PÁTEK 31. ČERVENCE 2020 • Č. 29 • ROČNÍK IX

ELEKTRO A NÁBYTEK

PÁTEK

31. 7.

12

%

HAPPY
DAY

OKAY.CZ
Podmínky akce na okay.cz/hd

DLUHOPISY PRO OBČANY

INZERCE

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

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

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

5,6%
ROČNÍ VÝNOS

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

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

od

970 Kč
pokoj/noc

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Zámek Račice u Vyškova, Račice 1, 683 05 Račice-Pístovice
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Veronika
Khek Kubařová
Když si divák
zívne, moje
ego to nedokáže
vstřebat

ČÍSLO 29, ROČNÍK IX

31. 7. 2020

…str. 6 a 7

Vyrazte na minigolf do Hluboké

Příští vydání
14. srpna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu.
Další vydání tak najdete ve stojanech za 14 dní. Kdo si chce zkrátit čekání, může navštívit naše webové
stránky 5plus2.cz, kde pro vás připravíme speciální letní číslo.
Redakce 5plus2
Oblíbenou atrakcí Sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou je osmnáctijamkový adventure minigolf. Hlavní
novinkou letošní sezony jsou zde čtyři obří vzduchové trampolíny.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Úlovky budou myslivci
muset fotit na mobily
Novela mysliveckého zákona navrhuje
elektronickou evidenci úlovků. Jenže řada starších
jihočeských myslivců nemá chytré telefony.
DAVID NEBOR
JIŽNÍ ČECHY | Srnky a jeleni okusují
mladé stromky, divočáci zase škodí na
polích. Proto myslivci průběžně redukují jejich stavy. Původně se zamýšlelo,
že budou úlovky dokládat uřezanými
částmi těl střelené zvěře, například ušima. Podle novely, kterou odsouhlasila

vláda na konci června, ale budou fotit
zvířata na mobil a posílat do evidence.
Novelu přichystalo ministerstvo zemědělství a chce tak reagovat na jinou
novelu, kterou poslanci schválili loni na
podzim. Ta počítala právě s dokládáním
částí zvěře, ale i s tím, že by plán lovů
stanovovaly samy obce s rozšířenou působností.

„Pro myslivce to bude jednodušší než
odevzdávat takzvané markanty, tedy například slechy nebo spodní čelisti. Je tu
ale jeden problém, že ne všichni myslivci mají chytré telefony. Pro ty starší to
bude, minimálně ze začátku, s focením
a posíláním úlovků drhnout,“ předpokládá Václav Zumr, předseda Okresního
mysliveckého spolku České Budějovice a lesní znalec.
Myslivec bude muset úlovek nafotit a
snímek odeslat do 24 hodin mysliveckému hospodáři, který ho po kontrole přepošle obci k evidenci.
Pokračování na str. 5

AUTEM K MOŘI

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

SLAVNÉ FILMOVÉ PÁRY

Kopecký a Zázvorková: proč
byli manželé jen rok
...str. 11
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„Šumava se do mě vsákla“
První knihu vydal jako básník, ale nakonec spisovatel
David Jan Žák sbírá úspěchy s prózou. Jeho román
Návrat Krále Šumavy četl snad každý Jihočech.
MICHAL BĚLSKÝ
JIŽNÍ ČECHY | Jako kluk trávil spoustu času s knihami Jaroslava Foglara. Už
odmala ho vedla autorita, kterou by mu
leckterý spisovatel mohl závidět. „Byl
to můj první učitel, co se týče psaní knížek. Setkáním s ním jsem vlastně začal
svou kariéru spisovatele,“ vzpomíná šumavský samorost David Jan Žák.
Za Foglarem do Prahy vyrážel z Prachatic, a právě příroda v okolí jihočeského města v něm zanechala nesmazatelnou stopu. „Šumava se do mě vsákla jak
voda do houby. Bydlel jsem sice třicet let
v Českých Budějovicích, ale nikdy jsem
nenabyl dojmu, že bych byl Budějčák.
Byl jsem pořád kluk ze Šumavy. Krajina
kolem mě nesmí být placatá, pak jsem
nervózní,“ líčí Žák, který dnes učí na Základní umělecké škole v Prachaticích.

korun, což pokrylo polovinu nákladu.
Je ale fakt, že psaní příběhů mě zajímalo čím dál víc. Nikdy jsem na poezii nezanevřel, ale také jsem nebyl básníkem,
který tím naplno žil,“ vysvětluje.
Prostředí jeho rodného kraje na úpatí
Šumavy ho později inspirovalo k sepsání
příběhu legendárního převaděče a amerického špiona Josefa Hasila, kterému se
dodnes říká Král Šumavy. K jeho rodině
měl jako dítě silný vztah, denně se totiž
Hasilovými potkával na základní škole.
„Seděl jsem v lavici s jeho praneteří
Mirkou, a když jsem viděl, jak se k ní
učitelé chovali, bylo mi hrozně. Často
na ni ukazovali prstem a prohlašovali,
že je to dítě z toho Hasilovského hnízda, od toho amerického špiona. Podle
nich měly být rády, že mohou vůbec
chodit do školy. Takové věci říkali dítěti ve druhé třídě,“ líčí.

Při psaní knih ho
nesmí nic rušit

Nekonečné rozhovory
s Josefem Hasilem

Sám by se však při psaní na kopcovitou
krajinu dívat nedokázal. Nejlepší je pro
něho sterilní prostředí, které ho při psaní nevyvádí z koncentrace.
První skutečně autorský příběh napsal Žák už v osmi letech. Vystupoval v
něm se svým nejlepším kamarádem.
„Bohužel se ten rukopis ztratil právě u
toho kamaráda. Tenkrát jsem si od něho
půjčil Tarzana a na oplátku jsem mu dal
mé dílo. Dodnes mě to mrzí, ale nic nenadělám,“ krčí Žák rameny.
Jako školák se také podílel na tvorbě
školního časopisu. „Tenkrát nás fascinovalo všechno okolo skautů a junáků, ale
Foglar nás dost důrazně varoval, ať tam
o tom vůbec nic nepíšeme. Četli to tenkrát i učitelé, a pokud by se tam něco takového objevilo, měli bychom obrovský průšvih. Tehdy jsem hodně chtěl
být skautem. Myslel jsem si totiž, že nechodí do školy,“ říká Žák se smíchem.
Postupně se u něj čím dál více projevovala touha psát básně a krátce po revoluci vyšla jeho prvotina s názvem Jak
padá podzim. Dodnes napsal sedm básnických sbírek, ale časem v jeho tvorbě
začala převažovat prozaická díla.
„Není to ale tak, že by mě úplně přestalo bavit psát básně, spíše mě nebaví
shánět peníze na vydávání sbírek. Třeba
v roce 1996 vyšla sbírka básní Výlet
zpátky a stálo mě to tenkrát deset tisíc

Pro Žáka i jeho okolí byla v jistém slova
smyslu utrpením i příprava celé knihy
Návrat Krále Šumavy, která trvala šest
let. Kromě nekonečných hovorů s Josefem Hasilem, který žil na okraji amerického Chicaga a loni na podzim zemřel,
neustále zjišťoval podrobnosti o jeho životě a působení v pohraničí. Tématem
se podle svých slov zabýval tak intenzivně, že byl na obtíž i vlastní rodině.
„Celých těch šest let jsem prakticky
nežil ničím jiným a to se už pomalu začínalo podepisovat na mém duševním
zdraví. Okolí včetně manželky mě pomalu začínalo nenávidět, protože jsem
o Hasilovi nebo zločinech komunistů
na hranicích neustále mluvil,“ přiznává Žák.
Okolo roku 2005 se stal společně s Jiřím Hájíčkem zakladatelem takzvané
Českobudějovické literární buňky. Kromě této dvojice se členy volného sdružení literátů stali třeba Jan Cempírek, Miroslav Boček nebo Marcela Pátková.
Skupina se často scházela a při společných sezeních si předčítali ukázky ze
svých chystaných knih a přechodně pořádala také veřejné akce.
„Už se ale kvůli nedostatku času tolik
nescházíme, jen příležitostně se s někým z kamarádů potkám a zajdeme na
kafe. Ale teď byl za mnou třeba Láďa Zibura, který si chtěl zkusit noční přechod

Díky polské spisovatelce a laureátce Nobelovy ceny Olze Tokarczuk se David Jan Žák naučil psát na notebooku vleže.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
hranice po vzoru Krále Šumavy. Přijel
upravený v nažehleném bílém oblečení
a takhle vyrazil na výpravu. Když jsem
mu druhý den volal, tak mi líčil, že to nezvládl a někde se tam topil v bažinách,“
kroutí Žák s úsměvem hlavou.
Sám se s nadsázkou podle svých slov
proměňuje ze spisovatele v literární postavu. Do své knihy Dešťová hůl ho začlenil jeho kamarád Jiří Hájíček a objevil se také jako sedmnáctiletý mladík v
knize Kocovina šumavského léta spisovatele Martina Sichingera odehrávající
se v okolí Vimperka.

Nedávno vyšel druhý
díl dětské trilogie
„Tenkrát jsme trávili volno ve stanu a
pili jsme nějakou opravdu nekvalitní
vodku, po které se mi udělalo špatně. S
kocovinou jsem z něho vylítl, jenže kolem právě šla delegace komunistických
papalášů. Bylo mi ale tak zle, že jsem
nechtěně pozvracel nohy jednomu z
nich. Když jsem zvedl oči, viděl jsem
před sebou Vasila Mohoritu, předsedu
Ústředního výboru Svazu socialistické
mládeže,“ vypráví jen těžko uvěřitelnou historku a dodává, že i přes vyšetřování se celý případ nakonec zametl pod
koberec.

Před čtyřmi roky se Žák také nachomýtl k politice, když kandidoval v senátních volbách v českokrumlovském obvodu. „Zajímalo mě celé to prostředí a
jak funguje předvolební kampaň. Měl
jsem tenkrát psát thriller na pozadí politiky a chtěl jsem si to prožít. Neměl
jsem žádné větší ambice a byla to dobrá
zkušenost. Zjistil jsem totiž, co nechci
dělat. Skončil jsem sice čtvrtý, což nebylo špatné, ale šance na zvolení byla mizivá,“ podotýká.
V posledních letech je jeho tvůrčí prioritou dětská literatura. Po velmi úspěšném prvním dílu původně trilogie s názvem Tromby o chlapci Edwinu Lindovi vydal na začátku letošního roku druhé pokračování pojmenované Žeberův
odkaz. Ten se prakticky ihned po vydání stal bestsellerem.
„Od začátku jsem cítil, že je to silný
příběh. V prvním dílu jsem použil motiv
šikany, který dobře znám jako učitel. Cítil jsem, že je třeba na takový problém
upozornit, nejlépe knihou reflektující mé
zkušenosti,“ vysvětluje Žák s tím, že o nápady nouzi nemá. „Během epidemie koronaviru jsem dokonce rozšířil trilogii o
Edwinovi na pentalogii. Pátý díl už mám
napsaný. Rozpracovaných věcí mám teď
plný šuplík. Doufám, že se k nim po padesátce vrátím a dotáhnu je,“ věří.
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Myslivci budou muset fotit
úlovky na mobilmí telefony
Dokončení ze str. 3

„Jak to budeme řešit, se teprve ukáže.
Když uloví někdo s tlačítkovým telefonem, bude muset zavolat někomu, kdo
by mu to přijel vyfotit. Podrobnosti budeme znát, až se k novele budou schvalovat vyhlášky,“ přidává Zumr.
Podle Romana Urbance ze společnosti Agrowald z Rožmberka nad Vltavou,
která se myslivostí zabývá, si budou muset režim fungování nastavit jednotlivé
spolky. Myslivecký hospodář nebo někdo pověřený bude muset technologicky méně zdatné kolegy zaškolit nebo
jim pomáhat. „Elektronická dokumentace může být pro starší myslivce oříšek,
ale doba jde dál, s tím se nedá nic dělat.
Donášet uříznuté slechy nebo nohy je z
veterinárního a hygienického hlediska
složité a neodpovídá to 21. století,“
míní Urbanec.
Podle současných zákonů musí mys-

livci jednou měsíčně odevzdávat papírové hlášení o lovu. „Oproti tomu bude
aplikace v telefonu a elektronická evidence administrativně jednodušší, levnější a
prakticky stále aktuální,“ konstatuje ministr zemědělství Miroslav Toman. Novela nyní poputuje do sněmovny.
Systém evidence myslivosti má také
shromažďovat informace o škodách způsobených zvěří, které bude státní správa
vyhodnocovat a popřípadě zasáhne do
mysliveckého hospodaření. Může například nařídit zvýšení lovu, když bude les
nadměrně poškozený. Pokud nebudou
myslivecké spolky plány plnit, hrozí
jim pokuta až 200 tisíc korun.
„Novela prospěje v tom, že by časem
mělo dojít k souznění vlastníků ploch s
myslivci, stav zvěře by měl být úměrný
životnímu prostředí a mělo by se efektivněji bránit škodám na lesním i zemědělském majetku,“ věří Václav Zumr.
Oproti novele z loňského podzimu

Jihočeské myslivce čekají změny
v evidenci.
FOTO | MAFRA
vidí myslivci výhodu také v tom, že plánování lovu nepadne na rozpočty obcí.
Vycházelo by z pětiletých posudků pro
každou honitbu zvlášť. Podle propočtu
ministerstva zemědělství by si takový

proces vyžádal při 5 700 honitbách v
Česku přes 1,7 miliardy. Podle ministerské novely však bude skutečný stav lesa
zjišťovat Ústav pro hospodářskou úpravu lesů spadající pod stát.
„Teď už musíme jen doufat, aby odborně a relativně slušně zpracovanou
novelu poslanci nepřetvořili v nedokonalý polotovar. Někdo chce tlačit na snížení minimální výměry honitby z pěti
set hektarů na půlku, což by vedlo ke
zhroucení státní správy myslivosti na
pověřených obcích,“ tuší Urbanec.
S požadavkem na snížení výměry,
která v novele zatím není, mají přijít nevládní organizace při druhém sněmovním čtení. „Při českém způsobu hospodaření je snižování výměry honiteb nelogické. Zvěř má větší nároky než žít na
tak malé ploše, je třeba uvážit velkoplošné hospodaření našeho zemědělství,“
vysvětluje Václav Falada, předseda
Okresního mysliveckého spolku Tábor.
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KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

