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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE ELEKTRA A NÁBYTKU

propagační sdělení

DLUHOPISY E-FINANCE CZ

ZAJIŠTĚNÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1 %

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 4,1 % po celou
dobu investice

ROČNÍ
ÚROK

Dvouleté dluhopisy
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice
do nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun.
Investiční strategií e-Finance je investovat prostředky získané
z dluhopisů do nákupu a výstavby rezidenčních a komerčních
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky. Portfolio
investic najdete na www.e-finance.eu.
Dluhopisy jsou zajištěné zástavním právem na celém exkluzivním
areálu zámku Račice čítající pozemky o výměře přes 50 000 m2,
nemovitosti a samotný zámek Račice.

Zastavovaný areál zámku Račice v rámci dluhopisového programu e-Finance CZ v celkové
hodnotě uveřejněné na adrese www.e-ﬁnance.eu/zajistene-dluhopisy.

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET
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.

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení
(EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení
vhodnosti investování do těchto cenných papírů. • Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální
rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

UBYTOVÁNÍ A PROHLÍDKY NA ZÁMKU RAČICE
UBYTUJTE SE V NETRADIČNÍM ZÁMECKÉM PROSTŘEDÍ OD 330 KČ/NOC
+420 515 555 549 • www.zamekracice.cz • info@zamekracice.cz
Užijte si dovolenou na zámku v malebném prostředí mezi Drahanskou vrchovinou a Moravským krasem.
– turistické ubytování od 330 Kč/os/noc
– nové RETRO-LUX apartmány s vlastní
terasou od 1 000 Kč/os/noc
Prohlídky zámku jsme rozšířili na dva
atraktivní prohlídkové okruhy a unikátní
panelovou výstavu s vizualizacemi zámku.
Jako dárek máme pro návštěvníky publikaci Zámek Račice – Ilustrované dějiny.

Hana Vagnerová
Mám italskou
náturu. Líbí se
mi, když nemusím
držet emoce
na uzdě
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Otrokovice slavily plavbou po Moravě

Příští vydání
13. srpna

Tisíce lidí se minulý víkend zúčastnily Otrokovických letních slavností. Koncerty, přehlídku leteckých modelů a další
akce doplnily i okružní jízdy po řece Moravě na lodi Pannonia.
FOTO | LUDĚK OVESNÝ, MAFRA

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

Zlín uchová příběhy

V bývalém ševcovském muzeu vznikne Institut Paměti národa s expozicí
JANA FUKSOVÁ
ZLÍN | Věra Kolková vyrůstala vedle
jízdárny rodiny Baťů ve Zlíně. Jejího
otce v roce 1932 zaměstnal jako instruktora jezdectví Tomáš Baťa a po jeho smrti nástupce Jan Antonín. Věra se sblížila
s vdovou Marií a po válce pracovala
v bývalém Baťově obchodě v Ostravě.
Její příběh vypovídá také o válečných útrapách a komunistickém režimu
a i on by měl být součástí expozice, kterou uvidí návštěvníci chystaného Institutu Paměti národa ve Zlíně.
„Je zatím těžké s jistotou říci, které
pamětníky do expozice zařadíme a které nikoli. Navíc plánujeme pamětníky
také průběžně střídat, aby byla expozice
stále něčím nová a zajímavá i pro ty, co
už ji jednou viděli,“ prozradil ředitel Pa-

měti národa – pobočky Střední Morava
Petr Zavadil. Nezisková organizace
Post Bellum, která projekt Paměť národa založila, chce muzeum 21. století
v podobě Institutu Paměti národa otevřít už delší dobu. Mělo by představit
příběhy pamětníků ze Zlínského kraje,
kteří zažili totality minulého století, moderní formou, jež by bavila i mladé.

Za pět let chce kraj
budovu nechat zbourat
Vhodné místo ve Zlíně hledali zástupci
organizace od začátku minulého roku.
Nakonec objevili v současné době nevyužívanou budovu č. 1 v baťovském areálu, kde kdysi sídlilo ševcovské muzeum. Budova patří Zlínskému kraji, který hledal vhodného nájemníka.

„Věřím, že příběhy veteránů z první
a druhé světové války, někdejších vězňů sovětských gulagů a nacistických
koncentračních táborů, příběhy agentů
StB, vyšetřovatelů, dozorců a komunistických funkcionářů spojí do mozaiky,
která bude informačně nabitá a divácky
atraktivní,“ uvedla krajská radní pro
školství Zuzana Fišerová.
Paměť národa má prostory pronajaté
bezplatně na pět let. Pak má kraj v plánu budovu zbourat.
„Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby doba výpůjčky byla delší. Tato budova splňuje naše požadavky na velikost
prostoru a na umístění v centru města.
Zároveň má místo svého genia loci a je
klíčové pro moderní dějiny Zlína,“ připomněl Zavadil.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

LETNÍ SERIÁLOVÉ RETRO

Ve jménu strany! Major Zeman
i další falšovali dějiny
...str. 8

NOVÉ CHORVATSKO?

Reportáž z Bulharska, kam
míří stále více Čechů ...str. 10 a 11
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Ve zlínském
institutu budou
vyprávět příběhy
z dob totality
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

„Ale respektujeme plány kraje. Počítáme, že za dobu pěti let se Institut
Paměti národa ve Zlíně etabluje a získáme případně jiné prostory.“
Kdy bude institut otevřen pro veřejnost, zatím neví. Pravděpodobný
je ale konec příštího roku, případně
začátek roku 2023. V celé republice
jich Post Bellum chce otevřít více
a aktuálně na ně shání finance ve veřejné sbírce.
První by měl vzniknout v Pardubicích, pak v Praze, Brně, Olomouci
a následně v krajských městech. Organizace potřebuje deset milionů korun a zatím od dárců vybrala necelé
dva miliony.
„Chceme využívat moderní expozice, aby dějiny bavily i mladé. Vytvořit prostor, kde se budou setkávat
generace a předávat si zkušenosti,“
vysvětlují zástupci Post Bellum. „Po
letitých a složitých jednáních s politiky jsme ustoupili od plánu postavit
velké muzeum, které najdete v metropolích u našich zahraničních sousedů. Místo toho jsme se rozhodli pro
menší centra, s náklady do pěti milionů, která budou v krajských městech.“
Jak by organizace chtěla příběhy
pamětníků 20. století ve svých institutech „vyprávět“? Svůj záměr
a technologie teď představuje v Plzni
na výstavě Osvobození bez svobody.
Návštěvníkům ukazuje velkoformátové fotografie, kombinované projekce i prvky rozšířené reality se zvukovými a světelnými efekty. Události
20. století mohou prožít očima dělníka, vězně nebo třeba rodiny, která po
komunistickém puči přišla o všechno.
V institutu by pak neměl chybět digitální průvodce a expozice má být
proměnlivá a natolik interaktivní, že
návštěvníka vtáhne do příběhu.
INZERCE

Nabízíme až 3000 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

Návštěvníci mohou obdivovat jedinečné malby, které se staly předlohou k filmu Cesta do pravěku.

Dinosauři na střeše
Ve zlínském Obchodním
domě je k vidění
mimořádná výstava děl
legendárního ilustrátora
Zdeňka Buriana.
JAROSLAV CHUDARA
ZLÍN | K vidění je na střeše, disponuje
originální výstavní plochou a ukazuje
hned přes 200 originálů legendárního
českého výtvarníka. Jedna z největších
výstav děl Zdeňka Buriana, kterou hostí
Galerie Desítka v Obchodním domě ve
Zlíně, je zkrátka výjimečná ve všech
ohledech.
Hned po otevření se výstava nazvaná
Zdeněk Burian – Za dinosaury a dobrodružstvím stala nejnavštěvovanější akcí
svého druhu v kraji. Kromě výjimečných
děl nabízí galerie i nevšední výhled na
město z výšky pětatřiceti metrů, což je
další rekordní údaj.
Organizátory z Galerie Artrium nápor
návštěvníků překvapil. Pro velký zájem
proto uspořádají v pátek 30. července
a 6. srpna mimořádné večerní komentované prohlídky. Začnou vždy ve 21 hodin a potrvají hodinu. Pokud budou
úspěšné, nejspíš ve vybraných srpnových termínech přibudou další.
„Zájem je nadprůměrný, někteří už vý-

K vidění jsou obrazy i instalace z dinoparků.
FOTO | Z. NĚMEC, MAFRA
stavu navštívili dvakrát a říkali, že přijdou zas. Zpravidla jsou to rodiče nebo
prarodiče s dětmi, pro které je to vítaná
součást prázdninového výletu,“ říká hlavní pořadatel Pavel Chmelík.
„Malí návštěvníci obdivují hlavně obrázky s pravěkými zvířaty, dospělí si nostalgicky zavzpomínají, jak v dětství hltali dobrodružné knihy, které Zdeněk Burian ilustroval. Svými poutavými ilustrace-

mi totiž doprovodil nejen pravěké příběhy, ale třeba i verneovky a mayovky.“
Výstava vznikla jako pocta malíři a ilustrátorovi, od jehož úmrtí uplynulo čtyřicet let. Burianova plátna, jež se stala
předobrazem slavného filmu Karla Zemana Cesta do pravěku, navíc doprovází
instalace pravěkých zvířat umístěných
před Obchodním domem. Organizátorům je zapůjčily české DinoParky.
V galerii se rovněž promítají filmové
dokumenty o pravěku a výtvarníkově
díle. Ve Zlíně jsou vůbec poprvé vystaveny Burianovy olejomalby. Raritní jsou
čtyři obří plátna s výjevy z pravěku, jež
zapůjčilo Národní muzeum v Praze a Slovenské národní muzeum v Bratislavě, jemuž to posvětil tamní ministr kultury.
„Tato díla dosud nebyla vystavena pohromadě, lidé je vidí zcela poprvé,“ uvedl Chmelík.
Na výstavě jsou také díla zapůjčená ze
soukromých sbírek či Památníku národního písemnictví. Organizátorům se podařilo zajistit i několik děl přímo na prodej pro sběratele. Přichystány jsou také
zkameněliny, plakáty, knihy a pohlednice.
Galerie vychází vstříc také dětem na
letních táborech, pro něž jsou přichystány komentované prohlídky včetně zábavného testu a promítání filmového dokumentu o výtvarníkovi. Pro všechny ostatní zájemce je výstava otevřená denně od
10 do 19 hodin až do 15. září.

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628 ■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce šéfredaktora
5plus2: Jan Korbel ■ Vedoucí krajské redakce MAFRA: Tomáš Železník, Tomas.Zeleznik@mafra.cz ■ Editor: Ondřej Holubec, ondrej.holubec@mafra.cz, tel: 725 731 321 ■ Krajská
inzerce: Martin Uttner, martin.uttner@mafra.cz ■ Distribuce 5plus2: distribuce@5plus2.cz ■ Redakce Zlín: Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky, redzl@mafra.cz Tisk: TISKÁRNY
MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné, vychází každý pátek.
■ © MAFRA, a.s. 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného svolení vydavatele je
zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nepřijmout inzerci.
■ Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT.

Zlínsko a Uherskohradišťsko

30. července 2021 5

Architekt z Valašska
proslul až ve Vídni

Nová expozice
o Gessnerovi
Odkaz Huberta Gessnera
připomínají od letošního léta dvě
stálé výstavy ve Valašských
Kloboukách. Nacházejí se
v městském muzeu a obnovené
stodole v domě Josefa Bratmanna,
kde dnes sídlí základní umělecká
škola. Expozice pojednávají nejen
o jeho tvorbě ve Valašských
Kloboukách, ale rovněž v dalších
městech u nás či v Rakousku.
Gessnerův příběh mohou lidé
poznat také při komentovaných
prohlídkách, které během léta
pořádá valašskokloboucké
muzeum.

Od narození Huberta
Gessnera letos v říjnu
uplyne 150 let. Život
slavného rodáka si
připomínají ve
Valašských Kloboukách.
PETR SKÁCEL
VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Rodné městečko sice opustil už ve čtrnácti letech,
ale vždy se sem rád vracel. Hubert
Gessner (1871–1943) je považován za
jednoho z nejvýznamnějších středoevropských architektů první poloviny dvacátého století. A v rodných Valašských
Kloboukách si jej připomínají i v současnosti.
Proslul svými stavbami ve stylu secese
a moderny. Jedním z jeho cílů byla příprava výstavby domu Josefa Bratmanna
(1896) právě v rodných Kloboukách. Ten
je vůbec první secesní stavbou na našem
území a dnes v něm sídlí základní umělecká škola. Krásná novostavba ve městě,
kde do té doby stála především dřevěná
zástavba, dala později za vznik legendě,
že dům nechal postavit císař František Josef I. pro svoji nevlastní dceru.

Kroměřížská léčebna
byla mistrovským dílem
Ve skutečnosti v něm ovšem žil místní
podnikatel a mecenáš se svojí rodinou.
Někdy se mu proto říká Bratmannova
vila, ale to není přesné označení.
Gessner ho projektoval pro obytné i obchodní účely. „Spodní část a přízemí fungovaly jako obchod se zázemím. Byl
tam i byt obchodníka a služebnictva. Hor-

lo, kromě toho navrhl desítky vídeňských staveb či přestaveb a také rodinných domů.

Architekt „rudé Vídně“

Architekt Hubert Gessner měl vysoké renomé v Česku i za hranicemi.
ní patro už bylo noblesně a reprezentativně pojaté,“ uvedl historik Petr Odehnal
z městského muzea ve Valašských Kloboukách, který je autorem knihy
o Gessnerově díle.
Popisuje v ní nejen jeho další valašskokloboucké stavby jako zájezdní hostinec
Františka Bratmanna, domy zámožného
obchodníka Jana Horného a učitele Františka Růžičky nebo budovu občanské záložny, ale i největší tuzemskou realizaci
vůbec. Je jím ústav pro choromyslné
v Kroměříži, jenž vznikal v letech
1905–08 a jde o komplex skoro čtyř desítek budov. „To je Gessnerovo mistrov-

ské dílo. Ve své době byl nejmodernějším ústavem svého druhu v monarchii,“
líčí Odehnal a ve zmíněné knize obdivně
píše o uspořádání pavilonů a řádu architektury, který „jako by byl v architektuře
areálu postaven proti chaosu šílenství“.
V té době již Gessner měl za sebou vídeňskou akademii výtvarných umění
u proslulého profesora Otto Wagnera
a působil v brněnském zemském stavebním úřadu. Byl výrazně levicově orientovaný a v metropoli monarchie získal vlivné přátele, jako byl třeba předseda rakouské sociální demokracie Viktor
Adler. Této straně také vytvořil její síd-

Gessnerovy budovy: léčebný ústav v Kroměříži (vlevo) a budova s obchody ve Valašských Kloboukách.

