistit až několikaleté přežití bez nepříjemných nežádoucích
účinků, které jsou spojené například s chemoterapií. Navíc jsou tyto léky ve formě
tablet, takže je pacienti mohou užívat pohodlně doma,“ vysvětluje Soumarová.
Zrádné je u rakoviny prostaty také to, že

v počáteční fázi nemoci se příznaky nemusí objevit vůbec. Je proto důležité, aby
muži na preventivní prohlídky k urologovi
chodili, i když potíže nemají. „Pravidelné
kontroly by měli pánové, kteří nemají tento typ rakoviny v rodině, zahájit po dosažení padesáti let věku. V případě rodinné
anamnézy je to vhodné už po čtyřicítce,“
doporučuje Jana Katolická a dodává: „Vyšetření se muži nemusí bát, je krátké a nebolestivé. Zahrnuje odběr krve ke stanovení hladiny takzvaného prostatického specifického antigenu a vyšetření konečníku.“
Přibližně 70 procent bezpříznakových karcinomů rakoviny prostaty roste pomalu,
ale když už se ohlásí obtížemi, může být
na kompletní odstranění pozdě.
(re)

FINANCE A DOVOLENÁ
ADVERTORIAL

Češi chtějí v zahraničí platit kartou či mobilem
Chuť cestovat a nakupovat
v cizině se po pandemii
vrací, ukazuje průzkum
Visa. Bezhotovostní platby
jsou pro mnohé snadnější.

A

ť už vyrážíte do zahraničí na prodloužený víkend, nebo na pořádnou dovolenou, vždy u sebe budete pravděpodobně mít bankovní kartu, případně i chytrý telefon. Tyto způsoby platby upřednostňují čeští cestovatelé před hotovostí. Zjištění vychází ze studie Travel
and Payment Intentions 2022, vypracované společností Visa. Studie pokrývá osm
evropských trhů včetně českého.
Konkrétně přes 60 procent Čechů se vyjádřilo, že během cest do zahraničí upřednostňují platby kartou, telefonem či chytrými hodinkami oproti hotovosti. Tento
trend má kořeny v období pandemie, kdy
si lidé zvykli nakupovat na internetu
a v obchodech platit bezkontaktně.
Ti, kteří v cizině upřednostňují platby
kartou či chytrými zařízeními, tak činí pře-

devším z důvodu pohodlí a rychlosti plateb
(oboje 64 procent). Absenci strachu ze ztráty karty jako důvod uvedlo 47 procent respondentů, další dvě třetiny oceňují, že nemusí řešit rozměňování na lokální měnu,
a 38 procent má jako důvod bezpečnost.
„To, že se 60 procent Čechů při zahraničních cestách spoléhá na bezhotovostní
platby, jasně ukazuje, že jsou tyto způsoby na vzestupu a upozaďují platby v hotovosti. Díky inovativní a důvěryhodné globální síti Visa může každý platit rychle,

pohodlně a bezpečně na více než sto milionech míst ve více než dvou stech zemích,“
říká Petr Polák, Country Manager pro Českou republiku společnosti Visa.
Zajímavým zjištěním je fakt, že naprostá většina Čechů (91 procent) používá stejnou kartu na platby doma i v zahraničí.
Mezi důvody, které Češi uvedli pro použití
jiné karty, patří lepší kurz, větší pocit bezpečí, když nemusejí používat svou „primární kartu“, lepší přehled o výdajích a přístup k více měnám. Téměř polovina českých respondentů uvádí, že při bezhotovostních platbách v zahraničí nejraději použije bezkontaktní kartu a čtvrtina pak
upřednostňuje použití chytrého telefonu či
chytrých hodinek pro bezdotykové platby.
Kde Češi v zahraničí utrácejí za použití
karty či chytrých zařízení nejčastěji?
Na čerpacích stanicích (80 procent), při nákupu potravin (70 procent), v lékárnách
(69 procent), v restauracích (63 procent)
a za zábavu (tři pětiny). Studie ukazuje, že
polovina Čechů chce letos jet na dovolenou jednou. Více než třetina by ale ráda
jela dvakrát až třikrát. Nejoblíbenějšími
destinacemi Čechů jsou letos Chorvatsko,
Řecko a Itálie se Španělskem.

Platební tipy
pro cestovatele
od společnosti Visa
Platby v zahraničí: Při použití karty
pro platbu či výběr hotovosti dostanete
na výběr, jestli si přejete zaplatit
v domácí nebo lokální měně. Výběr té
lokální vám může poskytnout výhodnější
kurz. To platí i pro samotné platby.
Klid na duši: Používání Visa karty
v zahraničí vám zaručí klid na duši díky
širokým opatřením pro ochranu plateb
doma i za hranicemi.
Bezpečí: Platby s Visa v zahraničí
využívají stejných nejmodernějších
technologií pro ochranu před podvody
jako doma. Vaše peníze jsou v bezpečí,
ať už jste kdekoliv.
Pohodlí: Cestování s kartou je
jednoduché a pohodlné.
Na bezproblémové Visa platby
se můžete vždy spolehnout.
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Spodky z Čech zahřály Evropany
Dodnes je nosí třeba i vojáci či sportovci, ale jen
málokdo ví, že tvůrce slavných „jégrovek“
pocházel ze severu Čech. Od smrti Gustava Adolfa
Jägera uplyne právě dnes, 24. června, 95 let.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Začalo to jako podnikatelská pohádka a možná by to tak i skončilo, nebýt
2. světové války. Ale pěkně od začátku.
Když se na jaře roku 1851 narodil
v obci Leopoldka u Velkého Šenova
malý Gustav Adolf Jäger (neplést s jeho
jmenovcem Gustavem Jägerem z Německa), byl třetím dítětem z dvanácti zdejšího
německého mlynáře. Rostl jako
z vody, pomáhal ve mlýně
a brzy šel do učení, v nedaleké Krásně Lípě ho zaujal nově otevřený obor
pletař. Hned po škole si
otevřel živnost a začal
vyrábět různé punčochy a košile a také bavlněné prádlo.
Nejdříve se zapůjčenými stroji v pronajaté „cimře“ zdejšího punčocháře,
brzy se však postavil na vlastní
nohy. Pomohla mu teta Franziska Jägerová. Prodala pozemek po matce, za který
si oblíbený synovec koupil první vlastní
továrnu, spíš starou chalupu, v nedaleké
INZERCE
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vsi Krásný Buk. To bylo v roce 1881
a tehdy se objevily první „jégrovky“, zatím se jim ale tak neříkalo.

Jméno vymysleli vojáci
Jägerovi se dařilo a zbohatl. Postavil další
továrny, jednu v německém Löbau. Firma
měla zastoupení ve Vídni, Bukurešti, Lvově a dalších evropských velkoměstech.
Gustav si koupil jako jeden z prvních v českých zemích automobil a přestěhoval se do
reprezentativní vily. Továrny měly
300 dělníků, dalších 400 pletařů pracovalo z domácností.
Ze severu Čech se do světa valily po tisících kusech dámské punčochy,
pánské ponožky, dětské
punčocháče, kazajky
nebo noční košile.
A hlavně oblíbené dlouhé spodní prádlo. S první
světovou válkou byla zásobována i armáda, právě tehdy se
pro spodky rozšířil pojem „jégrovky“.
Se vznikem Československa se začala situace tkalcoven zhoršovat a některé provozy byly uzavřeny. Gustav Adolf Jäger zemřel v roce 1927, celý kolos přešel na syna
Gustava Adolfa Jägera mladšího. Ten s výrobou vydržel až do konce 2. světové války, kdy opět jégrovkami zásoboval vojáky,
tentokrát wermachtu. Ale ani skvělý český
výrobek nedokázal Němce ochránit před

ruskou zimou a nacisté byli poraženi.
Po válce byla odsunuta i rodina Jägerů
a továrny v roce 1947 zlikvidovány,
v roce 2001 pak pro havarijní stav strženy. Dochovala se jen honosná vila v Krásném Buku jako památka na kdysi skvělé
časy rodiny, tu od obce koupil Američan
Paul Zellmann, potomek rodiny Jägerů.
Jägerovy „drtiče mrazu“, zkráceně
jégrovky, jsou spodní prádlo s dlouhými
nohavicemi. Většinou se vyráběly z bavlny,
různě se natahovaly a roztahovaly. Vyráběl
se i vršek, nebo dokonce kombinéza, která
se občas zapínala na knoflíky na zádech,
což nesnášely zejména děti. Takový model
míval rozparek pro nutnou potřebu nejen
vpředu, ale i vzadu. Dámské spodní prádlo
zase vyráběl státní podnik Triola, gigant
o dvaceti fabrikách, který chrlil miliony
kusů. Ty putovaly z velké části do SSSR,
v tuzemsku pak bylo prádlo občas
nedostatkovým zbožím.

Gustav Adolf Jäger a jeho první
„továrna“ v relativně prosté chalupě. Na spodním snímku jedna
ze dvou jeho moderních fabrik
z počátku 20. století. FOTO | MUZEUM
RUMBURK, OBLASTNÍ MUZEUM DĚČÍN

Ovšem pozor, zatímco v tuzemsku je
známý tento „náš český“ Jäger , v sousedním Německu mají „svého“ Gustava Jägera. Jde o jmenovce, který je podle Němců
tím pravým objevitelem „jégrovek“. Tento lékař tvrdil, že prádlo musí být z vlny,
která má na lidský organismus lepší vliv
než rostlinný materiál. První model ale
údajně vyrobil až dva roky po Jägerovi
z Krásného Buku, kdy na severu Čech nosil jégrovky už každý hospodář.
(jos)
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TOYEN, VIDÍM, ŽE MÁ BÍLÁ STRÁNKA ZAZELENALA, 1951
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Česká republika

Třešně chutnají a podpoří zdraví
Na přelomu června
a července vrcholí
třešňová sezona.
Nejde jen o dostupné
a chutné ovoce, ale také
o prověřenou zásobárnu
zdravých látek.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Liší se barvou i chutí, ale jedno mají
třešně společné – jsou plné antioxidantů.
Obsahují vitamin C, jenž posiluje imunitu
a také draslík podporující vylučování
vody z těla. Jsou i zdrojem jódu a vápníku,
pomáhají regulovat trávení, odstraňují nahromaděné toxiny a čistí ledviny. Zkrátka
tak trochu reklama na zdraví.
Navíc jsou třešně chutné a při dávce
více než 250 g na den snižují hladinu kyseliny močové v krvi, čímž preventivně chrání před vznikem dny. Ale pozor, třešně
mají mírně projímavý účinek, rozhodně
INZERCE

je nezapíjejte větším množstvím tekutin
a už vůbec ne mlékem. Ale to znáte jistě
z dětství.
Doma je skladujte i se stopkami, déle pak
vydrží, ovšem kvůli rychlému kvašení ani
tak nejsou pro dlouhodobé uložení „na potom“ zrovna ideální. Nemají-li už pevnou
strukturu či jsou dokonce trochu nahnědlé,
nejezte je, koledovali byste si o střevní problémy. Jejich využití v kuchyni při přípravě
nejrůznějších buchet, bublanin či koláčů
známe všichni. Mohou se zpracovat i do formy domácích sirupů, moštu a pálenky.
Právě třešňová šťáva je vhodná
po cvičení či sportu, protože pomáhá při regeneraci svalů, snižuje intenzitu bolesti kloubů, a jelikož
obsahuje melatonin, dobře se
vám po ní bude odpočívat. Vyzkoušet můžete i studenou třešňovou polévku. Deset minut povaříte půl litru růžového vína se
100 g třtinového cukru, tyčinkou
skořice a 400 g vypeckovaných
třeští. Poté vmícháte sáček vanilkového cukru, zchladíte, rozmixujete, dochutíte citronovou šťávou a máte hotovo.
(re)

Třešňový koláč s mandlemi
Potřebujeme - na těsto: 1 vejce, 100 ml mléka,
1 polévkovou lžíci margarínu nebo másla, 2 lžíce
třtinového cukru, 250 g mouky (žitná + polohrubá),
1 lžíci prášku do pečiva. Na ozdobu: třešně, hrst
sekaných mandlí. Na náplň: 2 vejce, 50 g másla,
2 lžíce cukru, 1 lžíci žitné mouky, špetku skořice.
Postup: Z ingrediencí vypracujeme křehké těsto,
podle potřeby přidáme mouku. Vyválíme plát
tenký přibližně jeden centimetr a vyložíme jím
formu o průměru 28 cm. Vidličkou sem tam
těsto propícháme. Nahoru vyskládáme
vypeckované třešně a zasypeme
mandlemi. V míse utřeme tuk,
přidáme třtinový cukr, vejce,
žitnou mouku a skořici a zalijeme
povrch koláče. Pečeme
v předehřáté troubě na 180 °C
přibližně 45 minut, do zlatova.
Necháme vychladnout, teprve
poté vyklopíme koláč z formy.
Zdroj: Jana Vašáková (iDNES.cz)

FOTO | SHUTTERSTOCK

Dunajské vlny s třešněmi
Na 20 kusů potřebujeme - na těsto:
250 g másla, 200 g moučkového cukru, 1 balíček
vanilkového cukru, 5 vajec, 375 g hladké mouky,
1 balíček kypřicího prášku do pečiva, 150 ml
mléka, 20 g kakaa, 400 g třešní, tuk a hrubou
mouku na pekáček. Na krém: 200 g másla,
200 g moučkového cukru, 1 balíček vanilkového
cukru, 250 g měkkého tvarohu.
Na polevu: 100 g čokoládové polevy.
Postup: Změklé máslo vyšleháme s cukrem,
vanilkovým cukrem a žloutky do pěny. Bílky
vyšleháme na pevný sníh. Do máslové pěny
nejprve zlehka vmícháme polovinu bílkového sněhu a polovinu prosáté mouky s kypřicím
práškem. Pak vmícháme zbylý sníh a mouku a nakonec 120 ml mléka. Dvě třetiny těsta
rozetřeme do pekáčku (30 x 40 cm) vymazaného tukem a vysypaného hrubou moukou.
Do zbylého těsta vmícháme kakao a zbylé mléko. Tmavé těsto opatrně rozetřeme na povrch
těsta v pekáčku. Třešně rovnoměrně rozložíme na povrch a mírně zatlačíme do těsta.
Pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 45 minut. Po upečení necháme mírně vychladnout
v pekáčku a pak přendáme na kovovou mřížku. Změklé máslo utřeme s moučkovým cukrem
do pěny. Pak přidáme tvaroh, který musí mít pokojovou teplotu, aby se krém nesrazil. Hotový
krém rozetřeme na povrch koláče a dáme do chladničky ztuhnout. Poté potřeme povrch
rozehřátou polevou a ozdobnou kartou vytvoříme vlnky. Necháme ztuhnout a pak nakrájíme.

Balíčky s karamelem a třešněmi
Na 10 kusů potřebujeme: 100 g karamelových
bonbonů, 150 g třešní, 170 g másla, 140 g hnědého
cukru, sůl, 4 vejce, 5 lžic mléka, 320 g hladké
mouky, 1 sáček kypřicího prášku do pečiva, 2 lžíce
meruňkové marmelády na potření, hrubý cukr
na posypání, tuk a hrubá mouka na formu.
Postup: Karamelky nahrubo nasekáme, třešně
vypeckujeme a pokrájíme. Změklé máslo utřeme
s cukrem a špetkou soli do pěny, do níž postupně
zapracujeme vejce a mléko. Pak přimícháme
prosátou mouku s práškem do pečiva a nakonec
karamelky s třešněmi. Mističky formy vymažeme tukem, vysypeme moukou a rozdělíme
do nich těsto. Pečeme je ve vyhřáté troubě při 175 °C asi 25 minut. Poté necháme buchtičky
vychladnout a opatrně je vyjmeme z formy. Marmeládu rozehřejeme a jednotlivé buchtičky
jí potřeme. Posypeme je hrubým cukrem a podáváme.
Zdroj: 2x Kulinární studio MAFRA
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Když se červen
červená. Jak
zahnat špačky

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
23. 6. – 29. 6. 2022

Jó, třešně zrály, notoval Walda Matuška a nestaral
se, jestli mu úrodu vezmou útokem kosáci a špačci.
Jenže každý zahrádkář má plno zkušeností
s opeřenou havětí, která mu krade jahody, třešně
a višně. Letošní přetahování o červené plody začalo.

90 %
masa

DEBRECÍNSKÁ,
KLADENSKÁ
PEČENĚ
ŘEZNÍKŮV TALÍŘ
krájená | 100 g
SÝR EIDAM
BLOČEK BONI
30 % tuku v s.
250 g
100 g 14,76 Kč

36,90

18,90

26%

49,90

12 ks

BRAMBŮRKY
SOLTY
různé druhy
150 g

Každý zahrádkář chce sklidit co nejlepší úrodu. Jak si poradit s opeřenými
zloději? Nabízíme několik možností.
FOTO | SLAVOMÍR KUBEŠ, MAFRA

5plus2
■ RÁDCE
ČR | Sezona třešní je v plném proudu,
recepty na předchozí straně lákající na
třešňový koláč či dunajské vlny potěší
všechny kulináře a kuchařinky. Znalec
ale dobře ví, že nejlepší třešně jsou trhané ze stromu rovnou do pusy.
Proto je potřeba jejich úrodu chránit.
Rodina kosáků nebo banda špačků totiž
umí sklidit strom s dozrávajícími červenými plody mnohem rychleji než vy.

Plná krmítka pomohou
Řada zahrádkářů volí trochu překvapivý postup. Opeřené zloděje neplaší, ale
naopak jim i přes léto v době sklizně
třešní, višní a jahod pečlivě plní krmítka semínky. Nasycený pták pak nebere
červené plody útokem, nesežere celý
strom, dá si jen pár kousků ovoce jako
sladký „zákusek“. Takový přístup může
zabrat, ale také nemusí.
Zkuste třeba „ptačí rozhlas“. Stačí si
stáhnout z internetu zvuky dravců a čas
od času je kosákům a špačkům přehrát.
Čím větší dravec, tím lepší pro vás. Sokol, káně, sova i orel umějí špačky a
kosy dost vyděsit. Tahle metoda je vel-

mi účinná. Alespoň krátkodobě, než váš
trik prokouknou a zjistí, že jde pouze o
nahraný hlas. Vy však mezitím už stačíte úrodu sklidit.
Ochranné sítě jsou skvělá varianta,
ale zároveň dost komplikovaná. Jak „zasíťovat“ starou vzrostlou třešeň? Špatně, ale jde to. Proto zahrádkáři volí tento způsob spíše u menších stromků,
keřů – jahod nebo kanadských borůvek.
Síť natáhneme nad strom, pomocí delších lišt ji přeneseme přes větve a uchytíme ke kůlům či k plotu. Sítě jsou hodně účinným řešením, jak zabránit škodám na úrodě.

ZMRZLINA
GIGANT
RIOS
různé
druhy
12x 50 ml

100 g 9,93 Kč

44,90
69,90

100 ml 7,48 Kč

MERUŇKY
volné
cena za
1 kg

39,90
89,90

14,90

35%

Umělí dravci, CD, plašiče
Makety dravců, blýskavá „cédéčka“, fáborky ze šustícího alobalu, chemické i
ultrazvukové odpuzovače zpravidla na
chvíli zaberou. Lákavá hostina na stromě však kosy, špačky a další opeřence
stejně za čas znovu přitáhne.
(kor)

36%

29,90

19,90

RAJČATA
CHERRY
cena
za 100 g

55%

25%

6,40
12,90

50%

ilustrační foto

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn. Další
podmínky nabídky a více informací na www.penny.cz.
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klasická hudba,
cimbálová muzika, jazz

18. ročník

Andělé strážní
a návraty domů

| Pavel Šporcl
| Adam Plachetka
| Melody Makers
a Ondřej Havelka
| VOCES8 a další

8.–24. 7.

| J. Haydn: Návrat Tobiáše,

www.hudbaznojmo.cz

unikátní světová premiéra opery

MF
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Den města
NÝŘANY

11.
ročník

Moderuje
Simona KLÍMOVÁ
Doprovodný program SDH
a Policie ČR, atrakce pro děti.

25.6.2022
SOBOTA
Začátek 12.00

750
let

750 let od první zmínky o Nýřanech
130 let od povýšení Nýřan na město

12.00 - ZUŠ
13.00 - Nýřaňanka
14.00 - vložená vystoupení
(MŠ I. MŠ II., DDM, E.B.T.S., ASPV při TJ Nýřany)
15.30 - Maxim Turbulenc
17.00 - Plavci & Jan VANČURA
19.00 - Simona KLÍMOVÁ
19.45 - Žlutý pes
21.15 - Děda Mládek Ilegal Band
22.30 - ohňostroj
22.45 - Starý psi

Inzerce
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NÁŠ KRAJ
Speciální příloha pro západní Čechy

PAMÁTKY PATŘÍ UMĚLCŮM

20

V zámecké Tuwora Gallery v Nebílovech vystavuje po dvaceti letech své dílo nekorunovaná Královna české grafiky Marina Richterová. Na ostatních památkách svá díla prezentuje mnoho dalších autorů.