OPLATKY čokoládové
146 g

ESÍČKA
220 g

OPLATKY citrónové

KOKA

DERBY

180 g

220 g

146 g

OPLATKY nugátové
146 g

VĚNEČKY kakaové

VĚNEČKY žloutkové

OPLATKY lískooříškové
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150 g

150 g

FLORENTA čokoládová
CLUB
140 g
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ČÍSLA
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Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat
max. 1 odměnu denně.
Akce platí od 1. 6. 2020 do 31. 7. 2020 ve vybraných prodejnách sítě COOP.
Dostupnost zobrazeného zboží z nabídky se může na jednotlivých
prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz
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Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní
kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru:
COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.:
COOP 01062020 12345)

TE

Více na: www.coopmobil.cz

150 g

UJ

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

112 g

SI

FLORENTA mandlonugátová
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112 g
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Česká republika

Miluju staré herečky a vrásky.
Už se těším na své zralejší já
Hrát pod širým nebem bývá podle herečky Veroniky
Khek Kubařové pořádně dobrodružné. „Vdechnete
brouka, narazí vám do čela můra a do toho si nahlas
zívne divák,“ směje se vítězka StarDance a hvězda
Letních shakespearovských slavností.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ve stejnojmených filmech už byla
ženou v pokušení, ženou v běhu nebo
princeznou Romarýnkou v Nejkrásnější
pohádce. K tomu Veronika Khek Kubařová patří do party z Dejvického divadla a Češi si ji zamilovali jako tanečnici
a následně i vítězku StarDance. Na co
sáhne, to se daří. Teď ji čeká letní hraní
a vůbec jí nevadí, že stejně jako spousta
lidí nevytáhne paty z Česka. „Užívám si
léto, které jsem naposledy prožila jako
malá,“ říká.
Letos se při Letních shakespearovských slavnostech opět objevujete na
jevištích jako Ofélie. Dříve jste přiznala, že je to psychicky náročná postava, tak si říkám, jestli se vám po roce
do něčeho takového vůbec chce?
Dokonce je to tak, že hraju nejen Ofélii
v české verzi, ale ještě také Desdemonu
na slovenských shakespearovských
slavnostech. Takže mě čekají za sebou
tyhle dvě pěkně náročné krásky a musím říct, že cítím, že mě to vyčerpá zase
na dlouhou dobu. Je to výlet někam dál,
než kam se člověk běžně pouští. Je to
velké psychické rozpětí, a to vše navíc
ve verších. Není to tak, že bych se netěšila. Kdepak, to já se těším moc a moc
si toho vážím. Ale sbírám na to síly.
Patříte k herečkám, kterým nedělá
problém zanechat po odehraném
představení postavu na jevišti,
nebo ji ze sebe dostáváte hůře?
Ono se to střídá. Trošku to záleží na mé
kondici, náladě nebo na tom, jak reagovali diváci. Například když jsem před
lety hrála na jiné scéně Julii, stalo se, že
někdo z diváků si strašně nahlas zívnul
zrovna před tím, než jsem se na jevišti
probodla dýkou. Ještě dvě hodiny po
představení jsem pak řešila, co jsem
udělala špatně. Mé ego to nedokázalo
vstřebat, pořád jsem si říkala: To jsem
teda hrála opravdu příšerně, když chudák pán skoro usnul a málem spadl z balkónu! (smích) Tím chci říct, že někdy
záleží, jaký herecký pocit si z představení odnesu. Někdy ze mě role spadne

sama od sebe a někdy jí musím trošku
pomoct.
Shakespeare je autor, ke kterému si
herci často hledají cestu pomalu,
byť se s tímto jménem setkávají už
od školy. Jak to bylo u vás?
Mám v uvozovkách na kontě už docela
dost Shakespearových her, první přišla
dokonce ještě na škole v Boleslavi. Tehdy jsem hrála Hermii ve Snu noci svatojánské. Ze začátku jsem k němu přistupovala tak trochu lehkovážně s tím, že
je to autor jako každý jiný. Jeho hry
jsou sice skvělé a geniální, ale herectví
se zase tak moc nemění. Říkala jsem
si, že když jsem herečka, musím
dobře odvést každou práci, ať jsou
hry ve verších, nebo v próze. Je
ale pravda, že Shakespeare dokáže člověka hrozně snadno vytrestat, když si nedává pozor na
technickou stránku – čímž myslím specifickou mluvu a zmiňované verše. Je na to opravdu potřeba zkušenost a trošku
jiný přístup i k tomu, aby vše
člověk dobře spojil s prožitkem.
Nesmíte to podcenit ani přecenit.
Mám pocit, že poprvé se mi to
začalo dařit až s Desdemonou. Do té doby jsem se
se Shakespearem trochu prala. S Julií se
mi to spíš nepovedlo. Člověk
v tomhle opravdu musí dozrát.

doba, kdy se začnou slétat brouci. A jelikož je jeviště široko daleko jediný intenzivně osvětlený prostor, soustřeďují se
všichni právě tam. Takže třeba mluvíte
a vdechnete brouka, narazí vám do čela
můra, nebo před vámi leze kolegovi po
kabátě ohromný černý brouk a vy nevíte, jestli mu ho dát dolů, nebo ne. Jeden
takový brouk mě potrápil, když jsem
jako Desdemona zůstala poměrně dlouho mrtvá na jevišti a celou dobu po mě
lezl. Na druhou stranu se mi vlastně
líbí, jak je tohle hraní nekompromisní.
Tohle všechno je v podstatě bonus, který si my i diváci odnášíme.
Před lety vás do širšího povědomí
diváků dostaly mimo

jiné role princezen. Tyhle postavy si
prý mimořádně užíváte.
Je to tak, miluju kostýmy a pořád v sobě
někde mám tu malou Verunku, která nosila babiččiny lodičky a navlíkala si punčocháče na hlavu, aby měla jakože dlouhé vlasy. Toho se pořád nemůžu zbavit,
ale vlastně mě to baví.
V jednom asi rok starém rozhovoru
jste zmínila, že už se pozvolna připravujete na herecký posun od princezen ke královnám. Není na to ještě trochu brzy?
Počkejte, neblázněte, mně je třiatřicet!
(smích) Na dálku, když člověk stojí na
jevišti, tak by se to možná ještě chvíli
dalo, ale nablízko i na kameru ty vrásky
už úplně neschovám. Není na tom nic
špatného. Říkám to jako milovnice starých žen s vráskami a starých hereček.
Jejich krása mě fascinuje a přijde mi
jako hrozná škoda všechno to vyhlazování, ke kterému se dnes
dámy uchylují. Ta moudrost v
nich zapsaná mi totiž opravdu
připadá okouzlující a odzbrojující. Nechci se z vrásek hroutit a vlastně se na
to své zralejší já těším.
Otevírají se tím nové kategorie v životě, ale i v herectví, protože se vám nabízí nové barevné spektrum postav matek, královen a žen, které mají nějakou vnitřní sílu
opřenou o zkušenost.

Jestli za tenhle
váš pocit z Julie
nemůže spíš ten zívající pán.
Jednak zívající pán a jednak kritika, která tehdy vyšla s titulkem: Šup a pích a je
to! (smích)
Technická stránka, kterou jste zmínila, dostává v případě jeviště pod
širým nebem zcela jiný rozměr. Jedno brněnské představení jste prý dokonce museli odpískat uprostřed
hry, protože pršelo tak silně, že jste
se s kolegy ani neslyšeli.
Ano, hraní venku má spoustu vtipných
okolností. Zajímavé je to třeba, když se
začne stmívat, protože to je přesně

FOTO | PETR KOZLÍK, MAFRA
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VERONIKA KHEK KUBAŘOVÁ
Narodila se 1. června 1987 v Rakovníku.
Jejím prvním filmem byli Rafťáci v roce 2006. Mezi nejznámější filmy, v nichž hrála,
patří Ženy v běhu, Ženy v pokušení, Můj vysvlečenej deník, Lidice a naposledy Modelář.
■ Režiséři ji rádi obsazují do pohádek jako princeznu. Objevila se třeba v pohádce
Nejkrásnější hádanka (na snímku z roku 2007 s Ladislavem Potměšilem) nebo Duch
nad zlato.
■ Pět let už je členkou souboru
Dejvického divadla.
■ Stala se vítězkou 10. řady
taneční soutěže StarDance
...když hvězdy tančí v roce
2019, kde tvořila pár
s tanečníkem Dominikem
Vodičkou.
■ Jejím manželem je divadelní
režisér Pavel Khek (41).
■
■

Novou komnatu jste svým způsobem
otevřela loni úspěšnou účastí ve StarDance. Zaujal mě váš výrok, že kdyby takhle nabídka přišla o rok dříve,
tak byste po psychické stránce nejspíš neustála trému. To mi jako herečka budete muset vysvětlit.
Myslím, že to souviselo spíš s mým tehdejším osobním obdobím. Něco jsem
tehdy řešila, bylo toho hodně a nebyla
jsem nastavená na takhle velký tlak. Nedokážu si představit, že bych to v té
době zvládla, ale možná se podceňuju.
Tenhle pořad totiž z člověka dokáže vymáčknout netušené věci. Nakonec ale
načasování sedlo naprosto krásně.
Změnila vás tahle show nějak? A teď
nemyslím po taneční stránce, ale
jako osobnost.
Stoprocentně. Zažila jsem a překvapilo
mě tolik věcí – včetně toho, jak mě mé
tělo fyzicky podrželo. Úžasná byla také
vlna v drtivé většině pozitivní zpětné
vazby, která byla až hmatatelná. To je
něco, co my herci tolik nezažíváme,
takhle intenzivní reakce. Moc si vážím,
že jsme tohle mohli s Dominikem zažít,
protože to bylo o nás jako o dvojici, ne
až tak o mně.
Po filmu Ženy v běhu jste přiznala, že
jakmile skončilo natáčení, běhat už
jste nešla. Dopadlo to s tancem lépe?
Naštěstí ano. S běháním je to u mě špatné odjakživa. Můj manžel se ještě pořád
snaží mě k tomu nějak motivovat, ale zatím bez úspěchu. Teď jsme zrovna byli
na tenise, kde mi dával lekci, takže s jinými sporty to tak beznadějné není. Na
běhu mě deptá, že to celé trvá tak dlouho
a člověk se u toho pořád strašně rychle
hýbe. Když jsem v přírodě, ráda se po ní
dívám a chytám její pomalé tempo. Běh
mi zkrátka přijde nějaký moc zběsilý.
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(smích) Tanec je něco jiného. Ten mi zůstal a mám ho fakt ráda. Už nám dokonce začínají chodit nabídky na předtančení v další plesové sezoně, z čehož mám
obrovskou radost, protože to znamená,
že se zase pustíme do tréninků. V koroně jsem navíc začala aplikovat jednu
věc, kterou jsem naposledy dělala jako
malá, a sice že jsem si začala tancovat
doma sama pro sebe. Trsala jsem si jen
tak pro radost na písničky z osmdesátek
a devadesátek a bylo to úžasné.
Nepočítáme-li tanec, chápu to
správně, že pokud jde o sport, je
tím hlavním iniciátorem váš muž?
To hodně. Až teď zpětně mi dochází, že
dokud jsme byly se sestrou malé, rodiče
nás hodně vedli k rekreačnímu pohybu.
Tím myslím kolo, lyže a tak dále. Základy jsme od nich měly dost intenzivní,
ale neměly jsme nikdy jeden hlavní
sport, kterému bychom se aktivněji věnovaly. To má v sobě zase můj manžel.
Myslím, že je to fajn, když můžete
v páru podnikat různé společné aktivity.
Je pravda, že většinou je iniciátor on,
ale teď nedávno naopak kvůli mně začal
tancovat. Je úžasný v tom, že ačkoli je
to bývalý hokejista, tak se vydal na cestu k volnému tanci, což je pro něj naprosto nový typ pohybu. Po první hodině byl celý splavený a musel s překvapením uznat, že je to docela náročné.
Jak vlastně zatím probíhá vaše léto
v porovnání s předchozími roky? Poznamenala ho koronavirová opatrnost?
Pravda je, že jsme zrušili naplánovanou
dovolenou a zůstali jsme v Česku, protože jsme se trochu báli cestovat. Měli
jsme ale před pár dny takový záchvat,
protože všichni naší známí a kamarádi
průběžně zveřejňují fotky od moře, takže
jsme měli nutkání vyrazit také. Po chvíli
moje tělo ale udělalo takovou zvláštní reakci, jako by mi říkalo: „Co blázníš?
Vždyť je ti tady tak strašně dobře, tak
proč budeš něco takového podnikat?
Abys mohla mít také pěknou fotku od
moře?“ Takže jsme si řekli, že zůstaneme a užíváme si české léto, které jsem naposledy prožila snad jako malá. A musím říct, že je to zatím parádní změna.

BALENÍ

osoba/den

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

59,90

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

ilustrační foto

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

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
MAX.

FOTO | ARCHIV MAFRA

9,90
13,90�

PŘI
KOUPI
1 KS
1 bod
navíc

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

28%

49,90
89,90�

1 ks 6,24 Kč

63/70PD

44%

LAMBRUSCO
EMILIA
bílé,
červené,
růžové
0,75 l

1PD = 3,16/2,84 Kč

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

1 l 53,20 Kč

199,299,-�

33%

39,90
69,90�

42%

OKURKA
SALÁTOVÁ
1 ks
PAPRIKA
BÍLÁ
volná
1 kg

27,90
39,90�

30%

9,90
14,90�

33%

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

Okouzlující Rab,
staré město.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gottwald? Palmy i Stalin

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

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

Hácha v brdských lesích

Zápotockého zámeček

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

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

CHIV MAFRA A REPRO iDNES.cz

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

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

INZERCE

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

ZÁBLESK
HISTORIE

Zdeněk
Smetana

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

Pohádky z mechu a kapradí

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 37 %
SELVO 41000

79 900 Kč

49 990 Kč

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

Štaflík a Špagetka

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

AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY s.r.o.,
Pamětice 17,
tel.: 608 100 717, 380 427 000

Písek

ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o.,
Pražská 484,
tel.: 382 271 693, 731 441 904

Strakonice (ul. Volyňská)

Milisterfer s.r.o.,
Radošovice 146,
tel.: 383 324 405, 777 993 399

Soběslav

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

Další nejbližší prodejny: České

Budějovice 2x,
Plzeň 2x, Vlašim, Praha a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

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

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

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

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

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

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

„

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

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

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

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

MODERÁTOR PAVEL ŠTRUNC

„Adrenalin při živém
vysílání mě baví“

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

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

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

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

Moderátor Pavel Štrunc.
FOTO | CNN PRIMA NEWS

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

INZERCE

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

Personalistika, HR
Benefitní specialista

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Specialista odměňování

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Personální konzultant/ka s velkým "P"

PS P Mac hinery
s.r.o.