I díky tomu se po první světové válce
stal vedoucím architektem pro bytovou
výstavbu. V „rudé Vídni“, jak se říká období mezi roky 1919 a 1934, kdy městu
nepřetržitě vládli sociální demokraté, postavil mimo jiné rozsáhlé bytové komplexy Karl–Seitz–Hof a Reumannhof se
stovkami sociálních bytů pro dělníky
a nemajetné obyvatele.
„Nebyla to pro něj žádná trafika,
Gessner byl architektonickou osobností
a svými stavbami si získal vysoké renomé. Činžovní a družstevní obytné domy
navíc navrhoval již před válkou a měl
tedy zkušenosti,“ upozornil Odehnal.
Mezi Gessnerovy poslední stavby patřil Augartenský most v roce 1931, poté
se již odmlčel. Po anšlusu Rakouska
v roce 1938 dostal z politických důvodů
zákaz činnosti, zbyly mu jen drobné práce pro sklárny v Květné a jiné menší projekty. Konce druhé světové války se nedožil, zemřel 29. ledna 1943 ve Vídni,
kde je také pohřbený.
„Byl to velmi kreativní a činorodý architekt, který do své práce promítal levicový pohled na svět,“ dodal Odehnal.

REPRO | Z KNIHY HUBERT GESSNER A (NEJEN) VALAŠSKÉ KLOBOUKY
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Česká republika

Ze soukromí se stal byznys,
ale já ho moc zpeněžit neumím
Amerika je pro ni svou otevřeností v emocích inspirací.
Přesto herečka Hana Vagnerová svoje soukromí
na rozdíl od mnoha kolegů nerada prezentuje
na sociálních sítích. „Necítím se na to ventilovat
na Instagramu svůj osobní život,“ přiznává jedna
ze čtyř hlavních hrdinek nové filmové komedie
Matky, v níž paradoxně hraje influencerku, která
neváhá sdílet s fanoušky dokonce i porod.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Hana Vagnerová patří k těm nemálo
českým herečkám, které mají bohaté zkušenosti s filmovým průmyslem i ve Spojených státech či v Itálii. K úspěchu jí pomáhá i cit pro cizí jazyky. „V italštině už zvládám konverzovat, ovšem být s italským režisérem na place a bavit se o nuancích charakteru postavy, to ještě úplně nedám. Nejsem ještě schopná vyjádřit, co si myslím,
že by se v té postavě mělo změnit, a tím
jsem limitovaná. Potřebuju v tom jazyce
přemýšlet, mít sny a být schopná do toho
plně vstoupit,“ vysvětluje jedna ze čtyř
hlavních hrdinek komedie Matky.
Potvrdilo se vám, že hrát s dětmi je
těžká disciplína?
Jsem celý život obklopená malými dětmi,
takže žádný šok ani žádné složité přípravy
se nekonaly. Nicméně při natáčení jsem
z těch malých miminek měla respekt. Hrály jsme s úplnými drobečky. Ale produkce naštěstí vybrala třítýdenní holčičky,
dvojčátka, která byla extrémně hodná.
Hrajete influencerku Sáru, sedla vám
ta role?
Mám velkou radost, že je film konečně
v kinech. Ten příběh vyprávějí čtyři
ženy – kamarádky. A mě strašně moc těšilo, že jsem se na natáčení setkala pracovně se Sandrou Novákovou, Petrou Hřebíčkovou a Gabikou Marcinkovou, protože
si jich všech herecky moc vážím a znám
je i mimo kameru. Jsou super, skvělé,

všechno to do sebe hezky zapadlo. Moje
hrdinka Sára ve filmu otěhotní a představuje si, že až porodí, tak bude všechno nažehlené. Ale ono se ukáže, že to tak jednoduché není. Musí se poprat s realitou, se životem, takže to přináší vtipné momenty,
ale zároveň i ty emotivní.

vaji, je mi to úplně fuk. To, že bych potřebovala zůstat nad věcí, jako že mám všechno zvládnuté, to by byla asi lež, kterou
bych neutáhla. Ukazovat ale něco jako že
toto je můj partner a jsme právě zamilovaní, to je strašně křehké…
Nejen tento film vznikal během pandemie. Jak na ta natáčení s nejrůznějšími omezeními vzpomínáte?
Měla jsem velkou kliku, že
jsem mohla po celou
dobu pandemie pracovat. Zároveň to
ale nebylo úplně

jednoduché. Celý podzim jsme točili film
Obrazy lásky, což je debut polského režiséra Tomasze Wińskiho. U tohoto snímku
jsem i spoluautorkou scénáře. Je to docela
temný, závažný a komplikovaný film, do
toho byl vrchol pandemie… Nikdo jsme
nevěděli, co si s tím počít, nevědělo se, jak
testovat, takže jsme to točili přes tři měsíce, protože jsme měli různě karantény.
Moc si ale vážím toho, že
jsem mohla točit.

Vy sama máte na Instagramu velký počet fanoušků. V čem jsou pro vás sociální sítě přínosem?
Patřím k těm opatrným. Za spoustu věcí
mám Instagram ráda, umožnil být kreativní těm, kteří by nikdy nedostali svůj prostor v televizi, nemohli by ukázat svá videa, to, jak skvěle fotí. Je to platforma, která umožňuje mít svůj hlas, což je skvělé.
Zároveň ale nese riziko, že ten hlas má úplně každý. To, s čím já se neumím úplně poprat, je prodávání a zpeněžování soukromí. Samozřejmě soukromí táhne, je to
vlastně malá reality show na telefonu, která přitáhne pozornost, ovšem zároveň je
to vaše největší tajemství. Měla jsem
vždycky pocit, že to, co lidi dělá zajímavými, je jejich tajemství. A najednou je to tajemství byznys.
Nevadí mi ukazovat mé kamarády, pracovní věci, nevadí mi
ukazovat něco z cest nebo humor, který mám ráda. Ale hledám k tomu cestu. Zatím se necítím na to, že bych tam ventilovala svůj osobní život.
Takže žádné osobnější věci
nikdy fanoušci neuvidí?
Mně nevadí ukazování emocí.
Nevadí mi brečet na veřejnosti,
vůbec s tím nemám problém,
klidně bulím na celé kolo v tram-

Hana Vagnerová

Narodila se 21. února 1983 v Praze.
Vystudovala gymnázium, poté byla přijata na tři vysoké školy:
matematicko-fyzikální fakultu, VŠE a DAMU. I když zpočátku zkoušela
herectví kombinovat s ekonomkou, nakonec vyhrálo divadlo.
■ Věnovala se také modelingu. Herectví si několik let zdokonaluje na kurzech
v USA, svoji uměleckou působnost rozšířila i do Itálie.
■ Známá je hlavně z úspěšných seriálů jako Vyprávěj, Expozitura, Horákovi,
Atentát, Lajna a mnoho dalších. Z filmů: Matky, Případ mrtvého nebožtíka,
Špindl, Hasiči atd.
■
■

FOTO | PETR KOZLÍK, MAFRA
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Bylo to pro všechny hodně stresující.
Na podzim už to došlo do fáze, kdy jsme
lehce rezignovali a už jsme se to snažili
jen dát. Věděli jsme, že plánovat nic nemůžeme, ale věřili jsme, že to nějak dotočíme. Myslím si, že ten rok byl náročný pro
všechny, určitě jsme se všichni naučili
hodně nových věcí, více si všeho vážíme.
Jít třeba do kina na premiéru – z toho
máme fakt radost. Že máme šanci být pospolu, komunikovat spolu, společně se dívat na film.
Co vám tahle „doba covidová“ dala?
Myslím si, že jsem pod tlakem toho, co se
dělo, přehodnotila žebříček hodnot. Uvědomila jsem si, co je opravdu důležité.
Jsou věci, za které jsem vděčná. Myslím,
že jsem si ještě loni neuvědomovala, jaké
mám štěstí, že moji rodiče jsou zdraví, že
já jsem zdravá, že mám kde bydlet, mám
na nájem, že mám co jíst, že můžu jít ven,
že si můžu dát kafe s kamarády. A uvědomila si, že se máme vlastně hodně dobře.

„

Žít v Americe?
Možná napůl,
Evropa by mi chyběla.
Studovala jste v Americe, vnímala jste
tam nějaký zásadní kulturní rozdíl?
Úplně poprvé jsem tam jela na herecký
workshop. Moc mě bavilo, že tam přemýšlí o věcech úplně jinak, měla jsem pocit
velké inspirace, a to nějakým způsobem
otevírá mysl. Zároveň jsem z toho byla
nadšená a uvědomila si, že jsem opravdu
nikdy necestovala, že mám klapky
na očích, že chci něco zažít. Tak jsem si
udělala pracovní víza a jezdila tam takhle
tři roky. Teď jsem v procesu obnovení
těch víz, doufám, že to dobře dopadne
a budu tam moct znovu jet, protože to
není jen o té práci, která byla skvělá. Je to
i o tom, zkusit si hrát v jiném jazyce. NaINZERCE

Hana Vagnerová si zahrála velké role
v řadě seriálů, k těm nejsledovanějším patřila kriminální Expozitura z roku 2009,
kdy byla parťačkou Roberta Jaškówa.
Toto léto je v kinech komediální snímek
Matky, v němž se Hana Vagnerová objevila po boku Sandry Novákové či Gabriely
Marcinkové.
FOTO | TV NOVA, BONTONFILM
víc jsem si tam za ty tři roky udělala spoustu kamarádů a ty jsem už dlouho neviděla.
Když se uzavřely hranice a já si uvědomila, že je teď neuvidím, bylo mi smutno.
Jaký je rozdíl ve studiu herectví u nás
a ve Spojených státech?
Herectví má v Americe jinou tradici, mají
rádi velké hrdinské příběhy, milují emoce, ale mají i velkou tradici sitcomů, což je
úplně úžasné. Miluju komedie, a když
jsem se při studiu dozvěděla o jejich osmi
charakterech komedií, tak jsem z toho
byla úplně na větvi. Oni opravdu emocionální stránku postavy považují za to nejdůležitější, zatímco my Češi méně projevujeme emoce a spousta našich filmů je založená na sarkastickém humoru, spíše na hláškách. Jsem trochu víc temperamentnější,
emotivnější, víc než řada mých kamarádů,
neudržím emoce na uzdě, takže mně se to
hodně líbilo, byla jsem jako ryba ve vodě.
A to samé jsem zažívala i v Itálii, kde jsou

lidé mnohem víc expresivnější a něčím mi
to přišlo jednodušší. Asi mám takový italský naturel.
Dokázala byste v Americe žít?
Myslím, že natrvalo ne. Dovedu si představit, že bych byla tak jako „napůl“, ale Evropa by mi opravdu chyběla. Myslím, že
je na žití skoro nejjednodušší.
V Itálii prý máte skvělou hereckou
agentku. Máte za cíl se u tamního filmu uplatnit ještě výrazněji než dosud?
Ano, mám v Itálii úžasnou agentku
a mám obrovskou radost, že se mi tam
daří. Posílá mi castingy na zajímavé role,
což je skvělé. Chtěla bych tam určitě hrát,
ale musím ještě dopilovat italštinu. Už
jsem měla několik castingů v italštině, ale
jazyk ještě tolik neumím. Jsem v kategorii
B1, už jsem několikrát začala i B2, ale ještě se necítím, že bych ji zvládla. Už je to
ale tak dobré, že zvládnu konverzaci.

Ovšem být s italským režisérem na place
a bavit se o nuancích charakteru postavy,
to ještě úplně nedám. Nejsem ještě schopná vyjádřit, co si myslím, že by se v té postavě mělo změnit, a tím jsem limitovaná.
Potřebuju v tom jazyce přemýšlet, mít sny
a být schopná do toho plně vstoupit.
Takže Itálie, nebo Amerika?
Obojí mě baví, každé má svoje. Itálie je za
rohem, je méně orientovaná na byznys,
ale Američané musí. Když nemají peníze,
nemají pojištění, nemají nic. Italové milují život, pro ně je nejdříve rodina, kamarádi a až potom práce. Je to země plná barev, muziky a kultury. Samozřejmě mají
také svoje problémy, je tam například
komplikované rozjet svůj byznys, vědí, že
tam někde operuje mafie, ale je to země,
která mě nesmírně láká, fascinuje, hrozně
mě baví. Ale zase v kombinaci s Českou
republikou, která je naopak velmi bezpečná. Máme se tady prostě dobře.
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Ve jménu strany!
„Zeman“ i další
falšovali dějiny
Některé hloupoučké jako
Chlapci a chlapi, jiné
pod zástěrkou obstojné
kriminálky brutálně
znásilňující dějiny jako
„major Zeman“ nebo
fanaticky oslavující
Klementa Gottwalda.
Propagandistické seriály
přesto dodnes řada lidí
sleduje s nostalgií.
MARTIN BRABEC
ČR | Mnohaletá démonizace udělala z normalizační kriminálky Třicet případů majora Zemana nezasloužený kult, který si dodnes drží při reprízách slušnou sledovanost. Seriál, který čsl. televize natočila
k 30. výročí vzniku Sboru národní bezpečnosti v letech 1974-79 pod bedlivým dohledem pracovníků resortů vnitra a obrany je
pro mnohé symbolem nejodpornější komunistické propagandy a herci, kteří v něm
hráli, čelili po roce 1989 ostrakizaci.
Jedno je zřejmé. Seriál režiséra Jiřího
Sequense brutálně znásilňuje historii po

roce 1945. Případ bratrů Mašínů, babickou
kauzu, dění okolo undergroundové scény,
disidentská setkání či období po okupaci
roku 1968 vykládá falešně, přesně v duchu
stranické linie. „Loni v osmašedesátém mi
tu vytloukli okna. Všude bylo vápnem napsáno: Maštalíř je fízl, pověste ho!. Bůhví,
jak by to se mnou dopadlo, kdyby nebyli přišli,“ vypráví majoru Zemanovi v podání
Vladimíra Brabce jistý pomocník Veřejné
bezpečnosti. Autoři tak nepokrytě interpretovali vpád a okupaci vojsky Varšavské smlouvy jako ve svých důsledcích „pomoc“.
„Pár dílů Zemana jsem viděl. Některé
byly docela slušné detektivky, jiné hodně
neslušné propagandistické paskvily. Většinový divák asi ten propagandistický obsah nevnímal a i dnes je to pro mnoho lidí
jenom takové nostalgické pokoukání,“ shrnuje pro 5plus2 spisovatel a scenárista Ondřej Neff. Mimochodem, herecVladimír
Brabec si stigma hlavní role Zemana nesl
až do konce kariéry. On i mnozí další museli v rozhovorech neustále vysvětlovat
nebo obhajovat, proč v evidentně propagandistickém počinu účinkovali.
Nutno dodat, že v něm vzhledem k rozsahu se v něm objevili takřka všichni známí
herci. Včetně třeba Josefa Kemra, který jinak rozhodně nepatřil k ochotným přisluhovačům režimu. Jeden z mála, o kom se ví,
že roli v Zemanovi odmítl, byl zásadový
Petr Čepek. „Kdo jsi nevinen, hoď kame-

1

1) Třicet případů
majora Zemana
2) Gottwald
3) Chlapci a chlapi
4) Muž na radnici
FOTO | ARCHIV MAFRA,
ČSFD.cz/ČT

nem. On si to v sobě nosí každý sám a musí
se s tím vyrovnávat. Spíš mi jsou k smíchu
lidé, kteří nikdy v životě nebyli vystaveni
žádné zkoušce a teď se buší do prsou a zalykají se výlevy verbální morálky,“ říká
na adresu salónních kritiků Ondřej Neff.

