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AKCE
červen

Papriková
klobása

15,-

90

110000gg

obsah masa 98%

Kladenská
peèenì
obsah masa 97%

12,-

90

109,kg

1 00 g

produkty na gril
Naložené sele
Naložená kýta

109,99,-

váha cca 10 - 14 kg

Vepøová
peèenì s kostí
pùv od ÈR

Sledujte nás
maso.trebovle
Maso-Tøebovle s.r.o.

Naložená krùta

135,-

váha cca 6 - 8 kg

Naložený krocan

135,-

váha cca 14 - 22 kg

Uzená kýta (šunka) 139,Uzené sele
159,Uzená krùta
169,Kè/1kg

Milovice

OBJEDNÁVEJTE
NA NAŠICH
PRODEJNÁCH
7 DNÍ PØEDEM

Nymburk
Kolín
Øíèany
Jesenice
Tøebovle
Heømanùv
Mnichovice Sázava Èáslav Mìstec
Benešov
Divišov

MASO TŘEBOVLE
ADVERTORIAL

Kvalita je na prvním místě
Maso – Třebovle
Firma Maso – Třebovle je tradiční
rodinná česká firma, která zaujímá
významné místo v oblasti trhu
s vepřovým, hovězím a drůbežím
masem. Zaměřují se také na vlastní
výrobu, dbají především na
kvalitní původní receptury.
Sortiment rozšířili i o zvěřinu.
Společnost působí nyní převážně
v oblasti Středočeského kraje a
Prahy, produkty jsou ale dostupné
v celé republice. Zboží distribuují
z moderně vybavené provozovny
vlastními specializovanými
chladírenskými vozy.

Kvalita zpracování masa a masných výrobků je prvořadá, proto se zákazníci rádi vracejí.

K

dyž Radek Štěpnička v roce
1996 zakládal svou firmu Maso
– Třebovle s. r. o., bylo mu teprve 18 let. Vyučil se řezníkem a rovnou se pustil do podnikání v oboru, který mu byl blízký. Začínal s jedním obchodem v Ratajích nad Sázavou, kde
prodával své výrobky a také je dovážel
do restaurací.
V roce 2002 přestěhoval sídlo do Třebovle do bývalého objektu Jednotného
zemědělského družstva. A nastaly roky
největšího rozvoje firmy – nákup nových technologií a velké stavební úpravy. Z původních 100 metrů čtverečních
se firma postupně rozrostla na 2 000 metrů čtverečních zastavěné plochy, kde
se zabývají bouráním a porcováním vepřového, hovězího a drůbežího masa
a výrobou uzenin.
V průběhu let bylo otevřeno 15 vlastních prodejen, kde nabízejí veškerý sor-

timent z výrobního závodu. V současné
době zaměstnávají 150 zaměstnanců.
Stále se drží ve středním provozu, nejedná se o velkovýrobu. Ve svém segmentu mají k dispozici špičkové technologie, investice do moderních technologií
je pro ně důležitá. Dodávají výrobky do
řady gastronomických provozů – škol,
restaurací, nemocnic.
Jak se společnost rozrůstala, bylo jasné, že vše nemůže řídit jeden člověk. Podařilo se zapojit celou rodinu – firmu
má Radek Štěpnička dohromady s bratrem Milanem, ale už v ní pracují i jejich
děti a manželky.
„Co se týče obchodní činnosti, vše nastavila naše máma. Za to jsme jí vděční.
Pracovala dříve v Jednotě, a když to
bylo potřeba, přešla do rodinné firmy a
vzala si na starost obchod. Dnes už je v
důchodu, ale je nám stále velkou oporou,“ uvedl Radek Štěpnička s tím, že

FOTO | ARCHIV MASO – TŘEBOVLE

rodina firmě dává všechen svůj čas a tráví tam celé dny. Za tím, že se jim daří,
stojí tvrdá a poctivá práce.
Firma se během své existence vypořádala s různými překážkami – ať to byla
různá mnohdy nesmyslná nařízení, covidová doba i současné zdražování energií. Zákazníci s nimi ale byli po celou
dobu a stále přibývají.
„Zpracováváme výhradně české
maso, mezi naše důležité obchodní partnery v dodávkách vepřového masa patří
Jatky Český Brod, a. s. Kvalita zpracování masa a masných výrobků je u nás
stále stabilní, nepolevujeme v ní. Nepoužíváme ve výrobě žádné náhražky.
Myslím, že i to je důvod, proč se k nám
zákazníci rádi vracejí,“ domnívá se Radek Štěpnička s tím, že například vepřové maso z Dánska či Belgie je více
šlechtěné a vodnatější oproti českým
masům. Je to dané například jiným způ-

INZERCE

je ča s to po ř á d n e

rozpálit
Staèí jenom rozbalit, hodit na
rozpálený gril a vychutnat si je.

Naloené steaky z hovìzí
svíèkové, vepøové peèenì
a vepøové krkovièky.

sobem krmení. Maso z ciziny může vypadat lépe na pohled, ale české maso je
vyzrálejší a při zpracování třeba na
steak zákazníkům více chutná. Zkušený
kuchař prý bezpečně pozná rozdíl. Mezi
jejich vyhlášené výrobky patří například Staročeský špek. Pro něj si k nim
do prodejen jezdí i lidé z daleka.
Radek Štěpnička i jeho bratr závodně
rybaří a mají za sebou účast na mnoha
šampionátech. Kromě toho jsou také členové mysliveckého sdružení. Bylo proto přirozené, že do sortimentu zařadili
i zvěřinu. V nabídce mají srnčí, dančí,
kančí a jelení maso a sortiment zvěřinových výrobků. Veškerá jimi produkovaná zvěřina je pod veterinárním dohledem. Zvěřinu u nich na prodejnách seženete jak chlazenou, tak mraženou.
I když by se díky zájmu zákazníků
mohli dále rozšiřovat, dává Radek Štěpnička pozor, aby nepřekročil hranici,
kdy by kvantita byla na úkor kvality.
„To by pro nás bylo nepřípustné, kvalita je pro nás na prvním místě,“ zdůraznil Radek Štěpnička.

vý
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Karel
Heřmánek ml.
Facky,
které jsme
v divadle
dostali,
nás obrnily
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„Stačí dvě trička
a dvoje kalhoty“
VRAH CHCE NA SVOBODU

Jít jen s batohem na
zádech skoro 300
kilometrů je výzva,
kterou společně zvládly
máma s dcerou Anna
a Ema Semiánovy.

Tuklatský řezník chce dožít
v klidu mimo vězení
...str. 4

5plus2
■ ROZHOVOR
ROK OD TORNÁDA

EVA JAROŠOVÁ
NOVÁ TELIB | Studentka střední školy
se zaměřením na knižní kulturu se srdcem dobrodruha a s toulavými botami
díky absolvování Svatojakubské cesty
dál překonává své hranice a cestuje
sama po světě. Její máma – lektorka plavání kojenců, batolat a předškolních
dětí – si díky putování některých věcí
váží víc než dřív a i vztah k sobě samé
vylepšila. Anna a Ema Semiánovy –
matka s dcerou z Nové Telibi na Mladoboleslavsku – společně ušly skoro 300
kilometrů s batohem na zádech po České republice a o svém putování napsaly
knihu Dvě na cestě. „Psaly jsme ji
v době, kdy byla karanténa, díky tomu
jsme ten čas využily smysluplně,“ říkají
Ema a Anna Semiánovy.
Jak promění zážitek z poutní cesty
vztah matky a dcery?
E: Upřímné a pevné pouto jsme s mamkou měly vždy, naše putování to ale ještě stvrdilo.
A: Náš vztah byl velmi blízký, otevřený
a upřímný už před pěší poutí. O tom, jak
to mezi sebou máme, asi nejvíce vypovídá právě fakt, že se mě dcera v šestnácti
letech zeptala, jestli může Svatojakubskou cestu podniknout se mnou. To je
dar, který si v sobě ponesu až do konce
života.

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

HELENA VONDRÁČKOVÁ SLAVÍ 75
Pevné a upřímné pouto matky s dcerou Svatojakubská pouť ještě utužila.
Oběma pomohla posílit i sebedůvěru.
FOTO | ARCHIV A. A E. SEMIÁNOVÝCH
Je něco, co by vám putování usnadnilo, pokud byste o tom věděly před
cestou?
E: Že se opravdu není čeho bát. Mít respekt, ale nemít strach. Před poutí jsem
trpěla úzkostmi, měla jsem velké strachy, které ale po pouti postupně vymizely, začala jsem sama cestovat a v tomto
ohledu se cítím silnější než kdy dřív.
A taky už vím, že stačí dvě trička a dvoje kalhoty, jiné oblečení je zbytečné.
A: Jako matce by mi moc usnadnilo putování, kdybych se nenechala svazovat

svou mateřskou zodpovědností a strachem o dceru. Ten strach nemusí mít samozřejmě racionální základ, ten prostě
je a asi i bude do konce života. A v souvislosti s mojí osobou? Asi by mi pomohlo, kdybych si tehdy víc věřila. Že
to zvládnu i bez svého muže, který unese těžší batoh, dokáže líp sledovat značení, poradit si, když zabloudíme, nebo
nás bránit, kdyby se cokoliv přihodilo.
Věřím si víc, ale učím se stále.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

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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Tuklatský
řezník sousedy
už nebudí

Rozbrečel jsem se, když zemřel Karel Gott

Vrah a hlavní popravčí Kolínského gangu
Oto Biederman chce zpět na svobodu.
ALEŠ KUBELKA
TUKLATY | „Chodím pravidelně na chemoterapie, pobírám invalidní důchod.
Jsem teď v podstatě poloviční mrzák.
Chci už jenom v klidu dožít na svobodě.“ I tak se snažil začátkem tohoto měsíce obměkčit Okresní soud v Jablonci
nad Nisou pětinásobný vrah a hlavní vykonavatel Kolínského gangu Oto Biederman.
Marně. Jeho žádost o podmínečné
propuštění z doživotního trestu soud
před pár dny zamítl.
Dnes už osmačtyřicetiletý popravčí
skupiny vícenásobných vrahů, která
v devadesátých letech nedala spát elitním kriminalistům, je na černé listině
také v rodných Tlustovousech na Kolínsku (Biederman se sice narodil v Brandýse nad Labem, nicméně od dětství až
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

do dopadení žil s rodiči v Tlustovousech).
Jednu z pěti chladnokrevných vražd,
jejichž brutalita otřásla i zkušenou policejní mordpartou, spáchal Biederman
právě ve vsi nedaleko Prahy, která je
součástí Tuklat.
Obětí byl jeho dřívější komplic, kterého ve svém pokoji v Tlustovousech zabil šesti výstřely ze samopalu. Pro jistotu ho ještě bodl dýkou do srdce a jeho
tělo pak zakopal na zahradě. V době
otřesného činu navíc byli doma Biedermanovi rodiče, kteří však podle jejich
pozdějších výpovědí nic netušili.
Dům bezcitného „rozparovače“, kterého šéf Kolínského gangu Ivan Vrábel
najímal na černou práci, už v Tlustovousech nestojí. „Co vím, tak ho Biedermanovi před lety prodali, byla z něj skoro
ruina. Nový majitel ho pak zboural a na
pozemku si postavil jiný,“ prozradila
jedna z obyvatelek obce.
Rodiče Oty Biedermana, který byl
v roce 1999 odsouzen na doživotí, už
údajně nežijí. „Od sousedky vím, že
tady na vývěsce ve vesnici bylo nedávno parte otce toho vraha. Asi ho sem poslal někdo z jejich příbuzných, protože
se jeho rodiče z Tlustovous odstěhovali

Pětinásobný vrah Oto Biederman
je za mřížemi už 26 let. V současnosti si trest odpykává v Rýnovicích. FOTO | PŘÍBĚHY ODSOUZENÝCH V ČR
Oto Biederman (48) „Po 26 letech v base
je mi stále smutno z toho, že jsem učinil
tolik lidí nešťastných. A také z toho, že jsem
zklamal své blízké,“ napsal autorkám webu
odsouzeni.cz. Co ještě prozradil?

už před lety,“ prohodila seniorka čekající na autobusové zastávce.
Většina obyvatel vsi Biedermana buď
nezná, nebo o něm ví pouze z příběhů.
„Známý mi vyprávěl, že s ním po vojně
chvíli pracoval v Kolíně v lihovaru. Prý
to byl docela normální kluk, vtipný, kamarádský, jen trochu frajírek. Pokud ale
spáchal to, co spáchal, tak si zaslouží ve
vězení shnít. A ty jeho dojemný řečičky,
jak chce v klidu dožít, jsou jenom trapný
divadlo. Jeho oběti chtěly taky v klidu
žít...“ rozčílil se postarší muž.
On ani další starousedlíci se případného propuštění Biedermana neobávají.
„Stejně tady ve vsi už nikoho nemá, tak
proč by se sem vracel? To spíš skončí
jako bezdomovec nebo zase něco prove-

STAROKOLÍNSKÉ JAHODY

SAMOSBĚR JAHOD

každý den včetně sobot a nedělí od června 2022,
dle počasí Od 7.00.hod. do 20.00.hod,
Lokalita „Na Čerpačce“, Starý Kolín
ObjedNávKy Na NatrhaNé jahOdy
přijímáme Od ČervNa

Aktuální informace na www.starokolinskejahody.cz

Čeho se nejvíc bojí
Bezmoci, a to ve všech směrech nebo spíše
ve všech možných formách. Třeba jsem
úplně bezmocný, co se týče nápravy toho,
co jsem provedl. A teď se obávám i vlastní
fyzické bezmoci.
Jaké vězení je nejhorší
Nejhorší jsou Rýnovice a nejlepší asi Mírov.
V Rýnovicích vládne středověk, arogance
moci ze strany Vězeňské služby. Teď
v poslední době vydali nařízení, že musíme
mít všechny věci ve skříňce. Pokud tam
něco není, tak nám to seberou a vrátí jen
proti kázeňskému trestu.
Kdy naposledy plakal
Pláču spíš u televize než ve skutečných
životních situacích. Samozřejmě jsem
smutný třeba při loučení po návštěvě
blízkých, ale raději nepláču, protože nechci,
aby se trápili. Naposledy jsem opravdu
plakal, když zemřel Karel Gott.
Co ho dokáže vytočit
Tak to jsou spolehlivě spoluvězni, co nemají
brzdy a sebereflexi ohledně čehokoliv.
Svým chováním přitom způsobují problémy
a komplikace i ostatním spoluvězňům. Ve
věznici nic nefunguje tak, jak to líčí média.
(aku)

de. Pro všechny bude ale lepší, když zůstane v base,“ řekla přibližně padesátiletá žena, která se znala s Biedermanovým bratrem.