Řemesla, výroba

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

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

tP h

28 000 50 000 Kč /

ě í

Reality
Projektant silnic/mostů

50 000 - 99 999 Kč / měsíc

Mistr výroby

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Stavební mistr

20 000 - 40 000 Kč / měsíc

Mistr výroby

30 000 - 32 000 Kč / měsíc

Stavbyvedoucí v žárotechnice

30 000 - 49 900 Kč / měsíc

Nástrojař

25 000 - 32 000 Kč / měsíc

Projektant pozemních staveb

30 000 - 60 000 Kč / měsíc

Obsluha strojů - šance pro každého !

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 1. srpna 2020
Nova

Prima

Prima cool

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

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

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

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

Joj Family
SOBOTA 6.45 Noviny 7.30 Policisté v akci

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

NEDĚLE 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.10 Krimi

6.35 Noviny 7.20 Policisté v akci 8.20 Policisté
v akci 9.25 Soudní síň – cz 10.15 Soudní síň – cz
11.10 Dnes v jednom domě (5) 13.00 Chlapci
a chlapi (4) 14.25 Svět nic neví 16.55 Na chalupě
17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.25 Všechno, co mám
rád 0.10 Záchranáři v akci 0.45 Záchranáři v akci

PONDĚLÍ 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Krimi
6.35 Noviny 7.20 Soudní síň – nové případy 8.30
Soudní síň 9.35 Soudní síň 10.35 Policisté v akci
11.35 Extrémní případy 12.55 Jsem máma II (17)
13.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 18.00 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Svět nic
neví 22.40 Ochránci 23.35 Policisté v akci

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ SCI-FI

INZERCE

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

PLOTY

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

SOBOTA | 14:15

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

ÚTERÝ 8.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

11.50 Extrémní případy 13.05 Jsem máma II (18)
14.00 Ochránci 14.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Stíhán a podezřelý 22.05 Ochránci
23.00 Soudní síň – cz 23.55 Policisté v akci

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

ČTVRTEK 10.45 Policisté v akci 11.45 Extrémní

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ČÍSLO 322

neděle 2. srpna 2020
ČT1
6.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pondělí 3. srpna 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

úterý 4. srpna 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

středa 5. srpna 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

čtvrtek 6. srpna 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pátek 7. srpna 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NÁŠ REGION

KOMERČNÍ PREZENTACE HNUTÍ ANO 2011

„Náš kraj potřebuje, aby jeho
politici táhli za jeden provaz“
Kandidát na jihočeského
hejtmana za hnutí ANO
František Konečný má
zkušeností z komunální
politiky na rozdávání.
Pět let byl náměstkem
primátora, zastával také
roli krajského radního.
Poznal, kolik energie stojí prosadit projekty pro lidi, které umožnily Českobudějovickým lépe cestovat a parkovat,
i jak chutná odvrácená strana komunální politiky. To mu ale chuť pracovat pro
druhé nevzalo. Právě naopak. František
Konečný je jedničkou na kandidátce
hnutí ANO do krajských voleb, do
nichž jde se svým celoživotním krédem: „Vždy zůstat slušným člověkem“.
Preferujete slušnost. Proč? Chybí
nám?
Ano, vytrácí se nám z každodenního života, z médií i z politiky, včetně té komunální. Proto jsem i při představování
kandidátů do voleb zdůraznil jako naši
prioritu, že jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo to s Jihočeským krajem myslí upřímně. A vyzval jsem zástupce politických stran, abychom odložili zbytečné sváry a zaměřili se společně na zvládnutí současné situace a pomoc Jihočechům, jichž se dopady koronavirové krize dotýkají a ještě dotknou
nejvíce. Nabízíme podanou ruku, musíme táhnout za jeden provaz, a ne ztrácet
sílu zbytečnými půtkami.
To vidíte současný stav tak černě?
Ne černě, ne černobíle, ale realisticky.
Každý Jihočech je rád, jak se nám na
jihu daří medicínsky i logisticky zvládat první atak koronaviru. Za to si zaslouží krizový štáb kraje, hygienici, záchranka, lékaři a nemocnice, hasiči, policisté a nakonec i desetitisíce Jihočechů, kteří se chovali a chovají ohleduplně, obrovský dík. Bezezbytku. Ale i po
uvolnění vidíme, že virus bude dál zasahovat do našich životů. A že už není
možné znovu vypnout ekonomiku. Dostáváme se tak do souběhu negativních
faktorů, kdy onemocnění neustupuje,
naopak může být umocněno nástupem
chřipkové epidemie, a přitom musíme
udržet chod kraje a řešit evidentní ekonomické dopady na občany, živnostníky a firmy. Hodně už pamatuji a velmi
dobře si jako praktik vzpomínám, jak

„Vyrůstal jsem na jihočeském venkově a krajinu a lidi tady mám moc rád,“ říká František Konečný.
nám trvalo po krizi 2008 až 2009, na
rozdíl od okolních států, zbytečně dlouho, než se ekonomika z následků vzpamatovala. A bylo to dáno nejasnou politikou tehdejší vlády. A teď i na úrovni
kraje a jeho rozpočtu stojíme před otázkou, kde musíme šetřit, abychom mohli
pomoci tam, kde to nejvíce hoří. Ty peníze prostě budou chybět jinde. A proto,
když vyzývám ke slušnosti a spolupráci, mám na mysli především nastavení
pozitivního investičního prostředí, pochopení závažnosti situace a dobrou
vůli to společně zvládnout napříč jihočeskými politickými subjekty a občanskou společností obecně.
Počítáte s tímto „souběhem“ i ve
svém volebním programu?
Určitě. Jihočeské ANO podrobilo svůj
regionální volební program diskusi členské základny, protože co potřebujeme
nejvíc, to je zpětná vazba. Potřebujeme
vědět od lidí z nejrůznějších míst kraje,
co je v jejich obci trápí, co potřebují
řešit a s čím může kraj pomoci. Podobně jsme přistupovali i ke tvorbě naší

František Konečný
Narodil se 2. listopadu 1957,
v mládí žil v Pohoří u Kardašovy
Řečice, nyní bydlí v Českých
Budějovicích – Suchém Vrbném.
■ Vystudoval Stavební fakultu
ČVUT v Praze, získal i doktorát.
■ Je soudním znalcem v oboru
ekonomika, ceny a odhady
nemovitostí. Přednáší stavební
právo a legislativu na VŠTE
v Českých Budějovicích.
■ Je zastupitel na kraji i v Českých
Budějovicích, v letech 2014 až
2019 byl náměstkem primátora.
■ Má rád jihočeskou přírodu,
chození po horách, country
a dechovku.
■ Je ženatý, má pět dětí, šest
vnoučat, na dálku Koneční
adoptovali děvčátko v Keni.
■

FOTO | HNUTÍ ANO 2011

kandidátky. Snažili jsme se o to, aby na
ní byli zastoupeni slušní, odpovědní
lidé všech okresů a nejrůznějších profesí, ne dvacet lékařů, dvacet starostů
a dvacet učitelů, byť jsou to samozřejmě
úctyhodné a záslužné profese. Ale kraj
tu musí být pro všech 640 tisíc svých občanů, Adamovem počínaje a Županovicemi konče.
S jakými cíli jdete do voleb?
Co si budeme povídat, volby jsou souboj a my ho chceme vyhrát. To chce každý. Ale my do něj jdeme s vědomím, že
je to jen jeden, sice důležitý, ale jen jeden krok. A že se sebelepším volebním
výsledkem sami nic nezmůžete, nemáte-li se o koho opřít, tu zkušenost už
také máme. Proto je naším přáním, ať už
voliči rozdají karty jakkoli, aby Jihočeský kraj řídila parta, která ví, co je to odpovědnost, a která táhne za jeden provaz, ne sobci, kteří se podrazí při první
příležitosti. Proto tak voláme po slušnosti a kultivaci politického prostředí.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011

RODINA A ZDRAVÍ
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Jižní Čechy: ráj pro rodiny

Kam vyrazit na netradiční výlet s celou rodinou? Kde se zabaví děti i jejich rodiče? Nejen
o tom se dočtete v této speciální příloze týdeníku 5plus2. Na dalších stránkách přinášíme
také rozhovor s nutriční terapeutkou nebo program oblíbeného Lipno Sport Festu.

Nadační fond
Jihočeské naděje
Martina Kuby

inzerce

Nadační fond Jihočeské naděje Martina Kuby se zaměřuje
na podporu mladých talentovaných dětí studentů, ale
letos na jaře byl nadějí pro spoustu jihočeských seniorů.
z našich firem a hlavně ze společnosti OIG Power,
kterou jsme vybudovali na jihu Čech s kolegy vlastně z garáže. Firma nám roste a to nám umožňuje
podporu pro mladé studenty každý rok zvyšovat.
V loňském roce už jsme rozdělili víc než 700 tis korun mezi desítky dětí.

Nadace na podporu mladých
nadaných jihočechů
Rozvoj mimořádně nadaných dětí nese dnes často
velkou finanční zátěž pro rodiče, říká Martin Kuba,
jihočeský podnikatel, lékař a zakladatel nadačního
fondu. Ať už se jedná o sportovní tréninky a vybavení, umělecké školy nebo o stáže a zahraniční kurzy. To vše je dnes velmi náročné. Proto se snažíme
pomáhat, aby v našem kraji mohly vyrůstat jihočeské naděje. Věřím, že o úspěchu našeho kraje budou
za pár let rozhodovat právě oni.
Jihočeské naděje podporuje hlavně
jihočeská firma OIG Power
Nejsme fondem, který by čerpal nějaké veřejné
peníze nebo je dostával ze státních a polostátních
firem. Naprostou většinu peněz do fondu dáváme

V době nouzového stavu krize byl ale Váš fond
vidět spíš v souvislosti s péčí o seniory
Ano, jako lékaři, který sloužil dlouho na ARU a záchranné službě v Českých Budějovicích mi bylo
jasné, že senioři budou nejvíc ohroženou skupinou.
Tak jsme s kolegy a kamarády z fondu v podstatě
hned v prvních dnech zorganizovali rozvoz nákupů
seniorům na Českobudějovicku. Číslo našeho fondu bylo dokonce první, které se objevilo na liště ČT
24 a tak nám první dny volali desítky seniorů z celé
republiky. Některé dny jsme s našimi dobrovolníky
rozváželi také 50 nákupů. Za celou dobu nouzového stavu jsme jich rozvezli víc než 1700. Byla to
obrovská zkušenost a velké poděkování patří všem
dobrovolníkům a partnerům našeho fondu, bez
kterých by to nikdy nešlo.
Vedle nákupů fond také distribuovat
zdarma desinfekci pro seniory
Štvalo nás jak v jednu chvíli nebyla v postatě nikde
k sehnání nebo se prodávala za nesmyslné ceny.
Tak jsme se prostě rozhodli, že ji necháme v lékárně
vyrobit, nakoupíme a budeme seniorům rozvážet.

Největší problém tehdy byl sehnat plastové lahvičky. Jak se na tom každý snažil vydělat, tak byly
na trhu téměř nedostupné. Nakonec se nám to ale
povedlo a rozvezli jsme s kolegy po celém kraji víc
než 6 tisíc lahviček s desinfekcí.
Jste lékař a stál jste u organizace studie promořenosti v jihočeských okresech Písek a Strakonice, která ukázala větší procenta než ta republiková. Jak se teď díváte na vývoj pandemie
a nárůst pozitivních případů v naší republice.
Je vidět, že situaci nejde zlehčovat. Jako lékaře mě
štve, že se ta diskuze hodně politizuje a mluví o ní
lidé bez jakýchkoli medicínských znalostí. Je třeba
abychom dokázali opravdu rychle a správně testovat v místech, kde se infekce začne šířit. Bez toho
nejde šíření zastavit. Na to je třeba fungující systémy a správné testy. Proto, že jsme na jihu Čech použili ty přesné odhalili jsme i lidi, kteří to onemocnění
prodělali v podstatě bez příznaků. Právě to, jak budou nastavené tyto systémy, rozhodne o tom, jak
to zvládneme.
Co chystá nadační fond na léto
Připravili jsme velkou akci na srpen, kdy chceme
vyrazit s fondem do jihočeských měst a obcí abychom si společně užili léta a podpořili další mladé
jihočeské talenty. Víc o celém nápadu najdou lidé
u mě na Facebooku nebo na stránkách našeho fondu www.jihoceskenadeje.cz.
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Kam vyrazit v létě s rodinou?
Netradiční výlety, zábava pro děti i jejich rodiče.
Týdeník 5plus2 přináší tipy na zajímavá místa, kde
můžete s rodinou trávit aktivní léto na jihu Čech.
REDAKTOŘI 5PLUS2
JIŽNÍ ČECHY | Nebaví vás trávit dovolenou jen na jednom místě? Máte rádi
aktivní vyžití? Právě pro vás připravil
týdeník 5plus2 speciální tipy, co podniknout s celou rodinou v Jihočeském kraji
v nadcházejících týdnech.