„Uvědomělý komunista“
Zatímco majoru Zemanovi nelze upřít jistou řemeslnou kvalitu, jiná propagandistická dílka jsou opravdu divácky odstrašující. Pětidílný oslavný monument Gottwald
z roku 1986 je protkán sáhodlouhými ideologickými projevy, po kterých následuje
bouřlivý potlesk posluchačů. Zajímavé na
něm je snad jen paradoxní fakt, že titulní
roli si zahrál Jiří Štěpnička, jehož maminku Jiřinu Štěpičkovou komunisté v politickém procesu málem poslali na popraviště
za pokus o emigraci. „Ano, hrál jsem Gottwalda, který podepsal uvěznění mé

Předchozí díly
2. července: Bláhovy vysílala televize
živě, dochoval se pouze jediný díl
9. července: Blažej a spol. aneb
Fenomén bílých plášťů
16. července: České televizní fantasy?
Návštěvníci, ale i Křeček v noční košili
23. července: Nuda až trapno. Vyjma
„rodinky“ a Comebacku Češi sitcomy neumí
Přečíst si je můžete na www.5plus2.cz.

mámy. Chápu národ, že mi to vyčítal. Věděl jsem ale, že kdybych to v té době odmítl, skončil bych jako herec,“ vysvětloval
herec už dříve v rozhovoru pro 5plus2.
Specifickou kategorií byly seriály ze života stranických funkcionářů. Okres na severu či Muž na radnici jsou přehlídkou
nudy. V případě Zdeňka Buchvaldka coby

Františka Bavora z „radnice“ byla role veskrze pozitivního soudruha i jisté prokletí
už v době tehdejšího režimu. Filmoví a televizní tvůrci se mu pak báli dát jakoukoliv
zápornou či jen kontroverzní roli. „František Bavor je osobnost, která do sebe postupně vstřebává poznání naší doby. Na scénu
vstupuje jako poctivý, pracovitý a čestný
člověk, uvědomělý komunista. Příznačná
je především výrazná propagandistická poloha díla,“ liboval si v Rudém právu v roce
1976 kulturní „kritik“ Josef Holý.
Filmoví teoretici vysvětlují, že hlavní motiv podobných seriálů ze života různých
funkcionářů byl ten, že autoři v nich sice připouštěli nejrůznější chyby a nedokonalosti
systému či selhání jedinců, ovšem ve výsledku se vždy v rámci strany našlo dost
spravedlivých, aktivních a nebojácných soudruhů, kteří dokázali tyto problémy vyřešit.

Chlapci v zeleném
Ovšem nejen major Zeman přibližoval
a opěvoval práci různých bezpečnostních
sborů či armády. Vzpomeňme Velitele
(1981) s Antonínem Procházkou v hlavní
roli, pětidílnou sérii Ve znamení Merkura
(1978), kde Jaromír Hanzlík a další oslavovali práci celníků či nechtěně komickou legendu svého druhu Chlapci a chlapi (1988)
s Martinem Zounarem coby „Mirkem Dušínem“ nováčků základní vojenské služby.
Politická „masírka“ se dostávala i do jinak povedených seriálů jako Byl jednou
jeden dům, který přibližuje osudy obyvatel jednoho pražského činžáku v letech
1936 až 1945. Prvorepublikový armádní
důstojník je prvoplánově vykreslen jako
zbabělec, „buržoazie“ ochotná kolaborovat s nacisty a naopak hlavní příslušník odboje je samozřejmě komunista.
A Žena za pultem? O té někdy příště.
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Mozartova sestra: Tichý génius
Ustoupila bratrovi
z cesty, byť měla stejný
talent. Mozartova sestra
Maria Anna se narodila
před 270 lety.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
SALCBURK | Když 30. července 1751
přišla na svět Maria Anna Mozartová,
rodiče měli obrovský strach. Všichni tři
starší sourozenci zemřeli záhy po porodu. Rodiče jí doma přezdívali Nannerl,
a když se narodil mladší bratr Wolfgang, říkalo se mu zkráceně Wolfi.
Bratr a sestra se měli rádi, už kvůli
smrti ostatních sourozenců. Maria
Anna byla o čtyři a půl roku starší a cílevědomý a ambiciózní otec Leopold
brzy poznal u malé dívky výjimečný hudební talent a začal ji učit. Když už hrála v osmi letech výborně na klavír, při

jedné z lekcí si k nástroji sedl i tříletý
Wolfi. Nejdříve projevil zájem a brzy
vytryskl obrovský talent i u něho.
Otec zvýšil intenzitu výuky, a když
viděl genialitu svých dětí, zrodil se mu
v hlavě nápad, jak získat slávu i peníze
– bude s ratolestmi objíždět šlechtické
dvory a ohromovat panstvo hudbou. Jak
si řekl, tak udělal, a tak začalo evropské
turné Mozartových, kde se oba sourozenci ještě více sblížili. Wolfgang starší
sestru zbožňoval a často ji v chování napodoboval. Nannerl byla svou povahou
laskavá a nápaditá, takže si s bratrem rozuměla jak v hudbě, tak v životě. Oba si
dokonce vymysleli tajný jazyk, kterým
se domluvili jen oni a snili o imaginárním království zvaném „Návrat“, kde
společně vládli jako král a královna.

Kariéru zastavil manžel
Na koncertních pozvánkách z počátku
dominovala hlavně Maria Anna, která
ukazovala tak nádhernou hudbu i zpěv,
že se brzy stala hvězdou mnoha evropských měst. Sourozenci i s rodiči zavítali roku 1767 do Brna a zejména do Olo-

Maria Anna
Mozartová se svým
mladším a slavnějším
bratrem Wolfgangem
Amadeem při
společném hraní.
Detail z vyobrazení
Mozartovy
rodiny
umělcem Johannem
Nepomukem
della
Croce.
FOTO | ARCHIV
MAFRA

mouce, kam přijeli dostavníkem z Vídně. Tehdy ale utíkali. V rakouské metropoli totiž řádila epidemie neštovic. Ty
si Wolfgang přivezl s sebou a kvůli vážnému průběhu téměř oslepl. Nakazila se
i Maria Anna.
Vyléčila se, nedlouho poté se ale blížil magický věk 18 let – strmý vzestup
hudební hvězdy se zastavil. Důvodem
byla společenská povinnost – žena se
musí brzy vdát, jinak by její další život
bez manžela vzbuzoval rozpaky, ba pohoršení – a to si otec Leopold nemohl
dovolit. Měl totiž plány se synem, jehož
talent se rozhodl rozvíjet, zatímco talent

dcery musel potlačit. „Kde bych byla,
kdybych byla chlapcem,“ postěžovala
si občas dívka.
Po sňatku se starším manželem se starala o pět jeho dětí, další tři mu porodila, dvě se dožily dospělosti. Zbytek života prožila v rodném Salcburku, věnovala se rodině, učila hudbu a po brzkém
skonu slavného bratra pracovala na
jeho životopisu. Kdo by ji navštívil pár
měsíců před smrtí, asi by se zhrozil. Slepá 78letá žena žila osamělá a v bídě. Jenže to bylo její rozhodnutí, chtěla žít
skromně a po smrti po sobě zanechala
poměrně velké jmění.

INZERCE
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Kdo vyhrál na body? Bulharsko
Nové Chorvatsko, i tak
se někdy přezdívá
Bulharsku, kam za
mořem vyráží stále více
Čechů. Zlaté písky,
Slunečné pobřeží či
městečko Primorsko
nabízí kvalitní služby
a nízké ceny.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | V Bulharsku je levno. Právě tenhle
tip byl letos hlavním lákadlem pro redaktora 5plus2, aby vzal rodinu k moři
do Bulharska a mohl tak srovnat podmínky s loňskou cestou do Chorvatska
na ostrov Rab. Letos se letělo do bulharského historického města Nesebar.
Tady jsou postřehy z cesty i pobytu.
Za mořem do Bulharska se létá nejčastěji do Varny a Burgasu. Zpáteční letenka z Prahy do Varny pro tři pasažéry
s jedním velkým zavazadlem stála u nízkonákladové společnosti Wizz Air 16 tisíc korun a byla to nejdražší položka
celé cesty. Následoval nocleh hledaný
přes Booking a zde nám přálo štěstí –
asi tři kilometry od historického centra
Nesebaru (Stary Grad), jsme našli hotelový komplex jménem Moskoyani. Přesvědčila nás skvělá hodnocení a dobrá
cena. Pokoj 55 m2 pro tři osoby bez jídla
INZERCE

Poslední divoké pláže Irakli (foto nahoře) jsou spíše prázdné, ve městě
je hlava na hlavě. Historické uličky Nesebaru (vpravo) připomínají
časy, kdy bylo Bulharsko pod nadvládou Osmanů.
FOTO | JOSEF HORA
vyšel na asi sedm tisíc korun – průměrná suma, za jakou se lze podél celého
černomořského pobřeží dobře ubytovat.
Máme letenky i hotel, vyrážíme.

Káva za 13 Kč, burek za 10
Po dvou hodinách na palubě boeingu,
kde whisky s colou vyšla na 6 euro a berou jen MasterCard (Visu odmítli),
jsme dosedli na letišti třetího největšího
bulharského města Varna. Covidová
kontrola spočívala v otázce celníka, odkud jsme – kdo řekl „Češi“, byl bez dal-

ších peripetií odmávnut. Hotel
nám nabídl také odvoz, do
100 km vzdáleného Nesebaru
platíme za dodávku 50 euro.
Ubytování je skvělé – klimatizace,
dvě místnosti, dvě koupelny, dva balkony a kuchyňka (bez sporáku), hotel je
naplněný asi z poloviny. „První dva týdny v červenci bývají volnější,“ usmívá
se majitel Daniel s tím, že hosty bývají
hlavně Bulhaři, občas Češi, turistů ze západní Evropy je minimum.
Ráno nás uvítá skvělý bazén, hotelová kavárna nabízí veškeré nápoje, kávu
s mlékem pak za 13 korun, pivo v plechovce za 30 korun, pro děti, které si bazén okamžitě zamilují, mají ještě pizzu
za asi pět bulharských „leva“, tedy
65 korun. Kousek od hotelu je pekárna s
čerstvými burky – listové těsto plněné
sýrem, zeleninou či masem – cena
10 korun za kus.

Černé moře, písčité pláže
Bulharsko omývá Černé moře. To je,
alespoň zde v Nesebaru, špinavější než
Jadran v Chorvatsku, pláže jsou ale písčité a vstup do vody pozvolný. Sluní se
zde zejména bulharští turisté a je jich
hodně. Každých 100 metrů stojí plavčíkova věž, k pronájmu bývají nejčastěji
dvě lehátka se slunečníkem za asi
200 korun na den, na dvou obřích městských plážích nejblíže centru je cena
300 korun. Pohodlná „plážová postel“,
hit posledních let, kterou jsme ale v
chorvatském Rabu loni neviděli, stojí v
přepočtu 500 korun za den – lehátka i
postel jsou ve srovnání s Chorvatskem
či Řeckem a Itálií spíše dražší.
Asi hodinu cesty autem, které jsme si
půjčili za 35 euro na den, jsou také po-

slední bulharské divoké pláže jménem Irakli – přístup blátivou cestou je katastrofa, ale atmosféra
skvělá. Je tu málo lidí a hodně nudistů.

Levné pivo českých bratří
Po moři je atrakcí samozřejmě letovisko Nesebar, zejména ten „Starý“, který
leží na ostrově a z „Nového“ tam dojdete po mostě. Labyrint křivolakých uliček, historických domů a kostelů z
5. století si návštěvník užije.
Skvělé jsou ale černomořské restaurace – ne nadarmo se říká, že do Bulharska se jezdí jíst, kdežto do Chorvatska
koupat a potápět. Zdejší podniky mají
terasy s nádherným výhledem na moře
a neopakovatelnou romantickou atmosféru, stejné najdete i v dalších turistických městech jako Primorsko či Sozopol. Jídelní lístky všude vystavují, takže
si můžete během procházky udělat představu o cenách, které jsou nižší než v
Chorvatsku a často nižší než v Česku.

Hotelový komplex Moskoyani má
pro Čechy velmi mírné ceny.

INZERCE
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vs. Chorvatsko
I díky tomu může mnohý turista vyzkoušet rozličné druhy ryb a pochoutek,
co hrdlo ráčí. Mezi nejlevnější místní lahůdky patří makrela na grilu, která stojí
asi 100 až 120 korun. Dražší, za asi
200 až 250 korun, bývají chobotnice, sépie, slávky či krevety, z ryb je skvělý
mořský okoun.

Vědí, že u města Edirne na dnešní turecké hranici sabotovali transport osmanské armády, kterou díky nim Rusové nakonec porazili a Bulhaři tak prožili národní osvobození od Osmanské říše.
Vědí, že Proškové byli inženýři, kteří v
zemi stavěli mosty, tiskárny a také roku
1884 pivovar v Sofii, tehdy nejmodernější na Balkáně.