Hladovka mu nepomohla
Na svobodu se pětinásobný vrah, který
neváhal své oběti škrtit ocelovým lankem a zuřivě bodat nožem a jehlicí, skutečně jen tak nepodívá. Podle více než
stostránkového znaleckého posudku,
který má redakce k dispozici a na jehož
základě soud žádost o podmínečné propuštění zamítl, totiž u Biedermana není
možné vyloučit další „zkrat“.
Pokus dostat se na svobodu učinil
Oto Biederman už předloni, celé dva
roky však trvalo vypracování detailních
psychologických a psychiatrických posudků. Ty konstatovaly, že se ve vězení
choval dobře a nedostával žádné důtky.
Letos v květnu však odmítal stravu
s tím, že dokud z jeho pracoviště ve věznici neodejde jeden z problémových
vězňů, jíst nezačne. To následně znalec
posoudil jako nátlakové jednání.
Biederman svoji žádost opíral také
o fakt, že trpí roztroušenou sklerózou.
Podle soudkyně ale nemoc nemůže být
předmětem líčení o podmínečném propuštění. Biederman proti rozhodnutí podal stížnost, kterou se bude zabývat Krajský soud v Liberci. Velké šance si však
dávat nemůže. Žádný doživotně odsouzený vrah v České republice se skrze žádost u soudu na svobodu nedostal.
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„Stačí jen dvě trika...“

„Naše krajina je neskutečně bohatá a je potřeba k ní přistupovat s láskou
a respektem,“ říká Ema Semiánová.
FOTO | ARCHIV ANNY A EMY SEMIÁNOVÝCH
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Co jste se dozvěděly o naší krajině
a o lidech?
E: Mně došlo, že bez té naší krásné přírody zkrátka nemůžu být. Začala jsem
mnohem častěji chodit na procházky,
a i když studuji v Praze a mám to tam
moc ráda, vždy se natěšeně vracím
k nám domů na vesničku. Naše krajina
je neskutečně bohatá a je potřeba k ní
přistupovat s láskou a respektem.
A lidé? Jsou mnohem milejší a laskavější, než slýcháme ze všech předsudků
o Češích.
A: Krajina kolem nás denně překvapovala svou proměnlivostí, pestrostí, různobarevností. Máme to tu krásný. Opatrujme si to. Příroda, města se svou historií, architekturou. A povídání s místními, to mě baví, ať už cestujeme kdekoliv. Vždy zas a znovu se mi potvrzuje,
že jsou – až na malé výjimky – všude
lidé usměvaví, empatičtí, milí a ochotní
pomoci.
Čím putování obohatilo vás osobně?
E: Odvahou. A rozhodně vděčností.
Pěší pouť učí lid vážit si i toho nejmenšího. A určitě touhou po tom objevovat
pěšky i jiné kraje. A pak taky spoustou
věcí, na které si musí každý přijít sám,
na té své pouti.
A: Těch dopadů je víc, vnímám a vážím
si některých věcí ještě o něco víc, než
dřív. Nejvíc asi své rodiny, lze-li to ještě. A taky ve vztahu k sobě, k přijetí
sama sebe.
Kdy vás napadlo o putování vydat
knížku a jaké bylo společné tvoření?
E: Poprvé jsme o tom mluvily na procházce na podzim 2020, jestli si to pamatuji správně. Já se do toho nejdříve
moc nehrnula, trochu mě ta představa
psaní knížky děsila. Společné tvoření
nebylo ale tak společné, jak to může na
první pohled vypadat. Každá jsme psaly
svou část kapitoly zvlášť, aby vynikly
rozdíly ve vnímání požitků z cesty, ale

Svatojakubské
cesty v ČR
Svatojakubské poutní cesty, které
procházejí naší republikou, jsou
součástí evropské sítě poutních
tras do španělského Santiaga de
Compostela ke hrobu svatého
Jakuba Staršího v tamní katedrále.
Žitavská trasa, 135 km
Žitava – Český Dub – Mladá
Boleslav – Stará Boleslav – Praha
Všerubská trasa, 214 km
Praha – Příbram – Klatovy – Kdyně
– Všeruby
Železná trasa, 257 km
Praha – Beroun – Mariánský Týnec
– Plasy – Kladruby – Železná
Východočeská trasa, 264 km
Libná PL/CZ – Broumov – Hradec
Králové – Kutná Hora – Kácov
– Vlašim
Jihočeská trasa, 213 km
Vlašim – Tábor – Český Krumlov
– Koranda
Moravskoslezská trasa, 276,5 km
Opava – Olomouc – Brno
– Mikulov

zároveň i ty věci, co vidíme stejně. Byl
to ale takový náš každodenní rituál, psaly jsme v karanténě, dopoledne jsem
měla školu a pak odpoledne jsme vždy
kolem páté psaly.
A: Pracovat spolu a psát spolu knížku je
neskutečně obohacující – naučit se dojít
ke kompromisu, abychom obě s výsledkem souzněly, to se do života hodí.
A nejvíc mě baví to, že to dopsáním neskončilo. Pořádáme dobročinná autorská čtení pro obyvatele domovů pro seniory. Pořádáme i jiné besedy a naše publikum bývá pestré, když ale na konci
povídání a promítání debatujeme s těmi
nejstaršími, kterým je mnohdy více než
90 let, a oni se s námi občas dělí o své
bohaté vzpomínky, dává to vše ještě větší smysl.

Jaké jsou vaše další cestovatelské
plány a sny?
E: Já si vlastně díky Svatojakubské cestě začala plnit svůj velký sen, a to sólo
cestování. Dlouho jsem o tom snila a
loni na podzim jsem konečně podnikla
svou první cestu. Od té doby už jsem
byla ve Skotsku, Rakousku, Belgii, Itálii… a plánuji toho mnohem více. Teď
je ale přede mnou větší výzva než evropská města, mám koupenou letenku do Irska, kde půjdu poprvé sama trek po národních parcích. Tím si splním snů
hned několik. Jeden velký sen, který je
stále ještě daleko ve hvězdách, je Pacifická hřebenovka. Kdo ví, tak ví. Jednou ji ujdu.
A: Každá cesta po té naší půvabné vlasti, obzvláště do hor, nebo i někam dál,
je pro mě splněným snem. Pokaždé člověk objeví něco nového, neznámého.
Předěláváme teď doma dodávku na
malý obytňáček, což je samo o sobě velikánské a dlouholeté přání, které si pomaličku plníme a které nám dá ještě větší svobodu v tom našem putování. Co se
Evropy týká, těšíme se, že by nás ten
náš domeček na kolech mohl příští rok
provézt severem, rádi bychom víc poznali Dánsko, Norsko, Švédsko. Další
pro mě osobně lákavé destinace jsou
Gruzie, Izrael a Island.

ŽALUZIE
ROLETY

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

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

INZERCE

ŠKODA PLU
PLUS

Měníme minusy ojetých
vozů na plusy

Ilustrační fotograﬁe

Využijte beneﬁtů programu ŠKODA Plus
a vyberte si ze široké nabídky ročních vozů
Vyměňte svůj starý vůz za mladší z programu ŠKODA Plus a získejte přitom celou řadu
benefitů. Více informací o nabídce najdete na skodaplus.cz nebo vám rádi poradíme
online či telefonicky.
Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
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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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Výjimečné výkony
Termínovaného vkladu
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+ Úroková sazba ve výši od 5,5 %
+ Pojištění vkladu do výše 100 000 euro
+ Nulové poplatky za vedení účtu
www.ney.cz |
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+ Úroková sazba ve výši od 5,0 %
+ Pojištění vkladu do výše 100 000 euro
+ Nulové poplatky za vedení účtu

„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
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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.
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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)
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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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Přijímáme kvalitní
umělecká díla
do našich aukcí
v EXPO 58 art

15 / 7 -6 / 8 / 2022

Festival

Krumlov

festivalkrumlov.cz

OBJEDNEJTE SI
TÝDENÍK 5PLUS2
www.5plus2.cz/schrankovne

www.aloos.cz

TOYEN, VIDÍM, ŽE MÁ BÍLÁ STRÁNKA ZAZELENALA, 1951
VYDRAŽENO NA AUKCI 8. 5. 2022 ZA 28.435.000 Kč
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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

INZERCE
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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

Léto v kraji.
S dětmi
i bez nich

Náš kraj
střední
Čechy
24. 6. 2022 / 24
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NÁŠ KRAJ STŘEDNÍ ČECHY
LÉTO S DĚTMI

20

NABÍDKA Z KOLÍNA

23

SCI-FI PARK

25

Středočeský kraj nabízí vašim potomkům
moře zábavy. Najdete tu jak zábavní park
Mirakulum či bludiště a labyrinty na zámku
v Loučeni, tak i komornější místa – třeba
Vodní dům v Hulicích, naučnou stezku Čapkovy Dášeňky, zrcadlové bludiště či lego
hernu.
Máte pocit, že vás ve středních Čechách už
nic nepřekvapí? Nechte se zlákat na výlet
do královského města Kolína. Ať už přijedete na kole, vlakem, autem či dorazíte pěšky, čeká na vás řada krásných, dosud málo
objevených míst.
Zatímco tipy z prvních stránek speciálu
byly spíše pro nejmenší děti, teď tu máme
něco pro náctileté. V benešovském parku
sci-fi a virtuální reality, kde se můžete vypravit mezi dinosaury, potápět se
se žraloky či cestovat rychlostí světla.

ŠLECHTICKÉ SLAVNOSTI

26

ZPESTŘETE SI FESŤÁK

31

UKRYTÁ HISTORIE

33

Tanec, turnajová klání, lovecké kratochvíle,
opulentní hostiny, hry... I tak se bavili Valdštejnové či Lobkovicové a další příslušníci
barokní šlechty na zámcích v Mnichově Hradišti, na Konopišti. Nyní si to můžete vyzkoušet i vy.
Legendární milovický Votvírák je už sice za
námi, ale během léta proběhne ještě celá
řada festivalů. Zkuste tentokrát spojit hudební „nálož“ s poznáním. Přinášíme vám
pár tipů, jak si užít den při čekání na
(pod)večerní hudební produkci.
Budova nákupního centra Palladium nese
zajímavá svědectví minulých století a současně je příjemnou zastávkou pro odpočinek, občerstvení nebo pro nákupy.

KREDIT

Foto na obálce: Patrik Uhlíř; foto na této
straně: Martin Veselý, MAFRA

Speciál DNES je komerční příloha MF DNES
Vedoucí komerčních příloh:
Kamila Hudečková

Inzerce:

Regionální obchod

Oddělení pro klíčové zákazníky

MAFRA, a.s., Karla

Martin Uttner

Václav Faměra

Koordinátorka projektu:
Jana Blažková

Engliše 519 /11, Praha 5

martin.uttner@mafra.cz

vaclav.famera@mafra.cz

150 00

Mobil: 734 517 276

Mobil: 602 658 922
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www.vodnisvetkolin.cz
Krásné prostředí letní plovárny nabízí vodní
radovánky v 50m plavedkém bazénu a na 45m
tobogánu. Dále je k dispozici teplá venkovní
vířivka. Pro malé návštěvníky jsou zde
k dispozici 2 dětské bazény a brouzdaliště,
nová dětská skluzavka s dalšími atrakcemi.
Za chladného počasí je voda přihřívána.

VŘEN
E
T
O
Ž
I
J
BAZÉN SE NA VÁS
E
- TĚŠÍM

Návštěvníci mohou využít
ke zpestření volného času minigolf,
dopravní hřiště, plážový volejbal
Máme pro Vás venkovní trampolíny,
mlhoviště a letošní novinu
- STOLY NA PING PONG

Vodní svět Kolín

●

Masarykova 1041, 280 02 Kolín II

●

321 671 616, 721 529 703
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Náš kraj

TEXT: MAREK KOČOVSKÝ FOTO: ARCHIV MAFRA, MAREK KOČOVSKÝ
TVOŘIVÝ SVĚT PRO VŠECHNY GENERACE TAKÉ TAK BY BYLO MOŽNÉ PŘEDSTAVIT POPULÁRNÍ STAVEBNICI LEGO PLNOU BAREVNÝCH KOSTIČEK
VŠECH TVARŮ A VELIKOSTÍ. NICMÉNĚ NEJVĚTŠÍ ZALÍBENÍ VYVOLÁVÁ U NEJMENŠÍCH, O ČEMŽ SE PŘESVĚDČÍTE V MUZEU LEGA V PODĚBRADECH.

Léto s nejmenšími?
Plné her i poučení

Atraktivní a navíc zábavné atrakce jsou v kraji takřka na dosah ruky.
Nabízíme výlety do světa vodních pramenů či barevných kostek lega.