Ferrata u Hluboké
Je to absolutní novinka letošního léta.
Za ferratami už nemusíte do Itálie nebo
Rakouska. Od června máte jednu pár kilometrů od Hluboké nad Vltavou. A navíc je vhodná i pro děti. Dostanete se
k ní na člunu po řece nebo na kole, když
odbočíte z cyklostezky vedoucí do Purkarce. „Ferrata je skvělá svým umístěním. Řeka jí dodává výjimečnou atmosféru. Lezete krásný traverz nad vodou,
využíváte skálu i ocelové stupy. Pohybujete se pět až šest metrů nad hladinou
INZERCE

i těsně nad ní. Jsou tam pěkné převisy,“
líčí zážitek z lezení Tomáš Petřík ze
Sportovně relaxačního areálu Hluboká,
který si cestu vyzkoušel.
Člun pro šest lidí i ferratový set nutný
pro bezpečné zdolání vyznačené trasy
si můžete půjčit ve Sportovně relaxačním areálu v Hluboké nad Vltavou. Na
loď nepotřebujete žádné zkoušky, stačí
krátké zaškolení a věk nad 18 let. Cestu,
při níž projedete i plavební komorou
v Hluboké, si můžete zpestřit zastávkou
s výstupem na skálu Baba, která se tyčí
nad řekou. Člun necháte u mola. Pak doplujete k cestě vytyčené lany a železnými stupy na skalách na levém břehu. Na
jejím začátku je také molo pro bezpečný výstup z lodi.
Ferratu s obtížností B zvládnou i děti
starší 12 let. Výlet si můžete prodloužit
ke zřícenině Karlův hrádek nebo až do
Purkarce, kde je muzeum voroplavby.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 20

Ferrata u Hluboké nad Vltavou má obtížnost B. Zvládnou ji tak i děti od dvanácti let.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
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Kam vyrazit v létě s rodinou?
Česká Kanada
Tahle oblast si získává stále více příznivců. Aby ne, vždy nabízí spoustu lákadel pro fanoušky cyklistiky i pěších výletů. Putování Českou Kanadou můžete
zahájit ve Slavonicích. Tomuhle městečku se přezdívá renesanční brána do České Kanady nebo malá Telč. Při procházce tímto malebným místem byste neměli vynechat návštěvu městské věže. Po
zdolání 144 kamenných a 32 dřevěných
schodů se vám naskytne výhled na obě
náměstí v centru.
Velkým zážitkem je návštěva slavonického podzemí. Systém chodeb v minulosti sloužil především k odvádění
podzemní vody. Chodby jsou v průměru vysoké 1,5 metru a široké přes půl
metru. Není to tedy nic pro klaustrofobiky. Navštívit ho můžete v letních měsících. Abyste se neušpinili, dostanete na
netradiční procházku i speciální oblečení, holinky i baterku.
Slavonice protíná také dálková cyklotrasa EuroVelo 13 neboli Stezka železné opony. Měří bezmála 10 tisíc kilometrů. Ze Slavonic si můžete udělat cyklovýlet směrem ke Starému Městu pod
Landštejnem. Hned po prvním kilometru narazíte na Pevnostní areál Slavonice. Najdete zde zachovalé řopíky, které
vznikly v letech 1935 až 1938 jako součást obranné pevnostní linie. Stezka se
13 zastaveními je celoročně přístupná.
S průvodcem na ni můžete vyrazit od
května do září.
Cyklotrasa EV13 má spoustu odboček na jiné stezky. Ve Starém Městě
pod Landštejnem proto využijte odbočku ke hradu Landštejn. Mohutná zřícenina patří k hlavním dominantám České
Kanady. Hrad je otevřený od dubna do
října každý den kromě pondělí.
Od Landštejna pokračujte po cyklostezce č. 32 k Nové Bystřici. Cestou narazíte na barokní kostel Nejsvětější Trojice ve starobylé osadě Klášter. Po pěti kilometrech dojedete do Nové Bystřice,

V Roseči na Jindřichohradecku si děti užijí hledání cesty v kukuřičném poli.
která má vedle úzkokolejky jedno nové
velké turistické lákadlo – Muzeum veteránů v bývalé textilce.
V České Kanadě byste neměli vynechat ani rozhlednu U Jakuba poblíž Kunžaku, kde se děti mohou vyřádit v okolním areálu lesních her. Cílem výletu je
zde často také oblíbený kamenný útvar
zvaný Ďáblova prdel. Auto můžete nechat na nedalekém parkovišti u Valtínovského mlýna.

Bludiště i labyrint
Na Jindřichohradecku máte hned dvě
možnosti, jak si užít den s rodinou a přitom si otestovat orientační smysly.
V Dolní Pěně můžete hledat cestu v největším keřovém labyrintu ve střední Evropě zvaném Obludiště. Tvoří ho 12 ti-

síc keřů habru a vedou v něm tři kilometry uliček. Správnou cestu by měl najít
každý, a i kdyby někdo zoufale bloudil,
na vstupence je krizové telefonní číslo.
U labyrintu zaparkujete, je zde i kiosek
a dětské hřiště. Do konce prázdnin můžete bloudit denně od 9 do 19 hodin. Dospělý zaplatí 110, děti do 145 centimetrů 60 korun. Do tří let je vstup zdarma.
V Roseči pak mají na poli kukuřičné
bludiště. Projít si ho může kdokoli, ale
kdo je vyšší než porost, má výhodu. Po
cestě mohou návštěvníci zodpovědět 16
otázek a tím soutěžit o ceny. Na místě
stojí i slámový hrad, příchozí si mohou
zaskákat na trampolínách nebo se zchladit v bazénu s vlastní písečnou pláží. Připraveno je i občerstvení. Otevřeno mají
každý den od 10 do 18 hodin, základní
vstupné je 100 korun.

FOTO | DAVID PELTÁN, MAFRA

Zeměráj
Zážitkový park Zeměráj leží u obce Kovářov na Písecku, na pomezí jižních
a středních Čech. Na devíti hektarech
přírodního prostředí poznáte, jak vypadal život venkovanů ve středověku. A to
aktivní formou, protože po celém areálu
je umístěno na sto herních prvků, u kterých zažijete dobrodružství a zapojíte
hlavu. K prozkoumání jsou tu raně středověká obydlí se zahradami. Zaměstnanci, kteří simulují tehdejší obyvatele, vše
ochotně ukážou. Můžete si vyrobit i suvenýr. V Zeměráji navštívíte simulační
archeologické naleziště, vyzkoušíte si
stezku naboso, je tu i lukostřelnice nebo
dřevěné bludiště. Navštívit můžete místní hospodu. Do konce prázdnin je otevřeno každý den od 9.30 do 18.30 hodin.

INZERCE

Modrá pomněnka, z. s.

M. Horákové 1750, 370 05 České Budějovice, tel.: +420 720 666 663

Aby se Jihočechům dobře žilo, ale i umíralo (až přijde náš čas…)
• psychosociální pomoc a poradenství rodinám pečujícím
o nevyléčitelně nemocné, včetně návštěv v domácnostech,
v nemocnicích, v domovech pro seniory...

• pomoc rodičům dětí zemřelých v době kolem porodu
(tzv. perinatální úmrtí)

• doprovázení umírajících v posledních chvílích

• akreditovaný kurz „Psychosociální péče o nevyléčitelně
nemocné, jejich blízké a o pozůstalé“

• psychosociální péče o pozůstalé i přímo na místech tragických
neštěstí (spolupráce se složkami IZS)

• příprava výstavby zdravotně-sociálního zařízení včetně
lůžkového hospice v Českých Budějovicích (spolupráce s ČČK)

• pomoc při zařizování posledního rozloučení (i netradičního)
a následná péče o pozůstalé

Nabízíme odbornou, i hluboce lidskou pomoc.

www.modrapomnenka.cz
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Tipy na netradiční výlety
Slověnický mlýn

Děti se vyřádí na skluzavkách nebo
v dřevěných hradech. Právě dřevo je stěžejním materiálem rozsáhlého hřiště.
Všechny herní prvky odkazují na život
v lese a plní tak i výukovou funkci. Naučíte se například rozeznávat druhy stromů nebo stopy šumavských živočichů.
Do Království lesa se dostanete do konce září denně od 9.30 do 19 hodin. Vstupenka stojí 250 korun na osobu, 750 zaplatí rodina. Kromě dřevěného království a stezky v korunách můžete na Kramolíně vyjet na floutrejl, terénní cyklotrasu. Z vrchu sjedete třeba na vypůjčené koloběžce. Pokud by se vám nahoru nechtělo po svých, vyveze vás lanová dráha.

Prázdninovou zábavu pro celou rodinu
poskytuje i Slověnický mlýn u Lišova.
Centrum outdoorových sportů zde nabízí celou řadu aktivit. Svou zdatnost můžete ohodnotit ve vysokém lanovém parku, kde překonáte 21 překážek. Přestože jsou jeho součástí tři lanovkové
sjezdy, můžete si vybrat i Lanovkový
svět, kde se svezete jedenáctkrát, překonat budete muset jen šest překážek.
O adrenalinový zážitek nebudou ochuzeny děti, pro které je připraven nižší lanový park. Příchozí si vyzkouší i akvazorbing, při bumperballu se z nich stane
balon s nohama. Můžete si otestovat
mušku při střelbě z luku a foukačky
nebo uspořádat paintballovou bitvu.
Otevřeno je do konce srpna denně od 10
do 18 hodin. Ceník jednotlivých aktivit
naleznete na webu Centra outdoorových sportů.

Fotbalgolf pod zámkem

Centra s jeleny i vlky
Spatřit vlka jinde než na fotografiích je
vzácnost. V návštěvnickém centru Srní
na Šumavě však můžete po vyvýšené
lávce projít jejich výběhem. Další centrum pak je v Kvildě, tam vás provedou
naučným okruhem po výběhu s jeleny.
Každý týden v létě nabízejí obě místa
zážitkové programy pro rodiny. Hravou
formou se dozvědí o životě vlků, rysů
i jelenů. U obou center je navíc dětské
hřiště. Vstup je mimo speciální programy zdarma, zpoplatněno je jen parkování.

Rozhledna na Zadově
Netradiční výstup můžete zažít na šumavském Zadově, který se v zimě proměňuje v lyžařské centrum. I v létě si
však můžete návštěvu užít. A možná se
u ní zapotit. K bývalému skokanskému
můstku můžete vyjet ještě lanovkou. Pokud si však chcete užít výhled z útrob náINZERCE

Ve sportovním a relaxačním areálu na Hluboké si mohou nejen děti zaskákat na čtyřech nových trampolínách.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
jezdové věže, musíte zdolat 158 schodů
na vrchol. Ten je ve výšce 1 109 metrů
nad mořem. Na straně věže se nachází
horolezecká stěna, kterou je možné zdolat. Pokud by to někomu stále nestačilo,
může navštívit i oblíbený lanový park,
kde má na výběr hned ze tří různě obtížných tras. Na té nejsložitější musíte zdolat 25 překážek ve výšce dvanáct metrů
nad zemí. Park je otevřen přes prázdniny každý den od 9 do 18 hodin. Cena je
90, 190 a 270 korun podle výběru obtížnosti trasy. Na rozhlednu se dostanete za
50 korun, zlevněné vstupné je 30 korun.

Království lesa na Lipně
Na dobře známou Stezku korunami stromů upozorňuje rozhledna, která se tyčí
na vrchu Kramolín. Viditelná je už
z Lipna nad Vltavou. Co je však skryto
pod stromy, je Království lesa. Lesní
hřiště nabízí několik desítek atrakcí.
I zde můžete hledat cestu bludištěm, které tu je vytvořeno z malých rostoucích
stromků. Korunám se můžete přiblížit
skoky na velké trampolíně. Houpačky,
prolézačky a kolotoče doplňují překážky podobné těm v lanových parcích.

Kromě klasického golfového hřiště můžete v Hluboké nad Vltavou u Českých
Budějovic navštívit i další varianty, kdy
budete dostávat míček do jamky. Sportovně relaxační areál nabízí mimo jiné
i adventure minigolf. Celkem musíte
přesně nasměrovat míček holí do osmnácti jamek různé obtížnosti. Díky jednoduchým pravidlům a fyzické nenáročnosti je hra spíše zábavou než soutěžením. Prostor mezi hřišti zkrášlují vysazené stromky a rostliny, jsou tu i potůčky a jezírka. Do konce srpna můžete přijít každý den od 10 do 19 hodin. Základní vstupné je 160 korun, zlevněné 130.
Letošní největší novinkou areálu jsou
také obří vzduchové trampolíny, kterých je zde hned několik. Užít si je mohou všechny věkové kategorie od nejmenších dětí až po jejich rodiče.
Pokud si s holí v ruce nejste jistí svou
přesností a jde vám lépe kopat do míče,
nedaleko leží FotbalPark, kde můžete
zazářit v takzvaném fotbalgolfu. Nejdelší jamka má až 114 metrů. Otevřeno tu
mají do 1. září, vždy od středy do neděle mezi 13. a 18. hodinou. Mimo tuto
dobu je nutná rezervace. Vstupné je 200
a 100 korun.
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Výživová poradkyně pomáhá
Nezdravý životní styl vede ke zvyšování váhy
i zdravotním komplikacím. Martina Zachová
sestavuje klientům výživové plány.
DAVID NEBOR
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Nepravidelné
stravování tučnými jídly, fast foody
a málo fyzického pohybu. A kila přibývají. Následné hubnutí a snaha změnit své
návyky bývají často obtížné. Pomoci mohou výživoví poradci. Jednou z nich je
čtyřicetiletá Martina Zachová. V Krajinské ulici v centru Českých Budějovic
vede svou poradnu Výživa s rozumem.
„Zájemci nejprve přichází na konzultaci. Ještě před ní je zvážím na lékařské
váze, která měří tuky, svaly nebo například minerály v kostech,“ přibližuje Zachová první schůzky s klientem. Po zjištění těchto tělesných hodnot musí s příchozím ještě promluvit o jeho zdravotním stavu a případných potížích, míře
tělesné aktivity nebo přibližném režimu
stravování. „Důležité je s novým klientem probrat také cíl, ke kterému se chceme společně dopracovat,“ doplňuje.

Martina Zachová pracuje s programem komplexní nutriční typologie. To
je zjištění metabolického typu člověka,
jak jeho tělo funguje a spaluje. V závislosti na tom mu vytvoří výživový plán,
který určuje, jak se stravovat, která jídla
upřednostňovat a kterým se naopak vyhýbat.
Nejedná se přitom o klasický jídelníček. Plán doporučuje i vhodné pohybové aktivity. Dále hlídá i pitný režim
nebo radí, jak zdravě vařit, a v případě
zájmu poradkyně nabízí online cvičení.
Při tvorbě plánu se zohledňují i chutě
klienta. „Pokud některé jídlo nezná,
mohu mu poskytnout recept. Rozhodně
ale nenutím jídla, která mu nechutnají,“
pokračuje Zachová.
Práce s klientem se však neodvíjí jen
od jeho metabolického typu a jeho cíle
zhubnout. Poradkyně se často musí vyptat i na stravování jeho rodiny. Bývá to
tak u dětí, kterým Zachová také pomáhá.