HUDEBNÍ FESTIVALY

28,30

Kam vyrazit na ty nejlepší hudební festivaly
v Plzeňském kraji? Velký přehled vám napoví.

TO JSOU ALE DOBROTY

33

36

NÁVŠTĚVNICKÝ RUCH

Hrady a zámky Plzeňského kraje v létě
opět ožijí celou řadou akcí. Představí se
hudebníci, šermíři, divadelníci i tanečnice.

22

Karlovarský kraj slavnostně představil ty
nejlepší a nejchutnější produkty z regionu v
rámci šestého ročníku soutěže Dobrota Karlovarského kraje. Letošního klání se zúčastnilo celkem 18 výrobců z kraje.

JEDNA JÍZDENKA STAČÍ

26

ZÁŽITKY NA KARLOVARSKU

Rádi byste navštívili německé příhraničí?
Pro cesty v euroregionu Egrensis (Karlovarský kraj a německé příhraničí) je pro Vaši
cestu ideální volbou výhodná jednodenní síťová jízdenka EgroNet. Region čtyř německých zemí nabízí širokou škálu volnočasových aktivit zejména v letních měsících. Ať
už máte rádi pěší túry, holdujete cyklistice
či preferujete poznávání měst.

Karlovarský kraj je světově proslulý lázeňstvím a přírodními léčivými vodami. Jeho
ráz utváří i nedotčená příroda a divoké
hory. Můžete vyrazit za odpočinkem u
vody či uprostřed svěží přírody. Milujete
vítr ve vlasech a pod nohama ubíhající krajinu či plánujete letní dovolenou s dětmi? Nechte se inspirovat našimi tipy a sestavte si
mozaiku zážitků v Karlovarském kraji.

FOTO: LADISLAV NĚMEC, MAFRA

Speciál DNES je komerční příloha MF DNES
Vedoucí komerčních příloh:
Kamila Hudečková
Koordinátorka projektu:
Jana Blažková

Inzerce:
MAFRA, a.s., Karla
Engliše 519 /11, Praha 5
150 00

Regionální obchod:
Milena Seidlerová
milena.seidlerova@mafra.cz
Mobil: +420 775 347 752

Vedoucí redakce:
Martin Polívka
martin.polivka@mfdnes.cz
Telefon: +420 374 333 210
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Jaké akce se v Chyších plánují na léto?
penzionu v Zámeckém pivovaru Chyše. Ubytování
je poskytováno v 6 pokojích s možností přistýlek
s celkovou kapacitou 20 lůžek.

Druhou sobotu v červenci plánujeme Fotbalový turnaj čtyř týmů. Jeden
tým přijede ze Saského Steinbergu.
Závěr sportovního dne bude patřit
dvěma lokálním kapelám.
První sobotu v srpnu proběhne tradiční „Pivní maraton“, což je turistický pochod na cca 5 km s několika stanovišti. Jak již název napovídá, na každém
z nich se podává pivní mok, a to od různých malých
pivovarů. Účastníci pochodu pak mohou všechna
piva ohodnotit. Ale i pro diváky je připravena zábava v podobě živé hudby – kromě jedné německé
dechovkové kapely zahrají ještě další dvě místní.
Jedna z nich bude Josef ŠVEJK a c.k. ŠRAML
V témže měsíci 27. 8. 2021 pořádá Zámek Chyše
velký koncert skupiny „Divokej Bill“. Informace
o dalších zámeckých aktivitách najdete na www.
Chyse.com.

Na své si u nás přijdou nejen milovníci
pěší turistiky, ale také cyklisté.

Jaké jsou v Chyších možnosti
s ubytováním?

Ubytování u nás poskytuje rodinný penzion Chyše. K dispozici jsou čtyři dvoulůžkové pokoje s možností přistýlek. Najdete nás na stránkách: penzion-chyse.webnode.cz. Lenka Kašpárková pronajímá
dřevěnou chatu s velkou zahradou pouhých 300
metrů od zámku Chyše. Zdejší ubytování je optimální pro pět osob a po domluvě je možné i s Vašimi
čtyřnohými miláčky.
Nejnovější možností je pak ubytování v malém

Pro turisty je atraktivní přírodní park Horní Střela.
Chrání meandrovitě budované hluboké údolí řeky
Střely s typickými lesními porosty na skalnatých
svazích, kde nechybí ani bohatá květena. V současnosti zaujímá přírodní park plochu 9 992 ha a jeho
významnou část vymezují vsi a sídla
Chyše, Podštěly, Žďárek, a tzv. vodní vesnice Čichořice, Číhání, Poříčí, Luby, Dvorec a Jablonná patřící pod město Chyše. Jeden z nekrásnějších pohledů
na Chyše poskytuje vyhlídka na Skalách, která byla
zřízena tehdejším okrašlovacím spolkem. Na počest
německeho básníka Friedricha
Schillera nese od roku 1902 vyhlídka i svůj název
Schiller höhe. A dodnes je oblíbeným cílem nedělních výletů či procházek.
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Památky patří

výtvarníkům
V zámecké Tuwora Gallery v Nebílovech vystavuje po dvaceti letech své
dílo nekorunovaná královna české grafiky Marina Richterová.

TEXT: LADISLAV VAINDL
FOTO: PETR ERET, MAFRA

A

ž do poloviny července se mohou návštěvníci Nebílovského
zámku seznámit s neuvěřitelnou šíří uměleckého záběru
Mariny Richterové.
Již před dvaceti roky zde představila renomovaná malířka a grafička své litografie a lepty na květinové téma. Dnes jsou
v zámecké Tuwora Gallery pod názvem
Vzpomínka na nedávno k vidění nejen
její grafiky, kterými se na výstavách prezentuje nejčastěji. Malířka narozená v
roce 1962 v Moskvě do umělecké rodiny
prezentuje v Nebílovech i vynikající obrazy, ilustrace do dětských knih a také svou
bezkonkurenční známkovou tvorbu.
„Právě návrhy známek pro Českou poštu a pro Vatikán jsou ukázkou absolutní
nejen kresebné virtuozity, výtvarného
citu i odvahy. Známky s motivy historic-

kých osobností - Rembrandta, Danteho,
Mozarta a dalších patří k absolutní světové špičce,“ uvedl kastelán nebílovského
zámku Milan Fiala.
Zcela odlišnou výtvarnou polohu a formu představují litografie tzv. Japonského
cyklu. Marina Richterová zde brilantně
spojuje evropskou kresebnou školu s estetikou zenového Japonska. Výstava
bude přístupná denně kromě pondělků
od 9 do 17 hodin.
MULTIKONTAKT II
Nová expozice je k vidění také na purkrabství hradu a zámku Klenová. Svou
tvorbu tady představuje pod názvem
Multikontakt II výtvarník Michal Adamovský. Vystavená díla jsou vytvořena
kombinovanou kontaktní technikou na
klasický barytový papír pomocí účinku
světla skrze velkoformátové negativy, do
kterých autor různým způsobem zasahuje – rytím, broušením, tavením. Vrstve-

ním dalších materiálů (mj. pauzovací papír, potištěné fólie, foukané sklo) se ve fotogramech akcentuje hloubka obrazu. Východiskem černobílých fotogramů je
téma paměti – vynořování, překrývaní a
přehodnocování zážitků, situací a vzpomínek. Občas na povrch vyplavou konkrétnější detaily fotografií, aby se v jiné
části obrazu vnořily do jejich převážně
abstraktních struktur.
HORBA NA ŠVIHOVĚ
Na hradě Švihov potom představuje svá
díla Valentin Horba. Rodák z Radomyšle,
jehož obrazy si nekladou za cíl sdělovat
závažná filosofická poselství, zato dokážou zvednout náladu diváka a upozorňují na hezké partie okolo nás. Díky svému
charakteristickému rukopisu jsou jeho
obrázky nezaměnitelné s jiným autorem.
VÝTVARNICE V MANĚTÍNĚ
Dvě výtvarnice představují svá díla na
zámku Manětín. Květuš Burešová se umění věnovala již od dětství, naplno se jím
zabývá více jak dvacet let. Začínala s miniaturami krajin, malými akvarely květin
a přírody. S postupem doby se malbě začala věnovat více, mimo akvarel ji velice
zaujala olejomalba a malba akvarel. Hlavní malířskou technikou Zuzany Muzikant Jeřábkové je olejomalba a tvorba
portrétů na zakázku.
UMĚNÍ VE VELHARTICÍCH
Výstavu zcela jiného charakteru mohou
vidět návštěvníci šumavského hradu
Velhartice. Expozice představuje odkaz
Martina Huerty - nižšího šlechtice a vojenského dobrodruha, který v rámci třicetileté války a vojenských služeb dostal
mimo jiného i velhartické panství. Nechal si zde postavit zámek na horním nádvoří. Zároveň se mohou návštěvníci v
rámci výstavy seznámit s politickou situaci té doby a každodenním životem běžných lidí.
VÝSTAVA GRAFIČKY
MARINY RICHTEROVÉ
NA ZÁMKU NEBÍLOVY.
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Nabídka vzdělávacích programů pro školní rok 2022/2023:
Všechny nabízené obory denní formy studia
lze na naší škole studovat dle stanoveného
individuálního plánu. Výuka probíhá v menších třídních kolektivech. Pedagogové se tak
mohou věnovat jednotlivým studentům např.
v rámci podpůrných opatření a IVP.
Neustále se pedagogové snaží podněcovat
zájmy studentů a připravit je tak na jejich profesní dráhu.
V naší škole panuje rodinná atmosféra se snahou o efektivní výuku všech oborů.
Denní forma studia pro absolventy základních škol
a absolventy
středních odborných učilišť:
• Gymnázium čtyřleté studium zakončené maturitní
zkouškou, skladba předmětů je všeobecně zaměřena,
individuální přístup ke studentům, možnost studovat
dle IVP. Studium je skvělou přípravou na vysokoškolské
studium
• Obchodní akademie čtyřleté studium zakončené
maturitní zkouškou. Zaměření si student vybírá od třetího ročníku.
Toto studium má tato zaměření:
• Cestovní ruch, toto studium je zaměřeno na zvládnutí odborných kompetencí a dovedností z oblasti
domácího i zahraničního cestovního ruchu. Absolvent
zvládá profesionální přístup k řešení problémů v oblasti
cestovního ruchu.
• Veřejná správa a právo, toto studium je dalším prestižním zaměřením. Absolvent zvládá specializované

činnosti právního a sociálního charakteru na úřadech
státní správy, obecních úřadech, na úřadech obcí s rozšířenou působností, ale také na soudech a v advokátních kancelářích. U tohoto oboru je rozšířena výuka
předmětů právo a administrativa.
• Provoz diplomatických služeb, jedná se o velice zajímavé zaměření, které představuje určitou prestiž. Absolvent vykonává specializované obslužné a organizační činnosti na zastupitelských úřadech, úřadech EU a na
úřadech státní správy. Výuka je rozšířena o předměty
diplomatický protokol, rétorika a třetí cizí jazyk.
• Počítačová grafika, studium je zaměřeno na aplikaci
dnes čím dál více využívaného oboru IT a je vhodné pro
zájemce, kteří rádi pracují s výpočetní technikou.
• Kominík, tříleté denní studium. Absolvent zvládá
odborné dovednosti, například kominické práce, technické kreslení a výpočty. Teoretické vyučování probíhá
ve škole, odborný výcvik na smluvně zajištěných pracovištích. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou
a získáním výučního listu.
• Podnikání dvouleté nástavbové studium zakončené
maturitní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy
tříletých učebních oborů. Uchazeč musí předložit ověřenou kopii výučního listu z tříletého oboru. Probíhá
výuka všeobecných i odborných, zvláště ekonomických
předmětů.
Dálková forma studia v rámci dalšího vzdělávání
dospělých: výuka probíhá zásadně o sobotách.
• Obchodní akademie čtyřleté studium zakončené
maturitní zkouškou jednotlivá zaměření:
• Cestovní ruch výuka dle shora uvedených informací.

• Veřejná správa a právo dle shora uvedených
informací
• Podnikání tříleté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů. Uchazeč musí předložit
ověřenou kopii výučního listu z tříletého oboru.
• Předškolní a mimoškolní pedagogika, obor lze studovat formou čtyřletého dálkového studia nebo zkráceného 2 letého dálkového studia. Uchazeč o zkrácené
studium musí předložit ověřenou kopii maturitního
vysvědčení.
U čtyřletého studia probíhá výuka všeobecně-vzdělávacích předmětů a odborných pedagogických předmětů.
U dvouletého studia probíha výuka odborných pedagogických předmětů. Studium je vždy zakončeno maturitní zkouškou.
Ing. Marie Bastlová
ředitelka školy

Soukromá Střední odborná škola
a Gymnázium BEAN, s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov,
Kontakty:
www.beanstankov.cz
bastlova@bean.cz
tel. 773 971 313
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Hrady a zámky zvou na

divadlo i šermíře

TEXT: LADISLAV VAINDL

H

rady a zámky Plzeňského kraje v létě opět ožijí celou řadou
akcí. Představí se hudebníci,
šermíři, divadelníci i tanečnice.
Už tuto sobotu se na hradě Rabí odehraje festival Ruinfest. I v letošním roce
se na něm představí několik zajímavých, výjimečných skupin. Návštěvníci
se mohou těšit na indie rockové formace Vanda a The Valentines, písničkářku
Amelii Sibu, uskupení Ille, band Acid
Row nebo na hudebníka Omniona.
Na pátého srpna je pak na největší zřícenině České republiky naplánováno
představení hry Williama Shakespeara
Sen noci svatojánské Tyjátr Horažďovice
V jednom večeru se diváci přenesou
do několika světů a nahlédnou do řady
osudů. Mladí milenci, noblesní vládci
Athén, směšní a snaživí řemeslníci i kouzelné bytosti světa elfů a víl se potkávají
v prostoru kouzelného lesa a v čase, v
kterém poblázněný svět snad opět nabude řádu. Ten by měly stvrdit hned tři
svatby na konci hry. Ale bude tomu skutečně tak? Bude sen noci svatojánské
krásnou letní iluzí nebo spíše noční
můrou?
ZÁMEK KOZEL
Do roku 1871 se 5. a 6. července přenese
zámek Kozel. Jeho tehdejší majitel hrabě
Arnošt z Valdštejna v tento rok slavil 50.
narozeniny. Při této příležitosti areál ožije vystoupeními šermířů, kejklířů, hudebníků a tanečnic. Své jezdecké umění převedou hosté z blízka i daleka.
Blahopřát přijdou i vojáci slavného 35.
pěšího pluku z Plzně. Nebude chybět ani
Emil Škoda se svými parními stroji. A očekává se i zatčení zlosyna Janečka, jenž sužoval celé Plzeňsko a v roce 1871 byl u
Šťáhlav polapen.
VELHARTICE
Živá řemesla se ve velhartickém podhradí představí od 4. do 6. července. Připraveny budou ukázky práce kováře, sedláře nebo řezbáře. Naskytne se rovněž
možnost nahlédnout do objektů unikátního skanzenu.
Zámecké maškarády se na velhartickém zámku odehrají 29. a 30. července.
Večerní divadelní prohlídky zámkem se

konají v rámci projektu Rok šlechtických
slavností. Návštěvníky přenesou do roku
1657, tedy 20 let po smrti majitele panství Martina Huerty.

MANĚTÍN
Začátek letošních prázdnin bude na zámku Manětín věnován zdejší patronce a
emancipované aristokratce Marii Gabriele Lažanské. Její nevšední životní příběh
spolu se zásluhy ve zdejším kraji odemkne 2. července letní sezonu 2022 v
hlavním sále zámku.
Jako novinku letošního roku si zámek
Manětín přichystal loutková divadla. Zájemci se mohou těšit na loutkové odpoledne spolu s výstavou loutek vytvořených dětmi z MŠ a ZŠ Manětín či na charitativní prodej uměleckých děl z dílny
zdejší umělecké školy.
Svou zámeckou premiéru bude mít i
loutkové divadlo v srpnu v rámci barokního dne pro rodiny s dětmi, tentokrát v
duchu myslivosti. Již 13. ročník Hradozámecké noci se bude v srpnu opět loučit s
prázdninami.
CHODSKÝ HRAD
Bezúplatné užívání zahrady Chodského
hradu za účelem konání kulturních akcí
schválili domažličtí radní městskému kulturnímu středisku. To do nevšedního prostoru pod širým nebem chystá koncerty
různých hudebních žánrů.
Všechno začne 8. července vystoupením kapely Malina Brothers. Ve stejný
den bude následovat koncert skupiny
Hudba Praha band. Ta je pokračovatelem legendární Hudby Praha po jejím rozpadu v roce 2015. Charakteristický
souzvuk kytar bratří Zatloukalů, zakládajících členů skupin Jasná Páka a Hudba
Praha, doplněný dunivou basovou kytarou Jirky Jelínka je zárukou původního
soundu kapely.
Další den se představí kapela Jamair a
Vojta Nedvěd, který pokračuje v odkazu
svého otce Františka Nedvěda. Jeho koncert je složen z nezapomenutelných „Nedvědovek“ z tvorby Franty a Honzy Nedvěda, ale i ze skladeb Vojty Nedvěda. V
současné době ho doprovází doprovodná skupina Tie Break s muzikanty zvučných jmen, jako jsou Petr Kocman a Milan Plechatý.
Během července a srpna vystoupí rovněž dechové hudby Potřekovanka a Dupalka.

NEBÍLOVY
Ani letos nebudou chybět tradiční divadelní festivaly. Jeden z nich se uskuteční
od 26. do 30. srpna na zámku v Nebílovech. Přichystáno je celkem pět divadelních představení. Festival odstartuje inscenace Viléma Dubničky Milion s Hynkem Čermákem a Vladimírem Polívkou.
Odehraje se také představení Shirley
Valentine se Simonou Stašovou nebo komedie Marca Camolettiho s Marinou
Hudečkovou, Davidem Prachařem, Lindou Rybovou, Sašou Rašilovem a Petrou
Špalkovou.
Další známí herci budou aktéry v
představení Tik Tik. Na jevišti své umění předvedou Tereza Kostková, Kristýna
Frejová, Eva Josefíková, Míra Nosek, Josef Polášek a Václav Knop.
Festival uzavře inscenace Ani za milion! v hlavních rolích s Adélou Gondíkovou a Jiřím Langmajerem.
KAŠPERK
Divadlem opět ožije také hrad Kašperk.
Diváci sice kvůli nemoci hlavního představitele Jana Potměšila neuvidí plánovanou hru Růže pro Algernon, těšit se
ale místo toho mohou na poctu Divadlu
Semafor v podobě představení Jonáš a
tingl-tangl. To se odehraje 26. července.
O toto představení stejně jako další inscenace divadelního programu se na
Kašperku opět postará Divadelní spolek
Kašpar.
Na své si přijdou milovníci Shakespeara, protože na programu jsou jeho dramata Romeo a Julie a Macbeth. Lahůdkou bude verze Rostandova Cyrana, kde
se role slavného nosáče ujme Martin
Hofmann.
CHUDENICE
České pověsti Divadla Jana Přeučila a
Evy Hruškové bude 5. července hostit
zámek v Chudenicích. Originální loutkové představení pro děti i dospělé přinese muzikálové zpracování známých příběhů. Na jevišti se odvíjejí příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky.
Celodenní komponovaný program o
návštěvě císaře Josefa II. v Chudenicích
pak pobyt na zámku zpestří 30. července. Na diváky čeká šerm, divadlo, hudba, tanec, jídlo, sokolníci, vojsko a možná i audience u samotného císaře.

Plzeňský kraj poskytuje do konce září
dotace na Akumulační nádrže
ke kotlům na pevná paliva

P

lzeňský kraj vyhlásil 24. ledna 2022 výzvu
k podávání žádostí o poskytnutí dotace
v rámci dotačního programu "Akumulační
nádrže I.“ ke kotlům vyšší emisní třídy na pevná paliva. Až do konce září lze podávat žádosti
o dotaci, která může být až 30 tisíc Kč. Vyčleněná částka na tento program je celkem 2 mil. Kč.
Podpora je poskytována fyzickým osobám,
vlastníkům (spoluvlastníkům) rodinných domů
na území Plzeňského kraje, kteří mají nainstalovaný kotel na pevná paliva 3., 4. nebo 5. emisní
třídy.
Jste majitelem rodinného domu na území Plzeňského kraje a plánujete instalaci akumulační
nádrže ke kotli na pevná paliva, a to na ruční
i automatické přikládání? Máte možnost získat
dotaci na akumulační nádrž s maximální výší
dotace až 30 000 Kč. Akumulační nádrž je vyžadována o min. objemu 55l/kW instalovaného
výkonu kotle. Uznatelné náklady na pořízení
nádrže je možné zařadit už od 1. ledna 2021.
Připojením akumulační nádrže o min. objemu 55
l/kW dojde k úspoře paliva a dosažení vyššího
tepelného komfortu, nižších nákladů na energii
a dále nižších nákladů na obsluhu.
Příjem žádostí byl spuštěn 1. března 2022
a bude končit 30. 9. 2022 nebo při vyčerpání
alokované částky 2 mil. Kč. Podporu na do-

datečnou instalaci akumulační nádrže u kotlů
nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl
v minulosti zdroj podpořen z jiného dotačního
programu.