Pro a proti obou zemí

Cena půllitru točeného piva nepřesahuje ve zdejším turistickém ráji 32 korun, dost podniků ho nabízí i za dvacet,
což je oproti chorvatskému točenému
Ojusku za asi 80 korun opravdu málo.
V Bulharsku dominuje pivo Kamenica, které není vůbec špatné, možná i proto, že u zrodu bulharského pivovarnictví stáli na konci 19. století dva čeští
bratři. „Kamenice, to jsou bratři Proškové, skvělé pivo,“ usmívá se za volantem
staré Dacie taxikář, který nás z hotelu
do starého města vozí za asi 200 korun.
Bulhaři dobře vědí, kdo jsou rodáci z
Berouna, bratři Bohdan a Jiří Proškové.

Bulharsko je opravdu levnější než Chorvatsko a služby jsou na celém černomořském pobřeží srovnatelné. Co se týče nátury obou národností, Bulhaři působí celkově lépe, jsou asi uvolněnější, přirozenější, milejší, není tak patrná touha po penězích a výdělku. To ale může být i tím,
že mají Čechy jednak rádi kvůli historii,
jednak jich sem nejezdí tolik, a proto
mají ještě dobrou reputaci. Cesta do Bulharska autem zabere asi 19 hodin a je
mnohem únavnější a delší než do Chorvatska, takže je lepší volit spíše letadlo,
což je však spojené s vyššími náklady.
Chorvatsko má hezčí a čistší moře,
ale zase méně písčitých pláží. Týdenní
dovolená pro tři vyšla v obou zemích
(Bulharsko letecky, Chorvatsko autem)
se vším všudy na asi 40 tisíc korun.
V Bulharsku jsme ale jedli pouze v restauracích, kdežto v Chorvatsku jsme si
i vařili. V Bulharsku je cítit opravdová
divokost Balkánu, tamní atmosféru
dobře vystihla jistá japonská turistka:
„Jsem ráda, že se zde zachoval pravý
duch východní Evropy.“

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
29. 7. – 4. 8. 2021
VEPŘOVÁ PEČENĚ
balená ve vakuu
cena za 1 kg

84,90

26,90

38,90
KRÁL
SÝRŮ HERMELÍN
originál, krémový
120/125 g

30%

100 g 22,42 /21,52 Kč

LOVECKÝ SALÁM,
HERKULES
ŘEZNÍKŮV TALÍŘ
krájený | 100 g

19,90
CENA BEZ PENNY KARTY

24,90

SMETANA
KE ŠLEHÁNÍ
31% BONI
200 g | 100 g 8,45 Kč

KÁVA NESCAFÉ
CLASSIC
Crema
instantní
200 g

16,90
19,90

Historický Nesebar bývá označován jako Perla Černého moře. Grilovanou
makrelu musíte ochutnat (nahoře). FOTO | JOSEF HORA, KATEŘINA HAVLICKÁ, MAFRA

Srovnání Bulharska a Chorvatska

5 kg

Bulharskou měnu leva jsme vybírali z lokálních bankomatů, bankovní poplatky tak
nakonec učinily z jedné leva asi 15 korun, byť kurz říká, že je za 13.
(jos)

100 g 39,95 Kč

15%

BRAMBORY
KONZUMNÍ RANÉ
balené | 5 kg

79,90
119,90

33%

1 kg 8,98 Kč

Počet českých turistů (2019): Bulharsko 167 tisíc vs. Chorvatsko 740 tisíc
■ Vzdálenost z Prahy: Bulharsko 1600 km vs. Chorvatsko 900 až 1100 km
■

Ceny:
■ Točené pivo: Bulharsko 20 až 30 Kč vs. Chorvatsko 70 až 100 Kč
■ Ražniči: Bulharsko 250 Kč vs. Chorvatsko 300 Kč
■ Makrela na grilu: Bulharsko 100 Kč vs. Chorvatsko 230 Kč
■ Zmrzlina: Bulharsko 13 Kč vs. Chorvatsko 35 Kč
■ Káva: Bulharsko 13 Kč vs. Chorvatsko 40 Kč

20%

44,90
69,90

ilustrační foto

35%

Platnost a produktová nabídka
nabídka mohou
mohou být
být ovlivněny
ovlivněnynařízeními
nařízenímivlády.
vlády.
Fotografie mohou být ilustrační.
ilustrační. Vyhrazujeme
Vyhrazujemesi
siprávo
právozměn.
změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
www.penny.cz.
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Cereálie jako past. Čokolupínky
bývají náloží cukru na celý den
Ať už v podobě lupínků
s ovocem či čokoládou
nebo coby ovesné kaše,
cereálie patří k častým
ranním pokrmům Čechů.
Jak ale upozorňují
odborníci, nejde vždy
o zdravé snídaně.

v různé podobě dostal v průměru roku
2018 2,9 kilogramu měsíčně, tedy asi
22 čajových lžiček denně.

Snídat, nebo hladovět?

5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Snídáme je v dobré víře, že děláme
něco pozitivního pro své zdraví a navíc
si i pochutnáme. Jenže mnohé cereální
výrobky nejsou v tomto ohledu zrovna
ideální volbou. Jak ukázaly rozbory obsahu nejrůznějších ochucených lupínků, snídaňové cereálie jsou plné cukrů.
Jak před časem uvedl časopis dTest,
který cereální výrobky testoval, většina
„lupínků“ obsahovala tolik cukru, že pokud si ráno dopřejeme velkou misku, vyčerpáme tím doporučený zdravý příjem
cukru na celý den. „U malých dětí ho dokonce výrazně překročíte,“ varují experti časopisu dTest. Důležité je proto sledovat výrobcem deklarované množství
cukru. Najdou se totiž i výrobky, které
mají na 100 g 0,3 až 0,9 gramu cukru,
což je nepochybně zdravější varianta
než například některé čoko cereální luINZERCE

FOTO | SHUTTERSTOCK

pínky s obsahem cukru i přes 20 g na
stogramovou porci.
Na cereálie v této podobě proto odborníci jako na zdravou potravinu rozhodně
nehledí. „Za mě jsou cereálie sladkost.
Zjednodušeně je to cukry ochucená mouka, tedy výživově nic, co by bylo třeba
ve stravě zajišťovat. Namísto cereálií
k snídani doporučím kaše připravované
z obilovin nebo vloček, jako alternativu
svačinky zas navrhuji smíchat si oříšky
se sušeným nebo lyofilizovaným ovocem, případně kouskem kvalitní čokolády,“ uvedla pro dTest odbornice na zdravou výživu Margit Slimáková.

Lékařka Václava Kunová je přesvědčená, že pro děti jsou dokonce vhodnější cereálie z kategorie „pro dospělé“.
„Dítě po jejich konzumaci snáze udrží
patřičnou hladinu krevního cukru, zejména pokud se jí s mlékem nebo bílým
jogurtem. Ty dětské jsou na bázi rýžové
či kukuřičné nebo pšeničné mouky s vysokým glykemickým indexem, navíc
hojně oslazené cukrem,“ vysvětlila
před časem pro portál iDNES.cz.
Připomeňme, že přílišná konzumace
skrytých cukrů je problémem celé „vyspělé“ společnosti. Podle Českého statistického úřadu každý Čech do sebe

Jak už to u potravin a stravovacích návycích bývá časté, názory odborníků na jejich správnost či vhodnost se v průběhu
let mění. „V mnoha článcích se můžete
dočíst, že snídaně je naprosto nezbytná,
na druhou stranu se v poslední době objevují doporučení jíst jen dvakrát denně
a snídani naopak vynechat,“ konstatovala
pro iDNES.cz odbornice na výživu Hana
Pávková Málková. Kde je tedy pravda?
„Někde mezi tím,“ vysvětluje. „Žádná
pravidla neplatí stoprocentně vždycky
a pro každého, každý si musí režim nastavit podle vlastních potřeb. Faktem ale je,
že většina lidí snídat potřebuje, a když
snídani vynechají, tak je dřív nebo později dožene hlad. A pak sní naráz větší
množství energie, často ne zcela vhodné.
Potřeba snídat může souviset i s vaším
chronotypem. Pokud se řadíte mezi sovy
a musíte příliš brzy vstávat, možná vaše
tělo opravdu není na potravu připravené
a není třeba se do snídaně nutit. Jde ji odsunout na později,“ uvádí.
Z průzkumů, které si zadaly obchodní
řetězce či výrobci potravin, se dá vyčíst,
že 80 procent Čechů se snaží k snídani dát
i něco zdravého. Představy o tom „zdravém“ se však poměrně liší a jak je vidět,
tak ani cereálie rozhodně nejsou sázkou
na jistotu zdravé snídaně.
(mb, re)
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„Nic úžasnějšího ve světě nemáme“
Lidem okolo Štěpána
Slaného se během pár
let podařilo pozvednout
skomírající krajanskou
vesnici v rumunském
Banátu a organizovat
zde jedinečný festival.

je velmi specifický. V půlce srpna se dříve autobusy, nyní už několik let vlakem – nejdelším v Evropě – vydávají fanoušci společně s kapelami na týden do
Eibenthalu. „Akce je výjimečná v tom,
že často ani nepoznáte, kdo je návštěvník, místní krajan nebo vystupující.
Festival je pokaždé vrcholem celého
roku, dovolím si tvrdit, že 90 procent obyvatel je do něj přímo zapojených. Je to
částečně ekonomický prospěch, ale

ČR/EINBENTHAL | Když v roce 2006
Štěpán Slaný poprvé vstoupil do Eibenthalu, české vesnice v rumunském Banátu, potkával obyvatele, kteří na první pohled ztratili naději na slušnou budoucnost a dost možná motivaci i cokoliv měnit. Na zdejší život tvrdě dopadlo uzavření zdejších antracitových dolů. „Do Eibenthalu v té době přijelo asi 40 turistů za
rok, byla to spíše zbloudilá návštěva než
něco plánovaného,“ vzpomíná Štěpán
Slaný (na snímku) na chvíli, kdy poprvé
vkročil do krajanské vesnice blízko Dunaje, odkud pochází jeho žena. Z pouhého seznámení se s rodiči své vyvolené se
stalo něco, co ovlivnilo jeho další život.
Z ligového
florbalisty se
stal Štěpán Slaný podnikatelem, který od
té doby s dvěma parťáky
ve zmiňovaném Eibenthalu otevřel penzion, restauraci a pivovar. „V roce 2008, když jsme kupovali první domeček, který jsme předělali na malé infocentrum s hospodou, tak se
nám většina lidí smála, jak v Rumunsku,
tak v Česku. Myslím, že jsme si dokázali
získat respekt nejenom komunity, ale i široké veřejnosti. Máme něco za sebou, teď
chceme začít více pracovat pro celou oblast,“ vzpomíná.

INZERCE

Nejdelším vlakem na festival
V roce 2021 už je podle něj Eibenthal jinou vesnicí. „Podařil se zastavit odchod
krajanů, mladí se vracejí, ve vesnici je
velká touha věci měnit. Nastartovala se
komunitní činnost, obnovil se místní folklórní soubor, šlapeme do ekologických
otázek. Před pár lety se sypala veškerá
špína do přírody, máme vlastní popelářské auto, začínáme třídit odpad, myslím,
že jsme nejčistší vesnicí široko daleko,“
vyjmenovává Slaný to, na co je hodně
pyšný. „Nic úžasnějšího Česká republika
ve světě nemá. Sedm českých vesnic
na rozloze dvou českých okresů je mimořádná věc. Chceme vytvořit novou platformu pro českou oblast Rumunska a Srbska a spojit všechny zajímavé osobnosti,“ přibližuje Slaný své vize.
Tou nejbližší je ovšem Festival Banát,
přičemž desátý ročník této hudební akce

na druhé straně i společenská prestiž.
Do vesnice přijede tisíc pokorných fanoušků, kteří mají respekt vůči této komunitě a obě strany si k sobě vždy najdou bezproblémově cestu,“ přibližuje organizátor, jenž doufá, že i přes situaci
s covidem, kterou pravidelně sledují
v obou zemích, se po roční pauze podaří
jubilejní ročník uspořádat. „Díky roční
odmlce festival místní vyhlíží o to více,“
láká Slaný. Vyrazíte také?
(ibe)

Banát
• Během 19. století se do tohoto území
na hranicích Rumunska se Srbskem
odstěhovalo několik set Čechů.
• Obyvatelé si dodnes zachovali svůj
původní mateřský jazyk. Ačkoliv slovní
zásoby a obraty nám mohou znít
archaicky, česky se tu domluvíte.
• Festival se koná 17. až 23. srpna. Více
o něm i Banátu na www.visitbanat.com.

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 40 %
SELVO i4500S

46 650 Kč

27 990 Kč
Skládací vozík pro odlehčovací péči
Dojezd na nabití až 20 km
Snadné nasedání a pohodlí
Testovací jízda ZDARMA
Rozměry i pro malý výtah 95cm
Smí na chodník i do obchodu
Nový výrobek

Zlín - Vršava a Vizovice - Zlínská 703

Agro Smetana, Vršava I 4975,
tel.: 577 101 606, 604 605 288

Zlín - K Pasekám

MARTONI.cz s.r.o.,
K Pasekám 5680,
tel.: 792 304 293, 608 445 559

Hodonín

Elektrokola - Radim Čevela,
Masarykovo nám. 395/6,
tel.: 723 315 779

Brno - Černovice

Gardentech - Jaroslav Toninger,
Mírová 15,
tel.: 548 531 294
Další nejbližší prodejny:

Hranice, Nový Jičín, Frýdek-Místek,
Přerov, Olomouc 2x a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz
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Boj lidstva na Zemi i ve vesmíru
Před půl stoletím se
lidstvo zase o kousek
posunulo. V pátek
30. července 1971
přeplaval první
Čechoslovák kanál
La Manche, ve stejný
den přistálo první
lunární vozítko na Měsíci.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Když František Venclovský, atlet,
boxer, plavec a otužilec, skočil koncem
července 1971 ve Francii do moře a začal dělat pravidelná tempa, jeho cílem
bylo doplavat do Anglie. První pokus o
rok dříve mu nevyšel, tentokrát ale ano.
První Čechoslovák přeplaval kanál La
Manche za 15 hodin a 26 minut.
Rodák z Lipníku nad Bečvou přišel

na svět koncem dubna 1932. Robustního Moravana zlákal box, kterému se
dlouho věnoval, po úrazu krční páteře
ale musel se sportem „seknout“.
Lékaři mu jako rehabilitaci doporučili plavání a sportovec vzal výzvu vážně.
Obden plaval v Bečvě, stal se jedním z
prvních otužilců v Přerově a vodu brázdil i v zimě, nevynechal Vánoce ani silvestr. Když v roce 1964 požádal úřady
o možnost vycestovat do Francie a přeplavat La Manche, jeho výzev nebylo
dlouho vyslyšeno. Povolení dostal až
roku 1970. „Ani já, ani František jsme
nevěděli, co to moře je. Poprvé do něj
vstoupil při neúspěšném pokusu o překonání průplavu v roce 1970,“ vzpomínala pro server iDNES Venclovského
manželka Pavlína. Tehdy mu ale nepřálo počasí, a tak kanál nepřekonal.
O rok později, v pátek 30. července
1971, už ano. „Začal plavat o půlnoci.
Když se blížil k anglickým břehům, bílé
skály Doveru ho poháněly. Vyprávěl
mi, že jak je viděl, úplně ožil. Když pak
doplaval, vyskočil z vody a běhal nadšeně po břehu, zatímco druzí se tam většinou už plazili vysílením,“ vzpomínala
manželka.