P

rávě jste se vrátili od moře,
nebo tam prostě letos vůbec nevyrazíte? Pokud přemýšlíte, jak
své, třeba ještě předškolní děti
o dovolené zaujmout nezapomenutelnou výpravou, nemusíte nutně
opouštět střední Čechy.
Při toulkách krajem narazíte na desítky
míst určených k aktivnímu vyžití pro

nejmladší generaci. I proto není možné
obsáhnout všechny a následující náměty
na letní výlety jsou jen ochutnávkou
toho, co kraj rodinám s dětmi nabízí.
Kdo zavítá do Posázaví, nemá to daleko k vodní nádrži Švihov. Pro neznalé je
nutné upozornit, že osvěžení v horkých
dnech tam lidé nenaleznou. Uměle vytvořené jezero je obří zásobárnou pitné
vody, a tudíž je obehnané ochranným
pásmem se zákazem koupání.
Zklamání nicméně není na místě. Vodohospodáři spolu s ochránci přírody z
Vlašimi zprovoznili v nedalekých Hulicích Vodní dům. „Poznejte vodu všemi
smysly,“ lákají provozovatelé návštěvníky centra, jimž vzápětí představí různé
tváře vody. Od života pod hladinou přes
vláhu ukrytou v oblacích po vlahé osvěžení. Dětem se budou líbit právě mokré
hrátky v atriu Vodního domu.
Pro mnohé malé hosty může být navíc
výlet k Želivce prvním seznámením s živočichy, s nimiž se běžně jen tak nepotkají . „V akváriích líně plují ryby, poležení v

polštářích nabízí obří škeble, můžete si
zkusit vyrobit mrak a nechat ho plynout
třeba až k vodnímu baru. V další části expozice ožije přírodní scenerie hlasy ptáků a žab,“ lákají k prohlídce tamní průvodci.
S výjimkou pondělí mají v Hulicích otevřeno do konce září denně od 9.00 do
17.00. Dospělí vstoupí za120 korun, děti
za 65, v nabídce je taktéž rodinný tarif.
PO STOPÁCH SLAVNÉHO ŠTĚNĚTE
Následující výprava je určená široké věkové skupině dětí, od předškoláků až po studenty středních škol. Zábavným způsobem jim pootevře dveře do světa literatury. Přestože na romány či divadelní hry
spisovatele Karla Čapka mají mnozí z
nich ještě čas, pravděpodobně už slyšeli
o Dášeňce. Roztomilém štěňátku, jehož
první krůčky a příhody Karel Čapek nejen popsal, ale také vyfotografoval. Generacemi oblíbená knížka je také plná obrázků. S jedním z nich se setkáte při návštěvě památníku ve Strži u Dobříše.

„LOGO“ NAUČNÉ STEZKY KARLA ČAPKA S VYOBRAZENÍM
MALÉ DÁŠEŇKY SE NÁVŠTĚVNÍCI SETKAJÍ UŽ NA BŘEZÍCH
RYBNÍKA STRŽ PŘED BRANAMI PAMÁTNÍKU.

Náš kraj

Vyobrazení štěňátka totiž odkazuje na
stezku, která začíná a končí u někdejšího
spisovatelova letního sídla. Vybrat si lze
dle kondice z okruhů o délce 2, 7, a 10 kilometrů. Rozhoduje i věk dítěte. Tvůrci
připravili na cestu pracovní listy, a to jak
pro nejmenší, školáky i středoškoláky.
Doma jim je mohou rodiče dopředu vytisknout, a po cestě s nimi plnit jednotlivé úkoly. K úspěšnému splnění je dovede
nejen tělesná obratnost a znalost přírody, ale také informace z panelů na jednotlivých zastaveních. Mapičku s trasou si
lze vyzvednout i v samotném Památníku
Karla Čapka.
Nejkratší cesta je vhodná pro 3 až 5leté
děti. Naopak nejdelší trasa provede pěší
okolím říčky Kocáby, kde v minulosti stávalo hned několik hamrů – kováren na
vodní pohon.
OD POVĚSTÍ ZA ZKŘIVENÝMI ÚSTY
Z Dobříše, respektive Staré Hutě, je ideální vzít to okresní silnicí mimo dálnici na
Příbram. V obci Buková se ukrývá Čechova stodola (viz box vpravo). Tematickou
naučnou výstavou o české historii tam
děti provede bájná kněžna Libuše nebo
Praotec Čech. Podle toho, který z „průvodců“ je ve službě.
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K jednotlivým bájím se váže zajímavé
vyprávění a doprovázejí je velké figury.
Děti tak uvidí třeba Horymírova koně Šemíka takřka v životní velikosti. „Při prohlídce si návštěvníci zahrají na zemní lid
a také na kovkopy, kdy okusí dřinu tehdejších dělníků. V dílničkách si pak děti
samy nebo s pomocí naší lektorky tvoří
vlastní výrobek,“ nabízejí vyžití klidně na
celý den praotec Čech s Libuší.
Pěkné je i bezprostřední okolí, které nabízí posezení na zahradě a prohlídku minizoo domácích zvířat. Do Bukové mohou zajet i ti, kteří se rozhodnou pro
pozdnější dovolenou. S předškolními dětmi není problém vyrazit za zážitky po
prázdninách. V druhé polovině září a říjnu kombinují výstavu Starých pověstí
s akcí Dýňování. Děti si k tomu užijí strašidelnou stezku odvahy plnou bubáků,
strašidel a pavouků.
V případě, že o dovolené nebudete mít
štěstí na pěkné letní počasí, nabízí se
hned několik míst vhodných doslova do
deště. První se nachází v Kutné Hoře, a je
tak trochu zapadlé mezi skvosty města
pyšnícího se chrámem svaté Barbory či
blízkým klášterem s kostnicí v Sedlci. Každopádně vyvolá úsměv na rtech.
Pokračování na str. 22

ZASTÁVKA V ČECHOVĚ STODOLE
Tak trochu zapadlou a mimo hlavní turistické
trasy umístěnou atrakci lze navštívit na půl
cesty mezi Dobříší a Příbramí. Ovšem nikoli
po dálnici, ale „zadem“ po vedlejších silničkách. V obci Buková se nachází Čechova stodola. Tamní areál je ideálním spojením zábavy s poučením a pokaždé si odtamtud děti
něco odnesou jako památku na nevšední výlet. Ve venkovském stavení se střídá několik
expozic. Po výstavě věnované velikonočním
tradicím jsou k vidění Staré pověsti české a
nová expozice Skřítci a příroda. Otevřeno je v
týdnu pro skupiny a školy od 9.00 do 12.00, a
nepravidelně o víkendech od 9.00 do 16.00.
Více na www.cechovastodola.cz.

INZERCE

speciální akce

Procházky Prahou
astronomickou
komentovaná prohlídka

www.planetum.cz
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Dokončení ze str. 21

TÁTO, VYROSTLA TI HLAVA PODOBNÝCH ÚSMĚVNÝCH
ZÁŽITKŮ ZAŽIJETE V KUTNÉ HOŘE NEPOČÍTANĚ.

Řeč je o kutnohorském Zrcadlovém bludišti. Až vstoupíte do labyrintu plného zrcadel, bude vám brzy jedno, že onen
úsměv je často dosti pokřivený, jindy vypouklý a někdy sahá od hlavy až k patě.
Nakonec je pro každého vítězstvím, když
se ze spleti chodeb plných zákeřných odrazů a slepých uliček vrátí tam, odkud do
místností zasvěcených optickým klamům vešel.
Do labyrintu o rozloze 300 čtverečních
metrů, který se nachází v Šultysově ulici
nedaleko známého morového sloupu,
lze nahlédnout v sobotu, neděli a o státních svátcích od 10 do 16 hodin. V červenci a srpnu mají otevřeno každý den od 10
do 19 hodin. Vstupné je 70 korun, na místě ale nabízejí rodinné slevy. Podrobnosti jsou k dispozici na www.zrcadlovebludiste.cz.
O něco severněji, v lázněmi proslulých
Poděbradech, mají pro děti malý stavebnicový ráj. Jde o nejmladší z tuzemských
poboček Muzea LEGA. V jeho útrobách
vaši potomci objeví magický svět ukrytý
v pestrobarevných kostkách. Je libo farmu plnou zvířat, pirátský škuner, policejní stanici či vesmírný koráb i s kosmonau-

ty? V tomto případě není nic nemožné. V
poděbradské expozici čeká na malé i velké nadšence na tři tisíce modelů vytvořených z dílků lega. Mezi nimi jsou také
dva modely, které jsou k vidění pouze v
Poděbradech, a to poděbradské Jiřího náměstí a Liberecká radnice.
V království plastových kostiček, které
do sebe obdivuhodně přesně zapadají,
mají otevřeno denně od 9 do 18 hodin.
Vstupné začíná na 110 korunách pro dítě
do 120 centimetrů výšky. Tříčlenná rodina zaplatí necelou pětistovku.
PO KOLEJÍCH ZPÁTKY V ČASE
Na cestách po severozápadních končinách kraje si přijdou na své milovníci kolejí, výhybek, šínů, plácaček se štítkem a
mašinek všech typů. To vše je ke spatření
ve Zlonicích na Kladensku v tamním Železničním muzeu. Návštěvníci si nejen
prohlédnou bohatou expozici, kterou
správci sbírek doporučují všem starším
tří let, ale o sobotách si užijí i jízdu. Otevřeno je denně kromě pondělí vždy od
10 do 15 hodin. Nastoupit „na dráhu“ a
podívat se do minulosti železniční přepravy vyjde na 120 korun, se slevou pak
na 60. Rodina si může zakoupit společnou „jízdenku“ za 250 korun českých.

INZERCE

Nymburské kulturní léto
1. července
Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni na pozici

Sales Manager Praha a okolí
Vaším hlavním úkolem bude:
komunikace se stávajícími klienty
aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí
a rozšiřovat stávající portfolio, současně poskytování
mediálního poradenství.
Místo výkonu práce: Karla Engliše, Praha.
Očekáváme: máte obchodní talent a zkušenosti v oboru
spolehlivost, tvůrčí myšlení a ﬂexibilita
jste týmový hráč
cítíte touhu se nadále vzdělávat a stát se tím nejlepším z nás
PC berete jako nedílnou součást Vašeho života
Nabízíme: samostatnou a různorodou práci na
zaměstnanecký poměr, moderní pracovní prostředí
s výbornou dopravní dostupností, přátelský kolektiv,
ﬁxní základní mzdu + pohyblivou složkou + provize
vč. kvartálních a ročních bonusů, propracovaný adaptační
proces, možnost karierního růstu, příležitost se podílet
na klíčových kampaních v regionu, 5 týdnů dovolené,
stravovací příspěvek, mobilní telefon, notebook a další.

Kontaktní osoba: Jindřich Procházka
+420 734 517 306
Jindrich.Prochazka@mafra.cz
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný životopis
s průvodním dopisem na uvedenou emailovou adresu.
MAFRA, a. s., personální útvar, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov.
Název pozice, o kterou se ucházíte, uveďte prosím do předmětu e-mailu
Barbora.Vavrinova@mafra.cz.

20. července
28. července
1. srpna

LETNÍ KINO

zahájení projekcí v Děkanské zahradě

DVĚ KOMEDIE V KOMEDII

nevážné divadlo o vážných věcech, hrají Geisslers Hofcomoedianten

BANJO BAND IVANA MLÁDKA

známé písničky oblíbeného interpreta spojené s vystoupením komiků

II. NYMBURSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN

vernisáž regionální výstavy

6. srpna

XIX. PŘÍSTAVNÍ SLAVNOST & BEER FEST

9. – 12. srpna

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

16. srpna

REQUIEM IN C-MOLL J. DISMASE ZELENKY

tradiční hudební festival pod hradbami

plenérové ﬁlmové projekce pod hradbami

pieta připomínající masakr z roku 1634

16. – 20. srpna MĚSTO = GALERIE

sympozium výtvarného umění ve veřejném prostoru

23. srpna

KONCERT MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ

v podání DANA HŮLKY a doprovodného tria

3. září

NYMBURSKÉ POSVÍCENÍ S JARMARKEM

9. září

XAVIER BAUMAXA

17. září

největší nymburská kulturní událost roku
akustický koncert

PRŮVOD KRÁLŮ

historické setkání s 20 českými králi a Eliškou Přemyslovnou

Náš kraj
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BARTOLOMĚJSKÉ NÁVRŠÍ,
POKLAD V SRDCI KOLÍNA.
FOTO: MÍRA LACHEC

Máte pocit, že vás
v Čechách už nic
nepřekvapí? Nechte se
zlákat na výlet
do královského města
Kolína. Ať už přijedete na
kole, vlakem, autem,
či dorazíte pěšky, čeká na
vás řada krásných, dosud
málo objevených míst.

Kolín má v létě co nabídnout

B

artolomějské návrší neboli areál kolem chrámu sv. Bartoloměje je skutečný poklad, Jeruzalém na Labi zase kolínský židovský klenot. Z rozhledny Vodárna, unikátní technické a architektonické památky meziválečné architektury, dohlédnete při dobré viditelnosti až
do Krkonoš.
Abyste mohli navštívit a poznat všechny kolínské památky v klidu a za zvýhodněnou cenu, je pro vás připravena společ-

ná vstupenka do devíti památek. Zakoupíte ji ve variantách základní, snížené a
rodinné vstupné s platností jeden měsíc
od zakoupení. K dostání je v městském i
turistickém informačním centru, v pokladně Bartolomějského návrší a rozhledny Vodárna. Do vstupenky jsou zapojeny
všechny objekty Bartolomějského návrší
i Regionálního muzea v Kolíně, synagoga
a rozhledny Vodárna i Práchovna, která
je otevřena o sobotách a nedělích do 18.
září.

Další tipy na výlety v regionu nabízí Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko. Ta
pokračuje již 3. ročníkem tradičního Dobrodružného putování, razítkovací hry pro
celou rodinu. Hrací plány a mapky jsou k
dispozici v informačních centrech a zapojených objektech. Takže sbírejte razítka,
odpovězte na otázky, zúčastněte se slosování a získejte hodnotné ceny.
Letní návštěvu Kolína si můžete zpestřit také některým z koncertů či představení Kolínského kulturního léta.