Jak podat žádost

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, kterou naleznete
na webových stránkách Plzeňského kraje. Elektronickým podáním získáte pořadové číslo a následně nejpozději do 10 pracovních dnů doručíte
podepsanou písemnou žádost se všemi náležitostmi a přílohami na Krajský úřad Plzeňského
kraje.
Na Plzeňském krajském úřadě můžete kontaktovat se žádostí o informace k dotaci nebo
pro případnou pomoc s podáním žádosti telefonicky, emailem nebo osobně níže uvedené
kontaktní osoby:
Mgr. Lenka Platzová
e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz,
tel.: 377 195 485
Ing. Eva Platzová
e-mail: eva.platzova@plzensky-kraj.cz,
tel.: 377 195 689

DoKuMEnty
K PoDání žáDostI:
1. žádost o poskytnutí dotace
(formulář č. 1)
2. Fotodokumentace stávajícího
kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso.
3. Doklad o kontrole technického
stavu (revize) a provozu
stávajícího kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním.
4. Doklad o konkrétním typu
budoucí akumulační nádrže
(doklady typu cenová nabídka,
objednávka, smlouva o dílo,
smlouva o smlouvě budoucí či
faktura v případě již zrealizované
instalace akumulační nádrže).
5. Kopie úplné smlouvy o zřízení
běžného účtu žadatele nebo
písemné potvrzení peněžního
ústavu o vedení běžného účtu.

Dotační program
na akumulační
nádrže

Příjem žádostí až do 30. 9.
2022 nebo do vyčerpání
alokované částky 2 mil. Kč.

Mgr. Lenka Platzová

Ing. Eva Platzová

e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz

e-mail: eva.platzova@plzensky-kraj.cz

tel. 377 195 485

tel. 377 195 689

Objevte skrytá zákoutí města Klatov

Pozvání
na vybrané akce:
Královské město Klatovy není třeba dlouze představovat. Každý jistě zná
nejvýznamnější památky, jako jsou katakomby pod jezuitským kostelem
na náměstí, Černá věž, barokní lékárna U Bílého jednorožce, gotický kostel Narození Panny Marie s obrazem klatovské madony a další. Co ale připomenout zajímavá místa, která by mohl návštěvník přehlédnout a přitom
stojí za pozornost?
Nedaleko náměstí v parku za dominikánským kostelem sv. Vavřince najdeme schovanou mezi stromy středověkou
okrouhlici. Kdysi byla součástí mohutného opevnění města, dvojitého pásu hradeb s vodním příkopem. Dnes jsou ma
místech příkopů městské parky. Nejvíce
zachovalé hradební opěvnění i s baštami
uvidíme za gotickým kostelem v Hostašových sadech.
Za budovou muzea s nádhernou secesní
fasádou objevíme tichou zahradu s Pavilonem skla Klatovy. Bílý a křehký interiér
expozice sklářských výrobků české firmy
Lötz překvapí bohatstvím exponátů, vyrobených na přelomu 19. a 20. století v Klášterském Mlýně u Rejštejna. Přes 600 skel
je inspirováno proudy historismu, secese
i moderny. Po návratu do centra určitě nemineme rohový dům čp. 66 na náměstí, nazývaný Koškovský, skrývá v sobě jedinečný

renesanční dvorek. Vstupem z Vídeňské
ulice se ocitnete rázem v jiném světě: klid
renesančních arkád, zbytky barokních
portálů městských domů, uprostřed kašna
a na vše shlíží socha Ilionese, která byla
odlita podle antického originálu počátkem
19. století a je údajně jedinou svého druhu
v České republice. Město Klatovy žije bohatým kulturním a společenským životem,
koncerty, divadla, folklorní festival v rámci
klatovské pouti, výstavy klatovských karafi átů a další. Pro sportovní vyžití obyvatel
i návštěvníků je v Klatovech dostatek příležitostí. K dispozici je několik otevřených
hřišť, fittness-centra, bowling, tenisové
kurty. Celoročně mohou návštěvníci využít
krytý plavecký bazén s vodními atrakcemi
a zimní stadion. V letních měsících je možné navštívit městské lázně u řeky Úhlavy.
Klatovy a okolí jsou ideálním místem pro
cyklovýlety a turistiku. K relaxaci a odpočinku zvou klatovské parky, největší z nich

 Společné cesty – výstava,
10.ročník - kostel sv.Vavřince,
23.6.-24.7., 23.6. vernisáž od 18:00
 Barokní svatojánská noc
– 24.6., 16:00, nádvoří jezuitské
koleje, ve 22:00 barokní ohňostroj
 Avon pochod
– 25.6. od 11:00 hod., start
pochodu ve 12:00 z náměstí Míru,
cíl na kolonádě v Mercandinových
sadech, ve 14:00 vystoupí hudební
skupina Duo Verona
 Klatovská pouť – 8.-10.7.2022
sobota : 10:00 vystupuje dechová
hudba Skalanka
neděle: 10.00 vystupuje dechová
hudba Úhlavanka, 15:00 skupina
Inflagranti a J.Vojtek
V rámci klatovské pouti bude opět
probíhat Mezinárodní folklorní
festival
 Výstava karafiátů – 4.-17.7.2022
v zahradě naproti muzeu
jsou Mercandinovy sady s kolonádou
z 19. století a malým rybníkem, kde v letní
sezoně nechybí půjčovna loděk a šlapadel.
www.klatovy.cz/icklatovy

Inzerce

Chcete dohnat učivo přes prázdniny?

Basic nabízí hravé doučování

D

alší školní rok se poma- Individuální přístup
Důvodů, proč někteří žáci školu bez polu chýlí ke konci a žáci
moci nezvládají, je spousta. Může to být
už netrpělivě vyhlížejí
množstvím učiva, nedostatečným vysvětprázdniny. Těší se na odpočinek i na to, že nebudou
muset myslet na školní
povinnosti. Pokud ale víte,
že velká pauza by vašemu
dítěti spíše uškodila, začněte o prázdninách s postupným procvičováním učiva,
které mu nejde a má v něm
mezery. V létě je ideální
příležitost tyto věci zopakovat, protože žáček nemá
jiné úkoly do školy.
lením, chabým procvičením nebo třeba
Další možností je přihlásit děti do plzeňského studijního centra Basic, které nabízí
během letních měsíců hravé doučování.
„V našem studijním centru se o prázdninách věnujeme zejména dohnání učiva,
které během školního roku dělalo problémy a bez něhož se v dalších letech ve škole
neobejdou. Proto jsme vytvořili speciální
týdenní intenzivnější programy. Ty mohou
děti absolvovat v době, kdy jsou rodiče
v práci a dohnat tak zameškané. Nenechávejte učivo až na začátek září, důležité
je začít co nejdříve, protože pak se na to
začne nabalovat další učivo,“ doporučuje
Gabriela Němečková z centra Basic, které
se už 15 let specializuje na doučování dětí.

distanční výukou. Ale nemusíte mít obavy, v Basicu pracují zkušení lektoři, kteří
kladou důraz na individuální přistup ke
každému. Všichni lektoři prochází náročnou přípravou, díky které jsou schopni
efektivně zvládnout problémy s učením
a zabezpečí nám to jejich pedagogické
kompetence. Dále si pravidelně rozšiřují
svoji kvalifikaci a prohlubují znalosti nejen
v oblasti vzdělávání, ale i v mezilidských
vztazích. Jejich předností je láska k dětem
a empatický přístup založený na pochopení, podpoře a trpělivosti. Výuka probíhá
příjemnou a zábavnou formou.

Díky tomu dosahují studenti velkého zlepšení. Žákům se zvýší schopnost samostat-

ně se učit, sebevědomí, samostatnost v plnění úkolů, ale i motivace se dále vzdělávat
a mají z učení větší radost. Lektoři ukáží dítěti jiný přístup, ono zjistí, že se najednou
dá učit jinak a řekne si: Aha, vždyť na tom
vlastně nic není. Nemusí pak nad domácím
úkolem sedět otrávené dvě hodiny, ale má
za čtvrt hodiny hotovo bez křiku a látce rozumí. A to je náš cíl. Motivovat děti k učení.
V Basicu však pracují i s rodiči. Vzdělávají
je v oblasti učení, motivace a výchovy dětí.
Pořádají pro ně přednášky, konzultace, semináře i kurzy. Například 21. července se
uskuteční přednáška Jak na učení bez mučení.

Studijní centrum
BASIC
Je určeno komukoliv, kdo má
potíže se čtením, psaním, gramatikou nebo s učením celkově. Mohou to být jak žáci prvního či druhého stupně, tak
studenti středních či vysokých
škol. Samozřejmě i dospělí mohou mít tyto problémy,
i pro ně je centrum určeno.

Studijní centrum BASIC
Plzeň, z.s.
Veleslavínova 55/12
301 00 Plzeň

www.basic.cz
plzen@basic.cz
603 442 411
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Náš kraj

Procestujte čtyři země
na jednu jízdenku
KAM VYRAZIT
V RÁMCI OSLAV
1. – 3. července
Hudba bez hranic – show k příležitosti 70 let
Vogtlandské konzervatoře. Koncert pod širým
nebem na Theaterplatz.
2. července
Dopravní den ve volnočasovém zařízení Syratal
3. července
Nádražní a rodinný festival na horním nádraží s
křtem vlaku u příležitosti výročí Plauen900
13. července
Koncert Thomanerchor v Kostele sv. Jana
5. – 28. srpna
Letní divadlo v Komturhofu
2. – 4. září
Mezinárodní setkání vlajkonošů ve festivalovém stanu Sternquell Wies'n.
10. září
Galakoncert s Katrin Weber a Vogtland Philharmonic v Parktheater Plauen
10. – 11. září
Renesanční ples pod širým nebem na zámku
Voigtsberg v Oelsnitz
9. – 18. září
Nobel Nights Plauen – 900 let historie v jedné
taneční gala show, koná se v Haus Vogtland
6. listopadu
300 let Lutheránského kostela – slavnostní bohoslužba a koncert
Do 30. září
Výstava „Princip velkoměsta - Plauen Street
Scenes“ ve Vogtland Museum
Více na www.plauen900.de

R

ádi byste navštívili německé příhraničí? Pro cesty v euroregionu Egrensis (Karlovarský kraj a
německé příhraničí) je pro Vaši
cestu ideální volbou výhodná
jednodenní síťová jízdenka EgroNet. Region čtyř německých zemí nabízí širokou
škálu volnočasových aktivit zejména v letních měsících. Ať už máte rádi pěší túry,
holdujete cyklistice či preferujete poznávání měst a kulturní akce - díky jízdence
EgroNet zažijete trojúhelník čtyř zemí zcela novým způsobem.
NEŘEŠTE ZÁCPY ANI PARKOVÁNÍ,
CESTUJTE POHODLNĚ A BEZ STAROSTÍ
Projekt kombinuje 15 krajů, přes 50 dopravních společností s více než 500 dopravními linkami. Je jedno, zda cestujete sami,
s rodinou nebo jako pár, vždy je příjemné
nemuset řešit provoz a parkování a cestovat pohodlně. Jak to tedy funguje? S EgroNet můžete využít železniční linky, regionální autobusy, městské autobusové linky
a tramvaje s jedinou jízdenkou. Děti do 5
let za dopravu neplatí a v rámci jedné jízdenky s sebou můžete vzít zdarma až 3
děti ve věku 6 – 14 let. Zdarma je také jedno jízdní kolo na osobu. Jízdenka EgroNet
stojí 200 korun pro jednu osobu, každá další pak platí 100 korun a na jednu jízdenku
může jet max. 5 osob.
VYDEJTE SE NA OBJEVNOU CESTU
PODÉL ELSTERTALBAHN
Železniční trať s největším počtem mostů v Evropě vede 120 kilometrů z Egerlan-

du do durynského Vogtlandu. Fantastická příroda, kulturní i historické památky
odmění cestující v každém ročním období. Obdivovat můžete četné mostní stavby, jako je impozantní Elstertalbrücke.
Na výlety zvou město Greiz, Gera, ve kterém se nachází muzeum malíře Otto
Dixe, město krajky Plauen, Oelsnitz,
Adorf a tradiční lázeňská města Bad Elster a Bad Brambach. Zpomalte a vychutnejte si úžasně nedotčenou přírodu, která láká k dlouhým procházkám, túrám či
vyjížďkám na kole. Železniční trať křižují
různé pěší a cyklistické trasy.
www.elstertalbahn.de/cs/
VYRAZTE DO PLAUEN A PŘIDEJTE SE K
LETOŠNÍM OSLAVÁM 900 LET MĚSTA
Metropole Vogtlandu zve na rozmanité
akce a při návštěvě jej letos zastihnete v
tom nejlepším hostitelském rozpoložení.
Objevte nejkrásnější zákoutí Plauen s našimi městskými průvodci na jedné z četných prohlídek města, věží či různých tematických prohlídek. Vybere si každý můžete očekávat zajímavé podrobnosti o
historických událostech a osobnostech,
kterých bylo za uplynulých 900 let nespočet. Sledovat budete středověké stopy založení města, dozvíte se vše o historii textilu
a průmyslu a plavenské krajce, díky které
se město kdysi stalo bohatým a slavným.
Všechny nabídky a termíny najdete na:
www.plauen.de/fuehrungen. Turistické
informace Plauen: UntererGraben 1,
08523 Plauen, tel.: 03741 2911027,
touristinfo@plauen.de.

POKUD UŽ V PLAUEN BUDETE,
PROČ ROVNOU NEZŮSTAT PÁR DNÍ
A OBJEVOVAT TAK KRÁSY
REGIONU VOGTLAND?
Nabídka ubytování v rámci oslav 900 let
• 2 x přenocování v komfortním dvoulůžkovém
pokoji
• 2 x snídaně formou bohatého bufetu
• 1 x vynikající 3chodové menu včetně 1 nápoje
• 1 x PlauenCard
• 1x suvenýr Plauen900
149,00 EUR na osobu
ve dvoulůžkovém pokoji
Hotel Alexandra **** | Parkhotel **** | Best Western Hotel ****
Informace a rezervace probíhají přes turistické
informace, ale pořadatelem je příslušný hotel turistické informace fungují pouze jako zprostředkovatel.

PRO CESTY V EUROREGIONU EGRENSIS JE PRO VAŠI CESTU IDEÁLNÍ VOLBOU
VÝHODNÁ JEDNODENNÍ SÍŤOVÁ JÍZDENKA EGRONET.

Inzerce

Strašice lákají na tradiční kulturní akce
a nedotčenou přírodu
O

bec, která je kolem dokola obklopena lesy a krásnou přírodou s brdskými vrchy. To jsou Strašice, dalo by se říci
takové srdce Brd, které je velmi oblíbeným turistickým cílem.
Během teplých víkendů sem každoročně míří i stovky návštěvníků, které láká především nedotčená příroda a řada památek. Obec zaujímá velkou část Chráněné krajinné oblasti
Brdy, jejímž přírodním klenotem jsou Padrťské rybníky. Jedná
se o druhou největší náhorní nádrž, kde najdete také okolní
mokřady a hnízdiště vzácného vodního a pobřežního ptactva
v Čechách. Po cestě od Strašic k zaniklé obci Padrť narazíte
na světlinu s romantickým loveckým zámečkem Tři trubky,
jediným svého druhu severně od Alp. Trosky gotického hradu
poněkud připomíná okraj kryoplanační terasy na nedalekém
Lipovsku. Ovšem i ruiny skutečných gotických opevnění naleznete jednak přímo ve Strašicích, ale také na tvrzišti hradu
přechodního typu Vimberk či v podobě motte pod vrchem
Kamenná. Ta ve svém hřbetu nabízí též nádhernou ukázku
takzvaných skládaných skal.

Moderní místo pro život
Vzhledem k péči, s jakou se Strašice starají o kulturní památky, stojí za zmínku místní kostel svatého Vavřince, dominanta lokality, jež v interiéru chová nádherné pozdně gotické
nástěnné malby. Kromě toho se mohou Strašice pochlubit
největším souborem podbrdských dřevěných chalup na Rokycansku. V obci můžete navštívit dvě muzea, regionální
Muzeum Středních Brd, které přibližuje například historii bývalého Vojenského újezdu Brdy. Druhé patří Historii dopravy
a v jeho expozici jsou především autobusy, trolejbusy a tramvaje sloužící v minulosti v Plzni. Nově je velmi pěkně upravena romantická budova strašické radnice z dob proslulého
Krále železnic barona Henryho B. Strousberga.

Strašice jsou oblíbené i k dlouhodobému pobytu. Dnes zde
žije dva a půl tisíce obyvatel a jejich počet pomalu roste
i díky tomu, že se tady hodně staví a místo objevují mladé
rodiny s dětmi. Předností Strašic je zejména skvělá dopravní
dostupnost Prahy i Plzně díky blízké dálnici D5. V obci je veš-

kerá občanská vybavenost, fungující zdravotnictví, školství,
několik obchodů a hospůdek. Po třiceti letech od revoluce
se Strašice z šedé obce proměnily v moderní místo pro život
a do zvelebování lokality stále investují.

Den pozemního vojska
Aktuálně se připravuje například revitalizace okolí základní
školy. „Chceme zvelebit prostředí a vysázet tam nové rostliny. O prázdninách opravíme ještě vstup do školy, konkrétně
schody a zábradlí,“ říká starosta obce Jiří Hahner. Za zmínku
stojí také plánovaná výstavba nového chodníku od základní
školy až ke křižovatce K Libuši.

Obec pořádá řadu tradičních kulturních akcí, na které se
sjíždějí lidé ze širokého okolí. Starosta se těší, že letos snad
vše proběhne bez protiepidemických opatření. „Po dvouleté odmlce se připravujeme na Den pozemního vojska, který
se uskuteční 25. června. Jedná se o jednu z nejzajímavějších
akcí, kterou pravidelně navštěvuje zhruba 50 tisíc diváků,“
sděluje Hahner. V srpnu se uskuteční známá strašická pouť
a posvícení. „Máme připravený nabitý program pro všechny
věkové skupiny,“ zve širokou veřejnost starosta obce. Kromě
toho je na letní měsíce naplánováno několik koncertů a dalších akcí. Veškeré informace se dozvíte na webových stránkách www.strasice.eu.
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SUMMER CITY FEST
Multižánrový open-air festival se uskuteční od 24. do 25. června v areálu Božkovského ostrova v Plzni. Desátý ročník multižánrové akce přinese festivalovou atmosféru s těmi nejlepšími českými a slovenskými umělci. Představí se například Majk
Spirit, Kali a Peter Pan nebo Kontrafakt.
Cena vstupenek je 400 až 740 korun.

BASINFIREFEST
Tradiční metalový festival se odehraje od
24. do 26. června v areálu ve Spáleném
Poříčí. Na západ Čech přijede například německá kapela Blind Guardian, legendární
americká formace Dog Eat Dog (na snímku) nebo Britové Saxon. Vstupné je od
900 do 1800 korun.