Vlevo naprosto šťastný Čechoslovák Venclovský po překonání kanálu, vpravo lunární vozítko na Měsíci s astronautem Jamesem Irwinem.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Terénní auto na Měsíci
Když hrdý Moravan brázdil divoké proudy Atlantiku, nad jeho hlavou se dělo
něco úžasného. Kdyby v tu chvíli zvedl zamlžené brýle směrem k Měsíci, možná by
uviděl malý záblesk. Příští vlna by mu jej
ale vymazala z paměti. Nejspíš vůbec ne-

věděl, že skoro 400 tisíc kilometrů nad
ním se další lidé snaží pokořit jinou velkou metu – pokouší se přistát na Měsíci s
prvním lunárním vozidlem. V ten samý
den, kdy českému otužilci pomalu docházely v moři síly, přistávali američtí astronauti Davis Scott a James Irwin v rámci
programu Apollo 15 na Měsíci s terénním
průzkumným vozítkem známým jako
„měsíční bugina“. Astronauti s ní ujeli
skoro 30 kilometrů, díky tomu prozkoumali mnohem větší oblast a sesbírali víc
vzorků než jako pěší. Když se na chvíli zadívali k modré planetě, malé tečky v modré vodě – prvního Čechoslováka, který
překonal La Manche, si nevšimli.

INZERCE

Češi spoléhají na stát
Kdo pomůže, když jde do tuhého? Češi si
nepřipouštějí, že by jim zdraví mohlo vypovědět
službu, a nestarají se proto ani o možné následky.

■ Celostátní prodejní výstava pro všechny

zahradníky a zahrádkáře

■ Nakoupíte vše pro dům a zahradu
■ Unikátní expozice z tisíců květin vrcholného léta
■ Expozice kaktusů, sukulentů a balkonových květin
■ Výstava drobného zvířectva a okrasného ptactva
■ Moderní bezbariérový krytý areál

s dostatkem parkovacích míst
■ Areál otevřen od 9:00 do 16.00 hodin

Většina Čechů je připravena postarat
se sama o finanční zajištění dětí a počítá i s finančním polštářem pro případ ztráty zaměstnání nebo i úmrtí
živitele rodiny. Pokud jde ale o vlastní zabezpečení – financování péče ve
stáří, invaliditě nebo nemoci, tak už
podle průzkumu NN Životní pojišťovny čekáme, že se postará více stát.

Kdo to zaplatí?

„Lidé věří ve stálý ekonomický růst
a nepočítají s příchodem recese.

A stejně nemyslí ani na nečekané
zdravotní problémy a jejich možné
důsledky,“ popisuje rozšířený postoj
Čechů Michal Korejs, produktový ředitel NN Životní pojišťovny.
Radí myslet především na zajištění
velkých rizik, jako je invalidita nebo závažné onemocnění, ale také na
připojištění dlouhodobé péče. Kvalitní pojištění dokáže zlepšit život
i ve chvílích, kdy se ubírá jinudy, než
bychom si přáli.

Nechte si dobře poradit
Spojte se s jedním z našich
nejlepších poradců ve vašem
regionu, který pomohl už stovkám
lidí udělat si život bezstarostnější.

Zlínský kraj:
Jana Štoudková
739 015 921
jana.stoudkova@poradce.nn.cz
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Fotovoltaika v Buštěhradu
těží z ideálního místa.
Udržují ji drony

FOTO | ČEZ

Je to tak trochu futuristický zážitek. Sluneční
elektrárnu, která funguje v areálu někdejší kladenské
poldovky, střeží speciální drony, jež mimo jiné
dokážou pomocí termovize najít nefunkční panely.
5plus2
■ NA
RÁDCE
VÝZVĚDÁCH
MARTIN PETŘÍČEK
ČR | Je první letní den, před pátou hodinou ranní. Venku už je obstojné světlo.
Čidla a kamery, které hlídají plot kolem fotovoltaické elektrárny mezi Buštěhradem
a Kladnem, si právě něčeho „všimnou“.
V jednom místě se na území elektrárny pokouší probojovat rodina divokých prasat.
Rypáky se snaží rozvolnit jednotlivá
oka plotu a dostat se na území elektrárny.
Na třetí pokus se jim to podaří. Jenže
k snědku tu nic nenajdou. „V plotech jsou
malé otvory, aby areálem mohla procházet menší zvířata, jako jsou zajíci. O divočáky ale nestojíme. Na plotu jsou čidla,
která reagují na pohyb. Takže každé narušení a pokus o průnik zaznamenají,“ říká
správce
fotovoltaické
elektrárny
Buštěhrad Jan Hrubý.
V elektrárně, kterou zprovoznil ČEZ
před jedenácti lety na hranicích průmyslového areálu bývalých železáren Poldi, tráví
Hrubý každý pracovní den. Občas je zpestří podobné „incidenty“, převážně si ale
musí poradit s bující vegetací. Čas od času
je třeba také vyměnit prasklý panel nebo

zkontrolovat kabely. Každá drobná závada
může snížit celkový výkon elektrárny.
Díky svému tvaru připomínajícímu ruční palnou zbraň dostaly tři hlavní části
elektrárny jména Pažba, Spoušť a Hlaveň.
Jinak si však technika „vypůjčila“ terminologii ze světa zvířat.

Oblaky snižují výrobu
Celá elektrárna je rozdělena podle jednotlivých sestav panelů do „hnízd“.
V Buštěhradu je jich celkem 27. U každého z nich je několik střídačů, malých krabiček, které přeměňují stejnosměrný proud,
jejž vyrábějí panely, na střídavý, aby bylo
možné ho „poslat“ do sítě.
Hrubý může výrobu sledovat v reálném
čase. Na monitoru se mu zobrazuje, kolik
elektřiny pochází z jednotlivých střídačů.
Pokud není něco v pořádku a výroba v některém místě klesne pod průměr, dané
pole se na monitoru vybarví červeně a obsluha dostane signál, co přesně se děje. Například, že vypadl střídač. Na monitoru se
třeba projeví i to, jak nad elektrárnou přecházejí oblaka. Výroba na daném místě
poklesne, i když jen trochu. „Historické“
záznamy ukazují, že ani v lednu nebo
v únoru elektrárna nezahálí. Hrubý ukazuje na monitoru dny, kdy panely zvládnou

v zimě vyrobit i více než polovinu „letního“ množství elektřiny, přitom výrobu pochopitelně omezují kratší dny. Navíc hrozí, že panely pokryje sníh. Většinou však
během pár hodin roztaje nebo sjede dolů.
Elektrárna o instalovaném výkonu
2,4 megawattu vyrobí ročně kolem 2,5 gigawatthodiny elektřiny. To je množství,
které pokryje roční spotřebu zhruba
640 domácností. Největší výroby dosahuje v květnu a v červnu, kdy se po většinu
dní pohybuje množství vyrobené elektřiny kolem 16 megawatthodin. V těch nejteplejších dnech ovšem výkon elektrárny
klesá, protože panely se přehřívají.

Pokud se chce Česko postupně zbavit
závislosti na uhlí, bez energie ze slunce se
jen stěží obejde. Stát chce vznik podobných parků podpořit z Modernizačního
fondu, kde jsou peníze z prodeje emisních
povolenek. V Buštěhradu se s ohledem na
přírodní podmínky jedná o jednu z nejvhodnějších lokalit k umístění zařízení
pro výrobu elektřiny ze slunečního záření.
Pozemek se nachází v lokalitě s nadprůměrným osvitem, navíc je na mírně svažitém pozemku orientovaném na jih. Průměrný roční úhrn globálního záření zde
dosahuje až 4,1 tisíce megajoulů na metr
čtvereční, podobně jako na jihu Moravy.

Bez slunce to nepůjde

Národní den bez kouře

Na fotovoltaických panelech je dobře vidět pokrok ve vývoji. K dosažení podobného výkonu by dnes stačila poloviční plocha panelů. Účinnost polykrystalických
panelů, které stojí v Buštěhradu, se pohybuje v rozmezí 12 až 15 procent. Navíc je
po letech v provozu nutné počítat s určitými ztrátami. „Špatné panely hledáme
i s pomocí dronů s termovizí. Panely, které nefungují, více hřejí, my je pak vyměníme,“ říká Hrubý. Kvůli licenci a zachování podpory však musejí na místo dát panely stejného typu.
Elektrárna se nachází na ideálním místě. Pro její výstavbu využil ČEZ pozemek
po bývalé průmyslové činnosti, tedy
brownfield, kde by sotva vzniklo něco jiného. Na podobných parcelách mají vznikat i nové fotovoltaické elektrárny v následujících letech.

Kdy? Úterý 7. září 2021
V kolik? 9-13 hodin
Kde? Praha 6
Odborná konference na téma
popularizace inovací vedoucích
ke snižování kouře a emisí díky
technologiím 21. století.
Účast na konferenci pro registrované,
více info na marcela.pacan@mafra.cz.
Vše o akci na:
www.idnes.cz/native/ceskobezkoure

CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z rozhovorů pořadu INTERVIEW

Vznikla generace asociálních psů

P

andemii lidé často využili k nákupu či osvojení psa. „Dnes ho má
každý, i amatéři. Nepřečetli si ale,
co jeho výchova obnáší. Pořídili si ho,
aby nebyli doma sami nebo mohli jít
ven,“ konstatoval v pořadu Interview
na CNN Prima NEWS kynolog a psycholog psů Rudolf Desenský.
Jak dodává, psa dnes mají i ti, kterým
by nesvěřil ani křečka. „Lidé nevědí, jak
mají psa socializovat. Mnohdy to ani během koronaviru nešlo, neboť se lidé vyhýbali ostatním,“ poukázal Desenský. Pokud
si člověk pořídí štěně, je potřeba s ním chodit mezi lidi a ostatní psy, aby si zvíře na
okolní svět zvykalo. „Dlouho to nešlo,
a za rok a čtvrt tak máme generaci asociálních psů. To se projevuje tím, že se bojí
ostatních a všeho neznámého,“ vysvětlil
kynolog. Lidé, kteří si pořídili psa bez většího nastudování toho, co jeho výchova obnáší, prý Desenskému volají, že například
dělá loužičky nebo okusuje nábytek. „Majitelé nevěděli, do čeho jdou,“ pokračoval.
Zásadní při výběru psa je plemeno.
„Musí sedět podmínkám, ve kterých žiju.

Když mám doma pět dětí, tak si nepořídím trhače, ale kliďase. Pokud si chci vzít
psa z útulku, tak si vezmu toho nejklidnějšího,“ uvedl Desenský. Jenže lidé mnohdy podle kynologa nekoukají na temperament a vlastnosti jednotlivých plemen, nýbrž na to, jak pes vypadá.
„Člověk psa vidí v televizi, zalíbí se
mu, a tak si ho chce pořídit. Do módy teď
například přišly border kolie,“ řekl Desenský. „Lidé si tak bez rozmyslu pořídí akčního psa, kterého nebudou zvládat, hodí
ho pak babičce a ta je z něj na nervy,“ uvedl kynolog příklad s radou, aby si lidé při
výběru mazlíčka nechali poradit od těch,
kteří jim rozumí.

Někteří psi trpí depresí
Majitelé si často až pozdě uvědomí, že na
psa nemají dost sil a času, a tak jej chtějí
dát do útulku. „I to se stává, nejhorší ale
bylo, když mi zavolali v době covidu lidé,
kteří byli nakažení a doma měli leonbergera. Obrovského psa, kterého měli v bytě,
tomu jsem vůbec nerozuměl,“ vzpomínal

Desenský. Ten sice provozuje azyl pro
psy, ale nemůže si do něj brát každého,
kterého se lidé chtějí zbavit. „Menší plemena zvládnou v útulku, velká však příliš
ne,“ pokračoval kynolog. Doba covidu
způsobila i to, že někteří psi propadli depresím. „Pes byl zvyklý, že měl doma
osm hodin svůj klid. Pak o něj ale lidé začali zakopávat. Je proto potřeba, aby majitelé dali psům nějaké vyžití, aby se nenudili,“ poradil Desenský. Nejedná se prý
pouze o hraní si venku, ale i uvnitř: „Je třeba utahat jejich hlavu, například pomocí
schovávání hraček.“ V časech pandemie
byli lidé s nově pořízenými zvířaty neustále doma. Po návratu páníčků do práce zůstanou psi doma a vznikne problém.
„Lidé je nenaučili samostatnosti,“ dodal.
Pomoci by však mohl kamerový systém. „Doporučuji lidem dávat do rohu kameru a sledovat, co pes dělá. Pokud začne
škrábat dveře, tak vejdu do místnosti
a dám mu najevo, že to nesmí,“ doplnil na
CNN Prima NEWS Desenský a dodal, že
je třeba problém sledovat a upozorňovat na
(ms)
něj opakovaně, nikoliv nárazově.

Rudolf Desenský
• Kynolog a psycholog psů.
• Se psy, o které se stará, žije na své
„farmě“ Vlčáry u Písku v jižních Čechách.
• O své profesi a zkušenostech píše knihy
a provozuje internetovou psí poradnu,
často vystupuje v televizních pořadech.