INZERCE

přijme

PORODNÍ ASISTENTKY
VŠEOBECNÉ SESTRY
ZDRAVOTNÍ LABORANTY
Nabízíme:
•
akreditovaná pracoviště
•
zajímavé finanční ohodnocení
•
Náborový příspěvek
•
bezúplatné vzdělávání bez smluvních závazků
•
Ubytování (1KK, 2KK) pro jednotlivce i rodiny
•
zaměstnanecký program mobilního operátora
•
Centrum sportu a relaxace v areálu
•
Perspektivní a přátelský kolektiv
•
benefity nemocnice
•
Dojezdová dostupnost – České budějovice, Praha, Plzeň, Příbram
•
možnost práce na snížený úvazek
Kontakt
Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589
tel.: 382 772 017, 382 772 020

e-mail: personalni@nemopisek.cz

Nutriční terapeutka Martina Zachová pomáhá klientům z Českých Budějovic i z okolí.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
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klientům změnit návyky
„Čím je dítě mladší, tím více se pracuje
spíše komplexně s rodinou, protože ona
často určuje, co se doma jí,“ líčí. K dospívajícím dětem poté přistupuje více individuálně.
„Občas přichází rodiče s obézními
dětmi, někdy však jde jen o prevenci,
kdy si včas všimnou, že s příchodem puberty jejich dítě nabírá na váze,“ říká
dále Zachová. Páry za ní chodí i s opačným problémem. A to když jejich dítě
odmítá jíst, popřípadě trpí podváhou.

Docházejí i sportovci
Za výživovou poradkyní z Krajinské ulice docházejí i sportovci. U nich záleží
na tom, který sport provozují a s ním
spojenými požadavky. Výživové plány
silových a vytrvalostních sportovců se
liší.
Do poradny poté klienti přicházejí
měsíc, tři měsíce nebo i rok. „Někteří
dochází několikátým rokem a vnímají
mě jako svého kouče, většinou však jde
o období mezi jedním měsícem
a rokem,“ upřesňuje Zachová. Denně ji
navštíví asi pět klientů. První konzultace bývají většinou delší než pravidelné

„Snahy o úpravu jídelníčku a celkovou změnu životního stylu často maří okolí klienta,“ míní nutriční terapeutka Martina Zachová.

kontroly. Vyšší zájem o výživové poradenství jeví ženy, mužů má Zachová
v klientele zhruba čtvrtinu. Nejvíce přicházejí třiceti- až padesátiletí zájemci,
pomáhala však i osmdesátiletému. Většinou chtějí shodit od pěti do patnácti kilogramů váhy. Úspěšnost programu závisí na dodržování výživového plánu
a pravidelném docházení na kontroly.
Snahy o úpravu jídelníčku a celkovou změnu životního stylu podle poradkyně často maří okolí klienta, které láká
znovu spadnout do starých návyků. Naopak motivací jsou viditelné výsledky.
„Když od prvního měsíce poznají,
že kila mizí a cítí se lépe, pomůže to
hubnoucím odolávat nedodržování plánu,“ říká Martina Zachová, která dříve
vedla vlastní poradnu i ve Strakonicích. Profesně se stravováním zabývá
deset let.
Mohlo by se zdát, že příležitosti, jako
jsou dovolená nebo vánoční svátky, nutně musí svést k různému mlsání a přejídání se. I na to se však snaží Zachová
klienty připravit. „A v případě, že takzvaně zhřeší, se je snažím podpořit, ne
jim vyčítat, jak jedli,“ uzavírá s úsměvem.

INZERCE

Tip
na rodin
ný
výlet
17 km od Strakonic

REKONSTRUKCE

HISTORICKÉ
BITVY
8. srpna 2020

autentický obraz života na vesnici
areál s domácími zvířaty a hospodářským vybavením
venkovské hry a zábava pro děti
etnografická expozice Ze života šumavského Podlesí

Připomenutí skutečné bitvy,
která se odehrála 30. června 1420,
kdy se Táborští bránili útoku
Rožmberků.

TáborKlokoty–loukauhřbitova
bitva✿dobové ležení✿historická hudba a tanec✿šermířská vystoupení
letové ukázky dravců✿výcvik královských psů✿středověká kuchyně
historické tržiště✿dětská zóna

PŘEDSTAVENÍ: 10.00–12.30 hod. (bitva v 11.00 hod.), 13.00–15.30 hod. (bitva ve 14.00 hod.),
16.00–18.30 (bitva v 17.00 hod.), 19.00–21.30 hod. (bitva ve 20.00 hod.) VSTUPNÉ: předprodej
50 Kč, na místě 100 Kč, děti do 6 let, ZTP a ZTP/P zdarma ✿POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ NA KAŽDÉ
PŘEDSTAVENÍ BITVY JE OMEZEN! PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Infocentrum Město Tábor

www.visittabor.eu/600let

KLATOVY

PŘIPRAVUJEME:

15. 8.
5. 9.
19. 9.
17. 10.

STRAKONICE
ŽELEZNÁ
RUDA
PRACHATICE

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

Dožínky
Domácnost paní mlynářky
Den zpracování dřeva
Otevírací doba:
Podzim vchází do dveří
srpen:
ČESKÝ
KRUMLOV

www.muzeum-st.cz

denně 9 – 17 h,
září - říjen:
úterý - neděle 9 – 16 h
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Spousta lidí má dnes starosti
Psycholog Rostislav Nesnídal zažívá jubilejní rok.
Jeho Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy
funguje 50 let, Linka důvěry 25 roků.
LUDMILA MLSOVÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Profesní kariéru má neuvěřitelně dlouhých padesát let
spojenou se Střediskem pro rodinu a mezilidské vztahy. To pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci při řešení jejich
partnerských, rodinných, ale i osobních
problémů. „Mé děti mi říkají, abych už
přestal pracovat. Ale mě to ještě pořád
baví. I přesto, že k nám nechodí lidé,
aby říkali, vyfoťte si nás, my jsme ti ideální manželé, máme se dobře, jsme spokojení a šťastní,“ tvrdí psycholog Rostislav Nesnídal.
Jak vzpomínáte na začátky střediska?
Organizace funguje už od roku 1970,
i když název měla původně jiný. Tehdy
vznikla jako druhá manželská poradna
v České republice. Od té doby prošla několika změnami, už o pět let později se
začala podílet také na poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, pak přibyla
porozvodová terapie. Podíleli jsme se
i na zplnoletňování mladistvých pro uzavření manželství. Dnešní název Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry, obecně prospěšná společnost, je oficiálně zapsaný až po roce
1989.
Kolik neplnoletých spěchalo za socialismu do manželství?
Připomeňme, že uzavírat manželství lze
v naší republice od osmnácti let, ale ve
výjimečných případech může soud
mladší partnery zplnoletnit. A my jsme
tehdy dělali ročně 200 párů z celého kraje. Většinou bylo důvodem těhotenství
snoubenky. Když měla dívka šestnáct
sedmnáct let a mladík po vojně, přiklá-

něli jsme se ke sňatku. Jenže pak došlo
k tomu, že přicházeli i obráceně. Rarita
byla sedmnáctiletý chlapec uzavírající
manželství s šestatřicetiletou ženou, která s ním byla těhotná.
Přivedla k vám změna režimu lidi
s novými typy problémů?
Ano. Zatímco za socialismu jsme se zabývali hlavně řešením manželských
a předmanželských vztahů a oblastí náhradní rodinné péče, dneska přichází
hodně lidí, kteří mají starosti sami se sebou. To přišlo jako něco nového – člověk třeba není úspěšný v zaměstnání, nemůže se prosadit mezi lidmi, má problémy v kontaktu s druhými, je uzavřený.
A další věc – lidé jsou daleko otevřenější než dřív.
Znamená to, že se nebojí svěřit se
se svým trápením odborníkům?
Můžeme to hodně zjednodušeně ukázat na počtu psychiatrů. Za komunismu se dali ambulantní psychiatři spočítat na prstech jedné ruky, byli pouze
čtyři na celém Českobudějovicku.
Dneska je jich šestnáct a nemají čas,
nemohou vás vzít, mají narváno. Lidé
se nestydí, že mají nějaké problémy,
a klidně s nimi jdou na trh. Když se
ptám těch, co k nám přijdou poprvé,
každý druhý navštěvuje psychiatra.
A často jim právě psychiatr doporučí,
aby šli k nám.
A můžete jim být společně prospěšnější?
Psychiatr řeší potíže farmakoterapií,
to znamená dá vám lék, kdežto psycholog dělá terapii – tím se doplňujeme. Psychiatr má hodně pacientů,
nemá čas povídat si s každým hodinu.

Rostislav Nesnídal má rok plný výročí. Je mu 80 let, jeho Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy funguje 50 let, Linka důvěry 25 let.
Ale my s člověkem pracujeme hodinu, i hodinu a půl, když je třeba. A to
ne jednou, klient se vrací na další konzultaci třeba za tři týdny. Navíc děláme psychoterapeutické skupiny, pracujeme s lidmi ve skupinové terapii,
kde je důležitá zkušenost od ostat-

ních. Vy mi řeknete – tvůj problém, to
je legrace. Ale můj problém, to je vážný problém. To je kolektivní zkušenost, vzájemně si pomáhají a jeden
druhého posilují. Psycholog je v takové skupině jako koordinátor, aby to
fungovalo.

INZERCE

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. hledá

farmaceuta/farmaceutku

KontaKt:

Nabízíme:
• zaměstnání ve stabilní společnosti
• zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci
• moderní pracovní prostředí

• podporu odborného rozvoje
• zaměstnanecké výhody nemocnice
• v případě potřeby zajistíme nabídku bytu

Požadujeme:
• VŠ vzdělání v oboru farmacie, atestace
výhodou, vhodné i pro absolventy

• zdravotní způsobilost a bezúhonnost
• spolehlivost a smysl pro kolektiv

PharmDr. o. Mladá, vedoucí lékárny, tel: 384 376 447, 601 565 547, mlada@nemjh.cz
PharmDr. Jitka nedělková, zástupce vedoucí, tel. 776 639 083

dle dohody
Nástup: ihned nebo

Životopisy zasílejte e-mailem nebo kontaktním osobám na adresu: nemocnice J. Hradec, a.s., U nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec 377 01
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sama se sebou, říká psycholog
přidat ke Středisku pro rodinu ještě
Linku důvěry?
Linka důvěry má letos 25 let. Přemýšlel
jsem dlouho, zda ji mít, protože několik
Linek důvěry v té době už v republice
vznikalo. Já si myslel, že to je dobrá progresivní práce, protože hodně lidí se dostane do krize, sami si nedokážou poradit a potřebují rychlou radu od někoho
zvenčí. Nebo někdo je uzavřený, má nějaké trápení a nechce jít hledat pomoc
ven. Radnice měla o tuto novinku taky
zájem, tehdejší primátor Miroslav Tetter se jel se mnou dokonce na jednu Linku důvěry podívat do Liberce.
Budějovická Linka důvěry fungovala v prvních letech zdarma. Proč jste
tuto výhodu zrušili?
Zkoušeli jsme bezplatné hovory pro volající v krizi několik let, ale bylo to hrozné. Lidé na to nebyli připraveni, a když
si do telefonní budky vlezla parta nudících se teenagerů, byla linka zcela zahlcená, ale ti, co tuto terénní službu poskytovanou týmem speciálně vyškolených
odborníků potřebovali, se nedovolali.
Přitom na naše číslo přepojují některé
hovory i operátoři z tísňové linky 112.
Rostislav Nesnídal je zakladatelem českobudějovického Střediska pro rodinu a mezilidské vztahy a Linky důvěry.
Mezi jeho koníčky patří chalupaření a numismatika.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
Proč se dnes u rozvodů lidé nejvíc
perou kvůli dětem?
Zjistili jsme, že manželé by se většinou
rozešli v klidu, jenže advokáti to vyhrotí – pane Novák, to si přece nenecháme
líbit, máte stejná práva jako manželka,
budeme bojovat o toho kluka. Začne válka a odnese to právě potomek. Ty děti
pak končí u psychiatrů s různými poruchami, protože byly účastníky bitvy rodičů.
A přeje dnešní doba rodině?
Myslím si, že tradiční rodina má svůj
význam z jednoduchého důvodu: vytváří dobré zázemí pro děti, protože

dítě potřebuje být někde zakotvené.
Střídavá péče funguje dobře jen tam,
kde jsou rodiče schopni spolu komunikovat. Jinak nám tyto děti říkají – je to
strašné, já něco zapomenu doma a dostanu se k tomu až za 14 dní. Ale je těžké, aby se rodiče spolu domluvili, protože vždycky se někdo cítí ukřivděný.
Jeden vítězí a druhý je ten, kterému
rozvod zkřížil plány a je nešťastný.
Říká se, že po rozvodu to trvá půl roku
až rok, než se z něj vzpamatujete. U některých lidí to však trvá v podstatě
celý život.

politiků je příkladem, že se rodině
moc nedaří.
Jenže oni se vzali za určitých podmínek, ne jako politici, brali se jako lidé.
A najednou mají určitý status a neskutečně jim stouplo sebevědomí. Připomnělo mi to jeden můj výzkum, kde
jsme zjistili, že se rozváděla spousta policistů. Museli si povinně udělat maturitu a doma měli manželku se základním
vzděláním. Najednou se dostali do jiné
sféry, začali si sami sebe vážit a říkali –
co ta mi bude povídat! A skončilo to rozpadem manželství.

Třeba celá řada našich současných

Co vás před lety přivedlo na nápad

A co když mají volající tak velký problém, že po telefonu nejde vyřešit?
Pro tyto případy máme i denní místnost
krizové intervence. Tam mohou tito volající druhý den přijít a jejich problém
můžeme řešit. Zkuste si s trápením, které vám přerostlo přes hlavu, zavolat do
jakékoliv odborné ambulance, jestli vás
někdo druhý den vezme. Nemáte šanci.
Co je pro vás osobně nejlepší relaxací?
Chalupaření a čas strávený s vnoučaty.
Žijeme ve Zborově na malém statku. Je
tam takové ticho, až se v noci bojíte.
Mám tam skleník, v něm se vydovádím,
skalku a zahradu, tu už nám sečou děti.
A těšíme se s manželkou ze sedmi skvělých vnoučat.