PEKELNÝ OSTROV
První tři červencové dny budou v oblíbeném areálu v Holýšově patřit devátému ročníku rockového festivalu. Hlavní zahraniční
hvězdou bude německý metalový zpěvák
Udo Dirkschneider.
Zahraje ale i to nejlepší z české a slovenské
muziky. Návštěvníci se mohou těšit i na skupiny Tři sestry, Škwor, Dymytry, Vypsaná
fixa nebo traktor či hudebník, zpěvák a skladatel Jaroslav Uhlíř. Vstupné je 1290 korun.
(lad)

INZERCE

Město Stod na léto připravuje tradiční akce
V malebném údolí podél řeky Radbuzy, přibližně 25 km jihozápadně
od Plzně, leží město Stod, které rozhodně stojí za vaši pozornost.
Skvělou příležitostí pro návštěvu města jsou hned dvě tradiční
červencové akce – Letní slavnost na Křížovém vrchu a Stodská pouť.
Letos již posedmnácté pořádá Město Stod za
podpory Mikroregionu Radbuza letní slavnost
na bývalém poutním místě Křížový vrch, které
se 5. července od 14:00 hodin promění na místo
příjemného setkání a dobré zábavy. Na samotný
kopec se ze Stodu dostanete pětikilometrovou
stezkou po červené turistické značce - ta vás dovede k rozcestníku, od kterého je to na vrchol
už jen 200 metrů. Pokud zdoláte ještě 71 schodů rozhledny Křížový vrch, za odměnu se vám
naskytne krásný pohled do kraje. Návštěvníci
se tedy během slavnosti mohou těšit nejen na

Křížový vrch. Místo setkání a dobré zábavy během letní slavnosti.
Foto: archiv Město Stod

výhledy do okolí, ale i na hudební duo My Dva
(Hanka a Radek Gellanovi) a výstavu fotografií
Miloše Tancibudka s básněmi Petra Eicheho,
kterou si mohou prohlédnout v lodi kostela.
„Letní slavností na Křížovém vrchu navazujeme
na tradici poutí, konajících se tu v minulosti,
a jen o deset dní později, 15. července, přivítáme Stodskou pouť,“ zve širokou veřejnost starosta města Jiří Vlk.
Oblíbená Stodská pouť, která se koná od pátku
15. do neděle 17. července, nabídne koncerty známých skupin, sportovní utkání, výstavy
a pouťové atrakce. „Hudební program zahájí
v pátek 15. července od 20:00 hodin legenda
českého punku, skupina Plexis, pokračují naši
známí a pravidelní hosté skupina V3SKA a ska-reggae ze Slovenska, kapela Polemic,“ shrnuje
Pavel Cích, vedoucí Městského kulturního střediska Stod. V sobotu 16. července pouť pokračuje, od 13:00 hodin zahraje dechová kapela
Nová Domažličanka, následuje americké country Blueground & Klára, nefalšovaný dixieland si
návštěvníci užijí v podání Pražské dixielandové
společnosti. Dále zahrají Viktor Dyk a skupina

Stodská pouť i letos nabídne bohatý hudební program.
Foto: archiv Město Stod

WAW, zazpívá Bára Basiková se skupinou Basicband, ABBA World Revival nebo Dance Band
Plzeň. Sobotní večer pak ve 23:00 hodin zakončí
ohňostroj. Chybět nebude ani tradiční běžecký
závod Stodská osmička, který odstartuje v sobotu v 10.00 hodin. Nedělní hudební odpoledne
zahájí od 17.00 hodin místní skupina In Memory
Of Kurt Cobain, pokračuje kapela Coda a o kulturní tečku za programem se postará hardcorová legenda Dymytry.
www.mestostod.cz

INZERCE

Komín plzeňské teplárny se stal
domovem Sokola stěhovavého

Zdá se to být neuvěřitelné, ale ohrožený
dravec, sokol stěhovavý, jehož výskyt
je v České republice vzácný, si ke svému
uhnízdění vybral již po několikáté komín
plzeňské teplárny. Tentokrát sokolí pár
zahnízdil na komínu v závodě Energetika
(areál bývalé Škodovky na Borech)
a v nejbližších dnech se chystá vyvést
čtyři mláďata.
„V současné době se mladí, přibližně dvacetidenní sokolíci, krčí ve speciální hnízdní budce z kovu, jedné ze dvou, které jsme nechali
za finanční podpory plzeňské teplárny vyrobit a nainstalovat na komíny v obou teplárenských areálech, tedy na Borech i na Doubravce“, uvedl zástupce plzeňských ornitologů,
David Melichar. Budka ve výšce asi 100 metrů
se tak stala domovem sokolí rodiny.

systematické ochraně se sokoli postupně
vracejí na svá historická hnízdiště, kterými
jsou především vysoké a klidné skalní stěny.
Za velký úspěch je tak považován každý nový
hnízdící pár tohoto dravce.
„Jsme velmi rádi, že se komín naší teplárny
ukázal jako vhodné místo pro hnízdění
sokolů, kteří u nás již několikátým rokem
úspěšně vyvádějí mladé. Zároveň nás těší,
že Plzeňská teplárenská může takto přispět
k záchraně kriticky ohroženého druhu,“
vyjádřil svoji radost z letošních mladých
sokolíků Ing. Václav Pašek, generální ředitel
Plzeňské teplárenské.
Sokol stěhovavý patří mezi kriticky ohrožený
druh dravého ptáka, který před několika
desetiletími vyhynul v celé Evropě. Avšak díky
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MUZIKA
Letos proběhne jubilejní již 30. ročník legendárního festivalu folk a country hudby
Muzika 2022. Fanoušci folku a country se
mají na co těšit. Průvodcem bude Míša
Leicht. Festival se koná 2. července v unikátním prostředí lesního amfiteátru v
Hrádku u Rokycan, v jehož okolí bude
možné přespat. Vystoupí například AG
Flek, Cop nebo Epydemije.

HRADY.CZ
Západočeská zastávka známého festivalu,

Náš kraj

který přináší muziku na památky, bude
29. a 30. července ve Švihově. Letošní už
17. ročník festivalu přinese například vystoupení skupin Chinaski, Divokej Bill,
Mig 21, Mirai nebo UDG či zpěváků Tomáše Kluse a Xindla X. Vstupné je 1450 korun.

mosféry na pláži Boleveckého rybníku a
nejlepší taneční hudby současnosti. Pátek
nabídne to nejlepší z žánru EDM a sobota
se odehraje v rytmu Techna. Vstupné je
od 299 do 700 korun.

BOLEVÁK MUSIC
FESTIVAL 2022

Oblíbený festival se v domažlickém jezdeckém areálu TJ Start uskuteční od 12.
do 14. srpna. Na dvou střídajících se pódiích zahraje téměř dvacítka českých kapel.
K těm se řadí Traktor, Škwor, Harlej, Dymytry, Jelen, Wohnout nebo Fast Food Orchestra. Vstupné je 750 korun. (lad)

Osmý ročník největšího západočeského
festivalu taneční hudby se odehraje 5. a 6.
srpna. Jedná se o unikátní spojení letní at-

CHODROCKFEST

INZERCE

Novinkou letošního léta jsou komentované
procházky Horšovským Týnem pro děti
Po obou březích řeky
Radbuzy leží v mělkém
údolí malebné město
Horšovský Týn. Pro
zachovalost svých historických památek bylo vyhlášeno
městskou památkovou rezervací.

Dominantou města i celého okolí je Státní hrad a zámek Horšovský Týn. Tato národní kulturní památka
nabízí návštěvníkům několik prohlídkových okruhů představujících nejvýznamnější stavební části.
Odpočinout si pak můžete v přilehlém zámeckém
parku s řadou vzácných dřevin, několika zajímavými
stavbami či naučnou stezkou. Po cestě dlouhé 2,5
kilometru se pak můžete vydat na Šibeniční vrch,
bývalé poutní místo, kde se nachází 21,5 metru vysoká rozhledna odkud je krásný pohled nejen na
město, ale i Šumavu a Český les.
Horšovský Týn se připravuje na prázdninovou
sezonu
„Novinkou letošního roku jsou komentované prohlídky
města s průvodcem pro školy, tábory a rodiny s dětmi.
Prohlídka města zábavnou formou seznámí děti s historií Horšovského Týna a dalšími zajímavostmi,“ láká
na dětský okruh městem starosta Josef Holeček.
Prohlídky začínají vždy v 11:00 hodin u informačního centra v následujících termínech: 17. 7., 7. 8.,
21. 8. a 10. 9. 2022. „Od června do konce srpna nás

Milovníci jazzové hudby si nenechají ujít 2. červenec, kdy na nádvoří zámku Horšovský Týn v rámci
Jazz Session pod arkádou zahraje SCS Super Trio
a kvartet předního saxofonisty Ondřeje Štveráčka.

Státní hrad a zámek Horšovský Týn. Národní kulturní
památka nabízí několik prohlídkových okruhů.
každou středu a neděli čekají klasické prohlídky města
s průvodcem. Letos se projdete historickou částí a zámeckým parkem. Součástí bude i prohlídka interiérů
míčovny a kapucínského kláštera. Sraz je vždy ve 14.00
hodin u informačního centra, kde si zakoupíte také
vstupenky,“ doplňuje možnosti poznávání města
Leona Císlerová, ředitelka Městského kulturní střediska Horšovský Týn.
Kromě zmíněných procházek s průvodcem si město
na léto připravilo spoustu zajímavých akcí, tou nejvýznamnější je Anenská pouť, která se každoročně
koná poslední červencový týden. Ve dnech 22. - 24.
7. se tedy můžete těšit na multižánrový hudební
program na hlavní scéně v sadech Petra Bezruče,
historický jarmark, kejklíře, divadlo pro děti, filmová představení, střeleckou soutěž, pouťové atrakce
a další doprovodný program.

Zámecký park láká k odpočinku. Najdete tu také několik zajímavých staveb - loretu, vyhlídkovou věž, vdovský dům, míčovnu a sýpku.
Foto archiv města Horšovský Týn
O tři dny později pak vystoupí dívčí sbor Seattle Girls Choir z USA v kostele sv. Petra a Pavla na náměstí.
Začátek obou akcí je vždy v 18:00 hodin.
Regionální informační centrum Horšovský Týn
5. května 50
346 01 Horšovský Týn
tel.: 379 415 151 | e-mail: info@mkzht.cz

Třemošná i přes nelehké období

plánuje řadu projektů pro rozvoj města
M

ěsto Třemošná se postupem let
rozšiřuje a v loňském roce přesáhl počet 5 000 obyvatel, město je velmi žádanou lokalitou s velmi dobrým
vybavením pro potřeby občanů. Výhodou je i velmi dobrá poloha nedaleko
západočeské metropole.

Tím narůstají i potřeby města
samotného. Zejména je nutné
se zaměřit na další vývoj předškolního a školního zařízení
pro výuku dětí. V uplynulém
roce byl dokončen projekt
na přístavbu pavilonu MŠ z důvodu nedostatečné kapacity
pro příjem dětí. Bylo požádáno o dotaci na tuto přístavbu, ale bohužel nám nebyla poskytnuta. V současné situaci je třeba uvažovat i o přístavbě pavilonu pro základní školu. Součástí budoucího areálu
školy má být i víceúčelová sportovní hala, na kterou
se připravuje projektová dokumentace. V současné
době se většina sportů odehrává právě v halách
a rodiče vozí za těmito sporty děti do plzeňských
oddílů, které tyto podmínky mají. Předpokládáme,
že výstavbu haly ocení hlavně naši žáci, kteří zde
budou moci hrát basketbal, florbal, házenou apod.
Našim cílem tedy je, dostatečná nabídka na využití
volného času obyvatel, zejména dětí a mládeže.
Dalším problémem vzhledem k rozvoji města je
i doprava. Pro zlepšení obslužnosti se připravuje
celá řada projektů např.: rekonstrukce v prostoru
před Formankou, zastávka pro autobusy při komunikaci Keramická v lokalitě „Sklárna“, společně s Plzeňským krajem se připravuje rekonstrukce křižovatky Záluží a rekonstrukce komunikace Keramická
(kom. II. tř.) a celá řada oprav místních komunikací.
Současně se připravuje i rekonstrukce lávky přes
Třemošenku u Domu Exodus.
Kvalitní infrastruktura podmiňuje kvalitu života
a udržení sídelního rozvoje i hospodářské funkce města. I město Třemošná pociťuje problémy
v kvalitě infrastruktury a jejího fungování, zejména

▼
v kvalitě silnic II. a III. třídy, a některých místních komunikací. Tyto problémy lze jen velmi těžko řešit,
neboť jsou přímo závislé na finančních prostředcích
Plzeňského kraje.
Rozvoj města je rovněž přímo závislý na dodávce
vody z plzeňské vodárny. Stávající přivaděč ze Sylvánu, který zásobuje vodou Třemošnou, Zruč-Senec, Českou Břízu, Druztovou a Dolany již kapacitně
nestačí, proto se připravuje projektová dokumentace na nový přivaděč. Pro Třemošnou to znamená
i rozšíření stávající čistírny odpadních vod. V této
souvislosti Zastupitelé města schválili 80% dotace
pro bytové a rodinné domy na pořízení domácích
čistíren odpadních vod v lokalitách, kde není možné připojení na veřejnou kanalizační síť.
Vzhledem k narůstajícím cenám energií město musí
počítat i v pokračování obnovy veřejného osvětlení
a řešení dalších úspor na budovách v majetku města. Nekončící je téma odpadového hospodářství, při

▼ Budoucí rekonstrukce prostoru před Formankou

Tůňě Záluží

sběru komunálního odpadu je největším problémem směsní komunální odpad, v jehož rámci stále
existuje potenciál pro zlepšení třídění a ukázněnost
občanů při jeho ukládání. Město připravuje projekt
na rozšíření sběrného dvora se záměrem využít
některých dotačních titulů MŽP. Náklady a provoz
odpadového hospodářství bohužel každým rokem
narůstají a jsou z městského rozpočtu dotovány.
Řešením však není navyšování poplatku za likvidaci
odpadu, ale zesílit recyklaci a zajistit pokles skládkování. Do budoucna je třeba se připravit rovněž
na rozšíření sběru biologického odpadu a textilu.
V uplynulém období jsme realizovali celou řadu
projektů na zlepšení parkových ploch, veřejné
zeleně a dnes hodně diskutovaném problému
zadržování vody v krajině. Zmizelo torzo bývalého koupaliště Záluží a vznikl malý areál s tůněmi
a nádrží, který volně navazuje na přilehlé louky
a mokřady. Podobný záměr chceme realizovat
i v prostoru bývalého koupaliště v Třemošné. Ten
bude sloužit nejen k zadržení vody v krajině, ale
také poskytne nové místo pro život vzácných
a ohrožených druhů naší přírody. Ministerstvo zemědělství přislíbilo dotaci z Programu - Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádrží. Pokud bude všechno pokračovat
podle plánu, lokalita„Klínec“ by mohla být dokončena již v příštím roce.
Prožíváme velmi neklidné období, každodenní život
ovlivnila dlouhou dobu opatření pandemie kovidu,
v současné době pak obrovský nárůst cen energií
a stavebních materiál. Proto je třeba nad všemi projekty více přemýšlet a přistupovat ke všem stavebním akcím a opravám velmi obezřetně. To znamená
přistupovat ke všem akcím podle toho, co opravdu
město potřebuje a na co má finanční prostředky.
To se týká i v případě různých dotací. Zastupitelé
jsou si vědomi, že veškeré vícenáklady nyní můžou ukousnout daleko větší část našeho rozpočtu,
neboť jim momentálně nelze nijak předejít. Přesto
věřím, že se celková situace u nás i v Evropě zlepší
a život se vrátí do„původních kolejí“.

Do BORU
za památkami i kulturou
Historické jádro města Boru bylo
v roce 1992 prohlášeno Ministerstvem
kultury ČR za městskou památkovou
zónu, řada budov byla opravena, např.
radnice, která patří k dominantám
borského náměstí a za příkladný se
považuje přístup města v řešení problematiky týkající se rekonstrukce zámeckého areálu. Zámek si v období let
1990 - 1997 prošel těžkou zkouškou,
kdy byl prodán do soukromých rukou,
zůstal opuštěný, byl devastován až jej
nakonec v roce 1997 získalo město
Bor zpět do svého vlastnictví
a zahájilo kompletní rekonstrukci.
Ta v první etapě znamenala obnovu věžního
křídla s dominantou města - zámeckou věží.
V dalších letech proběhlo několik významných etap – obnova hradní kaple sv. Vavřince
a původních gotických sálů v přízemí zámku, rekonstrukce knížecích salónků a velkého sálu. Zatím poslední etapou obnovy byla
správní budova zámku, která byla dokončena v roce 2020. V současné době probíhá
rekonstrukce dolního nádvoří a s ní spojená
příprava inženýrských sítí pro hospodářské
budovy v podzámčí. Nedílnou součástí jsou
také archeologické průzkumy, které provádějí
archeologové z Muzea Českého lesa v Tachově a ti před několika dny učinili při výkopových
pracích velmi zajímavý a unikátní nález – pů-

vodní středověké potrubí, které má zřejmě
souvislost s vodním příkopem, který borský
hrad obklopoval. Nález byl zdokumentován
a ponechán na svém místě, nyní bude probíhat zkoumání vzorků dřeva a také určování
přesného využití. Výsledky průzkumu i další
zajímavosti o archeologických nálezech budou prezentovány při výstavě v zámku v dubnu příštího roku. Na této výstavě bude také
k vidění model středověkého hradu, který ve
spolupráci se správou zámku a tachovskými
archeology vytvořil Jan Bednář.
Z dalších významných památek ve městě je
třeba připomenout kostel sv. Mikuláše, který dominuje borskému náměstí. Na konci
30. let 18. století byl původní kostel nahrazen
rozměrnou novostavbou barokního chrámu.
Poslední významná rekonstrukce proběhla
v letech 1990 - 1992, kdy byla opravována
věž, která získala novou cibulovou báň.
Jihovýchodně od náměstí a zámku stojí
poutní místo Loreta, která byla vystavěna
v druhé polovině 17. století. Čtyři křídla ambitů obklopují malé nádvoří, v jehož středu
stojí kaple též zvaná Svatá chýše.
V borském zámku probíhají prohlídky po celou turistickou sezónu, tj. od dubna do konce
října. V dubnu a v říjnu je to o víkendech a od
května do konce září denně kromě pondělí
v časech od 10 do 17 hod. Během prohlídky

mají návštěvníci možnost vidět to nejzajímavější z původně vodního gotického hradu
– sály s krásnou sklípkovou klenbou, hradní
kapli, knížecí salónky, obrazárnu a na konci
prohlídky mohou vystoupat na ochoz věže,
který slouží jako vyhlídka.
Loreta není přístupná samostatně, ale její
interiéry je možné si prohlédnout v rámci
rozšířeného prohlídkového okruhu zámku,
ten je pro návštěvníky přístupný vždy v pátek a v sobotu, případně i v jiných dnech po
předchozí telefonické domluvě. Příjemná je
také procházka zámeckým parkem s několika zastaveními s informačními cedulemi
a odpočinkovými zónami.
Z kulturních akcí jsou v letní sezóně nejzajímavější Zámecké historické slavnosti, letos
se uskuteční v sobotu 16. července. Na návštěvníky čeká bohatý program, představí
se několik skupin historického šermu, tance,
hudby, své ukázky s dravci předvede sokolník, na zámeckém rybníku bude pirátský kapitán verbovat na svůj člun novou posádku,
nebudou chybět dobová řemesla a jarmark.
Součástí večerního programu slavností bude
křest nové knihy Bor – historie a současnost
a celý program zakončí ohňové vystoupení
a ohňostroj.
V období od června do září probíhají koncerty na letním parketu u zámku, letní kino
na nádvoří zámku, sportovní i kulturní akce
pro děti. Druhý víkend v září se konají Borské
loretánské slavnosti s bohatým kulturním
programem u kina i církevním programem
v kostele a loretě. Na svátek sv. Václava se
uskuteční tradiční Slavnosti jablek a medu
spojené se soutěží O nejlepší jablečný nebo
medový pokrm.
www.mubor.cz
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Aš letos slaví 150 let
od povýšení na město
Kde začíná Česko? No přece v Aši, která si letos
připomíná významné datum ze své historie

O

bjevte klenot skrytý v nejzápadnějším koutu naší vlasti. Místo, kde
se od nepaměti potkávala česká a
německá kultura. Místo častých zastávek
Johanna Wolfganga Goetha, ale i dlouhé
tradice textilního průmyslu. Místo mnoha unikátů, ať už jde o rozsáhlou sbírku
rukavic či jedinou sochu Martina Luthera u nás.
Nechte se okouzlit pohledy do krajiny
z pohádkové kamenné rozhledny postavené na nedalekém vrchu Háj. Vydejte se
na výlet po stopách zaniklých pohraničních obcí a zavítejte třeba až k nejzápadnějšímu bodu naší země nebo k tzv. Tro-
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jmezí, kde se potkávají území Česka, Bavorska a Saska.
K letošním oslavám jsme připravili
webové stránky, zaměřené přímo ke 150
letům města Aše, na kterých najdete kompletní program oslav, tipy na výlety, upomínkové předměty nebo krátké video, ve
kterém si připomenete historii města.
Můžete se těšit na letní slavnosti, kde
vystoupí Pokáč, Čechomor, Michal
Hrůza, No Name, Žlutý pes a další… Čekají na vás výstavy zaměřené na průmysl
a architekturu města, Fler market, Rocková noc nebo Mezinárodní sochařské sympozium Kořeny.
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STÁNEK S PRODUKTY OCENĚNÝMI V 6. ROČNÍKU SOUTĚŽE
O PRESTIŽNÍ ZNAČKU KVALITY DOBROTA KARLOVARSKÉHO
KRAJE V AREÁLU KRAJSKÉHO ÚŘADU.