INZERCE

FILMOVÁ
UDÁLOST
LÉTA

V KINECH OD 29. 7. 2021

TIPY NA VÝLET
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Landek je branou do minulosti
Nad soutokem řek Odry
a Ostravice se tyčí vrch
Landek. Je tam Hornické
muzeum, ale našli zde
i Petřkovickou venuši.

P

rotáhlý zalesněný kopec nad Ostravou není významný jen díky nálezu přes 20 tisíc let staré paleolitické plastiky vyřezané z krevele a znázorňující štíhlé, bezhlavé torzo mladé
ženy. Je i místem spojeným s hornictvím a uhlím, o jehož historii se zájemci
dozvědí v tamním Hornickém muzeu,
které je největší v Česku.
Návštěvníci mohou sfárat do podzemí, navštívit řetízkové šatny, projet se
důlním vláčkem či si prohlédnout expozici báňského záchranářství, vybavení
dolu. K vidění jsou dobývací a razicí
kombajny, vrtací vozy, nakladače a důlní lokomotivy.

Horníkům na šachtě v minulosti
pomáhali koně.
FOTO | MAFRA
Areál Landek Parku, jehož součástí
Hornické muzeum je, toho nabízí více.
Například expozici historického osídlení, jež představuje ukázku obydlí lovců
mamutů s ohništěm. Za návštěvu stojí
i akvárium, a kdo bude mít hlad, nemusí

nikam daleko. Přímo na místě jsou bufety či restaurace, kde je možné se najíst.
Areál je koncipován jako místo poznání, zábavy a odpočinku. Využít lze
také síť cyklostezek, venkovní tenisové
kurty, hřiště s asfaltovým povrchem,

víceúčelovou halu nebo workoutové hřiště. Ti nejmenší se vyřádí v tělocvičně, při
bowlingu nebo na dětském hřišti, ale
i při Landeckém questu, nenáročné hledačce po zdejších pěšinách a stezkách.
Ubytování je možné přímo v místním
kempu. Pro obytné vozy je vyhrazen
takzvaný stellplatz a kapacita kempu
činí dva tisíce lidí.
Landek Park je sice součástí Dolních
Vítkovic, leží však v ostravských Petřkovicích asi pět kilometrů od centra
města. Jezdí tam tramvaje číslo 1, 2 a 8,
které stojí na zastávce Křižíkova, anebo
autobusy na zastávku Hornické muzeum. Dále je to asi deset minut pěšky. Autem lze zaparkovat v areálu.
Zájemci si navíc mohou koupit zvýhodněnou vstupenku, s níž lze navštívit
zajímavá místa moravskoslezské metropole: Landek Park, Slezskoostravský
hrad, věž Nové radnice a nejatraktivnější místa Dolních Vítkovic. K dostání je
na pokladnách a recepcích a platí šest
měsíců od zakoupení.
(vel)
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Představte si Zámek Wichterle, ve kterém se snoubí kouzlo
zámeckého se stylem moderním. Představte si klidný hotel,
romantické pivní lázně s wellness. Tohle místo nabízí tolik
rozličných způsobů zábavy a odpočinku. Na jednom a tom samém
místě můžete užívat nerušenou dovolenou se svojí drahou
polovičkou, vystrojit velkolepou zámeckou svatbu, uspořádat
královsky pojatou konferenci své firmy.

Zámek

Plumlov

Navštivte plumlovský zámek, který byl
postaven v letech 1680 - 1690 knížetem
Janem Adamem z Lichtenštejna v blízkosti
starého hradu ze 13. století a nenechte si
ujít největší akci sezóny.

ŠERMÍŘSKÝ VÍKEND
7. a 8. srpna 2021
Rytířské turnaje, dobové
tance, loutkové pohádky,
řemesla sokolníci
a prohlídky zámku.
Více informací
na www.plumlov-zamek.cz
nebo na facebooku
Obec Leskovec nad Moravicí pořádá
ve dnech 6. až 8. srpna 2021 na místním fotbalovém hřišti

TRADIČNÍ VAVŘINECKÉ HODY
Pátek 6. srpna
21.00-22.30
LETNÍ KINO BÁBOVKY - ČESKÁ KOMEDIE
23.00-02.00
DJ Michal Špičan (Karaoke)
Sobota 7. srpna
14.00-15.00
KLAUNI - vystoupení pro děti
16.30-18.00
TURBO
18.30-19.30
JIŘÍ SCHMITZER
21.00-22.00
ANETA LANGEROVÁ
23.00-02.00
MARATON
Neděle 8. srpna
09.00-10.30
SLAVNOSTNÍ MŠE V KOSTELE SV. VAVŘINCE
10.30-12.00
BLACK BAND - hvězda šlágru
Kolotoče, stánky, občerstvení, projížďky na koních.
Vstupné 150 Kč - pátek, neděle a děti do 15 let zdarma

HUDEBNÍ IMPULSY

Divokej Bill připomíná
buskery ovlivněné Kelty
JOSEF VLČEK

Kryštof finišuje s novinkou,
představil titulní skladbu
ČR | Kapela Kryštof chystá na říjen osmou řadovou desku s názvem Halywůd.
Ostravská parta, sdružená kolem zpívajícího herce, ji představila stejnojmennou
písničkou a klipem. „Americký Halywůd
je o snech. Ten ostravský o těch, které se
možná nikdy nesplní, ale je důležité je
mít. A můžete snít klidně i o tom, že jednou budete třeba jako Breďák Pitt,“ říká
Richard Krajčo. O tom všem pojednává
pilotní singl Halywůd z produkce Armina Effenbergera, který vzešel autorsky
z pera frontmana Richarda Krajča stejně
jako ostatní nové písně z připravované
desky. Na ní se kromě už známých hitů
jako Hvězdáři, Milan Baroš, Hned teď
nebo Vánoční s Karlem Gottem objeví
i sedm zbrusu nových písní. (iDNES.cz)

D

alší letní Živáááák, který uvede
v přímém přenosu Rádio Impuls, bude 4. srpna patřit skupině Divokej Bill. Kapela si na něj odskočí z turné Marathon, kterému zasvětila
léto. Na relativně malé pódium klubu
Doupě se bude muset vejít osm muzikantů. Divokej Bill je totiž jednou z největších pop rockových kapel v České republice.
Středočeská obec Úvaly byla až do
roku 1998 známa hlavně jako rodiště komunistické spisovatelky Marie Majerové. V onom roce založil místní hudebník a písničkář Vašek Bláha soubor s poněkud trampským názvem Divokej
Bill. S trampy měl ale společného jen
málo. Snad jen to, že šlo o velkou sešlost, která se nebála akustických nástrojů. Ale jinak spíše připomínal punkovou skupinu Tři sestry. Na obou kapelách se podepsal vliv irské skupiny Pogues, která se podobně pohybovala
mezi živelným rockem a lidovým písničkářstvím.
Vzestup Divokýho Billa patří k těm
nejrychlejším, které se tehdy na přelomu desetiletí udály. Už v roce 2000 jim
vyšlo první album Propustka do pekel,
na které byly tři dobové hity, mezi nimi
i kultovní Plakala, kterou hrají rádia dodnes. Stejně úspěšná byla o rok později
deska Svatá pravda. O šest let později
už jim patřilo vítězství v Českém slavíkovi v kategorii skupin. Před třemi lety
oslavila kapela velkolepé dvacetiny
ve vyprodané O2 areně a její hity jako
Malování, Čmelák či Znamení pořád bodují v rádiích.

KRÁTCE

Festival TrutnOFF BrnoON
ve znamení tornáda
FOTO | LADISLAV NĚMEC, MAFRA

Divokej Bill má dodnes na svém kontě sedm studiových alb, přičemž zatím
poslední Tsunami vyšlo před čtyřmi
roky. Titulní píseň byla a pořád je úspěšným rádiovým hitem. Čeká se, že nová
deska by se mohla objevit ještě letos.

Od folku po country a rock
„Billové“, jak se jim mezi fanoušky
říká, začínali s milostnými písněmi, ale
časem se vypracovali v kapelu, která
má chlapsky mužnou, ale zároveň křehkou image. Jejich písničky jako populární Batalion se často točí kolem vojenských témat. Skupina se proslavila i vynikající úpravou Krylovy písně Karava-

na mraků. Obecně je jejich verze považována za vůbec nejlepší adaptaci Krylovy písně.
Úvalská skupina připomíná pouliční
bandy věnující se buskingu. Působí
značně flexibilně, třeba i proto, že podobně jako Tři sestry před nimi a Jelen
po nich nahrazuje klávesy akordeonem.
A cosi irského, či chcete-li keltského,
v jejich hudbě zůstává. Možná právě
proto se Divokej Bill dobře poslouchá
různým partám hudebních fanoušků.
V téhle hudbě jsou totiž přítomny kořeny folku, lidovky, country i rocku.
Byla by škoda nechat si jejich letní Živáááák ujít. Tak 4. srpna od 20 hodin
na Impulsu.

ČR | Hudební festival TrutnOFF BrnoON,
který se uskuteční v tradičním termínu
20. až 22. srpna, bude letos věnován postiženým tornádem na Moravě. Lidem ze zasažených oblastí se pořadatelé na základě osobní
zkušenosti rozhodli poskytnout na celý festival vstup zdarma. Zájemci o volné vstupy
na festival z postižených částí obcí – Lužice,
Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky
a hodonínského Pánova – se mohou pořadatelům festivalu hlásit do 10. srpna na e-mailové adrese: geronimo@trutnoffbrnoon.cz
nebo telefonu 608 711 710. Festival TrutnOFF BrnoON se stejně jako vloni uskuteční v brněnském areálu Na Střelnici. Představí na pět desítek kapel všech žánrů, mezi
hlavní hvězdy patří Pražský výběr, Michal
Prokop, Ondřej Havelka a Melody Makers,
(Lidovky.cz)
Vltava či J.A.R.
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Řemesla, výroba

Stavebnictví, projekce, architektura

Spěchá! strojní zámečník ranní směna - Olomoucko

Vedoucí stavební čety (28-35.000 + příplatky)

28 000 - 35 000 Kč / měsíc

Topič - mzda po zaučení 40.000,- a více

Vedoucí stavební čety (28-35.000 + příplatky)

28 000 - 35 000 Kč / měsíc

Operátor ve výrobě - zajištěny autobusové svozy!

Stavbyvedoucí - východní čechy (35-45.000 Kč)

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Operátor ve výrobě - není nutná praxe!

Stavbyvedoucí - olomoucký kraj (35-45.000 Kč)

35 000 - 45 000 Kč / měsíc
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IT - vývoj aplikací a systémů
Online Marketing Coordinator
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Telekomunikace
40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Senior technik

Node.js tým – full remote – streamovací digitální produkt

Telekomunikančí technik (25-35.000 Kč)

Frontend Developer (VueJS / RxJS) - IČO - remote possible

Technici provozu a uživatelské podpory informačních a… 24 900 Kč / měsíc

QA Principal Engineer

Technik - technička telekomunikačních sítí

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

26 000 Kč / měsíc

2 990 Kč

Originál zlaté
olympijské medaile,
kterou
ve šplhu vybojoval Bedřich Šupčík na OH v Paříži roku 1924.
FOTO | MAFRA

„Šuple“ na bedně
První zlatou olympijskou medaili
vybojoval pro Československo
v roce 1924 jistý nenápadný
mladík jménem Bedřich Šupčík.
Bylo to v tehdy prestižním šplhu
a navzdory jeho těžké oční vadě.
ČR | Ačkoliv šplh není olympijským sportem už téměř devět dekád, v počátku minulého století patřil
mezi prestižní disciplíny. A Češi v něm byli víc než
dobří. A mladík z Kroměřížska Bedřich Šupčík
v něm získal pod pěti kruhy v roce 1924 historicky
první zlato pro Československo. Vítězem se vstal
i přesto, že se od dětství potýkal se zdravotním hendikepem – kvůli oční vadě skoro neviděl do dálky.
„Oční hendikep ho naopak motivoval k lepším výkonům. Chtěl se vyrovnat svým vrstevníkům, kteří tento
zdravotní problém neměli,“ říká Aleš Judas, starosta
TJ Sokol Kvasice, kde Šupčík v začátcích působil.
Budoucí olympijský šampion se narodil 22. října
1898 u Vídně, ale vyrůstal na Kroměřížsku. Do opatrovnictví si jej vzala teta z Kvasic. V té době to nebylo nic neobvyklého, jeho rodiče neměli na řádnou výchovu více dětí dost peněz – otec byl kočím, matka
služebnou. „Když jej pak teta vzala zpátky do Vídně
rodičům, utekl, chtěl zůstat u ní. Teta s tím souhlasila,
a tak dál žil v Kvasicích,“ popisoval Aleš Judas pro
dokument internetové televize iDNES.tv.

Ač krátkozraký, všem vytřel zrak
Do čerstvě vzniklého místního Sokola přišel mladý
Bedřich ve 14 letech. Od počátku udivoval svými
gymnastickými výkony. Nebyl sice nijak vysoký,
spíš trochu podsaditý, ale svaly na těle mu jen hrály
a nebál se žádné disciplíny. Sváděl však souboj také
s již zmiňovanou oční vadou. „Přesto se zarputile snažil o co nejlepší výkony. Sportovcem byl všestranným, cvičil hlavně gymnastiku – na bradlech, kruzích
a také šplhal,“ uvádí Judas.

Kvůli svému dalšímu sportovnímu rozvoji se Šupčík přestěhoval po první světové válce do Brna, aby
tam trénoval ve špičkové sokolské jednotě. Říkali mu
tam „Šuple“ a velmi rychle si jej oblíbili. Cvičil a zároveň se živil jako úředník. Během tří let se vypracoval
mezi nejlepší sportovce Sokola Brno, a dostal se proto do výběru pro olympijské hry v Paříži 1924. Bylo
to přitom poprvé, co se sokolové olympijských her
účastnili. Šupčík se navíc do nominace probojoval až
na poslední chvíli, kvůli tréninkovému soustředění si
musel brát v práci neplacené volno.
Do Paříže sice nakonec vyrazil vlakem, pak však
všechny soupeře překonal o „parník“. Šupčíkův zlatý
pařížský výkon ve šplhu měl hodnotu 7,2 sekundy. Za
tento čas „spolykal osmimetrové lano“, jak psaly tehdejší noviny. Tento počin se velmi těžko poměřuje, pokaždé se totiž šplhalo do jiné výšky a nakonec zmizel
šplh z programu velkých sportovních událostí úplně.