INZERCE

10. 7. / 18 h / Karlovo náměstí
KATKA REJMONOVÁ
& KAPELA / 18 h
MICHAL HORÁK / 19 h
PANGEA – THE BEATLES
REVIVAL BAND / 20 h

24. 7. / 17 h

Bartolomějské návrší
(synagoga při nepříznivém počasí)

PRAGUE RHYTHM
KINGS
(DVOŘÁKŮV FESTIVAL)

31. 7. / 20 h

Bartolomějské návrší (synagoga při nepříznivém počasí)

MRSŤA PRSŤA KOUŘIM

SVŮJ ŠIRÁK ODHAZUJI V DÁL (DIVADLO)
17–20 h otevřené objekty Bartolomějského návrší
18 h komentovaná prohlídka Bartolomějského návrší

7. 8. / 17 h / Kmochův ostrov
CHARIFEST
LÁŽO PLÁŽO / 17 h
KRISTÍNA DLOUHÁ / 18 h
MALINA BROTHERS / 19 h

Vstupné na koncerty ZDARMA / Občerstvení zajištěno
Změna programu vyhrazena. Sledujte www.mukolin.cz

11. 9. / 18 h / Karlovo náměstí
CROSSBAND / 18 h
WORLD ROXETTE
TRIBUTE BAND / 19 h
MARTA JANDOVÁ / 20 h

27. 8. / 13–22 h / Karlovo náměstí
POSVÍCENÍ: BŘEZOVANKA
CIMBÁLOVÁ MUZIKA VERGARIOVCI
JANA – REVIVAL VĚRA ŠPINAROVÁ
LETNÍ KINO

park u Ztracené uličky
program na www.kino99.cz
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Vysněné bydlení
v Brandýse nad Labem

Žít v útulném a pohodovém domově je snem každého z nás. Proč si ho tedy nedopřát?
Bydlet v klidné oblasti v zeleni, po práci se sejít venku s přáteli a známými u grilu, ráno si
zacvičit na čerstvém vzduchu nebo si přes den jen tak odpočinout v sauně. Přesně takové
bydlení na vás čeká v blízkosti Prahy v rezidenci Na Mariánské cestě v Brandýse nad
Labem-Staré Boleslavi.

P

ohodový život v krásné oblasti a
prakticky se vším na dosah ruky
čeká na všechny budoucí obyvatele nové rezidence. Na Mariánské cestě, kterou připravuje společnost DOMOPLAN na okraji Brandýsa
nad Labem-Staré Boleslavi. Moderní bydlení ve skandinávském stylu přinese přes
300 nových bytů – v oblasti nádherného
Polabí, kde dříve končila starodávná
poutní cesta.
Momentálně je v plném proudu výstavba první etapy, kterou DOMOPLAN
úspěšně zahájil na začátku dubna položením základního kamene, a to společně se
zástupci architektonického studia IDENTITY DESIGNERS a místostarostou města Hynkem Homolkou. A už na podzim letošního roku se začne pracovat i na vybudování druhé fázi rezidenčního areálu,
který nabídne nespočet možností, jak si
užít svůj volný čas. Zároveň vedle rezidenčního areálu v blízkosti nových

domů DOMOPLAN vybuduje také novou
městskou mateřskou školu.
ŽIVOT V DOKONALÉ HARMONII.
JAKO VE SKANDINÁVII
Základem spokojenosti je mít život v rovnováze – dopřát si vedle práce také relax
a aktivně trávit svůj volný čas. Ne nadarmo patří mezi nejspokojenější národy Seveřané, kteří takový životní styl zvaný
hygge praktikují. A právě v duchu této filozofie rezidence Na Mariánské cestě
vzniká. Nabízí proto řadu možností, jak
naplno využít volné chvíle a zároveň mít
co největší komfort.
Jako doma se proto budete cítit také
venku, protože celý areál je koncipován
jako jeden velký otevřený prostor s různými aktivitami. Nejen tedy grill pointy s
pergolou, ale třeba také pikniková louka
je jako stvořená k tomu, abyste si užili příjemný večer s přáteli. Naopak přes den
se zapotíte ve workoutové zóně na čerstvém vzduchu, zahrajete si tenis či
ping-ping nebo si zajdete na jógu, která
má speciálně vymezený plácek. Zdravý životní styl a imunitu podpoříte i otužováním, k dispozici totiž budete mít saunu
nebo Kneippův chodníček.
To vše nabízí samotný rezidenční areál. Kromě něj je ale navíc spousta možností, kam vyrazit, i po okolí. A to nejen v
Brandýse, který ukrývá spoustu zákoutí,
příjemných kaváren a dobrých restaurací, ale také celé Polabí představuje krásnou oblast pro výlety. Nudit se tedy rozSEVERSKÁ INSPIRACE ÚTULNÁ LOŽNICE
V DUCHU ELEGANTNÍHO MINIMALISMU.
VIZUALIZACE: 2X DOMOPLAN

hodně nebudete a navíc máte i vše důležité na dosah ruky. Do Prahy se autem dostaneme za pár desítek minut.
ÚTULNÝ DOMOV V PŘÍRODĚ
Abyste se doma cítili příjemně, musí být
vaše bydlení přitažlivé a útulné. Krása se
přitom ukrývá v jednoduchosti, a tak
všechny byty Na Mariánské cestě se nesou v duchu elegantního minimalismu.
Kombinace co největšího přísunu denního světla do interiérů, o které se postarají
francouzská okna a lodžie, společně se
světlými barvami a promyšlenými detaily utváří harmonický domov, který vás
rychle pohltí.
Každý byt přitom může být svým způsobem unikátní, dle přání budoucích majitelů. Součástí několika vybraných bytů
budou flexi příčky, díky kterým si můžete
byt velikostně upravovat a rozšiřovat dle
vlastních nápadů. Designéři navíc připravili i sadu balíčků služby TurnKey, díky
které si můžete nechat interiér kompletně vybavit až do těch nejmenších detailů.
Klidnou harmonickou atmosféru doplňují i přírodní prvky v podobě rostlin a jezírek, u kterých můžete relaxovat. Díky
nim a zeleným střechám se v oblasti lépe
zachovává dešťová voda, čímž na místě
vzniká příjemnější mikroklima.
Více se o projektu Na Mariánské cestě
dozvíte na webu, kde také najdete aktuální nabídku volných bytů.
www.namarianskeceste.cz

Náš kraj
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Prověří vaši
fantazii
Novinkou letošní sezony je sci-fi a VR park
Kvantario v Centru Green Park v Benešově.
TEXT: JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ

P

roletět se v balonu. Cestovat
rychlostí světla. Vypravit se
mezi dinosaury. V podmořském světě uniknout žralokovi
a téměř se dotknout velryby.
O chvíli později se projít ulicemi světových metropolí. Nebo v hudebním studiu odhalit svůj hudební talent a vytvořit
vlastním hlasem obraz. Nejen to zažívají
návštěvníci v Kvantariu.
Největší středoevropský park s nejmodernějšími technologiemi v oblasti virtuální reality přivítal první hosty v březnu.
INZERCE

Rozprostírá se na pěti podlažích v Centru
Green Park v Benešově. Před jeho zprovozněním museli technici natáhnout více
než deset kilometrů kabelů, nainstalovat
stovky počítačových stanic, LED obrazovek, efektových světel a laserů. „Díky nejmodernějším zařízením chceme návštěvníkům nabídnout ten nejrealističtější zážitek,“ říkají zakladatelé Kvantaria.
Pro milovníky sci-fi připravili například cestu časoprostorem. „Díky stroji
času se přenesete až do okamžiku velkého třesku. Zpět se pak dostanete za pomoci našich průvodců časem. Návrat to
nebude ale snadný,“ dodávají.

KVANTARIO

✖ Sídlí v Centru Green Park v Benešově v ulici

Karla Nového.
✖ V červnu je otevřeno v sobotu od 10 do
20 hodin, od července pak každou sobotu od
10 do 20 a v neděli od 10 do 18 hodin.
✖ Z Prahy je možné dojet autobusem ze zastávky Praha-Roztyly. Vlakem pak z Hlavního
nádraží. Autem po dálnici D1 až na exit 21,
poté po E55 do Benešova, zde odbočit kolem
nemocnice k Centru Green Park. Zaparkovat
je možné v okolí nebo za poplatek v Kvantariu.
✖ Areál je plně bezbariérový.
✖ Vstupenky je výhodnější pořídit předem na
www.kvantario.cz.
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Na zámky za
hrou a dravci

DIVADLO I TANEC SLAVNOSTI NA ŠLECHTICKÝCH SÍDLECH MÍVALY ŘADU PODOB. OBLÍBENÉ BYLO NAPŘÍKLAD ZÁMECKÉ DIVADLO, TANEC, ZPĚV, ALE
TŘEBA TAKÉ OHŇOSTROJE.

Šlechtické slavnosti se vrátí na zámky ve středočeském regionu. Bude
jim věnováno pokračování cyklu Po stopách šlechtických rodů.
TEXT: JAN BOHATA
FOTO: NPÚ

P

estré kostýmy, hudba, zpěv, tanec, turnajová klání, lovecké
kratochvíle, opulentní hostiny,
hry... I tak se bavili Valdštejnové, Lobkovicové, Gallasové a
další příslušníci vrcholné barokní aristokracie ve volných chvílích na zámcích
v Mnichově Hradišti, na Konopišti i v dal-

PROGRAM AKCÍ V KRAJI

Zámek Konopiště
Večerní prohlídky „Šlechtické zábavy a slavnosti“, 29. června, 13. července, 10. srpna ve
20 hod., 7. září v 19 hod.
Zámek Mnichovo Hradiště
Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří
Dětská prohlídka zámku s průvodcem v dobovém kostýmu, vyprávějícím pověst O dvou zakletých rytířích a loutkové představení v sala
terreně. V červenci a srpnu každou neděli dopoledne.
Valdštejnská kostýmová slavnost
Odpoledne se sokolnicí, historickým tancem,
živou hudbou a hrami. Večer je plánována
módní přehlídka dobových kostýmů. V plánu
jsou také noční prohlídky se scénkami ze života mnichovohradišťských pánů z rodu Valdštejnů, slavnostní nasvícení zámku a dobový
ohňostroj. Koná se 27. srpna.

ších rezidencích napříč středními Čechami. Příležitost nahlédnout za oponu zábav panstva dostanou v létě návštěvníci
nejen těchto, ale i dalších historických
objektů. Jde o iniciativu památkářů, ale
také různých spolků a organizací. Lidem
se otevřou i místa běžně nepřístupná.
„Počítáme s pokračováním cyklu Po
stopách šlechtických rodů. Věnovat se
chceme šlechtickým slavnostem, hlavním centrem se stane hrad a zámek v Českém Krumlově, ale počítáme s tím, že se
zapojí řada dalších památek v republice,“popsala plány pro nadcházející měsíce Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového úřadu
(NPÚ).
Šlechtickým slavnostem NPÚ zamýšlí
věnovat také nadcházející ročník Hradozámecké noci, plánované na sobotu 27.
srpna. „S termínem se vracíme na konec
srpna. Loni jsme zaexperimentovali a po
deseti letech jsme Hradozámeckou noc
uspořádali uprostřed léta. Ukázalo se ale,
že zájem veřejnosti byl výrazně nižší, proto opět návrat k prověřenému datu,“ vysvětlila Naděžda Goryczková.
RODOVÁ SLÁVA
Slavnostní okamžiky tvořily nedílnou
součást života na českých hradech a zámcích. Ať už šlo o události světského, nebo
náboženského charakteru, vždy udávaly
rytmus celého roku. „Zábavy a slavnosti

představovaly nejenom společenské vyžití, ale byly také způsobem, jak šlechta
mohla světu prezentovat svou moc, urozenost i rodové ambice,“ uvedl historik
umění Pavel Preiss. Šlechtická sídla, zahrady a parky, které dnes spravuje NPÚ,
tvořily kulisu širokého spektra slavností
od středověku až do poloviny 20. století.
A na co konkrétně se lze těšit? Na konci
měsíce, 29. června, zvou pořadatelé zájemce na večerní prohlídky nazvané
Šlechtické zábavy a slavnosti na Konopiště na Benešovsku. „Večerní prohlídky zavedou návštěvníky do běžně nepřístupných prostor a budou vyprávět o tom, co
byly kavalírské cesty, čemu se věnovaly
dámy nebo jak vypadala slavnostní večerní tabule,“ zvou pořadatelé. Tato akce se
na zámku Konopiště bude opakovat ještě
27. července, 10. srpna a 7. září.
Zajímavé akce připravil rovněž mnichovohradišťský zámek na Mladoboleslavsku. V červenci zde proběhne mimo
jiné seminář historického tance anebo
komentovaná výstava dravců – raroha,
káňat, poštolky, výra a dalších s letovými
ukázkami. Pro děti jsou nachystána pohádková dopoledne Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří. V Mnichově Hradišti
dojde i na představení Noci na Karlštejně.
Kompletní program Roku šlechtických
slavností či Hradozámecké noci lze nalézt na www.npu.cz.