To jsou ale
Dobroty

Karlovarský kraj slavnostně představil ty nejlepší a nejchutnější produkty
z regionu v rámci šestého ročníku soutěže Dobrota Karlovarského kraje.
Letošního klání se zúčastnilo celkem 18 výrobců z kraje.
TEXT: PETR PRZECZEK
FOTO: VÁCLAV ŠLAUF, MAFRA

C

o jméno výrobce, to pojem. Letošní tituly Dobrota Karlovarského kraje si rozeberou tradiční výrobci pochutin z regionu.
Jedním z ni je i Václav Lojín z
Lokte, který letos získal první místo se
svou Pivní medovinou.
„Výhra v soutěži je pro mě zrcadlem
mé práce. Vše naznačuje tomu, že to děláme správně,“ uvedl rodinný výrobce z loketského pivovaru Sv. Florián.
Vlastní cestou se vydal Karlovarský
kraj v roce 2017, kdy vyhlásil vlastní soutěž Dobrota Karlovarského kraje. Za vznikem krajské soutěže stálo v roce 2017 rozhodnutí ministerstva zemědělství svěřit
přípravu klání jiné organizaci, se kterou
ale kraj nebyl spokojený. Soutěž přitom
dlouhá léta připravovala Střední zemědělská škola Dalovice. Stát oceňoval v Regionální potravině vítěze jednotlivých kategorií, druhého a třetího pak odměnil
kraj, aby byla anketa pestřejší.
V letošním roce se tak krajské Dobroty

vyhlašovali už pošesté. Ani dva předchozí,
koronavirem poznamenané roky, nedokázaly přerušit úspěšnou řadu. Navíc je po
šesti letech titul Dobrota oblíbený nejen u
spotřebitelů, ale také u samotných producentů. Smyslem soutěže je zviditelnit kvalitu potravinářských a zemědělských výrobků a upozornit na úsilí malých a středních
výrobců o udržení tradic a úrovně produktů.
Výrobci se už tradičně utkávají v pěti
různých kategoriích. Vítězem letošní kategorie Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované formě se stal Medový krém s ostružinami ze včelařství M+M z
Hřivínova u Verušiček.
„Děkujeme za ocenění, které je pro
naše Včelařství M+M závazkem i do budoucích let,“ uvedl Miroslav Dimo. A že
závazek berou ve včelařství vážně, svědčí
nejen letošní první místo, ale také dlouhá řada ocenění v minulých letech. Už v
prvním ročníku soutěže získal jejich Med
květový z pomezí Doupovských hor a
Slavkovského lesa druhé místo ve své kategorii. A v minulém ročníku se svým medem získalo včelařství také první místo.

OCENĚNÉ VÝROBKY
Masné výrobky
Uherský salám - Josef Pelant
Grilovací klobáska niva a
pepř - Roman Krčma
Hovězí maso ve vlastní šťávě Statek Bor ZEOS, spol. s r.o.
Alkoholické a nealkoholické
výrobky
Pivní medovina - Václav Lojín
Summer ALE 10° - Pivovar
Krušnohor s.r.o.
Kynšperský zajíc – tmavý ležák 12° - Kynšperský pivovar
s.r.o.
Pekařské a cukrářské
výrobky
Kostka se špaldou - Karlovarská cukrárna s.r.o.
Chléb pivovarský - Karlovarská cukrárna s.r.o.
Bezé s lískovým oříškem - Veronika Amálie Kušnir
Mléčné výrobky
Tvarohový dezert KÁČA - Belina s.r.o.
Dvojník - Ing. Jiří Kubernát
Přírodní čerstvý sýr - Belina
s.r.o.

VLASTNÍ CESTOU HODNOCENÍ KVALITNÍCH REGIONÁLNÍCH POTRAVIN SE VYDAL KARLOVARSKÝ
KRAJ V ROCE 2017, KDY VYHLÁSIL SOUTĚŽ DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE.

Ovoce, zelenina, medy a čaje
v čerstvé nebo zpracované
formě
Medový krém s ostružinami Miroslav Dimo
Andělské čajování - Krušínek
- Jitka Šimůnková
Medový krém s višněmi - Miroslav Dimo

Náš kraj

24. června 2022 35

INZERCE

Zveme Vás na ochutnávku
a prodej výrobků,
oceněných značkou Dobrota Karlovarského kraje,
v rámci akcí:
BEČOV NAD TEPLOU

HORNÍ BLATNÁ

neděle 17. 7. 2022 - Snídaně
v Bečovské botanické zahradě
Bližší informace: www.becovskabotanicka.cz

sobota 13. 8. 2022 – Vavřinecká pouť
Bližší informace: www.horni-blatna.cz/kultura/

BOŽÍ DAR

sobota 3. 9. 2022 - Karlovarský folklorní festival
Bližší informace: www.kffestival.cz

sobota 23. 7. 2022 – Anenská pouť
Bližší informace: www.bozidar.cz

KARLOVY VARY

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
říjen 2022 – Lázeňský festival jablek

Můžete nás sledovat na facebookové stránce Dobrota Karlovarského kraje:
www.facebook.com/dobrotakk
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Léto v Karlovarském
kraji? Super zážitky
Pěšky nebo na kole, lodí nebo autem. Region je plný krásných míst
pro každého. Cesta za zážitky začíná na www.zivykraj.cz

K

arlovarský kraj je světově proslulý lázeňstvím a přírodními
léčivými vodami. Jeho ráz utváří i nedotčená příroda a divoké
hory. Můžete vyrazit za odpočinkem u vody či uprostřed svěží přírody. Milujete vítr ve vlasech a pod nohama ubíhající krajinu nebo plánujete letní
dovolenou s dětmi? Nechte se inspirovat
našimi tipy a sestavte si mozaiku zážitků
v Karlovarském kraji.
NPR KLADSKÉ RAŠELINIŠTĚ
Na toulkách Slavkovským lesem můžete

objevit přírodní rezervaci Kladské rašeliny s naučnou stezkou vedoucí po povalových chodníčcích kolem romantických
vodních ploch. Jedná se o jednu z nejstarších naučných stezek v Česku, dlouhá je
2,3 kilometru.
TIP: Nedaleko se nachází rozhledna Krásno se spirálovým schodištěm, která nabízí překrásný výhled na Krušné hory.
BEČOVSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA
Vydejte se na plavbu po jezírku, projděte
si bioferratu a prozkoumejte flóru botanické zahrady. Svůj výlet můžete spojit s

prohlídkou expozice relikviáře svatého
Maura na bečovském zámku.
NPR SOOS – ČESKÝ YELLOWSTONE
Nedaleko Františkových Lázní se nachází místo připomínající pustou měsíční
krajinu. Kdysi tu bývalo slané jezero, které se během stovek let přeměnilo v rašeliniště a minerální slatiniště s vývěry pramenů a oxidu uhličitého v bahenních
sopkách. Dnes tudy vede jedna z nejoblíbenějších naučných stezek.
TIP: Máte rádi vláčky? Pak se musíte projet důlní úzkorozchodnou dráhou Kateřina, kudy se dřív vozil vytěžený jíl.
KAM ZA KOUPÁNÍM
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PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ MICHAL?
SOKOLOV
To pravé léto začíná na největším přírodním koupališti v kraji s obřím tobogánem, vodní trampolínou a dlouhou písčitou pláží. Michalu se také říká Sokolovské moře, ostatně nikde jinde v kraji není
30 hektarů vodní a 500 metrů písečných
pláží. Návštěvníkům koupaliště slouží i
kemp a řada sportovišť.
JESENICKÁ PŘEHRADA? CHEB
Příjemný odpočinek u rozsáhlé vodní plochy nabízí přehrada Jesenice. Na své si
přijdou milovníci koupání i vodních sportů.
V SEDLE JÍZDNÍHO KOLA
V Karlovarském kraji láká cyklisty na
2100 km značených cyklotras vedoucí
krásnou přírodou. Vybrat se dají trasy po
začátečníky i náročné sportovce.
PRO NÁROČNÉ CYKLISTY
Protíná louky, lesy i pohádkové skály.
Vine se kolem majestátních hradů i meandrů horských říček. Řeč je o cyklistické
Krušnohorské magistrále. Začíná v údolí
řeky Ohře u nádrže Skalka a stoupá vzhůru k Františkovým Lázním. Míjí hrad Seeberg, zrestaurovaný románský hrad Vildštejn, protíná Kraslice a podél hranic vás
dovede přes Horní Blatnou a Boží Dar až
na vrchol Klínovce.
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PRO RODINY
Velkým konkurentem magistrály je páteřní Cyklostezka Ohře, která navazuje na
německou Valdštejnovu cyklostezku.
Řeka vám bude dělat společnost po většinu cesty, ať už ve stínu okouzlujícího Lokte, v romantickém údolí Svatošských skal
nebo v kopcovitém závěru u tajuplného
Horního Hradu nedaleko Stráže nad
Ohří. Ve Velichově doporučujeme odbočit do Ostrova, kde je možné navštívit několik unikátních památek.
TIP: Řeka Ohře je díky kvalitnímu zázemí
v podobě půjčoven, kempů a tábořišť oblíbená také mezi vodáky.
HORSKÉ TRAILY
Nejen cyklostezkami je cyklista živ. Milovníci jízdy na terénních kolech či koloběžkách si vychutnají horské traily na Klínovci, Plešivci a Bublavě. Čekají na ně
adrenalinové sjezdy i rodinné stezky, určené k tréninku malých bajkerů.
5 TIPŮ PRO DĚTI
ZA ZVÍŘÁTKY
Zoopark Amerika ve Františkových Lázních. Děti potěší malý zoopark a hřiště u
rybníka s lesoparkem.

ZA ZÁBAVOU
Svatošky dětský ráj. V přírodním rodinném areálu si děti zařádí na vzduchové
trampolíně, nebo si zajezdí na indiánských koních plemene Appaloosa.

DO POHÁDKY
Vánoční dům v Karlových Varech. Zažijte
s dětmi pohádkovou vánoční atmosféru
po celý rok a potěšte se výstavou více než
sedmi tisíc medvídků.

ZA ADRENALINEM
Areál Plešivec. V zábavném parku pro celou rodinu na Plešivci na vás čeká obří
trampolína, lanové centrum a další atrakce.

ZA POZNÁNÍM
Park Boheminium. Nazujte si sedmimílové boty a jako Gulliver na cestách spatříte v jediném dni pozoruhodné stavby z
celé České republiky.
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LETNÍ NABÍDKA
PRO CELOU RODINU
NOVINKY: Multimediální expozice Zámecká zahrada v Ostrově v proměnách času, Šlikové
na ostrovském panství - bohatství a moc
UNIKÁTNÍ EXPONÁTY: Šlikovská mincovní kazeta (Národní kulturní památka), údajný meč
kata Mydláře, ostrovský porcelán zn. PULS ze světoznámé porcelánky Pfeiffer & Löwenstein
KONCERTY V PARKU:

Klášterní areál

Koncerty v parku

Architektura a památky

Aktivity v přírodě

Expozice Církevní umění západního
Krušnohoří s doprovodnou výstavou
Zničené kostely na Karlovarsku

9.7.

Zámecký park je dějištěm řady koncertů,
doprovodných a zábavných zábavných
akcí pro celou rodinu.

9. 7. 13.00 hod. Rodinný den s petrým hudebním programem - hlavní host Michal Hrůza
30. 7. 20.30 hod. Koncert 4 tenorů
13. 8. 17:00 hod. ABBA MARATÓN, vystopí ABBA World revival, více na www.dk-ostrov.cz
LETNÍ KINO OSTROV - letní scéna při MDDM po celé léto
Infocentrum Na Zámku
e-mail: ic@ostrov.cz
tel: +420 354 224 950

Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
Otevírací doba: 10.00 – 17.00

Bohatá historie, hodnotná
architektura, zajímavé expozice,
komentované prohlídky města

Ekocentrum - mini ZOO s více jak
100 druhy zvířat, Borecké rybníky
s venkovním grilem, cyklostezky

icOstrov.cz/top7
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Náš kraj

THÜRINGEN
Mit dem EgroNet-Ticket
S jízdenkou EgroNetu

BAYERN

SACHSEN
REGION KARLOVY VARY
auf Entdeckungstour im Vierländereck
na objevné cestě po čtyřzemí

1 JÍZDENKA

k cestování po čtyřzemí
Oslavy 900. výročí
města Plavna!
Na skvělé akce se dostanete
autobusem, vlakem a tramvají!
→ www.plauen900.de

zdenka

jí
Celodenní
od

www.egronet.de

200Kč

©Fotos: Michael Schiffhorst · unico-gestaltung.de, Norman Richter

Servicetelefon: 03744 · 19449

Multižánrový festival St

říbřen

í:
Koncert u kostelíku /před kos
telem Nanebevzetí Panny Ma
rie/
9. 7. od 18:00 – hraje Hyne
k Kočí, kapela Steven´s

e
ř
b
í
ř
t
S
Akce ve
Výstava
velkoformátových
fotografií Amazonka
od 31. 7. na Masarykově
náměstí ve Stříbře
16. 8. od 16:30 – komentovaná
prohlídka výstavy s autorem –
prof. Bohumírem Janským
16. 8. od 19:00 – přednáška
prof. Bohumíra Janského –
hledání pramenů Amazonky

Letní kino /Rajský dvůr
stříbrského muzea/:
16. 7. od 22:00 – Láska na špičkách
y2
23. 7. od 22:00 – Tajemství staré bambitk
6. 8. od 21:00 – Promlčeno
20. 8. od 21:00 – Ženy a život
Vstupné 100 Kč

bro.cz/

https://www.mustri
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CNN PRIMA NEWS
ZE ŽIVOTA TELEVIZE

Šance pro budoucí reportéry
Š

kola končí, známky jsou uzavřené,
ale do prázdnin ještě nějaká ta chvíle zbývá. Tedy pro školáky a studenty. No a ti, kteří někdy přemýšleli o tom,
jaká by mohla být práce reportéra ve zpravodajské televizi, má CNN Prima NEWS
zajímavou příležitost, při které si zkrátí čekání na prázdniny. Tým ZPRÁV Z REGIONŮ připravil jedinečnou soutěž,
ve které si může každý mladý sympatizant
novinařiny vyzkoušet natáčení v praxi.
Komunikaci s dětmi si vzala na starost
moderátorka a reportérka CNN Prima
NEWS Karolína Hošek (na snímku).
„Vzhledem k tomu, že mě na sociálních sítích neustále oslovuje poměrně velké
množství mladých lidí, kteří se ptají, jak
by si mohli vyzkoušet reportérskou práci,
rozhodli jsme se obě věci spojit. Zároveň
spolu s akcí přichází znovu k životu heslo
Budu na Primě, které znají diváci napříč
republikou. Výzvu jsme směrovali na poslední týden školního roku, kdy už děti
mají uzavřené známky, ale zároveň prostor naučit se ještě něco nového, než odjedou na prázdniny,“ vysvětluje Karolína,

FOTO | FTV PRIMA

která sama natočila stovky reportáží, a tak
dokáže předat základy svého know-how
mladým divákům. Na konci června a během července navíc ZPRÁVY Z REGIONŮ moderuje. Účastnit se může každý od 13 do 26 let prostřednictvím facebookové skupiny Budu na Primě, mladší děti
se mohou přidat pod dohledem rodičů.
„Po dobu sedmi dní vždy ve Zprávách
z regionů počínaje 20. 6. zveřejňujeme
každý den jednu výzvu a děti musí do dru-

hého dne na zadané téma natočit krátké video, které vloží do facebookové skupiny
Budu na Primě. Nejlepší příspěvky se druhý den objeví ve Zprávách z regionů a ty vůbec nejpilnější reportéry pozveme po skončení školního roku za odměnu na exkurzi
do studia. Takže motivace je velká. Spolu
s Markétou Fialovou, která pořad moderuje, zároveň dětem dáváme skrz Facebook
zpětnou vazbu na jejich tvorbu a snažíme
se je vést, aby se mohly zlepšovat v natáčení i mluvě,“ říká Karolína Hošek. Zájem
o výzvu je přitom nečekaně velký.

Dobrá lekce do života
Mladí diváci začali natáčet už krátce po jejím zveřejnění a počet videí na facebookové stránce rychle přibývá. „Je vidět, že
dnešní děti umí výborně pracovat s videem. Vděčí tomu z velké části především sociální síti TikTok, která není
na první pohled tak hloupá, jak se často v
médiích prezentuje. Právě tam si totiž většina z nich osvojila základy střihu a případně i používání různých grafických efektů.

Některé jejich reportáže jsou takřka k nerozeznání od profesionální televizní práce. Na druhou stranu na jejich práci vidím
i negativní efekt sociálních sítí. A to je
strach se odlišit, často jsou jejich příspěvky hodně podobné, jako by měly strach,
co vrstevníci řeknou,“ popisuje Karolína.
Zároveň upozorňuje na to, že taková výzva není jen o zábavě, ale může být i důležitou lekcí do života. „Myslím, že zájemcům díky tomu dojde, že televizní práce je
nejenom zábava, ale i těžká, časově náročná dřina. Řekla bych, že řada z nich si
díky tomu ujasní, zda tuto práci chtějí dělat či nikoliv,“ pokračuje Karolína Hošek.
Díky výzvě je zároveň vidět, jak moc se
v posledních letech mění nejen práce televizních reportérů díky technice, jako jsou
chytré telefony, ale i celkové pojetí žurnalistiky a způsob konzumování informací.
„Řada dětí mi píše, že si CNN Prima
NEWS doma naladili jen proto, že mě viděli na TikToku,“ uzavírá Hošek.
(ms)
ZPRÁVY Z REGIONŮ s Markétou
Fialovou můžete sledovat každý všední
den v 17:00 na CNN Prima NEWS.
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ZAMĚSTNANCI Z FILIPÍN
Zajištujeme odborníky do strojírenských firem a logistiky z Filipín

Svářeč  CNC operátor  Lakýrník
Operátor výroby  Skladník s VZV
Vyřizujeme pracovní povolení a zaměstnanecké karty na 2 roky.
Pracovníky prověřujeme v testovacích centrech na Filipínách.
Filipínští pracovníci zajištují směnné provozy a vyřeší nedostatek odborníků a fluktuaci ve Vaší firmě.

www.pracovnicizfilipin.cz | telefon 774 262 761 | info@grapecare.cz
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ZARUČENÉ ŘEŠENÍ Z LÉKÁRNY
AKTIVNĚ A ŠETRNĚ ODSTRAŇUJE UŠNÍ MAZ! Snižuje riziko zánětu ucha
Čištění uší je důležitou součástí každodenní hygieny. Na jejich čištění se většinou využívají vatové
tyčinky. Ty však často zatlačují ušní maz hlouběji do zvukovodu, což může způsobit nepříjemný
zánět. Představujeme vám proto účinnou a bezpečnou revoluci v čištění uší!
Pro pravidelnou ušní hygienu doporučujeme
AurisClean ušní sprej z prémiové řady Da Vinci
Academia, který účinně odstraňuje nadměrný
ušní maz. Tím preventivně zamezuje tvorbě ušní
mazové zátky, čímž snižují riziko zánětu ucha.
AurisClean funguje na revolučním principu
aktivního kyslíku. Díky němu dochází k odloučení
ušního mazu od kůže zevního zvukovodu. Unikátní složení a pohodlná forma aplikace tohoto
zdravotnického prostředku garantuje bezpečné
užívání jak u dospělých, tak i dětí. K dostání ve formě
spreje či kapek.

ÚČINNĚ A BEZPEČNĚ S AKTIVNÍM KYSLÍKEM

UŽ ŽÁDNÝ ZÁPACH NOHOU ANI BOT
Na chodidlech se nachází nejvíce potních žláz celého těla. Pot je přirozenou reakcí, kterou se naše tělo snaží ochladit. To ale dává prostor
bakteriím a plísním k rychlému množení a produkování plynů
způsobujících známý syrový zápach nohou.
Řešení nabízí nový zdravotnický prostředek CANEZIN spray
s antimykotickým a antibakteriálním účinkem. Široké spektrum
aktivních látek účinně eliminuje
bakterie, kvasinky a plísně na nohou
i v obuvi. Tím omezuje nadměrné pocení
a nepříjemný zápach nohou a obuv udržuje
mikrobiálně čistou. Při pravidelném používání funguje Canezin také jako prevence proti
opakovanému návratu infekce kůže v oblasti
nohou a nehtů. Spray lze použít na nohy,
ponožky i do obuvi.
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KONEC BOLESTI ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

Bolesti pohybového aparátu mají snadné
a efektivní řešení. Konopné mazání Mentholka
je totiž dostupné i ve formě náplastí. Chladivé
náplasti příjemně zchladí a rychle uleví od bolesti, ztuhlosti i přetížení pohybového
aparátu.
Zdravotnický prostředek Cannaderm
mentholka CHLADIVÁ NÁPLAST NEW
vyniká vysokou účinností při řešení
bolesti a únavy svalů a zad i komfortním způsobem použití. Náplasti
jsou ideální pro úlevu od přetížení
pohybového aparátu v klidovém režimu. Příjemný chladivý efekt nastává
okamžitě po aplikaci a přetrvává dlouhé hodiny. Díky inovované hydrogelové
formě náplasti lépe přilnou k pokožce,
ale je možné je také snadno odstranit
bez nepříjemného podráždění pokožky
a trhání chloupků.
Konopné náplasti i mazání značky
Mentholka jsou k dostání rovněž ve
zdravých výživách.

MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST
NA POTÍŽE S PROSTATOU

Nedovolte, aby vaše sebevědomí podkopávaly
nepříjemné pocity kvůli potížím s močením a vyřešte
palčivý problém silou osvědčeného a tradičně užívaného extraktu Saw palmetta.
Ulevte si od potíží a zajděte si pro nepostradatelného parťáka
No-Prostal Strong. Jedná se o nejsilnější doplněk stravy na
trhu na potíže s prostatou* díky maximálnímu obsahu extraktu Saw palmetta. Navíc obsahuje vitamin E, který chrání buňky
před oxidativním stresem. Účinné složení tohoto přípravku
slouží k udržení zdravé prostaty, redukuje noční močení a podporuje silný a nepřerušovaný proud moči.
*nejvyšší obsah Saw palmetta – srovnáno s doplňky stravy na lékárenském
trhu, duben 2021

HUDEBNÍ IMPULSY

Malátný zahraje i Beatles
JOSEF VLČEK

Chinaski, pojmenovaní po druhém já
spisovatele Charlese Bukowskiho,
na sebe poprvé ve velkém upozornili
v roce 1997 titulní písní z alba Dlouhej
kouř, po níž o dva roky později přišla
dodnes oblíbená 1. signální. Od té doby
vyšlo skupině 11 studiových alb s tolika
hity, že se jen tak tak vejdou na dvě
CD po sedmdesáti minutách.

U

ž 30. června se frontman skupiny Chinaski Michal Malátný vrátí do dob, kdy se ještě jmenoval
Michal Novotný. V dalším ze série Živááááků Rádia Impuls s podtitulem Písničky mého života zavzpomíná na to,
co v dobách dospívání a muzikantských
začátků poslouchal a hrál. Bude to výjimečné vystoupení, i když u toho budou
Chinaski s akustickými nástroji, přece
jen tu bude Michal víc sám za sebe.
Pamětníci vyprávějí, že v dobách,
kdy ještě ani neexistovala skupina Starý
hadry, z níž se v roce 1994 vyvinuli Chinaski, býval Novotný, přezdívaný Žibus, široko daleko ozdobou všech večírků, protože hrál dobře na kytaru, výborně zpíval a hlavně znal spoustu písniček. Miloval prý Beatles a uměl je prý
jako nikdo v Jičíně a okolí. Zvládal
s nadhledem táborákové hity jako Špitál u svatého Jakuba nebo olympickou
Dej mi víc své lásky, a dokonce i tak
provařeným písničkám jako Stánky dokázal dát novou příchuť.

FOTO | M. TUREK, MAFRA

Právě Beatles i bluesový Špitál u svatého Jakuba posluchači na Impulsu naživo od Michala uslyší. A možná vás překvapí, že dojde i na swing, který Michala baví natolik, že si zazpíval i s velkým
Big bandem.
Pak se doba změnila a Malátný se
po studiích na DAMU rozhodoval mezi
divadlem a kariérou v populární hudbě.
Divadlo mu sice dalo umělecké jméno
(v souboru bylo několik Novotných),
ale nakonec se rozhodl pro muziku. Nebyl v té době jediný. Divadlu se původně věnovali i jeho vrstevníci Richard
Krajčo, Tomáš Klus, Vojta Dyk a další.

Zákulisí bez idealizace
Malátného kapela se od svých začátků
hodně změnila. Od skoro punkových začátků přeskočila k nekonformnímu
pop rocku a nakonec došla až k dnešní
podobě lyrického pop music pro střední
generaci. Změnilo se i její obsazení
a s výjimkou opory kapely, kytaristy
Franty Táborského, který přišel v roce
1996, už dnes v partě není nikdo z dob
před radikální rekonstrukcí formace
z roku 2017.
V poslední době rozvířili Chinaski poklidnou hladinu české pop music dokumentárním filmem Každej ví kulový,
který se teď objeví v letních kinech.
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Velký výběr ročních vozů

SKLADEM

Ušetřete

až 40 %

Tovární záruka

až 5 let

Satelitní zabezpečení

zdarma

Je to neidealizovaný pohled na to, čím
žije a co prožívá profesionální skupina
po více než třiceti letech společné existence. Mapuje vztahy mezi muzikanty
a tenze, které v ponorkovém prostředí
nekonečné řady koncertů v souboru nastávají a mohou vést k rozpadu.
Chinaski tu slouží jako modelový příklad podobných vztahů a vazeb, které
potkávají každou skupinu. I o tom bude
během Živááááku na Impulsu řeč a chybět nebude ani nový singl z filmu Dvě
srdce vejpůl.
Samozřejmě, že Michal Malátný
ve svém neobvyklém vystoupení zahraje i některé skladby z repertoáru Chinaski a připojí k nim příběhy, které souvisí s jejich vznikem. Slíbil akustické verze skladeb Zadarmo nebo současného
hitu Báseň. O písničkách důležitých
pro život Michala Malátného s ním
bude rozmlouvat Vlasta Korec.
Neobvyklý Živáááák z klubu Doupě
začne na Impulsu ve čtvrtek 30. června
hned po zprávách ve 20 hodin a stream
můžete sledovat i na YouTube kanálu
Impulsu.
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Česká republika

Trpící Ahmed

Prostřeno! před prázdninami zlomí boršč i kačena
ČR | Poslední Prostřeno! před prázdninovou pauzou bude v Praze a středních
Čechách. O výhru 60 tisíc korun se v
pondělí pokusí operátor call centra
Ahmed Biočič (40 let). Soupeřům naservíruje srbskou kuchyni. Potřebuje za
každou cenu peníze na léčbu svých zdravotních potíží. Jenomže si to rozmyslí a
nakonec bude bodovat podle toho, jak
mu chutná. Ještě před příchodem hostů
na Ahmeda dopadne stres, kdy si musí
změřit tlak a pořádně se rozdýchat.
Úterní soutěžní menu připraví Petr
Walter (47), který se vyučil jako elektromechanik. Nyní má ale restauraci, kde
pracuje jako číšník. Slibuje řepové Napoleony, cibulačku, lasagne nebo mechový dort. Ten je věrný svému názvu a
bude opravdu zelený.
Mariya Lar (51) pracovala jako uklízečka, pokojská, barmanka, pomocnice
v sadu při sklizni ovoce, pomocná cukrářka i pomocná síla v kuchyni. Nyní
připravuje snídaně pro hosty v hotelu a
je zároveň manikérkou a pedikérkou.
Narodila se na Ukrajině a přes 20 let už

žije v České republice. Soupeři u stolu
povedou vášnivou debatu o správné přípravě boršče, zejména Ahmed a Petra.
Jenomže víc než o boršč jde o to, že tihle dva si zrovna nepadli do noty.
Ve čtvrtek uvaří žena v domácnosti
Petra Tokarová (34). Její večer ale poznamená Ahmedova nevolnost. Později
se ukáže, že mu neudělalo dobře kachní
stehno s červeným zelím od Petry.
Páteční vaření má na starosti Lucie Johová (26). Dělá ve firmě, která se zabývá tiskem, designem a polygrafií. Lucie
závodně hraje ragby. Připraví hovězí vývar a východní rýži s masem. Dorazí i
Ahmed, jemuž bylo zle. Atmosféra docela zhoustne. Kdo vyhraje? Sledujte na
Primě každý všední den od 17:50 poslední Prostřeno! před prázdninami.
Boršč

Ingredience: 300 g
vepřového masa, 3 mrkve, 200 g hlávkového
zelí, 1 cibule, 2 až 3 červené řepy, 1 PL hladké mouky, 2 PL

Zleva Lucie Johová, Petra Tokarová, uprostřed Ahmed Biočič, Petr Walter
a Mariya Lar, soutěžící v pořadu Prostřeno! okolo Prahy.
FOTO | FTV PRIMA
sádla, ocet, sůl, pepř. Postup: Do vody
dáme maso nakrájené na kostky, vaříme
hodinu. Přidáme mrkev nakrájenou na
kostky, půlku červené řepy a zelí nakrájené na nudličky. Osolíme, opepříme.
Vaříme na mírném ohni. Zahustíme jíškou. Vaříme dále zhruba 15 minut. Servírujeme ozdobené zelenou petrželí. Na
sádle orestujeme jemně nakrájenou cibuli, přidáme nahrubo nastrouhaný zbytek řepy, necháme dusit asi 10 minut.
Přidáme mouku, trošku vody nebo vývaru, ochutíme octem podle chuti.
Mechový dort
Ingredience: 250 g baby špenátu, 300 g
hladké mouky, 3 vejce, 180 g cukru,
150 ml oleje, šťáva a kůra ze 2 citronů,
prášek do pečiva. Krém: 3x mascarpo-

ne, 1 máslo, 170 g
cukru moučka. Postup: Špenát rozmixujeme spolu s olejem na kaši. V míse
vyšleháme žloutky s cukrem, přidáme
špenát s olejem, citronovou kůru a šťávu, prošleháme. Pak přidáme mouku a
prášek do pečiva. Nakonec vmícháme
sníh z bílků. Pokud bude těsto husté, naředíme ho mlékem, až poté přidáme
sníh z bílků. Dáme do trouby a upečeme
dozlatova. Hotový korpus dáme vychladit. Krém připravíme z mascarpone,
másla a cukru (můžeme použit i vanilkový), vyšleháme do hladkého krému. Z
korpusu seřízneme vršek, vydrolíme z
něho drobečky těsta na ozdobu. Korpus
naplníme krémem a ozdobíme.
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CHCETE UŠETŘIT?
Porovnejte si během minuty nabídku
ﬁnančních produktů z celého trhu.

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Právníka do interního HR! Hledáme
novou posilu! Zaměření na zpracování
stanovisek a návrhů, připomínky interních
předpisů, tvorba a aktualizace směrnic,
odborná pomoc odboru personálnímu.
Požadavek: VŠ právního směru. Kontakt:
m.novakova@nbu.cz, tel.:601150280.
Absolventi VŠ vítáni!
Více na www.jobdnes.cz/detail/SSG8YT

Národní
bez peč nostní
úřad

Tvůrčí práce, kultura, umění

Soustružník klasika / Soustružník CNC
horizontka v Přerově. Praxe v oboru,
SINUMERIC CNC, zkušenosti s obráběním
nadrozměrných dílců (CNC), práce s
měřidly, příplatky za odpolední směny,
přesčasy, rizikové pracoviště nad rámec
zákona, benefity, vyučení. E-mail:
personalni@pspmachinery.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/1K17XK

PS P Mac hinery
s.r.o.

Telekomunikace

UX Designer

Senior technik

Layout Mask Designer

Telekomunikančí technik (25-35.000 Kč)

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde…

19 700 Kč / měsíc

Servisní a instalační technik

37 000 - 48 000 Kč / měsíc

Tutti hráč do skupiny bicích nástrojů - s povinností…

24 100 Kč / měsíc

Expediční technici

21 000 - 35 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Nestavíme vzdušné zámky,
stavíme a vlastníme
skutečné nemovitosti více jak 20 let

%
8

DLUHOPISY
E-FINANCE

S VYSOKÝM VÝNOSEM
Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 8 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Tříleté dluhopisy

Objednávky

e-Finance, a.s.
www.e-finance.eu

Tel.: 515 555 555
info@e-finance.eu

TŘÍLETÉ DLUHOPISY
S ROČNÍM ÚROKEM 8 %
Skupina e-Finance, a.s., více jak 20 let
investuje do nemovitostí v atraktivních
lokalitách České republiky. Díky tomu
disponuje stabilním portfoliem zejména
nájemních nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun. Tyto nemovitosti
pravidelně přináší stabilní výnosy, které
jsou každoročně nad inflací, v dlouhodobém horizontu až o několik procent.

ČNB schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129.
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ S WELLNESS V BRNĚ

NOVÝ EFI SPA HOTEL**** SUPERIOR S WELLNESS, RESTAURACÍ A ŘEMESLNÝM PIVOVAREM
• Pobyty se snídaní a večeří
• Parkování v areálu
• Dobíjecí stanice na elektromobily
• Pivovar a restaurace v objektu

• Finská sauna o ploše 36 m2
• Vířivka pro 6 osob
• Hyperbarická komora OXYLIFE
• Odpočívárna v třípodlažní věžičce

www.eﬁspahotel.cz | Tel.: +420 515 557 500

EFI SPA Hotel
člen e-Finance Group

INZERCE

TV program týdeníku 5plus2

sobota 25. června 2022
Nova

Prima

Prima cool

6.35 Štěně jménem Scooby-Doo (8-10) 8.05
Stolečku, prostři se! 9.20 Lego Masters 11.00
Láska na inzerát. Komedie (USA, 2005) 13.05
Výměna manželek XII 14.30 Divoké kočky.
Romantická komedie (USA, 2000) 16.35
Karate Kid. Akční film (USA/Čína, 2010) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 M.A.S.H (73) 6.50 M.A.S.H (74) 7.25
M.A.S.H (75) 7.55 Cyklosalon.tv 8.30 Výměna
aut limited edition 9.05 Autosalon.tv 10.15
Poklad z půdy 11.20 Prima FRESH festivaly
2022 11.30 Máme rádi Česko 13.15 Vraždy
podle Agathy Christie (4) 15.20 Drahé tety
a já. Komedie (ČR, 1974). Hrají N. Gollová,
E. Svobodová, I. Janžurová, J. Hrzán,
O. Sklenčka a další 17.00 U Pěti veverek.
Komedie (ČR, 1944) 18.52 Počasí 18.55 Hlavní
zprávy 19.40 Krimi zprávy 19.55 Showtime

5.10 Umění je cool 7.10 Pevnost Boyard (9) 9.45
Mezi COOLky 10.30 Re-play 11.05 Re-play: Tutorial
11.40 Futurama IX (13) 12.05 Futurama X (1) 12.35
Simpsonovi XXXII (5-8) 14.20 Hobit: Bitva pěti
armád 17.15 Futurama X (2, 3) 18.15 Simpsonovi
XXXIII (11, 12) 19.15 Simpsonovi XXXIII (13, 14) 20.15
Madagaskar 3 22.00 Mrazivý lov 23.50
Simpsonovi XXXIII (11) 0.20 Simpsonovi XXXIII (12)
0.50 Simpsonovi XXXIII (13)

20.10 Tajemství těla
Nic není tak záhadné a zároveň
nám nejbližší jako lidské tělo.
Myslíte si, že je pravda, že se
ženy orientují v prostoru hůře
než muži? To se dozvíte v show
Martina Dejdara a Petra Vacka
orientované na zábavu
a fascinující zjištění
21.20 Všechnopárty
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Horečka sobotní noci
Hudební film (USA, 1977). Hrají
J. Travolta, K. L. Gorneyová,
B. Miller, J. Cali, P. Pape.
Režie J. Badham
0.10 Detektiv Endeavour Morse
Milovník opery. Seriál (VB, 2013)
1.40 Manéž Bolka Polívky
2.50 Na forbíně TM
3.35 Banánové rybičky
4.10 Malá farma

Joj Family
SOBOTA 6.15 Noviny 6.45 Policisté v akci 7.45

Policisté v akci 8.50 Policisté v akci 9.50 Bez
ubrousku 10.50 Bez ubrousku 11.55 Bez ubrousku
12.55 Doktor z vejminku (4) 13.50 Začátek konce:
Srážka s kometou 15.50 V sedmém nebi 17.55
Nové bydlení – Design 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Nemocnice 22.50 30 případů majora
Zemana (29) 0.20 Dr. Ludsky (5/10)

NEDĚLE 5.55 Krimi 6.20 Noviny 6.50 Policisté

v akci 7.55 Policisté v akci 8.55 Policisté v akci 9.55
Bez ubrousku 10.55 Bez ubrousku 12.00 Dynastie
Nováků (2) 13.05 30 případů majora Zemana
(30/30) 15.15 Advokát Ex Offo (3/3) 16.50 Na
chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25 Nejmladší
z rodu Hamrů (9) 23.30 Nemocnice

PONDĚLÍ 8.50 Soudní síň 9.50 Soudní síň
10.50 První oddělení 11.50 Bez ubrousku 12.55 Dr.
Dokonalý (7) 13.50 Soudní síň 15.55 Policisté
v akci 17.00 Bez ubrousku 18.05 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Začátek konce:
Srážka s kometou 22.20 Dynastie Nováků (2)
23.25 První oddělení 0.15 Nová zahrada

sérum pravdy

THRILLER

INZERCE

ČT1
6.25 Polopatě 7.20 Dveře 7.55 Jedničky má
papoušek 8.55 Budulínek Mandelinka 9.25
Příběhy slavných... V. Fabianová a B. Záhorský
10.15 Otec Brown VIII 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Dům U Tří vlaštoviček 13.55 Jak se mele babí
hněv 14.40 Prstýnek 16.15 Hercule Poirot
17.55 Ke štěstí 18.25 Kluci v akci 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny

Jennifer Lopez ve šťavnatém příběhu o partičce
šikovných striptérek podle skutečnosti

ČTVRTEK | 20:15

20.20 Inferno
Thriller (USA, 2016)
22.40 Godzilla
Akční sci-fi film
(Jap./USA, 2014)
1.15
Divoké kočky
Romantická komedie (USA, 2000)
3.00 Víkend u Vémolů
3.45 Stolečku, prostři se!

ÚTERÝ 10.55 První oddělení 11.50 Bez ubrousku
12.55 Dr. Dokonalý (8) 13.55 Soudní síň 16.00
Policisté v akci 17.00 Bez ubrousku 18.00 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů
majora Zemana (30) 22.20 Skutečné příběhy 23.30
První oddělení 0.15 Nová zahrada

STŘEDA 11.50 Bez ubrousku 12.50 Dr. Dokonalý
(9) 13.50 Soudní síň 15.55 Policisté v akci 16.55 Bez
ubrousku 18.05 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Nejmladší z rodu Hamrů (9) 21.25
Doktor z vejminku (5) 22.20 První oddělení 23.15
Nová zahrada 0.00 Divocí koně (82)
ČTVRTEK 9.50 Soudní síň 10.50 První oddělení

11.45 Bez ubrousku 12.55 Dr. Dokonalý (10) 13.55
Soudní síň 16.00 Policisté v akci 16.55 Bez ubrousku
18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Poslední minuty na Zemi 22.05 Dr. Ludsky (6)
23.20 První oddělení 0.05 Nová zahrada

PÁTEK 9.00 Soudní síň 10.00 Soudní síň 11.00

První oddělení 11.55 Bez ubrousku 12.55 Dr.
Dokonalý (11) 13.50 Soudní síň 15.55 Policisté v akci
16.55 Bez ubrousku 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Prázdniny IV (1) 21.25 Prázdniny
IV (2) 22.50 IQ TAXI CZ 0.00 První oddělení

20.15 Temný Kraj (5)
Hříšníci 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2016). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková, J. Teplý, K. Zima,
M. Trnavský. Režie J. Bártů
21.30 V. I. P. vraždy II (4)
Poslední kapka šílenství.
Detektivní seriál (ČR, 2017).
Hrají S. Norisová, P. Děrgel,
J. Dvořák, M. Vladyka, J. Révai.
Režie J. Bártů
22.55 Zabijákův osobní strážce
Akční komedie (USA, 2017).
Hrají R. Reynolds, S. L. Jackson,
G. Oldman, S. Hayeková,
J. de Almeida a další.
Režie P. Hughes
1.30 Na špatné straně
Akční thriller (USA, 2018).
Hrají M. Gibson, V. Vaughn,
M. J. White, J. Carpenterová,
U. Kier. Režie S. Craig Zahler
4.50 Jak se staví sen

Relax
SOBOTA 6.20 Zvěřinec 7.00 Teleshopping

7.25 Skrytá vášeň 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.20
Vaříme! 15.55 Mariana, královna noci 17.55 Skrytá
vášeň 18.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn džungle
20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní hlídka
22.55 Teleshopping 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Zvěřinec 6.20 Ostře sledovaný
vlak 7.00 Teleshopping 7.25 Skrytá vášeň 9.20
Zvěřinec 9.45 Vaříme! 10.20 Top Relax 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Námořní hlídka 15.55 Mariana,
královna noci 17.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn
džungle 20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Skrytá

vášeň 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55 Skrytá
vášeň 19.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.30 Jmenuji se Sam 8.25 Mentalista VI (3) 9.15
Sufražetka 11.15 Prázdninová láska 13.00 Zelená je
tráva, komedie (USA, 2005) 15.00 Hrátky s čertem
16.40 Malí uličníci, rodinná komedie (USA, 1994)
18.10 Sully: Zázrak na řece Hudson, životopisné
drama (USA, 2016) 20.00 Wakefield, drama (USA,
2016) 22.05 BlacKkKlansman, životopisné drama
(USA, 2018) 0.40 Paříž 15:17, životopisné drama
(USA, 2018)

Prima Max
5.35 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 7.05 M.A.S.H
7.40 M.A.S.H 8.05 Námořní vyšetřovací služba VIII
(21, 22) 9.55 Princ a já: Sloní dobrodružství 11.55
Hezké vstávání 14.10 Malá mořská víla, rodinný
film (USA, 2018) 15.55 Kapitán, dobrodružný film
(Fr., 1960) 18.15 Mazel a tajemství lesa, rodinný film
(ČR/SR/N, 2021) 20.00 Výměna, thriller (USA,
2008) 22.55 Mraky nad L. A., thriller (USA, 2006)
0.55 Mrazivý lov, thriller (Kan., 2019)

ÚTERÝ 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store

14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55
Skrytá vášeň 18.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn
džungle 20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55
Skrytá vášeň 18.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn
džungle 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové
zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.45 Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Námořní hlídka 15.55 Mariana,
královna noci 17.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn
džungle 20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové

zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55 Skrytá
vášeň 19.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

číslo 412

neděle 26. června 2022
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.45
15.30
16.40
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.50
22.24
22.25
23.45
0.35
1.00
1.50

Zajímavosti z regionů 6.25 Prstýnek
8.00 Princezna a husopaska 8.15
Úsměvy Jana Hřebejka 8.55 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv 11.05 Příkopy (6/6)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Sůva z nudlí
Česká muzika
O třech stříbrných hřebenech
Potkal jsem ho v zoo
Lízino štěstí
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Druhý tah pěšcem
Drama (ČR, 1985)
Případy detektiva Murdocha XIV
AZ-kvíz
Bolkoviny
Jak se vede, sousede?