INZERCE

TUINA

harmonizační ozdravné MASÁŽE
podle čínské medicíny

v Najdi své tělo
Dana Chyňavová

→ QI GONG a TAIJI pravidelná
cvičení i individuální hodiny
→ WATSU jemná relaxační
technika ve vodě
lektorská činnost (masáže)

České Budějovice,
Praha, Teplice
Kontakty:
tel. 606 079 664
e-mail: chynavova.dana@gmail.com
https://www.facebook.com/najdisvetelo/
https://najdisvetelo.reservio.com
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Lipno Sport Fest hostí letos
mimořádně závod dračích lodí
PETR KUBÁT
LIPNO NAD VLTAVOU | Ukázky netradičních sportů, sportování s mistry
světa, ale i cvičení pro ženy, výběh na
Stezku korunami stromů, koncert Anety Langerové nebo výuku veslování nabídne letošní ročník Lipno Sport Festu.
Odehraje od 15. do 22. srpna v Lipně
nad Vltavou. Celý program je zdarma.
„Jsem opravdu ráda, že se letošní
ročník uskuteční. Navíc je jeho program hodně pestrý a výjimečný. Kromě již tradičních akcí se účastníci festivalu mohou těšit i na novinky. Mezi ně
patří například kurzy parkouru, výuka
travního lyžování pod vedením vícenásobného mistra světa v této disciplíně
Jana Němce nebo zcela výjimečně závody dračích lodí, které se nemohly
uskutečnit letos na jaře,“ líčí Kateřina
Neumannová, olympijská vítězka
a tvář festivalu.
Zdůrazňuje, že v prostoru pod lipen-

ským Aquaworldem bude olympionik
Václav Chalupa tradičně učit lidi veslovat, Hana Kynychová tři dny cvičit, paralympionik Arnošt Petráček s lidmi plavat. V rámci projektu Škody auto nazvaném We love cycling, přijedou na Lipno také dva známí a úspěšní cyklisté. Paralympijský vítěz Jiří Ježek a mistr světa, biker Ondra Cink.
„V rámci festivalu se odjede závod
Lipno Dragon Race, který se jinak tradičně koná v květnu. Závod je určený
jak sportovním posádkám, kdy bude
bodován v celorepublikovém žebříčku
Národního poháru dračích lodí, tak
i amatérům a začátečníkům bez předchozí zkušenosti s pádlováním na dračí
lodi. V pátek 21. 8. proběhnou tréninky posádek, kde profesionálové z České asociace dračích lodí zaškolí všechny přihlášené. V sobotu 22. 8. se pak
bude závodit na sprint 200 metrů,
a kdo si troufne, může jet i jeden kilometr s obrátkou,“ uvádí Martin Dvo-

Závody dračích lodí se odehrají
21. a 22. srpna.
FOTO | MAFRA
řák, spolupořadatel a hlavní programový šéf festivalu.
Lipno Sport Fest potrvá osm dní. „Cílem festivalu je motivovat děti i dospělé

k aktivnímu životnímu stylu. Nabídnout
návštěvníkům možnost vyzkoušet si
sport, na který by si sami třeba netroufli
nebo nemají ve svém okolí možnost. Každý den je nabitý sportovními kurzy, závody i doprovodným programem na čerstvém vzduchu a v krásné šumavské přírodě,“ dodává mluvčí Olga Kneiflová. Letošní program nabídne fyzicky náročné
i spíše odpočinkové aktivity vhodné pro
všechny věkové kategorie, muže i ženy.
Stěžejní akce budou na pláži pod
Aquaworldem Lipno. Celotýdenní program je ale rozprostřený do celého lipenského areálu.
Festival myslí i na handicapované
sportovce, a tak je jeden den věnován
právě jim. Celý sportovní týden bude
doplněný také o pestrý doprovodný program. I letos se mohou všechny děti těšit na lišáka Foxe a jeho animační tým
či odpolední pohádky. Vrcholem doprovodného programu bude koncert Anety
Langerové.
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KDYKOLI KAMKOLI.
BEZ OMEZENÍ.
NYNÍ ZVÝHODNENÍ
ZA CENU 499.900 KC
ˇ – VITARA S AUTOMATICKOU PREVODOVKOU
ˇ
ˇ

VITARA 1.4 BoosterJet 4x4 AllGrip hybrid
Inteligentní pohon všech kol AllGrip se čtyřmi volitelnými jízdními režimy
Nová mild-hybridní 48 V pohonná jednotka snižující emise a spotřebu až o 1,7 l/100 km
Skvělé jízdní vlastnosti za každého počasí
Bohatá bezpečnostní a komfortní výbava: systém nouzového brzdění, sledování mrtvého úhlu,
sledování pohybu za vozem, asistent sjíždění svahu a rozjezdu do kopce, LED světla,
vyhřívané sedačky, zadní parkovací kamera, adaptivní tempomat a mnoho dalšího ...

AUTOSTART ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o.

K vozidlům Vitara a S-Cross
zakoupených do 21. 8. 2020 první tři

servisní prohlídky „ZdArMA“

... to vše za

555.900 Kč

www.autostart-suzuki.cz

J. Boreckého 747 - sídliště Vltava, České Budějovice 370 11, Tel.: 386 352 416, 724 599 349-350, prodej@autostart-suzuki.cz
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Léto s Jihočeským divadlem

Během srpnových týdnů můžete s rodinou vyrazit na představení na Blatnou nebo Červenou Lhotu
PETR KUBÁT, LUKÁŠ MAREK
JIŽNÍ ČECHY | Legendou pro nejmenší diváky a speciálním galakoncertem
zahájí herci v sobotu 1. srpna Léto s Jihočeským divadlem.
A protože letos kvůli koronaviru a rekonstrukci nefunguje otáčivé hlediště
v Českém Krumlově, bude to na hodně
netradičním místě. Start sezony si divadelníci odbudou na loveckém zámečku
Ohrada u Hluboké nad Vltavou.
Pak se přesunou na zámky Blatná,
Červená Lhota, Nové Hrady, ale i na
střechu českobudějovické radnice nebo
do Biskupské zahrady.
„Co by to ale bylo za léto, kdyby Jihočeské divadlo nehrálo pod širým nebem? A tak jsme pod heslem Zkusme to
letos jinak pro milovníky divadla vymysleli alternativní letní program. Pro
naše letní hraní jsme vybrali atraktivní
místa se silným geniem loci,“ zve ředidel Jihočeského divadla Lukáš Průdek.
Letní hraní zahájí divadlo speciálním
letním galakoncertem s názvem Zámecká noc s operou. Tento galakoncert kro-

mě zámku Ohrada uvedou i na zámku
Nové Hrady. Letní poloscénická verze
Dvořákovy opery Rusalka se rozezní
v zahradě zámku Blatná. Celkem si diváci užijí 18 představení.
Ve své kamenné budově uvede komedii Saturnin a historickou detektivku
Ďáblův sluha.
„Je to prázdninová víkendová záležitost. Předpokládáme, že přiláká lidi z lokalit, kde hrajeme, ale hlavně turisty.
Oslovili jsme hotely, nabídku prezentujeme v informačních centrech. Návštěvnost hradozámeckých lokalit je veliká,
mnoho Čechů zůstalo na prázdniny
doma, tak doufáme, že je naše nabídka
přiláká,“ říká Jana Mazurová, vedoucí
útvaru marketingu a komunikace divadla.
Ceny jednotlivých venkovních představení se pohybují většinou v rozmezí
100 až 300 korun. „Odezva je zatím hodně pozitivní, což se odráží i na prodeji.
Na všech místech jsme sledovali, aby to
bylo divácky příjemné. Maximum je
nyní pět stovek osob, pokud to daný prostor umožňuje. Je to pro nás trochu vý-

Komedii Zavolejte Jeevese uvidíte
v Blatné i Nových Hradech.
zva, ale zároveň příležitost pro budoucí
spolupráci,“ uvědomuje si Průdek.
V září vyrazí opera, balet a orchestr
do Chřešťovic na Písecku, kde pod
širým nebem u kostela nad řekou Vltavou odehraje Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany.
„Věřím, že to bude výjimečná udá-

lost, kterou bychom chtěli pojmout jako
lidovou slavnost. Zpívat známé písně
by nemuseli jen členové opery,“ naznačuje Průdek.
I Miroslava Ušatého, starostu Albrechtic nad Vltavou, pod které Chřešťovice spadají, napadlo, že by se nějaké
představení mohlo odehrát právě tam.
„Místo má silný genius loci. Natáčel se
tam Stříbrný vítr nebo Čertova stěna.
Nachází se na ostrohu nad Vltavou, je
to areál kostela se hřbitovem,“ popisuje
starosta.
Do divadla pravidelně chodí a nápad
nosil v hlavě už delší dobu. Divadelníky prostor také uchvátil, takže k dohodě
pak nebylo daleko. „Jen musíme udělat
několik menších úprav, aby diváci
dobře viděli. Moc se na to těšíme. Očekáváme, že by mohlo na představení
být kolem tří až pěti set lidí. Kdyby se
vše povedlo, mohla by se z toho třeba
stát i taková tradice a divadlo by se sem
mohlo jednou za čas vracet,“ napadá Miroslava Ušatého. Prodaná nevěsta je na
programu 19. září. Podrobný program
je na webu www.jihoceskedivadlo.cz.
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Tam, kde dochází
k ,,zázraku zrození“
Pro nastávající maminku je důležité, cítit se
před i během porodu bezpečně a jistě. Aby
splňovala požadavky budoucích maminek,
prošla porodnice ve Strakonicích v průběhu let
mnoha rekonstrukcemi a úpravami. Barevné
porodní pokoje se sociálním zázemím jsou
plně vybaveny pomůckami k porodu a ošetření
miminka. Zároveň zajišťují maminkám i jejich
doprovod nerušený pobyt a intimitu před porodem i v jeho průběhu,“ říká ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.
Porodní asistentky jsou zvyklé být mamince neustále
nablízku, zároveň respektovat přítomnost partnerů
a soukromí rodiček. Maminky si mohou volit takovou
polohu pro porod, která je jim příjemná. Samozřejmě, pokud vše probíhá bez komplikací. Porodní asistentky pro maminky vymýšlejí způsoby úlevových
poloh během porodu tak, aby byly mamince ,,šity na
míru“. K relaxaci a úlevě během porodu mohou využívat relaxační balony, aromaterapii, hudbu, zahřáté
sáčky s rýží i vlastní relaxační metody. „Na jednom
z porodních pokojů využívají k relaxaci a uvolnění
během porodu vanu. Od maminek máme pozitivní
ohlasy,“ vysvětluje ředitel Fiala, který dodává, že lékař
může rodičkám poskytnou také epidurální analgezii,
nebo inhalaci Entonoxu – plynu, který mírní vnímání
bolestivých kontrakcí a tím zlepšuje psychickou pohodu nastávající maminky.

Po porodu, na oddělení šestinedělí, na maminky
čekají dvoulůžkové pokoje se sprchou, WC, televizí,
WIFI sítí a vybavením pro ošetřování děťátka. Stejně
vybavené jsou i dva nadstandardní jednolůžkové
pokoje, kde je navíc lednice. Maminky na těchto
pokojích si také mohou vybrat z několika jídel a návštěvní doba je prodloužená až do 20 hodin. K dispozici je tu i rozkládací pohovkou pro pobyt tatínka,

nebo jiného doprovodu. „Na oddělení je samozřejmostí plný rooming-in, děťátko je po celou domu
s maminkou na společném pokoji,“ dodává Fiala.
Veškeré oblečení pro miminko po dobu pobytu, jednorázové pleny na první dny a pomůcky na koupání
nemusí rodiče do porodnice vozit z domova. Stejně
tak mají maminky k dispozici noční košile a intimní
potřeby. Oddělení je oceněno titulem„Baby Friendly
Hospital“. Porodní asistentky a dětské sestry přistupují k maminkám individuálně a s respektem, učí je
péči o miminko, seznamují je se zásadami správného kojení. Prakticky s maminkami nacvičují všechny
činnosti spojené s péčí o děťátko. „I po propuštění
do domácího prostředí mohou maminky využít infolinku kojení, zapůjčit si monitor dechu, postýlku
pro novorozence, nebo odsávačku na mléko,“ vyjmenovává další služby pro novopečené rodiče ředitel
Fiala.
Informace o službách, které strakonická porodnice nastávajícím rodičům nabízí, jsou na webových
stránkách nemocnice - www.nemocnice-st.cz.
Rodiče mohou porodnici navštívit už před porodem. Seznámí se s prostředím, personálem, získají
odpovědi na své otázky. „Nemocnice díky těmto návštěvám a jejich dotazům získává informace, které
přizpívají ke stálému zlepšování péče a prostředí na
oddělení, aby se maminky ve strakonické porodnici
cítily co nejlépe,“ uzavírá Fiala.
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Zámek v Hradci slaví 800 let
Kulaté výročí zámku v Jindřichově Hradci
připomínají výstavy mapující život místních
šlechticů, památkáři obnovili i pokoje.
MICHAL BĚLSKÝ
JINDŘICHŮV HRADEC | Rukavičky
hraběnky Františky Slavatové, pergamen císaře Leopolda II. nebo kříž z Palestiny s prstí ze Svaté země nabízí památkáři na zámku v Jindřichově Hradci.
Přes 20 předmětů připomíná 800 let
od první písemné zmínky o hradu a
šlechtické rody Slavatů a Černínů. Obnovené jsou také pokoje hraběnky Černínové z 19. století v Adamově stavení
na první prohlídkové trase.
„Máme v expozici i historicky cenné
zajímavosti pojící se hlavně k majitelům zámku. Jednou z nich je například
manikúra z 15. století a podařilo se nám
sehnat klobouk Karla Felixe Slavaty z
konce 17. století. Za pozornost rozhodně stojí i zachovalé rukavičky Františky
Slavatové z Meggau, která vychovávala
budoucího císaře Leopolda I.,“ vysvětluje kastelán jindřichohradeckého zámku
Jan Mikeš.