INZERCE

Letní scéna Harfa

11. sezóna divadelní přehlídky Letní scéna Harfa na střeše obchodního
centra Galerie Harfa začala 6. června premiérou komedie„Ani o den dýl“
s Michaelou Maurerovou, Lukášem Langmajerem a Liborem Jeníkem. Čtyři
desítky představení budou bavit diváky až do konce prázdnin 31. srpna.

www.letniscenaharfa.cz
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MĚstsKé MuzeuM netvoŘIce
e
vás zve do svÝcH Prostor na

Kč

Nejvejší stálou expozici unikátní sbírky
„týnecké kameniny“ v České republice.
Světový unikát - prototyp vysokého
kola„Barták“.

www.netvorice.cz/muzeum

Procestu
jte
Střední a
Jižní
Ameriku
křížem
krážem

Pas a Pes

Jak se dostat z klimatizované kanceláře rovnou
do pralesa a prožít hromadu dobrodružství na
druhém konci světa? Propojte životní hobby
s vlastní prací. Když navíc dojde k osudovému
setkání se čtyřnohou tulačkou, přesvědčíte se,
že láska hory přenáší. A někdy i ty šestitisícové.
Cosmopolis

retro MuzeuM PraHa
Váám ukáže unikátní socialistické bydlení
se zaměřením na dobový design, módu,
životní styl dětí i dospělých. Připomeňte
si produkty podniků jako byly Seva, Eta,
JAWA či UP závodů.

www.retromuzeumpraha.cz
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www.grada.cz
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MuzeuM fantastIcKÝcH ILuzí
Nejzábavnější muzeum v Praze. Fascinující svět optických klamů
a 150 interaktivních zábavných exponátů. Perfektní zážitek pro
všechny bez rozdílu věku!

www.muzeumfantastickychiluzi.cz

Nový TTuhý odličovač s měsíčkem od
Yves Rocccher jemně čistí obličej a odstraňuje makke-up bez pocitu pnutí. Respektuje přřiirozené pH pleti a krásně voní.

www.yves-rocher.cz
w

muzeum roztokY – výstava vČela
V Roztokách je pro děti vybudovaná skvělá herna
– labyrint, ve kterém se pomyslně přerodí ve včely
a seznámí se s životem v úlu i mimo něj. Výstava se
věnuje i zajímavostem o včelách a včelaření.

www.muzeum
roztoky.cz
www.muzeum-roztoky.cz

České muzeum stříbra v kutné Hoře
Je jedním z nejstarších a nejbohatších u nás. Sídlí v Hrádku,
Muzeum provozuje tyto další objekty: středověký důl s trejvem, Kamenný a rodný Tylův dům.

www.cms-kh.cz

retroautomuzea

Chcete si zavzpomínat, jaké bylo vaše první rodinné
auto? A které auto měli vaši rodiče? Co jste měli
v kuchyni u babičky? Přijeďte do našeho
RETROAUTOMUZEA ve Strnadicích.

www.retroautomuzeum.com

Film legends museum
Jedinečný a unikátní projekt svého druhu na světě.
Zveme vás na prohlídku soch, figurek a replik, jejichž
úroveň detailů vám bude brát dech. Již v 5 městech.
Více než 2.300 exponátů.

www.filmlegendsmuseum.cz

zámecký areál ve zruČi nad sázavou
prohlídky zámku ● interaktivní expozice ● zábava
pro děti od nejútlejšího věku ● naučná stezka
k rozhledně Babce ● vodácké muzeum.
Zámek Zruč nad Sázavou
Zámek Zruč

www.zamek-zruc.cz

romantika, zábava, odpoČinek…
I to se dá zažít na Sázavě. Již 29 let půjčujeme kánoe
a rafty na Sázavě. Lásku k vodáctví s námi získává
už druhá generace hostů. Neotálej s objednávkou?
Léto tě volá.

www.bisport.cz
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kLaDenský zámek
Jedna z nejstarších budov města s č.p.1 přestavěná na
barokní zámek je dnes historickou památkou a kulturní
institucí. Nabízí umění, zábavu pro rodiny s dětmi
a historii od středověku po industriál.

www.kladenskyzamek.cz

Cestování po němeCku
Je nyní ještě výhodnější díky jízdence za 9 EUR. Platí
na celý červenec nebo srpen 2022, na libovolný
počet jízd ve všech regionálních vlacích i v mhd. Více
informací naleznete na webu.

www.bahn.com/cs

strašIDeLná praha
Procházky pro školy, firmy, jednotlivce i rodiny.
Zábava a poučení v jednom. Originální tematické
procházky (nejen) Prahou s poutavým výkladem.
Pojďte se s námi bát a hlavně smát.
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www.strasidelnapraha.cz

ChronoLogICká mapa světovýCh DějIn
Chronologická Mapa světových Dějin je nyní v prodeji
v aktualizované verzi z roku 2022 v limitované sérii 1.000 ks.

www.chronologie-lidstva.cz

posLeDníí sLIB
Když Tara Richardsová ztratila matku, byla ještě dítě. O mnoho
let později dostane dopis. Kdosi jí zanechal klíček k bankovní
schránce, ve které najde něco, co vše změní. Tara se vydává na
cestu, aby našla odpovědi na otázky staré čtyřicet let…
Cosmopolis

.g ada.c
www.grada.cz
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pravidelná lodní doprava v Poděbradech
Přijďte si s námi užít krásnou výletní plavbu
po okolí Poděbrad. V sezóně mohou
návštěvníci využít i večerní plavby
s hudbou a restaurací.

www.kraljiri.cz
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ROdINNé bRuSLENí V LéTĚ!
Využijte jedinečnou příležitost letního bruslení na
nejmodernějším stadioně v Praze. Nabízíme širokou
škálu vyžití na ledě pro všechny věkové kategorie.

www.icerink.cz

ARCHEVITA – STOPAMI VĚKŮ
Nová multimediální archeologická expozice vás zavede
do pravěku. Známé osobnosti Dan Bárta, Petr Čtvrtníček
a další účinkují na projekcích a hologramech, které oživují
rekonstrukce pravěkých staveb.

www.archevita.cz

VOjENSKé TECHNICKé MuzEuM LEšANy
V muzeu najdete více než 700 historických tanků,
kanonů, motocyklů, obrněných, nákladních a osobních
vojenských vozidel, raketovou techniku, spojovací
a ženijní prostředky.

www.vhu.cz

P
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A
d
z

POdbRdSKé MuzEuM
Nabízí expozice Páni z Rožmitála, Jak se žilo na
Podbrdsku, Památník J. J. Ryby a České mše vánoční,
Stodolu plnou řemesel a unikátní Expozici veteránů
Aero. V létě navštivte také interaktivní výstavu
Retrogaming.

www.podbrdskemuzeum.cz

PřIjEďTE SE NAdECHNOuT
Máte rádi svobodu a přírodu? V moderních apartmánech
uprostřed malebné krajiny najdete prostor pro únik
z ruchu a shonu běžných dní, romantický víkend, rodinnou
dovolenou, aktivní odpočinek i týmovou akci.

www.lakepark.cz

TRAbANT MuzEuM
V muzeu naleznete více jak 4 874 kusů exponátů,
386 Trabantů a 156 dalších aut různých velikostí.
Pro děti je připravena závodní dráha, funkční model
vláčku a trenažér.

www.trabantmuzeum.cz
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Jak si zpestřit fesťák
Sobota strávená hudební náloží před pódiem, neděle pak objevováním
památek a historických skvostů. Středočeské festivaly doplněné esencí
výletů do jejich okolí dokážou vyčarovat nezapomenutelný letní víkend.
TEXT: ALEŠ KUBELKA
FOTO: ARCHIV MAFRA

V

ybrali jsme pro vás čtyři hudební
festivaly v kraji, které kromě zaručené dávky kvalitní muziky lákají i
na svůj genius loci. Nezůstat jen ve festivalovém areálu a vyrazit do okolí je při jejich návštěvě téměř povinností.

1

FESTIVAL HRADY.CZ – TOČNÍK
Už samotná původní koncepce putovního festivalu HRADY CZ spojuje hudební
zážitek s historickou kulisou. Jeho 17. ročník proběhne již tradičně u významných
českých a moravských památek v osmi

krajích České republiky. A hned první letní zastávkou bude od 16. do 17. července
Točník na Berounsku.
Dvoudenní program festivalu je znovu
postavený na vystoupení špiček české a
slovenské hudební scény. V pátek se návštěvníci mohou těšit například na osobité písničkáře Pokáče a Tomáše Kluse,
zpěvačku Annu K. a populární kapely
MIG 21 a Mirai.
Sobotní dramaturgie festivalu je ještě
nabitější. „Odpoledne vystoupí Xindl X
nebo skupiny Vypsaná fixa a UDG a o večerní vyvrcholení akce se postarají stálice české rockové scény Chinaski, Rybičky 48 a Divokej Bill,“ popisuje mluvčí festivalu HRADY CZ Martina Reková.
Pokračování na str. 32

Hrad Točník nechal vybudovat a také zde
dlouho pobýval král Václav IV. Vystavěním
hradu Točník v tak těsné blízkosti dolního
hradu Žebrák vzniklo v Čechách nejmajestátnější a dodnes nejzachovalejší souhradí. Točník náleží mezi nejmladší, ale rozlohou největší hrady v Čechách.

INZERCE

Starosta Bělé pod Bezdězem:

„Výstavba bytového komplexu VRCHBĚLÁ je v plném proudu.“
Na východním svahu
bývalého vojenského
prostoru
Vrchbělá
se rozběhla výstavba nového bytového
komplexu. Výstavbu
má na starosti společnost Bělská Investiční s.r.o., kde je
jedním ze společníků i město Bělá pod
Bezdězem. Vedení
radnice zde našlo recept na funkční spolupráci
se soukromým sektorem, která generuje mnoho synergických efektů jak pro město, tak i pro
soukromé investory. Jasná pravidla a jasný cíl,
to jsou společné faktory nastavené spolupráce.
Projekt počítá s funkčním bydlením pro cca.
500 obyvatel a to v nádherné přírodní scenérii
Kokořínska.
Právě probíhá výstavba prvních domů a bytů,
které si v současné době můžou zájemci rezervovat. Bydlení pro mladé, rodiny s dětmi, ale
i pro seniory. Tyto první bytové jednotky jsou
velkoryse dimenzovány co do velikosti nebytového prostoru, ve kterém je možno zařídit např.
ﬁtness, wellness, hernu, dílnu nebo cokoliv, co
si budoucí majitelé budou přát.

Vhodně dimenzovaný veřejný prostor jako
místo pro setkávání nových obyvatel. Dostatek
zeleně na každém kroku a chytře řešená do-

pravní infrastruktura. Žádná zastavěná orná,
ani jinak cenná půda. To jsou jen nejzákladnější
parametry a informace o projektu.

www.bydlenivrchbela.cz ● www.facebook.com/bydlenivrchbela ● www.mubela.cz/bydleni-vrchbela/
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ZPÍVAJÍCÍ PRÁVNÍK SVÉRÁZNÝ HEREC A ZPĚVÁK JIŘÍ MACHÁČEK SE V LÉTĚ PŘEDSTAVÍ S KAPELOU MIG 21 NAPŘÍKLAD NA PUTOVNÍM FESTIVALU HRADY.CZ. NA
JEHO PRVNÍ LETOŠNÍ ZASTÁVCE V SOUSEDSTVÍ HRADU TOČNÍK VYSTOUPÍ V PÁTEK 15. ČERVENCE. FOTO: ALEXANDER SATINSKÝ, MAFRA

Dokončení ze str. 31

2

FESTIVAL BROD 1995
Festival Brod 1995, který se koná 20. srpna v Českém Brodě, vznikl před osmi lety
jako vzpomínka na atmosféru a místo,
odkud vzešel největší český festival Rock
for People. Organizátoři akce pořádané v
areálu Na Kutilce namíchali i letos
koktejl nejrůznějších žánrů pro všechny
generace. Vystoupí mimo jiné poppunková kapela Monkey Business, rocková parta Wohnout nebo již legendární skupina
Mňága a Žďorp.

3

PARÁDA FEST
V sobotu 13. srpna proběhne v podmanivém prostředí přírodního divadla Konopiště, které se nachází v těsné blízkosti vyhlášeného zámeckého parku, pátý ročník
hudebního festivalu Paráda fest. Hned
na dvou pódiích se představí samá zvučná jména české popové a rockové scény.
V areálu vzdáleném jen dva kilometry od
Benešova vystoupí třeba Tomáš Klus,
Marta Jandová nebo kapela O5 a Radeček.

4

SOUNDTRACK PODĚBRADY
Sedmý ročník festivalu filmové hudby a
multimédií Soundtrack se bude konat tradičně na konci prázdnin v Poděbradech.
Čtyřdenní svátek fanoušků „muziky z bijáků“ zahájí 25. srpna zástupce české
swingové scény Jiří Ševčík v doprovodu
Pirate Swing Band. Vrcholem festivalu
bude 27. srpna velkolepá projekce jedné
z nejslavnějších „bondovek“ s názvem
Skyfall, jejíž soundtrack zazní v podání
Filharmonie Hradec Králové.

TIP NA VÝLET

TIP NA VÝLET

TIP NA VÝLET

Podlipanské muzeum v Českém Brodě
otevřelo letos v červnu po třech letech
výstavu Bitva u Lipan a ohlasy husitské
tradice ve středních Čechách. Obnovenou expozici v původních prostorách
výstavního sálu v Českém Brodě doplnili kurátoři o několik nových částí, návštěvníci si více informací zjistí i s využitím QR kódů. Kromě bitvy u Lipan se
lidé dozvědí i o životním stylu v období pozdního středověku.

Zámecký park na Konopišti, který na
ploše 340 hektarů nechal vytvořit arcivévoda František Ferdinand d’Este, patří k nejznámějším krajinářským parkům v České republice. Jeho součástí
je rozsáhlý zámecký rybník, Růžová zahrada se skleníkem, obora a bažantnice. Nachází se v něm několik naučných
stezek a obůrka s lesní zvěří. Když budete mít štěstí, můžete tu narazit i na
muflona.

Ačkoliv Poděbrady nabízejí nespočet
lákavých míst od lázeňského parku až
po polabskou cyklostezku, festival filmové hudby přímo vybízí k návštěvě
unikátní expozice hollywoodských postav. Tou je Film Legends Muzeum na
Jiřího náměstí, kde jsou vystavené exponáty z filmů jako Avatar, Indiana Jones či Pán Prstenů. Pro děti je pak určena samostatná výstava pohádkových
postaviček od Walta Disneyho.

Náš kraj
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V ROCE 2021 PROBĚHLA V PALLADIU ZÁSADNÍ ČÁST MODERNIZACE GASTRONOMICKÉHO PATRA.

V ČERVNU BYLA V NÁKUPNÍM CENTRU OTEVŘENA NOVÁ
RELAXAČNÍ ZÓNA. FOTO 3X: PALLADIUM

Při objevování Prahy nelze
vynechat Palladium

Budova nákupního centra Palladium nese zajímavá svědectví minulých století a současně je
příjemnou zastávkou pro odpočinek, občerstvení nebo pro nákupy.

H

istorie místa, na kterém dnes nákupní komplex stojí, sahá až do 12.
století, doby románské, kdy zde
vznikly první kamenné stavby. Pozůstatky kamenných románských paláců se staly součástí interiéru dnešní budovy a můžete je obdivovat například v prostoru
knihkupectví Luxor.
Na konci 18. století byl zdejší areál
upraven pro potřeby armády a vznikl rozsáhlý kasárenský komplex s unikátní
jízdárnou, který sloužil armádě až do
roku 1993. Místo má významné postavení v historii České republiky. Při své službě v armádě zde totiž Josef Kajetán Tyl
složil českou hymnu. Jízdárnu dnes připomíná původní strop u vstupu do nákupního centra nebo reliéf koňské hlavy
v malé dvoraně při vstupu do komplexu z
ulice Na Poříčí, kde je také možné posedět u fontánky.
ZAHRADA CHUTÍ
V loňském roce proběhla modernizace
části centra věnované gastronomii ve
druhém patře. Nabídka občerstvení
s novou obchodní značkou Tasty Garden představuje široké spektrum gastronomických lákadel pro zákazníky na jednom místě, od klasických restaurací (indická, thajská, česká) až po fastfoodové
restaurace a speciality, jako jsou čerstvě
připravené wafle nebo ovocné šťávy a
zmrzliny.