Nova
6.05
6.20
6.45
7.45
9.05
10.50
12.55
14.10
15.20
17.15
19.30
20.20
21.55
22.35
1.50
3.45
4.45

Holčička z iglú
Looney Tunes: Úžasná show
(12)
Štěně jménem Scooby-Doo
(11, 12)
Honzíček a Grétička
Pohádka (N, 2012)
Beethoven 2
Rodinná komedie (USA, 1993)
Tři chlapi na cestách
Komedie (ČR, 1973)
Sanitka (4)
Sanitka (5)
Román pro pokročilé
Komedie (ČR, 2019)
Čertova nevěsta
Pohádka (ČR, 2011)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Lego Masters
Střepiny
Nespoutaný Django
Western (USA, 2012)
Tři chlapi na cestách
Komedie (ČR, 1973)
Honzíček a Grétička
Pohádka (N, 2012)
Novashopping

6.15
6.35
8.45
9.15
9.40
10.15
11.00
11.55
12.50
13.10
13.50
14.15
15.40
17.00
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.05
23.55
2.10
4.15
5.30

Prima

Nova Cinema

Bolek a Lolek vyrážejí do světa (4)
M.A.S.H (74-77)
Prima Svět
Prima ČESKO
Do montérek
Jak to bylo, šéfe?
Partie Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Temný Kraj (5)
V. I. P. vraždy II (4)
Mazel a tajemství lesa
Rodinný film (ČR/SR/N, 2021)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Casting na lásku
Romantická komedie (ČR, 2020)
Drahé tety a já
Komedie (ČR, 1974)
Torpédo U235
Akční film (Belg., 2019)
Vraždy podle Agathy Christie (4)
Jak se staví sen
Pohoda u krbu

5.30 Pohádka o zemi hojnosti 6.25 Srdce
v Atlantidě 8.55 Malí uličníci 10.30 Hrátky s čertem
12.10 Sully: Zázrak na řece Hudson 14.10 Setkání
v červenci 15.40 Bravo Girls: Ukaž se! 17.35 Power
Rangers: Strážci vesmíru 20.00 Hra o život, thriller
(USA, 2016) 21.55 Divoký mustang, drama
(USA/Fr., 2019) 23.45 Postradatelní

Prima cool
6.05 Pevnost Boyard (9, 10) 10.55 Výměna aut
limited edition 11.30 Autosalon.tv 12.45 Futurama
X (2, 3) 13.40 Simpsonovi XXXII (9-12) 15.25
Madagaskar 3 17.15 Futurama X (4, 5) 18.15
Simpsonovi XXXIII (15, 16) 19.15 Simpsonovi XXXIII
(17) 19.45 Simpsonovi XXXIII (18) 20.15 Herkules
22.10 Smrtící orchidej 0.25 Simpsonovi XXXIII (15)
0.55 Simpsonovi XXXIII (16)

Prima Max
6.05 Nad krajinou 6.30 M.A.S.H 7.05 M.A.S.H 7.30
Námořní vyšetřovací služba VIII (22, 23) 9.20 Když
Harry potkal Sally 11.20 Kapitán 13.35 U Pěti veverek 15.20 Honba za klenotem Nilu, dobrodružná
komedie (USA, 1985) 17.40 Angelika, romantický
film (Fr./Belg./ČR/Rak., 2013) 20.00 Manžel na
zkoušku, romantická komedie (USA, 2018) 22.20
Výměna, thriller (USA, 2008)

pondělí 27. června 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tajemství těla 10.20
168 hodin 11.00 Poldové a nemluvně
(10/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (31, 32)
14.15 Na cestě po Písecku
14.45 Po stopách hvězd
15.15 Druhý tah pěšcem
16.35 Zavolejte porodní sestřičky IX
(8/8)
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 Případy 1. oddělení (12/22)
21.10 Reportéři ČT
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
21.55 Život a doba soudce A. K. (25)
22.55 Místo činu – Frankfurt
0.25 Legendy kriminalistiky 2
0.55 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Kalendárium

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.05
12.00
12.25
12.30
13.50
14.45
15.40
16.57
17.00
17.40
18.50
19.30
20.20
21.20
22.15
23.20
0.10
1.00
1.40
3.00
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4300)
Utajený šéf IV
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (93)
Mentalista VI (4)
Mentalista VI (5)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (1)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (172)
Specialisté (90)
Policie Chicago V (13)
Mentalista VI (4)
Mentalista VI (5)
Policie Chicago V (13)
Specialisté (170)
Na lovu
Doktoři z Počátků (93)

Prima
6.10
7.00
8.10
8.45
9.15
10.30
11.25
12.25
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
3.00
4.15

M.A.S.H (77)
Nový den
M.A.S.H (78)
M.A.S.H (79)
Temný Kraj (5)
Receptář prima nápadů
Walker, Texas Ranger III
(13)
Vůně zločinu II (2)
Kriminálka Montpellier V (9)
Námořní vyšetřovací služba VI
(22)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Vinaři (2)
Poklad z půdy
Poklad z půdy
Ano, šéfe!
Singl švindl
Námořní vyšetřovací služba VI
(22)
Vůně zločinu II (2)
Kriminálka Montpellier V (9)

Nova Cinema
6.20 Zelená je tráva 8.05 Teleshopping 8.35
Stolečku, prostři se! 9.45 Král Ralph 11.40
Teleshopping 12.00 Beethoven 2 13.45 Power
Rangers: Strážci vesmíru 16.15 Divoké kočky 18.10
Román pro pokročilé, komedie (ČR, 2019) 20.00
Karate Kid, akční film (USA/Čína, 2010) 22.45
V zajetí démonů 2, horor (USA, 2016)

Prima cool
8.05 Top Gear XXII (7) 9.10 Největší průšvihy v Top
Gearu (1) 10.15 Hvězdná brána (19, 20) 12.20
Futurama X (4, 5) 13.20 Simpsonovi XXXII (13-16)
15.10 Hvězdná brána (21, 22) 17.15 Futurama X (6, 7)
18.15 Simpsonovi XXXIII (19-22) 20.15 Prima
Partička 21.15 Partička 22.00 Námořní vyšetřovací
služba L. A. X (20) 23.05 Re-play 23.40 Simpsonovi
XXXIII (19) 0.05 Simpsonovi XXXIII (20)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.20 M.A.S.H 6.50 Námořní
vyšetřovací služba VIII (23, 24) 8.45 Chlap na
roztrhání 10.50 G. I. Joe 2: Odveta 13.10 Angelika
15.25 Na pokraji šílenství, komedie (USA, 2012)
17.40 Manžel na zkoušku, romantická komedie
(USA, 2018) 20.00 Nesvatbovi, komedie (USA,
2005) 22.25 Ztratili jsme Stalina, komedie (VB,
2017) 0.40 Herkules, dobrodružný film (USA, 2014)

úterý 28. června 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky IX (8/8) 9.55 První republika III
(12/13) 11.00 Všechno, co mám ráda
11.30 Klenoty naší krajiny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (33, 34)
14.15 Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
15.55 Zavolejte porodní sestřičky X
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 Medvídek
Romantická komedie
(ČR, 2007)
21.50 Komisař Moulin
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.30 Schimanski
1.00 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Klenoty naší krajiny
2.20 Dobré ráno

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.05
12.00
12.25
12.30
13.50
14.50
15.45
16.57
17.00
17.40
18.50
19.30
20.20
21.45
23.05
0.00
0.55
1.45
2.25
3.00
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Specialisté (172)
Výměna manželek
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (94)
Mentalista VI (6)
Mentalista VI (7)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (2)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Šéfka (1)
Šéfka (2)
Policie Chicago V (14)
Mentalista VI (6)
Mentalista VI (7)
Policie Chicago V (14)
Střepiny
Na lovu
Doktoři z Počátků (94)

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
10.05
11.10
12.20
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.05
3.00
4.20

M.A.S.H (79)
Nový den
M.A.S.H (80)
Vinaři (2)
Poklad z půdy
Walker, Texas Ranger III
(14)
Vůně zločinu II (3)
Kriminálka Montpellier V (10)
Námořní vyšetřovací služba VI
(23)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (42)
Pohádkových 7 pádů Honzy
Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Singl švindl
Námořní vyšetřovací služba VI
(23)
Vůně zločinu II (3)
Kriminálka Montpellier V (10)

Nova Cinema
4.30 Srdce v Atlantidě 6.00 Malí uličníci 8.00
Mentalista VI (4, 5) 9.30 Beethoven 2 11.10
Teleshopping 11.30 Láska na inzerát 13.25 Čertova
nevěsta 15.25 Tři chlapi na cestách, komedie (ČR,
1973) 17.25 Karate Kid, akční film (USA/Čína, 2010)
20.00 Inferno, thriller (USA, 2016) 22.25 Sousedi 2,
komedie (USA, 2016) 0.15 Hra o život

Prima cool
7.55 Top Gear XXII (8) 9.30 Největší průšvihy v Top
Gearu (2) 10.30 Hvězdná brána (21, 22) 12.35
Futurama X (6, 7) 13.25 Simpsonovi XXXII (17-20)
15.10 Hvězdná brána II (23, 24) 17.15 Futurama X (8,
9) 18.15 Simpsonovi (1-4) 20.15 Simpsonovi XXXIII
(20) 20.45 Mezi COOLky 21.20 Show Jana Krause
22.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (21) 23.35
Re-play: Tutorial 0.10 Simpsonovi (1, 2)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.15 M.A.S.H 6.45 Námořní
vyšetřovací služba VIII (24) 7.45 Námořní vyšetřovací služba IX (1) 8.40 Problémissky 10.50 Robin
Hood 12.55 Na pokraji šílenství 15.10 Ryba jménem
Wanda 17.25 Nesvatbovi, komedie (USA, 2005)
20.00 Maršál, western (USA, 1969) 22.50 Splašený
vlak, thriller (USA, 1985) 1.00 Ztratili jsme Stalina,
komedie (VB, 2017)

středa 29. června 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky X 10.30 Toulavá kamera 11.00
Objektiv 11.30 Klenoty naší krajiny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (35, 36)
14.15 Ke štěstí
14.45 Hercule Poirot
16.25 Zavolejte porodní sestřičky X
(1/7)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (26/39)
21.40 Vraždy v kruhu
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Detektiv Endeavour Morse
0.30 Klenoty naší krajiny
0.55 AZ-kvíz
1.25 Banánové rybičky
1.50 Dobré ráno
4.25 Kluci v akci
4.50 Bydlet jako... domácí kutil

Nova
5.55
8.35
8.50
9.55
11.05
12.00
12.25
12.30
13.50
14.45
15.40
16.57
17.00
17.40
18.50
19.30
20.20
21.45
22.50
23.45
0.40
1.30
3.00
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Specialisté (90)
Výměna manželek
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (95)
Mentalista VI (8)
Mentalista VI (9)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (3)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
Malé lásky II
Mentalista VI (8)
Mentalista VI (9)
Kriminálka Anděl (1)
Šéfka (1)
Na lovu
Doktoři z Počátků (95)
Novashopping

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
12.25
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
3.00
4.15

M.A.S.H (80)
Nový den
M.A.S.H (81)
Zoo (42)
Pohádkových 7 pádů Honzy
Dědka
Walker, Texas Ranger III
(15)
Vůně zločinu II (4)
Kriminálka Montpellier V (11)
Námořní vyšetřovací služba VI
(24)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
1. MISE (42)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Singl švindl
Námořní vyšetřovací služba VI
(24)
Vůně zločinu II (4)
Kriminálka Montpellier V (11)

Nova Cinema
6.20 Power Rangers: Strážci vesmíru 9.05
Mentalista VI (6) 9.45 Mentalista VI (7) 10.35 Bravo
Girls: Ukaž se! 12.50 Honzíček a Grétička 14.00 Král
Ralph 15.55 Příběh Alvina Straighta 18.10 Smrt
a život Charlieho St. Clouda 20.00 Godzilla, akční
sci-fi film (Jap./USA, 2014) 22.25 Pan tělocvikář
0.00 Nespoutaný Django, western (USA, 2012)

Prima cool
9.25 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (1) 10.30 Hvězdná
brána II (23, 24) 12.35 Futurama X (8, 9) 13.25
Simpsonovi XXXII (21, 22) 14.20 Simpsonovi XXXIII
(1, 2) 15.10 Hvězdná brána II (25, 26) 17.15 Futurama X
(10, 11) 18.15 Simpsonovi (5-8) 20.15 Autosalon.tv
21.25 Výměna aut limited edition 22.00 Námořní
vyšetřovací služba L. A. X (22) 23.05 Cyklosalon.tv
23.35 Simpsonovi (5) 0.05 Simpsonovi (6)

Prima Max
6.05 Nad krajinou 6.35 M.A.S.H 7.05 M.A.S.H 7.30
Námořní vyšetřovací služba IX (1, 2) 9.25 Mysli jako
pes 11.20 U Pěti veverek 13.00 Ryba jménem
Wanda 15.20 Pro lásku cokoliv 17.15 Maršál,
western (USA, 1969) 20.00 Agatha Christie: Plavý
kůň (1/2), detektivka (VB, 2020) 21.20 Agatha
Christie: Plavý kůň (2/2), detektivka (VB, 2020)
22.45 Splašený vlak, thriller (USA, 1985)

čtvrtek 30. června 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky X (1/7) 10.00 Otec Brown VIII
10.45 Jak se žije stoletým podle
Davida Vondráčka 11.05 Po stopách
hvězd 11.30 Klenoty naší krajiny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (37, 38)
14.15 Všechno, co mám ráda
14.45 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
15.15 Herečka
15.35 Dobrodružství Sherlocka
Holmese
16.30 Zavolejte porodní sestřičky X (2/7)
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 Poldové a nemluvně (11/13)
21.10 První republika III (13/13)
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Hercule Poirot
23.55 Případy detektiva Murdocha XIV
0.40 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.20
8.35
9.50
11.05
12.00
12.25
12.30
13.50
14.45
15.40
16.57
17.00
17.40
18.50
19.30
20.20
21.30
22.45
23.40
0.35
1.30
3.00
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Šéfka (1)
Výměna manželek
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (96)
Mentalista VI (10)
Mentalista VI (11)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (4)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Malý pitaval z velkého města (1)
Malý pitaval z velkého města (2)
Policie Chicago V (15)
Mentalista VI (10)
Mentalista VI (11)
Šéfka (2)
Na lovu
Doktoři z Počátků (96)
Novashopping

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
10.05
11.10
12.15
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
3.00
4.15

M.A.S.H (81)
Nový den
M.A.S.H (82)
1. MISE (42)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger III (16)
Vůně zločinu II (5)
Kriminálka Montpellier V
(12)
Námořní vyšetřovací služba VI
(25)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (43)
Inkognito
Inkognito
Ano, šéfe!
Singl švindl
Námořní vyšetřovací služba VI
(25)
Vůně zločinu II (5)
Kriminálka Montpellier V
(12)

Nova Cinema
4.55 Bravo Girls: Ukaž se! 6.25 Beethoven 2 9.35
Mentalista VI (8, 9) 10.05 Smrt a život Charlieho St.
Clouda 12.20 Čertova nevěsta 14.20 Scooby-Doo
a kletba 13. ducha 15.50 Román pro pokročilé 17.45
Bláznivá, zatracená láska, romantická komedie
(USA, 2011) 20.00 Ro(c)k podvraťáků, černá komedie (ČR, 2006) 22.20 Šakal, drama (VB/Fr., 1973)

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.30 Partička 7.45 Re-play
8.20 To nejlepší z Top Gearu (1) 9.25 To nejlepší
z Top Gearu: Top 41 (2) 10.30 Hvězdná brána II
(25, 26) 12.35 Futurama X (10, 11) 13.25 Simpsonovi
XXXIII (3-6) 15.10 Hvězdná brána II (27, 28) 17.15
Futurama X (12, 13) 18.15 Simpsonovi (9-12) 20.15
Partička XXL 21.40 MAGIC SHOW 22.15 Tajemná
záře nad Pacifikem 0.25 Simpsonovi (9, 10)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.45 M.A.S.H 7.15 M.A.S.H 7.50
Námořní vyšetřovací služba IX (2, 3) 9.45 Na
pokraji šílenství 11.50 To je vražda, napekla 13.40
Pro lásku cokoliv 15.30 Angelika, romantický film
(Fr./Belg./ČR/Rak., 2013) 17.50 Afričan, dobrodružná
komedie (Fr., 1982) 20.00 Křtiny, komedie (ČR,
1981) 21.50 Sunshine, sci-fi thriller (USA/VB, 2007)
0.05 Výměna, thriller (USA, 2008)

pátek 1. července 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky X (2/7) 10.00 Úsměvy Jana
Hřebejka 10.40 Herečka 11.00 Hobby
naší doby 11.30 Klenoty naší krajiny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (39)
13.25 Reportéři ČT
14.05 Kluci v akci
14.40 Příběhy slavných... Jaroslav
Foglar
15.35 Polopatě
16.30 Zavolejte porodní sestřičky X (3/7)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.55 Festivalové vteřiny 2022
20.03 Branky, body, vteřiny
20.13 Losování Sportky a Šance
20.20 Chalupáři (1, 2/11)
22.00 Všechnopárty
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Kotva u přívozu
0.30 AZ-kvíz
0.55 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.20
8.35
9.50
11.05
12.00
12.25
12.30
13.50
14.45
15.40
16.57
17.00
17.45
18.50
19.30
20.20
22.20
0.15
1.05
1.45
3.05
3.45

Česká Evropa
Novashopping
Šéfka (2)
Výměna manželek
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (97)
Mentalista VI (12)
Mentalista VI (13)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (5)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Příběh kmotra
Krimidrama (ČR, 2013)
Postradatelní 2
Akční film (USA, 2012)
Mentalista VI (12)
Mentalista VI (13)
Policie Chicago V (15)
Na lovu
Doktoři z Počátků (97)

Prima
6.10
7.00
8.10
8.45
10.00
11.05
12.25
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.25
0.30
1.30
2.30
3.35
4.50

M.A.S.H (82)
Nový den
M.A.S.H (83)
Zoo (43)
Inkognito
Walker, Texas Ranger III
(17)
Vůně zločinu II (6)
Kriminálka Montpellier VI
(1)
Námořní vyšetřovací služba VII
(1)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Máme rádi Česko
Mordparta (1)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Námořní vyšetřovací služba VII
(1)
Vůně zločinu II (6)
Kriminálka Montpellier VI (1)
Rozpal to, šéfe!