Nechybí zlatý dukát
Petra Voka z Rožmberka
Mimořádně významná je podle něho
část původní černínské sbírky mincí, již
má zámek pro letošní výročí zapůjčenou ze sbírek Jihočeského muzea. Mezi
vystavenými kusy nechybí ani zlatý
dukát Petra Voka z Rožmberka.
Lidé také uvidí faksimile listiny, která dokládá působení Vítkovce Jindřicha
v Jindřichově Hradci. Město nese jméno právě po tomto šlechtici. „Jindřichův
Hradec byl od svého počátku významným hradem, který hrál zásadní roli v
českých a středoevropských dějinách,
sídlily tu důležité rody a výjimeční lidé:
rod pánů z Hradce, Slavatové nebo ČerINZERCE

Obraz je součástí

autor snímku: ©Pavel Hron

nínové,“ doplňuje šéf jihočeských památkářů Petr Pavelec.
Nyní jsou přístupné obnovené hostinské místnosti nebo pokoj hraběnky
Černínové z 19. století v Adamově stavení. Zařízení připomíná 40. léta předminulého století. Restaurování nástěnných maleb, broušení podlah a vybavení místností novým nábytkem vyšlo na
600 tisíc korun. „Osobně mám největší radost z předpokoje hraběnky, výmalba dokáže udělat hodně,“ líčí Mikeš.
I když je původně gotický hrad značně přestavěný, stále je možné v areálu
narazit na místa, která pamatují ještě
prvního pána Jindřicha z Hradce. „Za
zmínku stojí například Černá věž, která
byla pravděpodobně úplně první stavbou původního hradu, stejně tak některé
interiéry původního gotického paláce
pocházejí z první poloviny 13. století.
Pořád se tedy ještě lze dívat do celé osm
set roků dlouhé historie stavby,“ dodává kastelán.
Správa zámku měla v plánu kulaté výročí oslavit velkolepou akcí, která se
měla původně odehrát 11. července,
kvůli epidemii nemoci covid-19 se však
musela celá slavnost zrušit. Ani tak ale
návštěvníci nepřijdou o prohlídky kostela sv. Jakuba s hrobkou Černínů, noční
prohlídky zámku s příběhem Viléma
Slavaty nebo výstavu o černínských pohřbech.

Speciální vstupenky: pět
okruhů za cenu dvou
Turisté letos mají navíc možnost využít speciální vstupenky na všechny
okruhy. „Za cenu dvou okruhů bude
možné navštívit všech pět. Vzhledem

Kastelánem zámku v Jindřichově Hradci, který byl původně postavený ve
13. století jako gotický hrad, je Jan Mikeš.
FOTO | PETR KUBÁT, MAFRA
k tomu, že se taková porce nedá za jeden den stihnout, je lístek platný po
dobu sedmi dnů,“ ujišťuje Mikeš. Vylosovaný šťastlivec, který si zakoupí výroční vstupenku, uvidí i běžně nepřístupné prostory a zažije hostinu v
takzvané Černé kuchyni.
Zámek je o prázdninách otevřený denně od 9 do 16.30 v závislosti na zvoleném okruhu, jejichž prohlídka trvá přibližně hodinu. Ceny vstupného se pohybují mezi 60 a 160 korunami pro dospělého, pro mládež do 18 let stojí lístky 40
až 110 korun. Děti do šesti let mají
vstup zdarma. Ročně na jindřichohradecký zámek zamíří mezi 60 a 70 tisíci
turisty a mezi jihočeskými památkami
zaujímá v návštěvnosti čtvrté místo.
Zámek byl původně postavený na

začátku 13. století jako gotický hrad,
dnes je však zámecký areál v Jindřichově Hradci renesanční perlou celého kraje. V minulých staletích býval
celý komplex jedním z největších a
nejvýznamnějších sídel české šlechty.
Svou rozlohou zaujímá třetí místo
mezi podobnými stavbami, hned po
Pražském hradu a zámku v Českém
Krumlově.
O původním hradu existuje záznam z
roku 1220, kdy se měli příslušníci Vítkovského rodu setkat ve středočeských
Vleticích. „Jindřich, syn zakladatele
rodu Vítka z Prčice, se poprvé nechal zapsat jako Jindřich z Nového hradu, jehož jméno si později město vybudované kolem hradu přisvojilo,“ popisuje
Petr Pavelec.
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Novohradsko-Doudlebsko a nové návštěvnické cíle
V roce 2020 se v turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko návštěvníkům otevřely nové turistické
cíle.
Obec Římov je významným jihočeským poutním místem
a tak není divu, že zde vzniklo Muzeum poutnictví. Muzeum je umístěno v objektu bývalé fary a návštěvníkům
interaktivní formou představuje fenomén, díky kterému
ještě v první polovině 20. století do Římova přicházelo
až 50 tisíc poutníků ročně.
V nenáročné docházkové vzdálenosti od centra Trhových Svinů se nachází Buškův hamr, jeden ze tří zachovalých hamrů na území České republiky. Zcela nově je
na Buškově hamru, konkrétně pak v patrové vestavbě
stodoly, otevřena expozice Řemesla (nejen) na vodě,
která dává ucelený přehled o řemeslech a řemeslnících
provozujících svoji činnost v Trhových Svinech a okolí.
Najdete zde informace o hamernících, sekernících, kovářích, pilníkářích, pilařích, tesařích, truhlářích, řezbá-

zice s názvem Společné kořeny – společná budoucnost aneb Novohradské hory
r vyprávějí je zaměřená
především na přiblížení zásadních událostí hornostropnického regionu v období let 1900 – 1970. Expozice
nechává prostřednictvím ukázek z farní kroniky Horní
Stropnice nahlédnout do života v osadách v letech 1903
– 1945. Zároveň představuje výraznou postavu rodáka
z Dlouhé Stropnice a významného sociálního demokrata Wenzela Jaksche. Přináší nové informace o osudech
místního židovského obyvatelstva a dalších důležitých
událostech 20. století.
Expozici také zaměřenou na historii je možné navštívit
v Benešově nad Černou. Výhodou je, že je umístěna do volně přístupné budovy radnice, kterou najdete
na náměstí. Stálá výstava je rozdělena na dvě části,
kdy ta první je věnována osobnostem Benešova a ta
druhá událostem, které se v Benešově a jeho blízkém
okolí odehrály v letech 1944 – 1949. Návštěvou kaple
v Dlouhé Stropnici a radnice v Benešově nad Černou tak
lze získat poměrně ucelený přehled o událostech v první
a částečně i druhé polovině 20. století na Novohradsku.

řích, kolařích, mlynářích, pekařích, uzenářích a mnoha
dalších, kteří jsou dnes už jen součástí historie. Expozice je doplněna exponáty, ukázkami některých nástrojů,
které řemeslníci používali a pochopitelně jsou zde vystaveny i jejich výrobky.
Jiné zaměření nabízí expozice, která byla vytvořena
v kapli Panny Marie Lurdské v Dlouhé Stropnici, což je
osada Horní Stropnice nacházející se při cestě z Horní
Stropnice na hraniční přechod Šejby – Haarbach. Expo-

HUDEBNÍ
FESTIVAL
2020
21. 8. PÁTEK

SNY O STRUNÁCH

HOTEL MÁJ NOVÉ HRADY, 20.00 HOD.
JAROSLAV SVĚCENÝ – housle a průvodní slovo
BARBORA PLACHÁ – harfa
Dva královské nástroje si spolu zahrají na úvo

KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz / vstupenky 350 Kč / začátek koncertů od 20 hod.

Trhové Sviny

Podobně jako v Benešově nad Černou mají i ve Svatém
Janu nad Malší své muzeum připomínající zajímavé
události a speciﬁka obce. Muzeum loutek a stálá expozice obce je umístěna v prvním patře budovy místního
hostince a je přístupná vždy ve středu, pátek, sobotu
a neděli od 13:00 do 17:00 hodin.
Pokud chcete poznat Novohradsko a Doudlebsko více
do hloubky, zmíněná muzea a expozice Vám v tom jistě
pomohou.
www.novohradskodoudlebsko.cz
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Rodina a zdraví

V Alzheimercentru pracují
s klienty v malých skupinkách
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Alzheimerovou nemocí a dalšími demencemi je
v Česku postiženo více než 150 000 lidí
a odhaduje se, že během následujících
dvaceti let stoupne jejich počet na více
než 300 000. Většina pacientů je starších 65 let a ženy jí trpí častěji i proto,
že se dožívají vyššího věku.
Počet klientů s demencí každým
rokem narůstá a najít pro ně umístění je
čím dál tím těžší.
Podle údajů Českého statistického
úřadu nevyhověly v roce 2017 domovy
pro seniory 60 400 žádostem, o rok později bylo neuspokojených zhruba
35 000 žádostí. Desetitisíce lidí žádajících o místo v domově pro seniory čekají marně. Lhůty pro přijetí jsou v některých regionech delší než jeden rok.
Jak vypadá péče o pacienty v českobudějovickém Alzheimercentru?
„Máme dlouholetou praxi v aplikaci
inovativních metod v rámci individuální péče. Do dnešního dne jsme v Českých Budějovicích poskytli péči již téměř šesti stovkám klientů,“ popisuje ředitelka Alzheimercentra v Českých Budějovicích Lucie Zajícová.

Trénují paměť, zpívají, cvičí
S nemocnými zde pracují v malých komunitních skupinkách maximálně dvanácti klientů, rozřazených podle stupně
závislosti a schopností. „Klademe důraz na kvalitu poskytované péče. Dodržujeme tradiční hodnoty a využíváme

Alzheimercentrum sídlí u sídliště Vltava v Českých Budějovicích.
moderní terapeutické postupy s důrazem na bezpečný, kvalitní a důstojný život,“ upozorňuje Zajícová.
Moderní bezbariérová budova Alzheimercentru v Českých Budějovicích nabízí péči ve dvoulůžkových pokojích se
sociálním zázemím. Zařízení flexibilně

reaguje na akutní a mnohdy vzhledem
k diagnóze specificky vyjádřené obtíže
nemocného.
Aktivizace probíhá i u klientů v nejtěžším stadiu Alzheimerovy choroby.
Využívají zde prvků bazální stimulace,
používání iniciálního doteku u všech kli-

FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA

entů. „Trénujeme s nimi paměť, zpíváme, cvičíme, využíváme takzvanou reminiscenční terapii, taneční terapie, muzikoterapie, aromaterapie či animoterapie. Jezdíme na výlety a o naše klienty
se stará i duchovní,“ dodává Lucie Zajícová.
(red)

INZERCE

Alzheimercentrum
České Budějovice přijímá
nové klienty

Unikátní koncept péče o osoby s Alzheimerovou chorobou

773 377 035

socialni.cb@alzheimercentrum.cz www.alzheimercentrum.cz/ceske-budejovice
Husova Třída 1651/125A, České Budějovice

inzerce

Krizové centrum THEiA:

Pomáháme lidem

v krizové situaci s novým začátkem
Do tíživé životní situace se může dostat každý
z nás. Důležité je vědět, že se vždy můžeme na někoho obrátit. Nezisková organizace THEiA podává
pomocnou ruku a nabízí oporu i odborné rady
lidem v krizových situacích a obětem trestných
činů už jedenáct let. Veškeré služby jsou zdarma. A to především díky dárcům, kteří přispívají
na činnost. Pro sociální pracovníky je zásadní diskrétnost a také orientace na pragmatické řešení
krizových situací.
Obětí trestného činu mohou být i svědci dopravní nehody
„Obětí trestného činu není pouze ten, koho takto označí policie.
Obětí je ten, kdo se cítí poznamenán těžkou situací, může to být svědek dopravní nehody, na kterého dopadá negativní prožitek toho,
co se stalo, může to být člověk, který je šikanován v zaměstnání,
nebo ten, kdo řeší sousedské spory či obecně vztahové problémy
v rodině,“ vyjmenovává některé příklady ředitelka Barbora Čechová.
Společně s týmem sociálních pracovníků pomáhají lidem v krizi najít
nový začátek a vedou je k tomu, aby mohli i s prožitou zátěží mít
hezký a naplněný život.
Nebojte se požádat o pomoc, vyzývají sociální pracovníci
Nezisková organizace THEiA spolupracuje s právníky a také díky
tomu poskytuje právní poradenství.„Naše klienty seznámíme s tím,
jaké mají možnosti ve své situaci, jaká mají svá práva a také jaký
může být průběh například poté, co oznámí trestný čin na policii.
V žádném případně nikoho k ničemu nenutíme. Snažíme se o to,
aby klient věděl, jaká bude jeho cesta, která je před ním,“ přibližuje
Barbora Čechová. Oporu a pomoc u nich nacházejí lidé v akutní krizové situaci, do které se dostanou často ne svojí vinou, a neví kudy
kam. Často se pak roztočí spirála a jeden problém navazuje na druhý, mnohdy je zatížena celá rodina. „Nebojte se požádat o pomoc.
Napište nám nebo zavolejte a my se s vámi domluvíme na postupu
řešení. O nás se můžete opřít,“ vzkazuje ředitelka Čechová a dodává,
že ročně pomohou až šesti set lidem z jižních Čech.
Narůstají problémy v rodinách
V posledních letech narůstají vztahové problémy. Pracovníci organi-

www.theia.cz

Sociální pracovníci dodržují diskrétnost a jsou vždy připraveni pomoci lidem v krizové situaci.
zace THEiA pomáhají se zvládnutím krizí mezi partnery, ale i v rámci
široké rodiny.„Obracejí se na nás lidé, kteří jsou v rozvodovém řízení
nebo žijí mimo manželství a řeší svěření dětí do péče, potýkají se
s neplacením povinného výživného na děti a také nás kontaktují
partneři nebo manželé, kteří jsou na hraně svého vztahu a nemohou
si dovolit soukromého terapeuta nebo čekat dlouhou dobu na párové poradenství,“ popisuje odborná sociální poradkyně Jitka Mertlíková. Člověk v akutní krizi potřebuje v první řadě uklidnit a najít
bezpečí.
Společně hledají řešení
Pracovníci organizace THEiA přistupují ke každému individuálně
a s ohledem na jeho situaci. Vyslechnou si jeho příběh a okamžitě
nabízejí oporu. Ta je nejen na psychické úrovni, ale také v rovině
praktické. Poradí, jak se při dané události mohou chovat a hledají
možnosti překonání současné krize. Pokud to vyžaduje situace, doprovodí klienta k soudu, pomohou s vyplněním formulářů a poradí
i v právní oblasti. „Když za námi přijde klientka s tím, že ji partner
vyhrožuje odebráním dítěte, je to hodně náročná situace. Rozpadá

se jí rodina, je pod velkým psychickým tlakem, má strach a neví, jaké
má možnosti a na co má nárok,“ přibližuje Jitka Mertlíková. V takové
situaci klientku sociální pracovníci vyslechnou, zklidní a začnou společně pracovat na řešení.
Na své problémy nejste sami
Podle ředitelky Barbory Čechové je pro jejich klienty důležité zjištění,
že na své problémy nejsou sami. Vždy se hledá postup a řešení, které
je postupně může vyvést ze spirály. Krizové situace jsou nečekané
události, na které lidé neumí reagovat. Ne každý má kolem sebe zázemí a blízké, o které se lze opřít. A někdy je to tak velký problém,
například exekuce, ublížení na zdraví apod., že ani rodina neumí
situaci zvládnout.