Muž pro komunisty nepohodlný
Šupčíkova gymnastická kariéra ale pokračovala, v řadě
klání končil „na bedně“, medaile vozil z cvičení na kruzích či bradlech. Dvakrát byl členem mistrovského družstva na světových šampionátech, byl členem stříbrné
československé výpravy na olympijských hrách v roce
1928 a kariéru vrcholového sportovce zakončil v roce
1931 bronzem z kruhů na mistrovství světa. Kdo by si
myslel, že medaile zajistily Šupčíkovi doživotní slávu,
mýlil by se. „Když už aktivně nesportoval a jen trénoval
v Sokole, živil se jako prodejce hasičských přístrojů,
pak se stal pojišťovákem. Musel zkrátka vzít každou práci, která jeho a rodinu zajistila,“ vysvětluje Judas
Druhá světová válka i následné události s ním však
otřásly. Dostal dva infarkty a musel do invalidního důchodu. Podpory od státu se mu nedostalo. Pro komunistický režim byl nepohodlný. Po druhém infarktu žádal tělovýchovný svaz o pomoc, ten to ale odmítl, právě proto, že byl coby sokol tělem i duší spíš nežádoucí. Zdravotní stav Bedřicha Šupčíka se tak dál zhoršoval. „Na nátlak rodiny se přestěhoval do rodiště rodičů své manželky, kde ho zastihl třetí infarkt, který se
mu stal osudným,“ pokračuje Judas. Bedřich Šupčík
zemřel 11. července 1957.
(mb)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 31. července 2021
Nova

Prima

Prima cool

6.40 Looney Tunes: Nové příběhy 7.05 Kačeří
příběhy (65, 66) 7.55 Hvězdné tolary 9.05
Pomsta je sladká 10.55 Policejní akademie 5:
Nasazení: Miami Beach 12.45 Loskuták na výletě
13.10 Výměna manželek XI 14.40 Divoké kočky
16.35 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Gormiti (25) 6.20 Čapí příběhy (5) 6.45
M.A.S.H (115) 7.25 M.A.S.H (116) 7.50
Autosalon.tv 9.00 Cyklosalon.tv 9.40 Expert
na zločin (7) 10.40 Máme rádi Česko 12.20
Odvrácená tvář Paříže (7) 14.25 Učitelem
z nouze. Romantická komedie (USA, 2014).
Hrají H. Grant, M. Tomeiová, B. Heathcoteová,
J. K. Simmons, Ch. Elliott, A. Janneyová. Režie
M. Lawrence 16.45 Ulice zpívá. Komedie (ČR,
1939) 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME

5.45 Umění je cool 6.15 To nejlepší z Top Gearu (3)
7.25 Pevnost Boyard (5) 9.55 Re-play 10.30 COOL
e-sport 10.55 AXE FIFA COOL liga 11.30 Kurz
sebeovládání (68, 69) 12.25 Simpsonovi IV
(20-23) 14.25 Master and Commander: Odvrácená
strana světa 17.15 Kurz sebeovládání (70, 71) 18.15
Simpsonovi VI (3) 18.45 Simpsonovi VI (4) 19.15
Simpsonovi VI (5) 19.45 Simpsonovi VI (6) 20.15
Probuzení tmy 22.20 Viking

20.10 Všechnopárty
Dnešními hosty jsou herec
Miroslav Donutil, moderátor
a publicista Ivo Šmoldas, herec
a hudebník Jan Jiráň a herec
Miroslav Hanuš
21.05 Hej, mistře basů
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Maigret a ministrant
Detektivka (Fr., 1996)
23.55 Komisař Montalbano
Montalbanovy smažené
jehlánky. Krimiseriál (It., 2002)
1.30 Na forbíně TM
2.10 Banánové rybičky
2.35 Malá farma
3.00 Kuchařská pohotovost
3.20 Bydlení je hra
3.45 Chalupa je hra
4.10 Zahrada je hra
4.30 Pod pokličkou
4.55 Zkus mít vkus

Joj Family
SOBOTA 7.50 Policisté v akci 8.55 Policisté

v akci 9.55 Nová zahrada 10.50 Na chalupě 11.50
Nové bydlení – Design 12.55 Dr. Dokonalý (15/16)
13.55 První oddělení 14.20 IQ TAXI CZ 14.55 IQ
TAXI CZ 15.25 Dlouhá míle (5) 17.05 Nová zahrada
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.25 30 případů majora Zemana
(18) 0.05 Dr. Dokonalý (15/16)

NEDĚLE 6.50 Prázdniny 2 (1, 2/10) 9.10

Záchranáři v akci 10.05 Záchranáři v akci 11.00 IQ
TAXI CZ 13.20 Bučkovi – slunce, seno, vesnice
14.55 Kdo přichází před půlnocí 16.55 Na chalupě
17.55 Nové bydlení – Design 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Dlouhá míle (5) 21.50 Inženýrská
odysea (6/13) 23.05 Policisté v akci 0.00 Policisté
v akci, seriál (SR, 2016) 0.50 Extrémní případy

PONDĚLÍ 6.05 Krimi 6.30 Noviny 7.00 Soudní
síň 11.00 Policisté v akci 12.00 Jsem máma (14)
12.55 Prázdniny 2 (2) 14.10 Soudní síň 15.10
Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.10 Policisté v akci
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Prázdniny 2 (3) 21.15 Kdo přichází před půlnocí 23.05 Nový život III (37) 0.10 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ
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ČT1
8.30 Slovácko sa nesúdí (11, 12) 9.40 Toulky
Českem budoucnosti 10.10 Návrat Sherlocka
Holmese 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby – letní speciál 12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy 13.05 Prsten kohouta Alektrya
14.10 Rabín a jeho golem 15.25 Letní romance
16.20 Na dvoře je kůň, šéfe! 17.35 Hercule
Poirot 18.25 Kluci v akci 18.55 Události za
okamžik a počasí 19.00 Události 19.52
Branky, body, vteřiny

V sedmém
nebi
VELKÉ PŘÍBĚHY
OBYČEJNÝCH LIDÍ
SOBOTA 20:20

20.20 Captain America:
Občanská válka
Akční dobrodružný film
(USA, 2016)
23.10 Hellboy 2: Zlatá armáda
Akční film (USA/N, 2008)
1.30 Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach
3.25 Loskuták na výletě

ÚTERÝ 11.10 Policisté v akci 12.10 Jsem máma

(15) 13.05 Nový život III (37) 14.10 Soudní síň 16.10
Soudní síň – cz 17.00 První oddělení 17.20 Záchranáři v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 30 případů majora Zemana (18) 21.55
IQ TAXI CZ 23.05 Nový život III 0.05 Nové bydlení

STŘEDA 10.55 Záchranáři v akci 11.45 První

oddělení 12.05 Jsem máma (16) 13.00 Nový život III
(38) 14.00 Soudní síň 17.15 Policisté v akci 18.20
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Inženýrská odysea (6) 21.35 IQ TAXI 22.45 Nový
život III (39) 23.40 Nové bydlení 0.15 Jsem máma

ČTVRTEK 7.10 Soudní síň 11.30 Policisté v akci
12.30 Jsem máma (17) 13.25 Nový život III (39) 14.25
Soudní síň 16.30 Soudní síň – cz 17.25 Záchranáři
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Prázdniny 2 (4) 21.25 IQ TAXI 22.40 Nový
život III (40) 23.40 Nové bydlení 0.20 Jsem máma
PÁTEK 10.05 Soudní síň 11.00 Záchranáři v akci

11.55 Jsem máma (18) 12.50 Nový život III (40) 13.45
Soudní síň 16.50 První oddělení 17.15 Policisté v akci
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Babičky dobíjejte přesně 22.05 Bučkovi – slunce,
seno, vesnice 23.45 Nové bydlení 0.20 Jsem máma

20.15 Krokodýl Dundee 2
Dobrodružná komedie
(Austr./USA, 1988). Hrají
P. Hogan, L. Kozlowská,
E. Dingo, J. Meillon,
J. Fernández, Ch. S. Dutton,
K. Welsh. Režie J. Cornell
22.35 Poslední zúčtování
Akční film (VB, 2018).
Hrají D. Bautista, P. Brosnan,
R. Stevenson, M. Ford, R. Brown.
Režie S. Mann
0.50 Mafiáni
Životopisné drama (USA, 1990).
Hrají R. De Niro, P. Sorvino,
L. Braccová a další.
Režie M. Scorsese
3.55 Expert na zločin (7)
Myšlenky na smrt. Krimiseriál
(Rak., 2018). Hrají F. Karl,
C. Obonya, U. C. Tscharreová
a další
5.05 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00
Teleshopping 7.25 Osudová láska 9.20 Novotný za
humny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax
14.55 Námořní hlídka 17.55 Osudová láska 18.55
Osudová láska 19.55 Ententýky 20.55 Nespoutaný
anděl 21.55 Nespoutaný anděl 23.05 Top Relax
23.20 Luxus store
NEDĚLE 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00

Teleshopping 7.25 Osudová láska 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Ententýky
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska
18.55 Osudová láska 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Osudová
láska 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.10 Malá mořská víla 6.10 Zelená je tráva 7.35
Dohazovač 9.15 Můj přítel Monk III (9, 10) 11.20
Norman a duchové 13.10 K-9 2: Můj přítel se studeným čumákem, krimikomedie (USA, 1999) 14.55
Lorax, animovaný film (USA, 2012) 16.30 Herkules,
animovaný film (USA, 1997) 18.15 Čivava z Beverly
Hills, komedie (USA, 2008) 20.00 Hadí doupě,
mysteriózní drama (VB, 2017) 22.20 Výměna,
drama (USA, 2008)

Prima Max
6.05 Gormiti (24) 6.15 Námořní vyšetřovací služba
L.A. VI (18) 7.15 Prostřeno pro lásku 9.05 Království
nebeské 11.55 Pí a jeho život, dobrodružné drama
(USA/Tchaj-wan/VB, 2012) 14.35 Zná ji jako svý
boty, romantická komedie (USA, 2005) 17.15
Maršál, western (USA, 1969) 20.00 Addamsova
rodina 2, komedie (USA, 1993) 21.55 Kronika
temna, sci-fi thriller (USA, 2012) 23.50 Viking,
historický film (Rus., 2016)

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top
Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Nespoutaný anděl
17.55 Osudová láska 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 19.55
Ententýky 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Nespoutaný
anděl 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Ostře sledovaný vlak
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10
store 14.30 Teleshopping 14.40 Ententýky
Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

10.20
Luxus
15.55
19.55
22.55

PÁTEK 9.20 Novotný za humny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 18.55
Esmeralda 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 368

neděle 1. srpna 2021
ČT1
6.00

Zajímavosti
z
regionů
6.25
Pinocchiova dobrodružství (9, 10/13)
6.50 O princezně ve věži 7.40 Letní
romance 8.35 Všechno, co mám ráda
9.05 Úsměvy Gustava Oplustila 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

12.00 Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (5/6)
13.00 Zprávy
13.05 Princezna Slonbidlo
14.05 Hrad stínů
15.05 Čertova skála
15.45 Dobrá Voda (5/7)
17.00 Zdivočelá země (8, 9)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Chalupáři (2, 3/11)
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Sebemilenec
Psychologické drama (ČR, 2013)
23.20 Případy detektiva Murdocha XIV
0.05 Manéž Bolka Polívky
1.15
Na houby
1.40 Sváteční slovo kazatele Církve
bratrské Josefa Horského

Nova
5.55
6.15
7.10
8.00
8.50
10.00
11.25
13.05
15.20
16.30
17.45
19.30
20.20
22.55
0.35
2.40
3.20
3.50
4.45

Zig a Sharko III
Spongebob v kalhotách VII (23, 24)
Looney Tunes: Nové příběhy
(23, 24)
Kačeří příběhy (67, 68)
Jak princezny po nocích tancovaly
Neohlížej se, jde za námi kůň
Komedie (ČR, 1979)
Čapí dobrodružství
Animovaný film (USA, 2016)
Osm statečných
Dobrodružný film (USA, 2006)
Co ste hasiči (4)
Kameňák
Vítr v kapse
Komedie (ČR, 1982)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Noe
Dobrodružné drama (USA, 2014)
Uvězněná
Thriller (VB, 2018)
Osm statečných
Dobrodružný film (USA, 2006)
Odložené případy III (3)
Kolotoč
Jak princezny po nocích tancovaly
Novashopping

Prima
6.20
6.40
7.05
7.45
8.10
9.20
9.55
10.55
12.15
13.00
13.25
14.10
16.10
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.45
1.10
3.40
4.05

Gormiti (26)
Čapí příběhy (6)
M.A.S.H (116)
M.A.S.H (117)
Hitlerovi bodyguardi (9)
Prima SVĚT
Vražedná Mallorca (5)
Ano, šéfe!
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Mladé víno
Komedie (ČR, 1986)
Indiana Jones a Království
křišťálové lebky
Dobrodružný film (USA, 2008)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Muzzikanti
Hudební komedie (ČR, 2017)
Mafiánovi
Krimikomedie (USA/Fr., 2013)
Poslední skotský král
Thriller (VB, 2006)
Cyklosalon.tv
Hitlerovi bodyguardi (9)

Nova Cinema
6.50 42 8.50 Herkules 10.30 Teleshopping 11.00
Lorax 12.20 Čivava z Beverly Hills 14.10 Hadí doupě
16.25 Ten kluk je postrach 17.50 Hellboy 2: Zlatá
armáda, akční film (USA/N, 2008) 20.00 Thor,
akční fantasy film (USA, 2011) 22.10 Nezvratný
osud 5, horor (Kan./USA, 2011) 23.55 Tajný agent
Jack T., akční thriller (USA, 1997)