RELAX ZÓNA
Ve stejném patře byla 15. června 2022
pro veřejnost otevřena nová relaxační
zóna. Návštěvníci Palladia zde naleznou
pohodlné sezení, možnost nabít si svůj
mobilní telefon, vypůjčit a přečíst si knihu z knihovny, prohlédnout si aktuální
trendy v oblékání nebo si užít umění, které zde bude pravidelně prezentováno.
První akcí v Zóně je výstava velkoformátových obrazů malíře Milana Sodomy
„We met again“, která zobrazuje ladné
křivky ženského těla. Výstava tak tematicky navazuje na loňskou úspěšnou výstavu fotografií fotografa Roberta Vana s názvem „Women“, která se v Palladiu uskutečnila vloni na podzim. Zóna je otevřena denně od 10 do 20 hodin.

PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Adresa: náměstí Republiky
Otevírací doba:
Ne–St 9.00–21.00
Čt–So 9.00–22.00
Infokiosek: denně 9.00–21.00
Tel.: +420 225 770 25
infokiosek@palladiumpraha.cz
Parkování: nonstop 600 míst
www.palladiumpraha.cz
facebook.com/PalladiumPraha.cz
Instagram.com/palladiumpraha

NOVÉ ZNAČKY
Palladium však neláká pouze na dobré
jídlo či relax, představuje především bohaté nákupní možnosti v téměř 200 provozovnách v oblasti módy, kosmetiky, domácích potřeb, potravin, elektrospotřebičů, dárků a služeb. Mezi novinky z poslední doby patří prodejna reprodukcí
plakátů z automobilového prostředí Automobilist, jediná toho druhu v Česku.
Milovníky módy potěší nové prodejny
s.Oliver či kiosek GAP Atelier. Ten nabízí
možnost nechat si upravit zakoupené oblečení z prodejny GAP výšivkou, nášivkou
či monogramem. Nabídku občerstvení nedávno obohatily Bageterie Boulevard a
dvě kavárny Basics Coffee. V druhé půlce
roku Palladium přivítá nové prodejny pánské módy Celio a pánského spodního
prádla Intimissimi Uomo. Rozšíří se také
vlajková prodejna oblíbené sportovní
značky Under Armour.
MÍSTO NAKUPOVÁNÍ I SCHŮZEK
Nákupní centrum je otevřeno sedm dní
v týdnu a po celý rok včetně svátků a patří
k nejoblíbenějším zastávkám návštěvníků
Prahy i Pražanů směřujících do centra za
prací, studiem nebo schůzkami.
Do Palladia se každý dostane suchou
nohou metrem ze stanice metra linky B
Náměstí Republiky, tramvají anebo lze
pohodlně zaparkovat v podzemní garáži
s 600 prostornými místy.
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Benešov má nový vizuál

Město Benešov se za využití dotačních finančních prostředků připravuje na projekt
digitalizace systémů. Jeho nedílnou součástí byla i soutěž o vizuální identitu. Přehledná,
srozumitelná a jasně čitelná prezentace města i úřadu vůči občanům a návštěvníkům
nabývá každým rokem na své důležitosti. Zajistí zlepšení pochopení komunikačních
vstupů i výstupů úřadu, a to napříč všemi generacemi.

NÁVRHY PLAKÁTŮ. AUTOR: JAKUB GRUBER

M

ěsta, podobně jako to známe
u společností, které musí jasně komunikovat, jinak budou zákazníky mást, postupně zavádějí nové vizuální
identity. Není to jen logo, které už spoustu měst má. Jde o celý komplexní systém
grafiky od druhu písma, specifické barevnosti až po způsob grafického vyjadřování,“ říká Ing. arch. Luboš Klabík, architekt Benešova.
Součástí podkladů připravovaných
k soutěži o vizuální identitu města byl rozsáhlý veřejný průzkum. Jeho hlavním cílem bylo porozumět tomu, jak je město
vnímáno svými obyvateli a jak místní chápou komunikační strategii města. Rovněž
měl odpovědět na to, zda dochází k pochopení zásadních symbolů, značek, ikon a
specifik Benešova a jak jsou tyto obyvateli
hodnotově vnímány.
„Ještě předtím, než se designéři vůbec
dali do práce, jsme jim podali ucelené zadání i z pohledu obyvatel města. Kromě

obecných podmínek na vytvoření loga
města tak získali informace ohledně vnímání města jeho obyvateli. Jak se zde žije,
jaká jsou zde ikonická místa či jaké barvy
se s Benešovem pojí, a další. A toto potřebovali k tomu, aby lépe porozuměli a vcítili se do myšlení obyvatel města,“ vysvětluje PDEng. Dominika Potužáková, UX výzkumnice a designérka, která dodává:
„Naším úkolem bylo pochopit myšlení
místních a vcítit se do nich. Zjistit, jaké
hodnoty mají spjaté s městem, na co jsou
opravdu hrdí či čím je podle nich Benešov nezaměnitelný. Tím, že jsme jim během průzkumu bedlivě naslouchali, vypozorovali jsme jejich názory, zkušenosti
a pocity spojené s městem. Tyto informace jsme pak předali pro inspiraci soutěžícím kreativcům.“
JEDNODUCHÁ FUNKČNÍ
KOMUNIKACE
Vítězem soutěže se stal Jakub Gruber. Autor přesně vystihl náladu města a nejlépe

pochopil jeho potřeby komunikace. Navržená vizuální identita nabízí široké možnosti budoucího rozvoje.
Má jednoduchou funkční komunikaci,
která promlouvá směrem k obyvatelům
a velmi dobře funguje v celkovém systému města. Tzv. mluvící značka Benešova
má výborný marketingový a komunikační potenciál.
„V psaném projevu se hvězdička používá jako symbol za slovem, ke kterému ještě bude následovat nějaké další vysvětlení. Zároveň slouží jako logický kánon pro
zpracování dalších podznaček a zkratek.
Na neformálních výstupech pak hvězdička figuruje v počátku sdělení a dostává
nový rozměr, promlouvá,“ popisuje Jakub Gruber, proč zvolil právě tento motiv.
Autor navíc předložil konzistentní architekturu značek i barev města a jeho organizací, které velmi dobře souznějí
s existující vizuální identitou Muzea umění a designu Benešov.

Náš kraj

„Jakub Gruber předložil přesvědčivý návrh vizuální identity města, jenž je přístupný, pozitivní, výrazný a snadno uchopitelný. Dle poroty autor vystihl náladu města
a nejlépe pochopil jeho potřeby komunikace. Věřím, že obyvatele Benešova bude
nová identita moc bavit a že si ji zamilují,“
sdělila Markéta Pazderová z Městského
úřadu Benešov, leader přeměny vizuální
komunikace.
Vizuální styl města Benešov zahrnuje
pravidla a doporučené varianty používání
různých elementů a zároveň příklady zakázaných variant aplikace značky. Je tvořen
vzory a ukázkami jednotlivých prvků vizuálního stylu, popisy a návody k jejich aplikaci či realizaci. Vedle klíčového prvku,
kterým je logo města, zahrnuje také volbu
písma, oficiálních barev, podobu tiskovin
včetně dopisních papírů a vizitek, styl používání fotografií a ilustrací, aplikaci loga
na propagační materiály a další.
Logotyp bude k volnému stažení pro použití organizacemi města, sportovními
kluby a médii, pro prezentaci akcí a článků se vztahem k městu.
Postupné zavedení nového vizuálního
stylu má za cíl sjednotit grafické výstupy
a vizuální komunikaci a posílit pozitivní
vnímání města pro všechny cílové skupiny, zejména pro jeho obyvatele a návštěvníky. Zavedení a dodržování vizuálního
stylu umožní vést komunikaci efektivněji
a úsporněji s výrazně menší možností formálních i obsahových pochybení.
Do celého projektu byli zapojeni i občané města. „Velké poděkování patří především těm občanům města, kteří se zúčastnili veřejného průzkumu, jehož cílem
bylo najít společnou cestu ke vzniku nové
identity. Jejich míra zapojení se do průzkumu byla nad očekávání. Přeji městu a jeho
občanům, aby se vizuální proměna města
povedla a byla ku prospěchu nám všem,“
říká místostarosta města Mgr. Zdeněk Zahradníček.
„První implementace se budou týkat sociálních sítí a zpravodaje města, které nesou velkou část komunikace. Pokračovat
budeme reklamními předměty, letáky,
bannery, portálem občana, webem atd.
Bude se jednat o dlouhodobější proces,
ale pevně věřím, že se naše úsilí vyplatí,“
oznamuje Markéta Pazderová.
PORTÁL OBČANA
Další součástí této dotace je pořízení a
zprovoznění portálu občana, který byl na
základě výběrového řízení zakoupen od
společnosti Gordic s. r. o. Během června
tohoto roku byl portál dodavatelem nainstalován a začleněn do informačního systému úřadu a v současné době už probíhá jeho ladění v testovacím provozu. Portál bude před spuštěním důkladně vyzkoušen pracovníky městského úřadu,
aby se před jeho zprovozněním odstranilo co nejvíce chyb. Spuštění portálu pro
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občany je naplánováno na podzim roku
2022. Cílem je umožnit občanům řešení
některých životních situací bez nutnosti
navštívit osobně městský úřad.
A jaké funkce tedy nabídne portál občanům města? V první fázi se bude jednat
o elektronické řešení celé řady životních situací. Jako příklad můžeme uvést místní
poplatky, přihlášky k vítání občánků či životnímu jubileu, žádost o převzetí záštity
starosty města, zábor veřejného prostranství a další. Součástí portálu bude rovněž
platební brána, která umožní pohodlné zaplacení případných poplatků. V moci měs-

CHTĚLI JSME ZJISTIT, JAKÉ
HODNOTY MAJÍ MÍSTNÍ
LIDÉ SPJATÉ S MĚSTEM, NA
CO JSOU HRDÍ ČI ČÍM JE
PODLE NICH BENEŠOV
NEZAMĚNITELNÝ.
ta bohužel není elektronizace úkonů vykonávaných v rámci přenesené působnosti,
jako je výměna občanského či řidičského
průkazu nebo vyřízení stavebního povolení. Pokud se však stát rozhodne tyto agendy elektronizovat, město na to bude díky
propojení portálu na Portál občana Ministerstva vnitra připraveno.
AUTOMATIZACE ÚŘADU
Portál občana a grafický styl jsou „viditelnou“ částí projektu, tou „neviditelnou“
pak je automatizace služeb městského
úřadu. Ta bude probíhat v informačním
systému úřadu a jejím cílem je řešení některých úkonů bez zásahu úředníka.
Tajemnice městského úřadu Mgr. Magda Zacharieva k tomu řekla: „Příkladem
automatizace může být třídění došlých
podání. V současné době je nutné, aby
NÁVRH PODOBY MĚSTSKÉHO ZPRAVODAJE
A PLACEK.
AUTOR: JAKUB GRUBER

každé elektronické podání ručně zaevidovaly a rozdělily jednotlivým úředníkům
pracovnice podatelny. Některá podání se
však neustále opakují a přidělují se stále
stejným úředníkům. V budoucnu proto
tato podání nejprve projdou automatem,
který na základě předem definovaných
kritérií podání zaeviduje a roztřídí. Na podatelnu se tak dostanou jen dokumenty,
se kterými si automat nebude vědět rady.
Podobným způsobem je v rámci projektu řešeno 13 procesů, další pak budou přibývat i po skončení dotace. Věřím, že portál občana a automatizace služeb významně urychlí a zkvalitní služby městského úřadu pro občany města.“
Grafický styl, portál občana a automatizace služeb úřadu jsou součástí projektu
„Automatizace služeb MěÚ Benešov“, na
který město získalo dotaci z Evropského
sociálního fondu, Operační program zaměstnanost. Realizace celého projektu je
rozplánována na dva roky, v současné
době je v polovině. Celkové předpokládané náklady činí 4,6 milionu korun, přičemž 95 % z této částky bude hrazeno
z dotace a jen 5 % z rozpočtu města.

INZERCE

„Řídit popelářské auto je splněný sen,“
říká praneteř Vladimíra Menšíka
Sen stát se popelářem potkal snad každé malé
dítě: jedni záviděli mistrům ta stupátka vzadu,
další obdivovali blikající majáky a vysoký posez. Malá Monika Vladimíra Menšíková po ničem
takovém netoužila, ale jak začala objevovat svět
aut, začala toužit po zdánlivě nesplnitelném snu:
řídit jednou velký nákladní vůz. Společnost AVE
jí tento sen splnila.
Když takový blikající a funící kolos potkáte v ulici,
možná vám jeho rozměry nepřijdou mimořádné. To
ale jen do chvíle, kdy se máte vyšplhat na sedadlo
spolujezdce ‒ Mercedes-Benz Arocs je pořádný obr,
za jehož volantem se sedí ne o jedno, ale snad o tři
patra výš než v osobním autě. Právě tam má pracoviště Monika Vladimíra Menšíková.
Přestože v době rozhovoru kroutila už sedmý měsíc
za volantem, stále si nemohla novou pozici vynachválit. Dříve pracovala v provozu, kde se z dělnického
profese vypracovala, jak sama uznává, ani na výplatu si stěžovat nemohla, ale v práci jí chyběla radost
a nadšení. A tak si po docela dlouhých dvanácti letech řekla dost. Odpověděla na inzerát hledající řidiče
a dnes krotí svozové auto v barvách společnosti AVE.
Jak jste se ocitla za volantem popelářského třínápravového obra?
Vlastně náhodou, odpověděla jsem na inzerát, ale
jsem za to vděčná dodnes, protože do té doby mi
nikdo nevěřil, že bych to zvládla. Řídit nákladní auto
byl můj sen a u popelářů mi dali šanci. Přitom jezdit
s „kukačkou“ je úžasný zážitek!

svezu, než začnou přískoky ve městě. Motor se hezky
zahřeje, oba ‒ auto i já ‒ se nabudíme na pracovní
den. V Blansku vyzvednu posádku a každý den je trochu jiný. První dva dny a v pátek jezdíme po městě,
ve středu a ve čtvrtek obsluhujeme vesnice v okolí.
Každý den máme jinou trasu, to je také skvělé ‒ vezměte si chudáka autobusáka, ten jezdí pořád dokola
totéž.
Máte nějaký úsek, na který se zvlášť těšíte?
Mám ráda město, zvláště úzké uličky, kde musíte ukázat, jestli umíte řídit. Čím jsou manévry náročnější,
tím je to větší adrenalin. A pak mám o to větší radost,
že jsme to projeli.

na ženskou za volantem dívají vždycky trochu jinak,
a co teprve, když musí půlku šichty strávit na stupačkách na voze.
Navíc je třeba připomenout, že vy jako řidička jste
velitelka posádky.
Vlastně ano, mám za kolegy i zodpovědnost. Samozřejmostí je, že nesmí požít alkohol nebo omamné
látky, to také hlídá řidič, ale já s tím problém nemám,
kluci jsou perfektní a poslouchají mě.