Nova Cinema
5.10 Smrt a život Charlieho St. Clouda 7.25
Mentalista VI (10, 11) 9.05 Bláznivá, zatracená láska
11.25 Příběh Alvina Straighta 14.05 Láska odvedle
15.50 Westernstory 17.45 Krycí jméno U. N. C. L. E.
20.00 Pokémon: Detektiv Pikachu, akční fantasy
film (USA/Jap., 2019) 22.00 Tammy, komedie
(USA, 2014) 23.50 Wakefield, drama (USA, 2016)

Prima cool
7.45 Re-play: Tutorial 8.20 To nejlepší z Top Gearu
(2) 9.25 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (3) 10.30
Hvězdná brána II (27, 28) 12.35 Futurama X (12, 13)
13.25 Simpsonovi XXXIII (7-10) 15.10 Hvězdná
brána II (29, 30) 17.15 Námořní vyšetřovací služba
L. A. X (1) 18.15 Simpsonovi (13) 18.45 Simpsonovi
II (1-3) 20.15 Cesta kolem světa 22.20 Krokodýl:
Návrat do krvavé laguny 0.15 Simpsonovi (13)

Prima Max
6.05 Nad krajinou 6.50 M.A.S.H 7.15 Námořní
vyšetřovací služba IX (3, 4) 9.15 Herkules 11.15
Nesvatbovi 13.45 Afričan 15.50 To je vražda,
napekla 17.45 Ve službách krále, historický film
(Fr./It., 1961) 20.00 Casting na lásku, romantická
komedie (ČR, 2020) 21.50 Tajemná záře nad
Pacifikem, sci-fi film (USA, 1980) 23.55 Sunshine,
sci-fi thriller (USA/VB, 2007)
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„Do Sarajeva už mě to neláká“
Olga Křížová Charvátová slaví šedesátiny. V Krkonoších učí olympijská medailistka lyžovat malé děti
PETR FOJTÍK
ČR | Ve Strážném na Trutnovsku vede
malý oddíl dětí, ambice vychovat špičkového lyžaře už ale Olga Křížová Charvátová nemá. Do Zlína, kde se první česká medailistka z alpských disciplín narodila, se vrací už jen dvakrát do roka.
Druhý domov našla v Krkonoších, kde
také v rodinném penzionu oslaví v sobotu kulaté šedesátiny.
„Nebude to nic velkého. Jedeme
s manželem na dva týdny na dovolenou
a na začátku léta se sejdeme s nejbližšími,“ říká bronzová sjezdařka ze sarajevských her v roce 1984. Kontakt s lyžováním si udržuje také jako technická delegátka mezinárodní federace FIS.
Takže na lyžích stojíte často?
Docela ano. Když žijete na horách, hodinku si ráno najdete. Odpoledne chodím na tréninky s dětmi. Začínají se mi
ozývat kolena, ale to jde s věkem. Jinak
žádné problémy nemám.
Vědí děti, že je trénuje olympijská
medailistka?
Vědí, ale je jim to úplně jedno, což je
také dobře. Hlavní je, že je to baví. Není
to jen o lyžování. Během roku chodíme
dvakrát týdně cvičit. Bereme to od gymnastiky přes míčové hry, atletiku po
brusle, kola a v zimě se lyžuje. Cílem
je, aby děti měly blízko ke sportu. Když
se ho naučí do deseti let, zůstane jim to
na celý život.
Takže už netoužíte vychovat závodníka pro Světový pohár?
Ambice jsem měla a povedlo se. Začínalo to Bankem, Hrstkovou a končí Ledeckou. Obě naše holky koneckonců také
nejezdily špatně. Akorát jim chyběly finanční prostředky, aby mohly dělat
sport na vrcholové úrovni. Syn se věnuje snowboardingu, i když ne závodně.
Cestuje po celém světě, natáčí filmy a je
v tom dost úspěšný.
Také filmoval v Sarajevu, kam jste
se chtěla ještě jednou podívat. Splnila jste si tohle přání?
Ne a ani mi to nevadí. Už tam ani nechci. Neláká mě to, všechno se tam změnilo. Tehdejší sportoviště jsou zdevastovaná. Když to chlapci točili, byli
v šoku.
V Krkonoších jste sledovala první lyžařské krůčky Ester Ledecké. Co si
z té doby vybavíte?
Je stejně stará jako náš syn. Oba jako
předžáčci jezdili na lyžích. Často se
k nám přidávala. Jezdila také na snowboardu. V akademii ve Špindlu jsem ji
měla v mladších žácích pod nějakým dozorem. Pomáhali jsme jí s materiálem.
Ale už tehdy měla neskutečné zázemí

Pod svým dívčím jménem Olga Charvátová vyhrála jako první československá lyžařka dva závody Světového poháru
a v Sarajevu v roce 1984 získala první medaili v olympijské historii, konkrétně ve sjezdu.
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v rodině, finanční podporu. Čekala
jsem, že jednou bude dobrá, že má tu
správnou náturu.
Kde jsou její limity?
Záleží, jak si udrží zdraví. Už jí také
není dvacet (26). V jejím věku jsem už
nezávodila. Má na to, aby přidala v lyžování další disciplíny, byla šikovná i na
točivé. Když dělá souběžně snowboard,
musí si zvolit disciplíny, které jí nejvíce
vyhovují. Organizačně je to složité.

„

Co vy a snowboard, který konkuruje
lyžování?
Pokud jsem chtěla radit synovi, mít přehled, tak jsem ho vyzkoušela také. Jezdila jsem na něm, ale ne moc.

Ester
Ledecká? Je
stejně stará jako náš
syn. V akademii ve
Špindlu jsem ji měla
v mladších žácích pod
nějakým dozorem.
I vaše dcera Klára jezdila Světový
pohár, závodila na olympiádě, na
mistrovství světa. Jak jste vnímala,
že na vaše výsledky nenavázala?
S manželem nás hlavně mrzelo, že jsme
jí nedokázali zajistit zázemí, bez něhož
to nejde. V Česku není vrcholový sport

systematicky podporovaný ze strany
svazu. Tíha leží na rodině. Posledních
pět šest sezon dělala Klára lyžování způsobem, jakým by se dělat nemělo.
Od vašich dob se tedy podmínky
v Česku pro závodní lyžování nezlepšily?
Otevřely se možnosti pro všechny, můžete lyžovat na ledovci. Jenže děti jezdí,
dokud to jejich rodiče baví a zvládnou
to finančně. Když se dostanou na nějakou výkonnost, nemá je kdo převzít.
Systém neexistuje a nikdo nedorůstá do
kvality. Spousta nadaných lyžařů skončila brzo, protože to privátně nezvládli.
Martině Dubovské se povedlo dostat
pod resort Ministerstva vnitra a má zázemí, ale také se dlouho protloukala.
Kam se ubírá alpské lyžování? Jak vidíte jeho budoucnost?
Boom nastal v době, kdy jsem končila
(konec 80. let minulého století). S novými zimními sporty ale lyžování postupně ztrácelo glanc. Firmy, které vyrábí
materiál a podporují závodníky, už nemají tolik finančních prostředků. Mění
se materiály, zdokonaluje se úprava tratí, některé disciplíny přestávají být
atraktivní. Třeba se úplně začala upozaďovat kombinace ve Světovém poháru,
bez ní klesají počty závodníků v rychlostních disciplínách a pak na mistrovství světa nebo olympiádě startuje
v kombinaci 30 lyžařů. Do toho se vymýšlejí soutěže pro družstva, což také
není ideální. Trochu se točíme v kole

a FIS hledá cesty, kam by mělo alpské
lyžování směřovat.
Po čtyřech letech se pojede ve
Špindlerově Mlýně Světový pohár.
Těšíte se?
Těším. Ačkoliv jsou pořadatelem SKI
klub Špindl a Český svaz lyžařů, hodně
to převzala slovenská strana, která tady
provozuje svahy. Na posledním Světovém poháru ve Špindlu jsem byla čistě
jako divák. Nikdo mě nepoprosil o výpomoc a také teď budu jen divákem, což
je ale rovněž fajn.
Ve Strážném provozujete s manželem rodinný penzion. Současná
doba ale podnikání moc nepřeje,
že?
Covid nás hodně poškodil. Byť to tak nevypadalo a vláda slibovala bůhvíco, tak
na dotace dosáhly zejména velké firmy
a penzionům a malým hotýlkům nastaly
zlé časy. Měli jsme nasmlouvané brigádníky, teď nemůžeme sehnat pracovníky.
Každý dělá, co může. Před chvílí jsem
pomáhala s výdejem obědů dětem. Jezdí méně škol v přírodě a obecně českých lidí. Nevím. Možná jezdí do zahraničí a naše hory je nelákají.
Před osmi lety jste kandidovala v evropských volbách jako nestraník.
Ještě máte politické ambice?
Ne, ne. Úplně jsem ztratila iluze, že by
se dalo udělat něco jinak. Karty jsou rozdané. Do stran, které se střídají u moci,
bych nešla, malé nemají šanci.
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Římský autor Gaius Titus Petronius: Nedělá dobře...

Tajenka: … ten, kdo rychle uvěří.

Čtěte nové Téma:
Psychika jako
klíč k nemocem

I

profesoři západní medicíny, která
bazíruje na číslech, nálezech, důkazech a snaží se vše změřit a zrentgenovat, uznávají, že psychika má na
zdraví velkou moc. Umí v organismu
probudit netušené síly (s tím souvisí i
efekt placeba). Ale významně ovlivňuje i propuknutí a průběh nemocí.
I fůra navenek tělesných chorob,
jako je bolest zad, žaludeční vředy, ale
ještě vážnější zdravotní trable, může
mít skrytou příčinu v emocích či ve
stresu. A právě tím se zabývá psychosomatika, staronový obor medicíny.
„Psychosomatika je medicína příběhů. A každý z nich je jedinečný,“ tvrdí
psychosomatická lékařka MUDr. Barbora Branná.
Co je emoční bolest? Jak hlava
ovlivňuje imunitu? Jaké varovné signály tělo vysílá? A jaké jsou potíže,
pro něž nemá
klasická medicína vysvětlení?
Čtěte v novém vydání týdeníku Téma,
které vychází
jako
letní
dvojčíslo. (lč)

Hanychová chodí se Soukupem
ČR | Bývalá modelka a moderátorka
Agáta Hanychová (37) má po nedávném rozchodu se slovenským lékařem
Andrejem Nikovem nový vztah. Podle
bulváru chodí se šéfem TV Barrandov
Jaromírem Soukupem (53).
Agáta Hanychová svůj nový vztah potvrdila několika médiím s tím, že to nebude víc komentovat. Dohromady se
dali před necelým měsícem, když byla
hostem v Soukupově pořadu.
Dcera herečky Veroniky Žilkové má
z předchozího vztahu s hráčem amerického fotbalu Miroslavem Dopitou syna
Kryšpína a ze sedm let trvajícího manželství s hercem Jakubem Prachařem
dceru Miu. „Nejdůležitější je pro mě
teď u muže moudrost. Důležitější než
to, jak vypadá nebo jestli je vtipnej.
Vtipných chlapů je tolik… a k čemu
jsou?“ řekla Hanychová v jednom rozhovoru letos v květnu. „Největším osobním životním zklamáním pro mě je, že
jsem neudržela vztahy s tatínky svých
dětí. To je moje největší životní prohra.
A výhra jsou jednoznačně děti.“
Mediální magnát Jaromír Soukup má
z předchozího manželství dospělé děti
Lukáše a Natálii. Od roku 2013 byla
jeho partnerkou herečka Kateřina Brožová, která byla tváří jeho televize a má
v ní vlastní talkshow Exkluziv Kateřiny
Brožové. Také hrála hlavní roli v barran-

dovském TV seriálu Doktorka
Kellerová. V roce 2018 se rozešli. Poté v roce 2020 Jaromír
Soukup chodil s bývalou partnerkou producenta Františka Janečka, operní zpěvačkou Terezou Mátlovou. Rozešli se po
čtyřech měsících.
(zar)

Dámy rodiny Žilkových. Zleva Veronika Žilková, její dcery Agáta Hanychová a Kordula Stropnická a hereččina maminka Olga. Nahoře v rámečku Agáta Hanychová a Jaromír Soukup.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Plzeňský kraj

24. června 2022 55

Filharmonie se chystá na sezonu
Plzeňské hudební těleso uvede díla od Beethovena, Dvořáka, ale i od skladatelů dvacátého století
LADISLAV VAINDL
PLZEŇ | Koncerty z děl těch nejslavnějších skladatelů vážné hudby, ukázka
soudobé tvorby i speciální program zaměřený na plzeňské rodáky. I to nabídne v nadcházející sezoně Plzeňská
filharmonie. Svou novou koncertní sezonu otevře 22. září programem, při
němž vystoupí nizozemský barytonista
Thomas Oliemans. Ten přednese výběr
z cyklu písní Chlapcův kouzelný roh od
Gustava Mahlera. Filharmonii, která zahraje ještě Koncert pro orchestr od Bély
Bartóka, bude řídit šéfdirigent Chuhei
Iwasaki. Ten se podílel na tvorbě dramaturgie pro celou sezonu. Klasické řady
Diamant a Platina nabídnou posluchačům celou plejádu vynikajících sólistů,
světových autorů i zajímavých koncertů. Představí se velké pěvecké osobnosti, jako jsou například Yukiko Kinjo,
Karolína Janů, Václava Krejčí Housková, Roman Janál nebo Josef Moravec.
Vystoupí i houslisté Jan Mráček a Mayumi Kanagawa, violoncellistky Camille
Thomas a Senja Rummukainen, akordeonistka Markéta Laštovičková nebo klavíristé Frank Braley a Igor Ardašev.
Ten bude rezidenčním sólistou sezony.
INZERCE

Šéfdirigentem Plzeňské filharmonie je Chuhei Iwasaki.
„Plzeňská filharmonie nabízí našim
posluchačům pestrou dramaturgii v podání skvělých umělců. Pianista Igor Ardašev vystoupí jak s Plzeňskou filharmonií, tak v rámci Kruhu přátel hudby
či festivalu Smetanovské dny. Moc si
vážím toho, že tuto naši nabídku přijal,“
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říká ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.
Spolupráci si pochvaluje i slavný český klavírista. „Je mi ctí i radostí, že
mohu v nadcházející sezoně spolupracovat s Plzeňskou filharmonií jako rezidenční sólista. Máme spolu domluvené

krásné a zajímavé interpretační úkoly,
na jejichž realizaci se velmi těším,“ dodává Igor Ardašev. V abonentní řadě
Diamant je připraveno sedm koncertů,
v řadě Platina devět. Obě uvedou hned
několik významných děl, mimo jiné
Beethovenovu Osudovou, Mozartovu
Haffnerovu symfonii nebo Stabat Mater
Antonína Dvořáka.
Hudbu 20. století bude reprezentovat
například violoncellový koncert polského židovského autora Mieczyslawa
Weinberga se sólistkou Senjou Ramukainen nebo třetí houslový koncert polské
skladatelky Grazyny Bacewicz s americkou houslistkou Mayumi Kanagawou.
Kromě klasických abonentních řad je v
programu i letos řada Crossoverová. Ta
nabídne koncert Pohádkové Vánoce &
Plzeňská filharmonie, na němž zazní
hudba Karla Svobody, Johna Williamse, Tomáše Illeho a Luboše Fišera. Druhý populárně zábavný koncert nese název Pocta plzeňským rodákům aneb
Místo narození Plzeň. Při něm zazní 8.
února skladby z filmů, televizních seriálů či divadelních představení, které připomenou třeba Marii Rosůlkovou, Jindřicha Plachtu, Karla Gotta nebo Jiřího
Suchého.
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Ondřej Paur pomohl Sáblíkové
vyhrát, teď chystá mistrovství
Bývalý profesionální
cyklista z Rokycanska
pořádá ve Stupně závod.

jsme, aby na ni nefoukalo. A pod kopcem za to vzala a ujela, výkonnost má
neskutečnou,“ líčil Paur, bývalý biker a
cyklokrosař stupenského Author teamu
či stáje Symbio+ cycling.

Šampionát se pojede
ve Stupně

ERVÍN SCHULZ
STUPNO | V pelotonu doprovázel Martinu Sáblíkovou, občas poodjel ze skupiny, aby natočil pár záběrů, ze kterých
chystá video.
Pětadevadesátá příčka v cíli druhého
ročníku cyklistického závodu L'Etape
Czech Republic by Tour de France bylo
to poslední, co bývalý profesionální závodník Ondřej Paur řešil.
„Na výsledek jsem vůbec nejel. Jsem
rád, že mě kluci z produkce oslovili,
abych jim pomohl. Mám záběry z balíku, jak padesátkou projíždíme fanzonou, natočenou Martinu Sáblíkovou,
Zdeňka Štybara nebo Jána Svoradu,“ popisoval svůj start na akci jednatřicetiletý chlapík z Přívětic u Stupna na Rokycansku.
Zároveň Paur na 136 km dlouhé trati,
která simuluje podmínky nejslavnějšího cyklistického závodu, doprovázel
rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou,
ženskou vítězku. „Mým úkolem bylo
bezpečně ji dovézt pod první kopec,
kde se rozhodovalo. Měla okolo sebe i
kamarády z rychlobruslení, hlídali

Bývalý profesionální cyklista Onřej Paur z Rokycanska v současnosti připravuje mistrovství ČR ve Stupně.
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Stále se ve světě horských kol pohybuje, před čtyřmi lety se právě ve Stupně
připojil k Jaroslavu Rybovi v pořadatelství místního závodu cross country.
Loni už jej pozvedli na úroveň UCI kategorie C3 a za měsíc se ve Stupně premiérově pojede o české tituly.
Izomat mistrovství ČR XCO je na
programu od 22. do 24. července, hlavní hvězdou bude česká jednička Ondřej
Cink, Paurův nejbližší kamarád. „Nikdy by mě nenapadlo, že se nám něco takového povede. Ale když jsem se před
pár lety loučil s myšlenkou, že budu dál
profík, vrhl jsem se na další projekty
okolo cyklistiky,“ ohlédl se Paur, který
bude ve Stupně opět plnit i roli originálního moderátora.
„Máme motivaci každý rok posunout
akci o kus dál. Aby to nebylo jen o závodění, ale aby si lidi řekli, že to byl pro
ně zážitek, a příště přivedou další známé,“ říká. Však by se ve Stupně v dalších letech měl jezdit pravidelně Český
pohár.

Další posilou Viktorie je Brazilec Cadu
LADISLAV VAINDL
PLZEŇ | Krátce po startu letní přípravy
vítá Viktoria Plzeň další nové jméno.
Kádr trenéra Michala Bílka posílí čtyřiadvacetiletý záložník Cadu, který přichází z Pardubic.
Rodák z brazilského Salvadoru podepsal smlouvu na tři roky.
Hráč, jehož celé jméno zní Carlos
Eduardo Lopes Cruz, přišel do Česka
po působení v Brazílii před více než dvěma lety. V dresu Pardubic nejprve pomohl k druholigovému prvenství a postupu do nejvyšší soutěže, následně se
devětadvaceti starty a sedmi vstřelenými brankami podílel na úspěšném sedmém místě v úvodní prvoligové sezoně
a v uplynulém ročníku patřil opět ke klíčovým hráčům týmu.
Druhý nejlepší nahrávač uplynulého
ročníku nejvyšší české fotbalové soutěže se nyní stává viktoriánem.
„Cadu patřil mezi hráče, které jsme
měli společně s trenéry vytipované, a
jsem rád, že jsme se nyní s ním i Pardu-

Novou posilou fotbalové Viktorie Plzeň je brazilský záložník Cadu. V minulé
sezoně působil v týmu Pardubic.
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bicemi domluvili na jeho přestupu k
nám. V české nejvyšší soutěži jasně prokázal své kvality a byl oporou týmu. Přeju mu, aby se mu nyní dařilo i ve Viktorii,“ uvedl generální ředitel Viktorie
Adolf Šádek. „Jde o velmi zajímavého
hráče, který v minulé sezoně byl i velmi
produktivní. Hrát může jak na kraji zálohy, tak i na beku. Jsem rád, že ho můžu
přivítat v našem týmu,“ dodal hlavní
kouč Michal Bílek.
V Doosan Areně se Cadu hlásil po příletu z Brazílie, kde byl na dovolené.
„Všechno je tu super, už jsem potkal nějaké kluky a musím říct, že je tu skvělé
prostředí a atmosféra, která se mi velice
líbí. Jsem trochu unavený, ale přesto
jsem nadšený z toho, že se vše povedlo,“ řekla nová posila plzeňské Viktorky.
„Chci ze sebe vydat to nejlepší a pomoci klubu k velkým úspěchům, rozhodně chci být šampion. Jsou tu velice
dobří hráči, těším se, až se s nimi zapojím do přípravy,“ dodal pravonohý záložník.