Krizové centrum THEiA sídlí v Českých Budějovicích
a pobočky má v Písku, Českém Krumlově a Jindřichově Hradci.
Nacházíte se v těžké životní situaci nebo jste obětí
trestného činu? Nechte si pomoci. Krizová linka
pomoci: +420 775 202 421, e-mail: pomoc@theia.cz.

INZERCE

V domácích hospicích neuzdravujeme, ale doprovázíme k branám Věčnosti.
Pohled hospicové sestřičky: „Jste důležití do poslední chvíle vašeho života, a my uděláme vše, co je v našich
silách, nejen abychom vám pomohli zemřít v pokoji

hledáme sestřičky a ošetřovatelky pro paliativní léčbu v domáCím prostředí:
Č. Budějovice Strakonice Prachatice Č. Krumlov -

Přejeme všem hezké léto!
www.daruj.se

HUDEBNÍ IMPULSY

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

JOSEF VLČEK

M

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

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

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

ku Je to tak, kterou nahrál s dětským
sborem, začalo se o něm psát jako o pokračovateli Svěrákových a Uhlířových
písniček pro celou rodinu. Horák si ale
všímá také vysokoškolského prostředí.
Jeho album je takových písniček plné
a Vysokoškolský song, Zejtra mám
zkoušku nebo populární dueto Netuším,
koncipované jako rozhovor mezi studentem a profesorem, tvoří páteř desky. Obsahují spoustu zajímavých perel a postřehů. Třeba pedagog, kterého na desce i v klipu představuje Pokáč, pronáší
v písničce inspirující myšlenku: „Člověk musí občas bruslit, i když je na plovárně.“
Podle výběru témat, která Horák na
svém albu probírá, se zdá, že jeho hlavní inspirací je a bude prostředí, v němž
žije. Díky tomu, že se dnes objevuje
o víkendech spolu s Voxelem v Rádiu
Impuls v roli milionového moderátora,
se možná dočkáme i písniček z rádiového světa. V sedmdesátých a osmdesátých letech to byla na americké scéně
celkem běžná záležitost, proč to tedy
znovu neoživit?
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www.5plus2.cz

Polský básník Julian Tuwin: Tulák je člověk, který by se nazýval turistou, ...

Tajenka: ...kdyby měl peníze.

Nové Téma: Jídlo
jako chemická
továrna

J

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

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

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

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

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

Jižní Čechy
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„Můj TOP gól? V baráži o Euro“
Bývalý reprezentační kapitán Tomáš Sivok uzavřel
v českobudějovickém Dynamu bohatou fotbalovou
kariéru a řeší, co dál.
PAVEL KORTUS
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Už dávno to
není divoký fotbalový rebel. Zklidnil se
na hřišti i mimo něj a ve druhé polovině
své kariéry se z něho stal poctivý profesionál, který jde příkladem ostatním.
Když začnu otázkou, jestli dokáže shrnout svoji bohatou kariéru do jedné
věty, bývalý reprezentační kapitán se
dlouze zamyslí.
Klidně použijte víc než jen jednu
větu...
Z velké části jsem si splnil, co jsem v životě chtěl dokázat. Celou kariéru mě
brzdila zranění. Jsem spokojený z 80
procent.
To je velmi slušné číslo.
Ano. Dvacet procent jsou hlavně zranění. Vždy, když jsem se dostával nahoru,
tak přišel vážný úraz. Ale pokaždé jsem
se z toho dokázal dostat a posílilo mě
to, i když mě už všichni odepisovali.
Poslední zápas kariéry jste odehrál
před měsícem proti Mladé Boleslavi. Závěr byl kvůli koronaviru zvláštní, že?
To člověk neovlivní. Nepřicházel jsem
jako žádný spasitel. Byl jsem jen článek
mužstva a nakonec jsme udělali výbornou sezonu. Hodně se mluvilo o nás
třech (kapitán Sivok, brankář Drobný a
trenér Horejš – pozn. red.), ale nahoru
šla řada kluků, kteří hráli výborně. Za
příklad dám Patrika Čavoše, který se stává lídrem a podle mě je to budoucí kapitán Dynama. Na sto procent jsem přesvědčený, že pokud by nepřišla pauza,
šestku bychom udělali.
Teď si ještě představte, že byste s
Drobným byli v mužstvu od začátku
sezony.
A to nám ještě odešel Lukáš Provod.
Mohli jsme hrát reálně o poháry. Vždy
je lepší, když máte mužstvo složené už
před startem ročníku. Drobas byl poslední článek, pak to začalo fungovat. A kluci jako Mršič, Havel, Havelka, Schranz
– ti uvěřili, že na ligu mají. A jsem rád,
že se do týmu zabudoval i Max Talovierov, jenž má před sebou velkou budoucnost.
Dlouho jste věděl, že s fotbalem
skončíte. Byl pro vás poslední duel
přesto hodně emotivní?
Nejprve ani ne. Ani na hřišti jsem to nevnímal. Až když jsem střídal, tak to na
mě padlo. Měl jsem na stadionu rodinu,
užil jsem si to. Pak jsem měl ještě slabší
chvilku v kabině. Trenér Horejš pronesl

děkovnou řeč, začal brečet, pak jsem se
průběžně přidal já, Drobas, Ivan
Schranz nebo Ivo Táborský.
V kariéře jste třikrát vyhrál českou
ligu, čtyřikrát domácí pohár, jednou
tureckou ligu, dvakrát místní pohár.
Hrál jste Ligu mistrů, Evropskou
ligu, v reprezentaci jste nastoupil k
70 zápasům, třikrát hrál na Euru.
Uvědomujete si, jak úspěšný jste
byl?
Je to hezké. Ale mrzí mě, že jsem toho
neodehrál víc v nároďáku. Stovku startů
jsem mohl udělat. Nedokážu říct, čeho
si vážím nejvíc. Vždy jsem šel postupně, krok po kroku.
Jak jste se cítil, když jste šel v 18 letech z druholigových Budějovic do
pražské Sparty?
Byl jsem nervózní, úplně vyřízený. Tehdejší trenér Hřebík mi volal, jestli nechci přijet na trénink. Řekl jsem, že ne,
že si radši odpočinu. Ale bylo to z důvodu, že jsem se bál. Pak jsem to dostal příkazem a vím, že když jsem šel do kabiny, dobře mi nebylo. Všem jsem vykal,
mimo hřiště jsem byl pokorný.
Říká se, že Sparta není pro každého.
Dokážete to popsat?
Je to o hlavě. Tlak v klubu je obrovský.
Někdo umí zahrát na tréninku, ale nezvládne to přenést do zápasu. Pak mu
nevyjde jedno dvě utkání, neunese to a
nakonec v klubu skončí. Mně to vyhovovalo. Čím větší tlak, tím se mi hrálo líp.
Byl jste někdy blízko angažmá v top
evropském klubu?
Když jsem odcházel ze Sparty, tak se
řešil možný přesun do AC Milán, Interu
Milán nebo Juventusu Turín. V roce
2012 jsme se dostali do čtvrtfinále mistrovství Evropy a já pak jako volný hráč
tajně odjel do Fulhamu, kde jsem neprošel zdravotními testy. V tu chvíli jsem
řešil asi 15 konkrétních nabídek – Sevilla, Everton, Southampton nebo Spartak
Moskva. Nakonec jsem se tehdy vrátil
do Besiktase.
Jako obránce jste každou sezonu
střílel celkem dost gólů. Máte nějaký, na který nezapomenete?
Spíš mě mrzí, kolik šancí jsem zazdil.
Kdybych dal půlku svých možností, tak
mám každou sezonu osm devět gólů. Pamatuji si asi nejdůležitější gól v reprezentaci v baráži o Euro s Černou Horou.
V mládí jste býval rebel, ale postupem času se z vás stal velký profesionál. Kdy se to otočilo?

Tomáš Sivok v Budějovicích začal velkou fotbalovou kariéru a v černobílém
dresu také odehrál svůj poslední profesionální zápas. FOTO | P. LUNDÁK, MAFRA
Změnilo mě angažmá v italském Udine.
Sice kdekdo říká, že pro mě úspěšné nebylo, ale hodně mě naučilo. Začal jsem
se jinak chovat a věnovat se také jiným
věcem než pouze tréninku a fotbalu.
Řešil jsem stravu, posilovnu, regenera-

ci. Zklidnila mě i moje manželka, ukázala mi životní priority. Rodině jsem se
snažil zajistit co nejlepší podmínky pro
život. Chtěl jsem se posouvat jako hráč i
jako člověk. A když to přeženu, tak jsem
zjistil, kdy na pivo můžu jít a kdy ne.
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Vzdělávací a kulturní centrum
Jindřichův Hradec, p. o.,
pořádá v srpnu následující akce:
Salvador Dalí / Grafické dílo a drobná plastika

výstava / 14. 8. – 30. 9. 2020
vernisáž / 13. 8. 2020 v 17 hodin

Fotofest

fotografický a kulturní festival
21. 8. 2020, bližší info na www.vkcjh.cz
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií,
Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec

Den astronomie

tématický den na hvězdárně a v planetáriu
14. 8. 2020, bližší info na www.vkcjh.cz
Hvězdárna a planetárium
prof. Františka Nušla, Hvězdná 51, 377 01 Jindřichův
Salvador Dalí s vejcem, Paris, 1969, foto
Hradec
Václav Chochola / © Archiv B&M Chochola

Odpolední tvoření pro děti i dospělé

tvorba rukodělných výrobků pro milovníky řemesel
7. 8. 2020 od 13 do 18 hodin
Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel,
Dobrovského 202, 377 01 Jindřichův Hradec
Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o.,
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
tel. 384 362 459, info@vkcjh.cz, www.vkcjh.cz
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Rána pro hokejisty. Přípravu
Motoru zabrzdil koronavirus
Hokejisté Českých Budějovic musejí být do 6. srpna
v karanténě. O dřívějším termínu mohou rozhodnout
jen krajští hygienici.
PETR LUNDÁK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Týden poctivě
dřeli při tréninkových zápasech i v posilovně. Bojovali o místo v kádru. Teď je
ale všechno jinak.
Hokejisté českobudějovického Motoru budou až do 6. srpna zase sedět
doma. Volno však nedostali od trenérů.
Stopku celému extraligovému týmu vystavilo onemocnění covid-19.
Celý kádr i jeho trenéři či kustodi
jsou ve dvoutýdenní karanténě. Nákaza
koronavirem se k uzávěrce tohoto vydání 5plus2 potvrdila právě u jednoho ze
členů realizačního týmu.
„Podle toho, jak dopadnou testy celého týmu, se budeme domlouvat s kraj-

skými hygieniky, co dál,“ řekl generální manažer Motoru Stanislav Bednařík,
který je také v karanténě.
„Můžeme prakticky znovu začít trénovat nejdříve v pátek 7. srpna. Ale uvidíme, jestli se podaří dohodnout nějaký
dřívější termín, o tom však rozhoduje
krajská hygienická stanice. Pokud tedy
testy dopadnou dobře,“ přeje si Prospalův asistent Aleš Totter.
Tréninky se tak z ledu Budvar arény
přesunuly přímo k hráčům. „Všichni dostali plány od kondičního trenéra Tomáše Cibulky na doma, kde dnes už skoro
každý má nějaké činky a může cvičit.
Máme týmové mítinky přes internet,
kde všechno řešíme,“ podotýká Totter.
Čtyřicítka hráčů Motoru má za sebou

Novou brankářskou posilou je Marek Čiliak.
FOTO | MAFRA
týden se čtyřmi tréninkovými zápasy,
při kterých hráli proti sobě. Trenéři plánovali, že 31. července budou poprvé
zužovat kádr. „Je to škoda, protože týden na ledě vypadal solidně. Hráči směřovali pořád nahoru. Volna si už během
první vlny koronaviru vybrali dost, byli

odpočatí a natěšení. Hodně těžké je to
například pro Rendu Vydareného, který
ve svém věku přišel na kemp výborně
připravený, a teď bude mít tréninky na
nějaký čas omezené,“ vysvětluje asistent hlavního trenéra.
V přípravném kempu s Motorem na
ledě trénovala i řada hráčů, kteří před začátkem sezony odletí do zámořských
soutěží. Šlo o útočníky Jáchyma Kondelíka, Pavla Nováka, obránce Šimona Kubíčka a brankáře Jiřího Pateru. S Motorem trénovali i budějovičtí junioři či
řada hráčů na zkoušku.
Jak Václav Prospal, tak i Aleš Totter
se nováčkovské role v české hokejové
elitě neobávají. „V první lize jsme dominovali, extraliga je teď o level výš. Ale
samozřejmě chceme dál hrát aktivní
a atraktivní hokej. Chceme vyhrávat
a věříme, že na to máme dobré hráče,
kteří se sami chtějí prosazovat. Samozřejmě se chceme prokousat do play off
a tam projít co nejdále,“ dodává Totter.
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FARMA LIŠKA
Ochutnávka místní produkce, prohlídka farmy,
farmářský trh s lokálními potravinami.

www.poznejsvehofarmare.cz

od

Jsme farma, která se zabývá rostlinnou výrobou a chovem
dobytka - masného plemene Galloway.
V roce 2001 jsme koupili pozemek o rozloze 1 ha na
budování rodinné farmy. Nyní má naše farma 120 ha
(70 ha orné půdy, 50 ha luk).
V prosinci roku 2016 jsme začali vyrábět uzeniny a koupili
pojízdnou prodejnu, která v současné době jezdí
po 80 vesnicích v okrese Tábor. Na farmě jsme téhož roku
otevřeli farmářský obchod, kde prodáváme své výrobky,
vepřové, hovězí maso a uzené produkty
z naší farmy.

Smyslov 31
390 02, Tábor 2

wwww.farmaliska.cz