Vašemu vozu pomáhá zadní řiditelná náprava,
ale stejně je to kolos. Včera zrovna tady všude
napadla spousta sněhu, váš vůz má poháněnou
jen prostřední nápravu. To přece není zrovna jednoduché?
Včera jsme se trochu klouzali, ale auto všechno vyjede a mě to zkrátka baví. Jedu s respektem, ale nebojím se. Řídím zatím jen sedm měsíců, a tak prožívám
první zimu na sněhu s tak velkým vozem, musím se
mít na pozoru. Zkušenosti z osobního auta se moc
neuplatní. Hlavní je udělat správné rozhodnutí a nezpanikařit, když máte kolem sebe skoro třicet tun.

Když jste taková fanynka velkých a těžkých aut,
nestresuje vás, že spoustu času jezdíte pomalinku od jednoho domu k druhému?
To je pravda, ale i to mě baví ‒ když musím klukům
zastavit přesně u kontejneru. Je třeba mít dobrý odhad, kde auto končí, také není legrace manévrování
ve stísněném prostoru kvůli dlouhému zadnímu převisu. Leckdy bych potřebovala pořádně zatočit volantem, ale nemůžu, aby záď o něco nezavadila.

K profesi řidiče patří také péče o vozidlo. Co to
obnáší u popelářského vozu?
Před každou směnou si obejdu auto, zkontroluju
světla, pneumatiky. Výhodou moderního Mercedesu
je, že na přístrojové desce při spuštění motoru ukáže
hladinu oleje. Vezmu vlhčené ubrousky a umyju celou
přístrojovou desku, to je takový kolorit pokaždé, než
vyjedu.

Vybavíte si, jaký jste měla pocit, když jste šla poprvé za volant?
Viděla jsem, že mi docela věřili, když jsem po dvou
dnech vyrážela. Bylo mi jasné, že je to velké auto, ale
jak jste si sám vyzkoušel, jen vylézt nahoru je něco.
Ale když pak sedíte za volantem, nafoukáte si odpruženou sedačku, řeknete si: tak to je super! Ujela jsem
pár kilometrů a měla jsem jasno ‒ v popelářském Mercedesu je to lepší než v osobáku.

To děláte vážně každý den? I když máte „svůj“
vůz?
Ano, je to auto, s nímž jezdím jen já, ale prostě mám
ráda čistotu. Dokonce pravidelně pulíruju i podlahu,
mám na to přípravky a zvláštní hadr. I v popelářském
autě musí být čisto!

Je vidět, že vás práce řidičky opravdu baví.
To tedy ano, taky jsem naší paní vedoucí nesmírně
vděčná, že mi věřila a vlastně mi umožnila splnit si
dávný sen. Do práce se díky tomu těším každý den,
i přítel mi občas říká: když tě slyším, jak o tom mluvíš,
tak ti závidím.

Jak dlouho jste se to učila?
To vám povím: přesně dva dny. Před deseti lety jsem
si udělala papíry, pak jsem do náklaďáku prakticky
nesedla, až před rokem jsem odpověděla na inzerát.
Paní šéfová mi dala šanci a po dvou dnech zaučování
jsme si plácly a já šla hned za volant.

A jak probíhá údržba popelářské nástavby?
Řidič ještě musí tak jednou do měsíce promazat podavače, a když vysypáváme odpadky ve spalovně,
což je jednou nebo dvakrát za den, mám za úkol
zkontrolovat stav těsnění, případně ho očistit, aby
písty vše dobře dovřely.

Co tomu říkali závozníci, kdo je bude vozit?
Kluci jsou výborní, moc si rozumíme. Na začátku jsme
si samozřejmě museli na sebe zvyknout, chlapi se

Jak vlastně vypadá váš pracovní den?
V pět hodin ráno si převezmu vůz ve firmě a vyrazím
z Modřic do Blanska. Na téhle trase se taky trochu

To byste mohla inspirovat spoustu nejen žen, ale
i mužů: ať přestanou dělat, co je nebaví, a jdou
za svým srdcem. Co byste jim vzkázala?
Ať nečekají na zázrak a splní si svůj sen. Já jsem také
neskončila hned u popelářů z AVE, obešla jsem před
tím jiné firmy, ale tam mi nevěřili. O to radši svoji současnou práci mám a snažím se, abych tu důvěru firmě
a své šéfové oplatila.

Velikost svozového auta vás nevylekala?
Kdepak! To je přesně, co mi vyhovuje. Navíc mi přišlo
zajímavé, kolik toho odpadu najednou uveze.

ou

Na slovíčko s šéfov

JArMIlA MIKulECKá, vedoucí provozu v brněnské pobočce společnosti AVE
Co jste tomu říkala, když se vám na inzerát řidiče svozového vozu přihlásila mladá dáma bez praxe?
Slečna Menšíková mě zaujala hned při pohovoru, jak velký zájem o práci měla. Součástí přijímacího řízení
je řidičská zkouška, takže jsme Moniku posadili do auta a svezli jsme se, což dopadlo dobře. Mysleli jsme
také na to, že jako mladá řidička musí vyjít i se závozníky, což jsou leckdy, to se rozumí, dost svérázní chlapi. Ale nakonec jsou tak spokojení, že to v téhle posádce funguje lépe než v jiných, čistě mužských partách.
Dnes se často mluví o rovném uplatnění žen a slečna Menšíková je asi nejlepším důkazem, že když
někdo chce a umí, je docela jedno, jakého je pohlaví. Navíc řada studií i praxe potvrzuje, že zvláště
smíšené kolektivy pracují lépe. Máte stejnou zkušenost?
Jednoznačně ano. Ostatně i skutečnost, že jsem jako žena na pozici vedoucí provozu, není v našem oboru
obvyklá, ale podle mě to má řadu výhod. Řekla bych, že pro ženy je typická větší důslednost nebo pečlivost,
co se může v převážně mužské profesi hodit. Například vedle v kanceláři jsou dispečeři i dispečerky.
Smíšený kolektiv je podle mého názoru vůbec nejlepší.

Máte nějaký další profesní sen?
Žádný další nemám ‒ leda automobilový. Ale i ten mi
tady vlastně splnili. Totiž: já vždycky chtěla řídit Mercedes, ten největší, Třídu S. A tady mám jako služební
auto Mercedes ještě mnohem větší (smích)!
Dovolíte ještě na závěr otázku k vašemu tetování?
Jaký je váš vztah k Vladimíru Menšíkovi?
Mám ho nesmírně ráda, i když jsem ho osobně nezažila. Byl to dědečkův bratranec, často docházel k nám
do rodiny, ale zemřel rok před tím, než jsem se narodila. Ale znám ho ze spousty rodinných historek a fotek.
A ta podobizna na předloktí? To je teprve začátek, tetování pokračuje a mám na sobě celý rodokmen.
Máte také zájem o práci profesionálního řidiče
nebo další posty? Podívejte se na volné pozice na:
www.kariera.ave.cz nebo volejte na tel.: 733 696 979
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KEMP KERAMIKA LEŽÍ NA PŘEHRADĚ
HRACHOLUSKY V PLZEŇSKÉM KRAJI.
FOTO: 2X ARCHIV SPOLEČNOSTI

Jak rodinám s dětmi
zachránit dovolenou
Mnoho českých rodin letos stojí před rozhodováním, zda o prázdninách
stráví dovolenou v zahraničí, nebo v Čechách. Kromě výběru destinace
nyní více než kdy jindy hrají významnou roli i finance.
TEXT: PETR JEŽEK FOTO: ARCHIV FIRMY

Z

ástupce provozovatele kempu
Keramika u přehrady Hracholusky na Plzeňsku Vladimír
Čech říká, že kempy objevuje
stále více lidí. „Mnohokrát jsem
od nich v posledních týdnech slyšel, že
kvůli neustále se zdražujícím energiím,
potravinám i hypotékám už jim v rodinných rozpočtech nezbývá na zahraniční
dovolenou. Přitom nechtějí zklamat děti
a rádi by měli komfort, na který jsou
zvyklí. Řada z nich je mile překvapena, že
většinu požadavků jim dokážou splnit
kempy v Česku,“ shrnuje Vladimír Čech.
Skutečně kemp splní nároky na
ubytování, když hodně lidí má s takovou
dovolenou stále spojený stan či chatku?
Když vezmu náš areál, všechny chaty
jsou vybavené vlastním sociálním zařízením, sprchovým koutem i kuchyňkou.
Kromě ubytování je samozřejmě možnost se dobře najíst, napít a také bavit.

Je možné porovnat náklady na
dovolenou v zahraničí a u nás?
Vycházejme z průměru, že dovolená v zahraničí se pohybuje kolem 15 tisíc korun
na člena rodiny. Když letí k moři rodiče a
dvě školou povinné děti, je to v průměru
60 tisíc korun. K tomu připočtěte až 20 tisíc na útratu. Šetříte-li na dovolenou 11
měsíců v roce, z rodinného rozpočtu musíte dávat stranou každý měsíc asi sedm tisíc. V Česku se dá týdenní pobyt v plně vy-

bavené chatě v kempu zajistit od 11,5 tisíce korun pro
čtyřčlennou rodinu. Pokud si nebudou sami vařit v kuchyňce, dětská jídla
se u nás v restauraci dají pořídit za 69
korun, hotovky pro VLADIMÍR ČECH, KEMP
dospělého jsou od KERAMIKA
139 korun. Pro pokrytí celého pobytu by tak rodině mělo stačit dávat měsíčně stranou kolem dvou tisíc.
Opravdu je možné i v komfortu srovnávat
dovolenou u moře s kempem u nás?
Český zákazník, který se po letech rozhodne pro dovolenou v České republice,
je překvapený, na jakou úroveň se dostaly naše kempy. Veškeré sociální zázemí
přímo v chatách je dnes standardem.
Kdo k vám do kempu jezdí?
Naší cílovou skupinou jsou lidé od 25 do
60 let, zejména rodiny z nižší střední příjmové třídy – táta, máma a většinou dvě
děti. Těm se přizpůsobuje i nabídka jídel.
Každý den proto máme na výběr ze dvou
hotových jídel, k tomu stálý lístek a dětské
menu. Mezi našimi klienty jsou dlouhodobě nejoblíbenější kachny, žebra a kolena,
s nadsázkou tomu říkáme trojboj. Nebojím se říct, že nabízená zábava je pro naše
klienty často jeden hlavních faktorů, když
se rozhodují pro konkrétní kemp.

V přímořských letoviscích není výjimkou,
že u hotelů duní diskotéky celou noc až
do svítání. To je v českých kempech také?
U nás v žádném případě. Žádné diskotéky ani techno do rána. Téměř denně nabízíme od 19. do 22. hodiny koncerty živé
hudby, které se hodí. Tedy country,
rockový revival a pro starší generaci interpreti, které znají ze specializovaného hudebního televizního kanálu. Každou neděli máme pravidelně dětský program s
Culinkou, kdy se animátorka stará o zábavu dětí. Patří do toho malování na obličej, zábavné hry a jiné aktivity.
Jak změnily život v kempech poslední
dva covidové roky?
Kvůli omezením v cestování nejprve přestali jezdit zahraniční hosté, kempy ale
začali objevovat tuzemští návštěvníci a
to zejména s půjčenými obytnými vozy.
Naši nabídku jsme proto museli těmto
klientům přizpůsobit a vytvořit místa pro
karavany a obytné vozy s přípojkami dle
evropských standardů.
Léto bývá dobou úrazů. Pamatujete i na
první pomoc?
Přímo v našem kempu zřizuje kraj stanici
Vodní záchranné služby. Ta v létě poskytuje rychlou pomoc v oblasti celé přehrady, vodní záchranáři ji navíc pravidelně
celou projíždějí a zastavují na předem určených místech. Pokud je zapotřebí, okamžitě vyjíždějí k ostrému zásahu. Na
mnoho míst se po vodě dostanou rychleji než klasická sanitka po cestách.
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Vodičkova 31
Praha 1
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Kladenský zámek pro celou rodinu.

Kladenský zámek, foto Karel Greif

Kladenský zámek může být
místem pro ideální rodinný
výlet, na své si v něm
přijdou milovníci umění
a historie, i rodiny s dětmi.
Do historie a za uměním Vás přenese zejména návštěva prvního zámeckého poschodí.
V Galerii je nová expozice děl, jejichž autory
jsou v uměleckém světě respektované kladenské osobnosti Cyril Bouda, Karel Souček,
Ludvika Smrčková, Jitka a Květa Válovy,
Jiří Hanke a další. Velkorysý prostor zde mají
i krátkodobé výstavy, koncerty nebo Kabinet fotografie Jiřího Hankeho na téma nejen
současné fotografie. Zájemcům o historii rozšíří obzory výtvarně zpracovaná Časová osa
s milníky historie zámku i města nebo Pracovna břevnovského opata s dobovým vybavením. Řád benediktinů totiž patřil mezi
významné držitele města, nechali zámek radikálně přestavět a jejich zásluhou vznikla cenná
barokní kaple sv. Vavřince. Další připomínka

Kaple sv. Vavřince, foto Karel Pazderka

někdejších držitelů panství návštěvníky přivede do přízemí, kam byly z původního kostela
přeneseny náhrobky některých z nich.
V přízemí se nachází i expozice mapující dílo
kladenského rodáka Zdeňka Milera, autora dětmi milovaného Krtečka. K vidění jsou
originály skic, oceňovaná černobílá prvotina
O milionáři, který ukradl slunce a výtvarníkův
autentický ateliér. Malí návštěvníci se ponoří do
Krtečkova světa v milé herně, setkají se s jeho
kamarády, dozví se o jeho výletech do vesmíru
a proč se vlastně autor pro zvířátko krtka pro
svou animovanou postavičku rozhodl.

Důlní štola, foto Karel Greif

Zahrada Kladenského zámku kombinuje relax a kulturní vyžití s historickým kontextem
původní zahrady. Kamenná koule s přetékající
vodou je připomínkou někdejší studny a sanktuárium pochází z původního kostela Nanebevzetí Panny Marie. V Medvědáriu našly domov
dvě medvědice, Marta a Míša, zanechané cirkusem v Moravských Budějovicích. Dováděním
ve svém bazénku dělají velkou radost dětem.

Expozice Zdeňka Milera, Krtkova herna, foto Karel Pazderka

A protože dle legendy na Kladensku našel uhlí
zase krtek, cestou do sklepení se lze vydat zpět
do hornické historie. Interaktivní Důlní štola
je simulované důlní pracoviště vybavené stroji a nářadím přímo z uzavřených kladenských
dolů. Setkáte se nejen s krtkem, ale hlavně
s člověkem – havířem, s jeho vírou v nadpozemské i jeho činnostmi a předměty pozemskými. Černé uhlí je velkou kapitolou historie
města a malí i velcí zde mohou zažít, jak to
s dolováním na Kladensku bylo.

Více na

www.kladenskyzamek.cz

Zahrada, medvědárium, foto Karel Greif

Těšíme se na vás.

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO VÁS ZVE NA

Marek Raditsch
UKÁZKY VAŘENÍ

PROGRAM:

DALIBOR JANDA, BOTOX,
RAKEŤÁCI, TANEČNÍ
SKUPINA TRADICIÓN
MODERUJÍ: ROMAN ONDRÁČEK
A HONZA LUKAVSKÝ

PREZENTACE VYBRANÝCH RESTAURACÍ
A OCHUTNÁVKY ZAJÍMAVÝCH JÍDEL
A NÁPOJŮ PO CELÝ DEN
Vstupné: 100 Kč
Prodej vstupenek: Městské informační centrum,
T.G.M. 499 Kladno, tel.: 312 604 543, nebo on-line
v síti http://vstupenky.mestokladno.cz

23/07/22

ZAHRADA KLADENSKÉHO ZÁMKU

13.00
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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.

INZERCE

48

46 24. června 2022

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
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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
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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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Festival rozezní magická místa
Druhý ročník přehlídky Rosa Bohemica vybočí z růžice kolem Prahy. Návštěvníky „vyveze“ i do Blatné
STŘEDNÍ ČECHY | Symbolicky na osu
mezi bájné hory Říp a Blaník situovali
pořadatelé první dvě zastávky festivalu
Rosa Bohemica. Návštěvníci si netradiční setkání s barokní hudbou užili
v Roudnici nad Labem a Vlašimi. Za podobnými zážitky se mohou vypravit
takřka po celém kraji. Na výběr je z hudbou naplněných přednášek a koncertů
až do poloviny listopadu. Vstupné se
liší dle jednotlivých akcí, v průměru ale
vychází na 200 korun.

Kam na festival
2. 7. Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Blatné – Chlapecký sbor
Bonifantes
9. 7. Památník Karla Čapka ve
Strži u Dobříše – Karel Čapek: Jak
se co dělá. Účinkuje herecká
dvojice Carmen Mayerová
a Petr Kostka
30. 7. Památník Antonína Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami – Sládkovský
večer se zpěvem a klavírem
4. 8. Jílové u Prahy – Varieté pro
tři páry rukou sehraje Divadlo pod
Šťastnou Hvězdou
24. 9. Strž u Dobříše – poslechový
pořad K. Čapek a etnická hudba,
následuje koncert
15. 10. Nižbor – Vivaldi in Bohemia
29. 10. Nové Strašecí – Misterios
del Amor v bývalé synagoze
11. 11. Roztoky u Prahy – Stopy
folklóru v barokní hudbě
15. 11. Kosmonosy – Láska a život
ženy – ukolébavky
Více informací na
www.rosabohemica.cz

Setkání u Čapka či Dvořáka
„Letošní ročník má motto slavného Pythagora. Ten kdysi řekl, že hudba velmi
prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme,“ uvedla k zahájení zakladatelka přehlídky a interpretka barokní hudby Gabriela Eibenová. Zároveň si klade za cíl
přitáhnout zájemce nejen na oblíbeného
hudebníka, ale představit také místo,
kde se koncert koná.
„Hudební fajnšmekr si vybere svého
oblíbeného interpreta, milovník historie
atraktivní památku a výletník zase lokalitu s krásnou přírodou. Snažíme se, aby
lákadlem bylo všechno dohromady,“ vysvětluje zakladatelka s tím, že výjimeč-

Gabrielu Eibenovou inspirovaly k názvu přehlídky dva spisy ze 17. století.
Jeden se jmenuje Rosa Bohemica.
FOTO | ROSA BOHEMICA
nost festivalu Rosa Bohemica spočívá v
tom, že pomocí hudby oživuje a rozeznívá prostory se silným geniem loci.
V centrálním regionu tak představí
například oblíbené letní sídlo spisovatele Karla Čapka ve Strži u Dobříše nebo
mnoha tajemstvími prodchnuté hájemství hudebního skladatele Antonína
Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Neméně zajímavou výpravu za hudbou a historií nabízejí i pořady, které se uskuteč-

ní na zámku v Nižboře či v někdejší synagoze v Novém Strašecí. Poslední zastávkou bude zámek v Kosmonosích.
Na rozdíl od I. ročníku letos akce překročí hranice kraje. „Rosa Bohemica by
se chtěla držet v pomyslném kruhu okolo Prahy, kde festival obdobného rozsahu dosud chyběl. Protože ale máme v názvu Rosu, tedy růži, nově jsme se propojili i s jihočeskou Blatnou, která je městem růží,“ říká Gabriela Eibenová.

INZERCE

NABÍDKA

ČERVEN–ČERVENEC 2022

1

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12
BIRELL
pomelo & grep
0,5 l

JUPÍ sirup
pomeranč
0,7 l
BIRELL
červený
pomeranč
0,5 l

JUPÍ sirup
lesní směs
0,7 l

KOFOLA
Originál
2l

BIR
RELL
bezový kvě
ět
0,5 l

KLÁŠTORNÁ
KALCIA
perlivá
1,5 l

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
BIREL
LL
světlý 0,5
5l

BIRELL
hrozno
0,5 l

PILSNER
URQUEL
světlý ležák
0,5 l
KLÁŠTORNÁ
KALCIA
jemně perlivá
1,5 l

RADEGAST
Ryze hořká 12
0,5 l

BIRELL
polotmavý
0,5 l

RADEGAST
Rázná 10
světlé výčepní
0,5 l

SEMTEX
Originál
0,5 l

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní
kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP
mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP
01062022 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1. 6. 2022 do 31. 7. 2022
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

VP KOZEL 11
medium
0,5 l

SEMTEX
High
0,5 l

OP

MO

BIL A NAK
UP

PŘENOS
ČÍSLA

LEVNĚJI
TE

nyní na

BIRELL
citrón & máta
0,5 l

BIRELL
polotmavý
citrón
0,5 l

1. NÁKUP produktů V AKCI

UJ

Předplacená karta
COOP Mobil
se 100 Kč kreditem
ZDARMA
k hodinkám
WowME

JUPÍ sirup
Aloe Vera
0,7 l

KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů
z této nabídky a získáte
10 VOLNÝCH MINUT DO VŠECH SÍTÍ

POŘIĎTE SI
CO

VOLEJTE
ZDARMA

ZDARMA

54

www.5plus2.cz

Římský autor Gaius Titus Petronius: Nedělá dobře...

Tajenka: … ten, kdo rychle uvěří.

INZERCE

Platnost nabídky

22. 6. – 5. 7. 2022
nebo do vyprodání zásob.
Sýr žervé 80 g
neochucený, s pažitkou
(16,13 Kč/100 g)

1290

Perla 500 g
plus vitamíínyy,
h ť
máslová přříchuť
kg)
(73,80 Kč/kg)

36

90

1390
1390

Papánek 130 g
čokovanilka, vanilka
(10,69 Kč/100 g)

2690
Dobrá voda 1,5 l
vybrané druhy
(6,60 Kč/l)

NESCAFÉ
Classic 200 g
instantní káva
vybrané druhy
(49,95 Kč/100 g)

200 g
Smetana 20
sladká 12%
(6,95 Kč/100 g)

9990
69

90

ZOTT
Snack 29 g
vybrané druhy
(34,14 Kč/100 g)

Smetanito 140 g
smetanové
(19,21 Kč/100 g)

Tuňák 3x 80 g
v oleji / ve vlastní šťávě
p. p. 52/56 g
(44,81/41,61 Kč/100 g)

990

990

íčk 100 g
Chlebíčky
rýžové, pšeničné

Seznam zúčastněných prodejen naleznete na stránkách Jednoty Nymburk www.jednotanbk.cz a www.skupina.coop
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Veterán Benda může
dál měnit historii ligy
Nymburský
basketbalista Petr
Benda podepsal ve
čtyřiceti letech s klubem
novou smlouvu. Může
hrát ještě dva roky.
PETR PROCHÁZKA
NYMBURK | V roce 2007 byl hvězdou
nymburského basketbalu slovenský bojovník Radoslav Rančík. Nejlepším tříbodovým střelcem ligy se zase stal Ladislav Sokolovský. Ten dávno usedl do
kanceláře a v Nymburce se stal sportovním ředitelem.
A tak mohl tento týden konat. Podepsal novou smlouvu se čtyřicetiletým pivotem Petrem Bendou, který je v klubu
už od roku...
... ano, 2007.
„Orientuju se v tom podle syna, který
se narodil rok poté, co jsem do Nymburka přišel. Takže si vždy k jeho věku přičtu jeden rok a mám to spočítané,“
usmál se Petr Benda po podpisu kontraktu, který zní na další sezonu s opcí i na
následující ročník. „Uvidíme. Smlouva
je na rok plus další rok, ale po této sezoně si sedneme a řekneme si, jestli ještě
má cenu pokračovat. Hlavně, zda na to
budu mít.“
Mistrovské tituly sbírá jako houby do
košíku, se čtrnácti zářezy je českým rekordmanem. Hlavní motivací pro pracovitého veterána ale zůstávají prestižní
bitvy v Lize mistrů.
„Jsem hrozně moc soutěživý, nemám
rád porážky, ale zároveň se rád poměřuINZERCE

Posila s velkým P.
Kolín přivedl
rozehrávače Šišku
KOLÍN | Elitní rozehrávač Ondřej Šiška po sedmi sezonách opouští Děčín, od
příštího ročníku bude v NBL oblékat
dres Kolína.
„Jsem nadšený, že následující sezonu
budu oblékat dres Medvědů. Z Kolína
jsem cítil velký zájem, a když se k tomu
připočte kvalita týmu či nový ambiciózní trenér, tak nebylo moc o čem přemýšlet. Věřím, že naplníme jak halu, tak i
veškeré cíle, které si stanovíme,“ řekl
Ondřej Šiška. „Zažil jsem v Děčíně
skvělé sezony, horší sezony, ale hlavně
nespočet zážitků a zkušeností, na které
budu vzpomínat. Byla to jízda. Sedm let
je kus života, a jak to bývá, i já jsem pocítil potřebu hnout se z místa a nasát čerstvý vítr do plachet,“ dodal.
Osmadvacetiletý hráč patřil do stříbrné party Válečníků, vicemistrem ligy se
s Děčínem stal třikrát. V poslední době
ale sbíral větší úspěchy Kolín, který angažováním nové posily potvrdil, že hodlá mít i dál vysoké ambice.

Sodoma už není trenér

Nymburský pivot Petr Benda (vlevo) bude i dál v lize trápit mladší protihráče. Těší se i na další starty v Lize mistrů.
FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ, MAFRA
ji s těmi lepšími týmy. To v Evropě
mohu vlastně jen s Nymburkem. To mě
žene dopředu společně s láskou k basketbalu. A stále se mi líbí mezi spoluhráči v šatně,“ řekl Petr Benda.
Reprezentační kariéry se už před pár
lety vzdal, aby se mohl koncentrovat na
tu klubovou.
Za 21 sezon v nejvyšší soutěži odehrál už 768 zápasů a nastřílel v nich

8 013 bodů. Pokud by skutečně odehrál
ještě dva ročníky, přidal by se k pětici
Miroslav Koláček, Kamil Brabenec, Jiří
Pospíšil, Jaroslav Kantůrek a Tomáš Vaněk. Ti všichni zvládali ligu i ve dvaačtyřiceti letech.
„Už v průběhu sezony jsem se rozhodl, že mě basketbal pořád naplňuje a že
chci dál hrát,“ sdělil Benda.
Tak hodně sil.

„Příchodem Ondřeje Šišky získáváme
výbornou rozehrávačskou dvojici (s
Adamem Čížem) a já věřím, že nám pomůže k lepším výsledkům. Ondra patří
k nejlepším hráčům Kooperativa NBL
na své pozici a jsem moc rád, že se nám
tento transfer povedlo zrealizovat,“ pochvaloval si generální manažer kolínského klubu Miroslav Sodoma.
Ten byl v posledních dvou sezonách i
koučem Medvědů, v kumulaci dvou
funkcí už ale ze zdravotních důvodů nebude pokračovat. Novým trenérem Kolína byl jmenován Adam Konvalinka.
„Navázat na úspěchy bude hodně náročné, ale proč ne. Ambice v klubu
jsou, hráči jsou v nejlepších letech, tak
proč tu sérii úspěchů ještě nenatáhnout,“ prohlásil po svém nástupu Adam
Konvalinka.
(gej)
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