Prima cool
6.05 Umění je cool 8.10 Pevnost Boyard (6) 10.30
Autosalon.tv 11.45 Cyklosalon.tv 12.15 Kurz sebeovládání (70, 71) 13.15 Simpsonovi V (1-4) 15.15
Probuzení tmy 17.15 Kurz sebeovládání (72, 73)
18.15 Simpsonovi VI (7, 8) 19.15 Simpsonovi VI (9)
19.45 Simpsonovi VI (10) 20.15 X-Men Origins:
Wolverine 22.30 Kronika temna 0.15 Simpsonovi
VI (7) 0.45 Simpsonovi VI (8)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.10 Příhody Bolka a Lolka
7.35 Gormiti (25) 7.45 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VI (19, 20) 9.40 Ulice zpívá 11.40 Grandhotel
Budapešť 13.40 Zná ji jako svý boty 16.20 Hele,
vole, kde mám káru? 18.10 Addamsova rodina 2,
komedie (USA, 1993) 20.00 Zlom, životopisné
drama (USA, 2019) 22.25 Poslední zúčtování, akční
film (VB, 2018) 0.30 Mafiánovi

pondělí 2. srpna 2021
ČT1
6.00

Na houby 6.25 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky VIII (2/8) 9.55 Návrat
Sherlocka Holmese 10.45 Doktor
z vejminku (3/7) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (19)
13.25 Kouzelnice od Křídového potoka
14.00 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.00 Záchranáři (4/6)
15.55 Zavolejte porodní sestřičky VIII
(3/8)
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
20.15 Malý pitaval z velkého města (8, 9)
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.20 Vražda kočky domácí
23.40 Velké sedlo (4)
0.30 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
21.25
22.40
23.35
1.25
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Odložené případy III (3)
Kriminálka Anděl II (5)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (19)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1000)
Odložené případy III (4)
Můj přítel Monk III (11, 12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (43)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (6)
Okresní přebor (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (13)
Můj přítel Monk III (11, 12)
Odložené případy III (4)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.40
12.30
14.35
15.35
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15

22.10
23.25
0.25
1.25
2.25
3.30

Chlupatá rota (1)
Nový den
M.A.S.H (117)
M.A.S.H (118)
Ohnivý kuře (20)
Rosamunde Pilcherová:
Dokud jsi tady
Romantický film (N, 2003)
Walker, Texas Ranger II (17)
Policie Hamburk VI (13)
Komisař Rex IV (9)
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Noc v muzeu: Tajemství hrobky
Komedie (USA/VB, 2014).
Hrají B. Stiller, S. Gisondo,
R. Wilsonová, R. Williams,
B. Kingsley, D. Stevens a další
Telebazar
Policie v akci
Komisař Rex IV (9)
Policie Hamburk VI (12)
Policie Hamburk VI (13)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.00 Dohazovač 6.30 Norman a duchové 7.50
Hvězdné tolary 8.55 Pomsta je sladká 11.20 Hadí
doupě 14.05 Divoké kočky 16.00 Thor 18.15
Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach 20.00
Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly, dobrodružná
komedie (USA, 2003) 22.45 Polibek před smrtí,
thriller (USA/VB, 1991) 0.35 Nezvratný osud 5

Prima cool
8.25 Top Gear: Nejhorší auto všech dob (1) 9.20 To
nejlepší z Top Gearu (4) 10.25 Hvězdná brána IX
(17, 18) 12.30 Kurz sebeovládání (72, 73) 13.20
Simpsonovi V (5-8) 15.10 Hvězdná brána IX (19, 20)
17.15 Kurz sebeovládání (74, 75) 18.15 Simpsonovi
VI (11-14) 20.15 Partička 20.55 7 pádů Honzy Dědka
22.10 Teorie velkého třesku XII (8, 9) 23.05 Re-play
23.40 Simpsonovi VI (11) 0.10 Simpsonovi VI (12)

Prima Max
6.10 Gormiti (26) 6.25 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VI (20, 21) 8.20 Pí a jeho život 10.55
Muzzikanti 13.20 Hele, vole, kde mám káru?, komedie (USA, 2000) 15.10 Růžový panter, komedie
(VB/USA, 1964) 17.40 Zlom, životopisné drama
(USA, 2019) 20.00 Srdečně vás vítáme, komedie
(Fr./Belg., 2017) 22.00 Rváčův deník, drama (USA,
1995) 0.10 X-Men Origins: Wolverine

úterý 3. srpna 2021
ČT1
6.00

Po stopách hvězd 6.25 Cestománie
6.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky VIII (3/8) 9.50 Slovácko
sa nesúdí (11/12) 10.30 Malý pitaval
z velkého města (8/15) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (20)
13.25 Intuice
13.40 Všechnopárty
14.25 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.25 Doktor z vejminku (4/7)
16.05 Zavolejte porodní sestřičky VIII (4)
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 První republika (13)
21.05 Sanitka 2 (2/13)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Za oponou
22.55 Kriminalista
0.00 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
10.55
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
21.25
22.40
23.35
1.20
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Odložené případy III (4)
Kriminálka Anděl II (6)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (1001)
Odložené případy III (5)
Můj přítel Monk III (13, 14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (44)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (10)
Comeback
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (14)
Můj přítel Monk III (13, 14)
Odložené případy III (5)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (13)

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.35

12.30
13.35
14.35
15.35
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.25
22.40
23.45
0.45
1.45
2.45
3.45
5.20

Chlupatá rota (2)
Nový den
M.A.S.H (118)
M.A.S.H (119)
Ohnivý kuře (21)
Rosamunde Pilcherová:
Sen jednoho léta
Romantický film
(N, 2004)
Walker, Texas Ranger II (18)
Policie Hamburk VI (14)
Policie Hamburk VI (15)
Komisař Rex IV (10)
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Přešlapy (10)
7 pádů Honzy Dědka
Telebazar
Policie v akci
Komisař Rex IV (10)
Policie Hamburk VI (14)
Policie Hamburk VI (15)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.15 Pomsta je sladká 7.55 Můj přítel Monk III (11, 12)
9.30 Čapí dobrodružství 11.40 Thor 14.25 Neohlížej
se, jde za námi kůň 15.55 Vítr v kapse 17.25 Noe,
dobrodružné drama (USA, 2014) 20.00 Star Wars:
Epizoda III – Pomsta Sithů, sci-fi film (USA, 2005)
22.45 Vincentův svět, komedie (USA, 2015) 0.40
Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly

Prima cool
8.35 Top Gear: Nejhorší auto všech dob (2) 9.25
Top Gear speciál (1) 10.25 Hvězdná brána IX
(19, 20) 12.30 Kurz sebeovládání (74, 75) 13.20
Simpsonovi V (9-12) 15.10 Hvězdná brána X (1, 2)
17.15 Kurz sebeovládání (76, 77) 18.15 Simpsonovi
VI (15-18) 20.15 Partička XXL 21.45 Show Jana
Krause 22.50 Lovci prokletých pokladů (5) 23.45
Těžká dřina 0.20 Simpsonovi VI (15, 16)

Prima Max
6.05 Chlupatá rota (1) 6.30 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (21, 22) 8.20 Maršál 11.10 Indiana
Jones a Království křišťálové lebky 13.40 Růžový
panter 16.10 Noc v muzeu: Tajemství hrobky, komedie (USA/VB, 2014) 18.10 Srdečně vás vítáme,
komedie (Fr./Belg., 2017) 20.00 Cesta do zatracení,
krimidrama (USA, 2002) 22.25 Ruská ruleta, krimifilm (Fr., 2017) 0.40 Rváčův deník

středa 4. srpna 2021
ČT1
6.00

Pan Tau (27/33) 6.30 Cestománie
6.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky VIII (4/8) 9.55 Slovácko
sa nesúdí (12) 10.35 První republika
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (21)
13.25 Všechno, co mám ráda
13.50 Dobrá Voda (5/7)
15.10 Velké sedlo (5)
16.05 Zavolejte porodní sestřičky VIII (5)
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 Dobrodružství kriminalistiky (8/26)
21.05 Ztracená brána (1/3)
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Hercule Poirot
23.10 Případy detektiva Murdocha XIV
23.55 Záchranáři (4/6)
0.50 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
21.40
22.45
23.45
1.30
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Odložené případy III (5)
Policie Modrava (10)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (1002)
Odložené případy III (6)
Můj přítel Monk III (15, 16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (45)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XI
Comeback
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (15)
Můj přítel Monk III (15, 16)
Odložené případy III (6)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (14)

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.35

12.30
13.30
14.30
15.35
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.50
2.50
3.50
5.25

Chlupatá rota (3)
Nový den
M.A.S.H (119)
M.A.S.H (120)
Přešlapy (10)
Rosamunde Pilcherová:
Cesty lásky
Romantický film
(N, 2004)
Walker, Texas Ranger II (19)
Policie Hamburk VI (16)
Policie Hamburk VI (17)
Komisař Rex IV (11)
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Polda (6)
Show Jana Krause
Telebazar
Policie v akci
Komisař Rex IV (11)
Policie Hamburk VI (16)
Policie Hamburk VI (17)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.00 Jak princezny po nocích tancovaly 7.10 Můj
přítel Monk III (13, 14) 8.40 Neohlížej se, jde za námi
kůň 10.40 Divoké kočky 13.10 Osm statečných
15.30 Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů 18.10
Kouzelníci 20.00 Captain America: Občanská
válka, akční dobrodružný film (USA/N, 2016) 22.50
Šéfka, komedie (USA, 2016) 0.45 Uvězněná

Prima cool
8.15 To nejlepší z Top Gearu (1) 9.20 Top Gear
speciál (2) 10.25 Hvězdná brána X (1, 2) 12.30 Kurz
sebeovládání (76, 77) 13.20 Simpsonovi V (13-16)
15.10 Hvězdná brána X (3, 4) 17.15 Kurz sebeovládání (78, 79) 18.15 Simpsonovi VI (19-22) 20.15
Autosalon.tv 21.25 Partička 22.05 Narcos: Mexiko II
(5) 23.25 COOL e-sport 23.50 Simpsonovi VI (19)
0.20 Simpsonovi VI (20) 0.50 Simpsonovi VI (21)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.40 Příhody Bolka
a Lolka 7.05 Chlupatá rota (2) 7.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (22, 23) 9.20 Zná ji jako svý
boty 12.10 Ulice zpívá 14.10 Noc v muzeu: Tajemství
hrobky 16.00 Most 17.55 Probuzení tmy, akční
dobrodružný film (USA, 2007) 20.00 Krásný kluk,
životopisné drama (USA, 2018) 22.30 Bitva
o Sevastopol, válečný film (Rus./Ukr., 2015)

čtvrtek 5. srpna 2021
ČT1
6.00

Pan Tau (28/33) 6.30 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky VIII (5/8) 9.55 Klec 10.05 Malý
pitaval z velkého města (9/15) 11.05
Dobrodružství kriminalistiky (8/26)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (22)
13.20 Stokoruna
13.35 Durrellovi IV (6/6)
14.25 Profesionálové
15.15 Co teď a co potom? (5/8)
16.05 Zavolejte porodní sestřičky VIII (6)
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 První republika (14/22)
21.05 Sanitka 2 (3/13)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 55 minut s Miroslavem Donutilem
23.00 Komisař Montalbano
0.50 AZ-kvíz
1.25 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
22.35
23.30
1.20
2.00
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Odložené případy III (6)
Okresní přebor (9, 10)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (1003)
Odložené případy III (7)
Můj přítel Monk IV (1, 2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (46)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (16)
Můj přítel Monk IV (1, 2)
Odložené případy III (7)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (15)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.35

12.35
13.35
14.35
15.35
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.25
22.30
23.35
0.30
1.35
2.35
3.40
5.15

Chlupatá rota (4)
Nový den
M.A.S.H (120)
M.A.S.H (121)
Polda (6)
Rosamunde Pilcherová:
Plachetnice lásky
Romantický film
(N, 2004)
Walker, Texas Ranger II (20)
Policie Hamburk VI (18)
Policie Hamburk VI (19)
Komisař Rex IV (12)
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Linka (1)
Poklad z půdy
Telebazar
Policie v akci
Komisař Rex IV (12)
Policie Hamburk VI (18)
Policie Hamburk VI (19)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.05 Ten kluk je postrach 6.20 Vítr v kapse 7.45 Můj
přítel Monk III (15, 16) 9.55 Star Wars: Epizoda III –
Pomsta Sithů 13.10 Doktor Flastr 15.25 Noe 18.05
Vše je ztraceno, dobrodružné drama (USA, 2013)
20.00 K-9: Soukromý detektiv, akční komedie
(USA, 2002) 21.55 Rapeři z Comptonu, životopisné
drama (USA, 2015) 0.55 Šéfka

Prima cool
6.15 Partička 7.05 Teorie velkého třesku XII (8, 9)
8.15 To nejlepší z Top Gearu (2) 9.20 Top Gear speciál (3) 10.25 Hvězdná brána X (3, 4) 12.30 Kurz
sebeovládání (78, 79) 13.20 Simpsonovi V (17-20)
15.10 Hvězdná brána X (5, 6) 17.15 Kurz sebeovládání (80, 81) 18.15 Simpsonovi VI (23-25) 19.45
Simpsonovi VII (1) 20.15 Hvězdná brána: třetí říše
22.30 Gauneři 0.40 Simpsonovi VI (23)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.30 Příhody Bolka
a Lolka 9.15 Chlupatá rota (3) 9.35 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (23, 24) 11.30 Addamsova
rodina 2 13.25 Most 15.20 Krokodýl Dundee 2 17.45
Božská Florence, komedie (VB, 2016) 20.00 Ten
svetr si nesvlíkej, komedie (ČR, 1980) 21.45 Tři muži
v negližé, komedie (USA, 1995) 23.55 Bitva
o Sevastopol, válečný film (Rus./Ukr., 2015)

pátek 6. srpna 2021
ČT1
6.00

Pinocchiova dobrodružství (9, 10/13)
6.20 Stokoruna 6.30 Cestománie
6.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky VIII (6/8) 9.50 Durrellovi IV
(6/6) 10.40 První republika 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (23)
13.25 Strašidlo
13.50 Na dvoře je kůň, šéfe!
15.10 Příběhy slavných... Ladislav Pešek
16.05 Zavolejte porodní sestřičky VIII (7)
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Toulky Českem budoucnosti
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.15 Královský slib
21.45 Všechnopárty
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Profesionálové
23.35 Kriminalista
0.35 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
21.25
22.35
0.55
2.55
3.35
4.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Odložené případy III (7)
Kriminálka Anděl II (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (1004)
Odložené případy III (8)
Můj přítel Monk IV (3, 4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (47)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Co ste hasiči (5)
Kameňák
Česká spojka
Akční film (USA/ČR, 2002)
Můj přítel Monk IV (3, 4)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (1003)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.35

12.30
13.30
14.30
15.35
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.50
0.45
1.50
2.50
3.50
5.25

Chlupatá rota (5)
Nový den
M.A.S.H (121)
M.A.S.H (122)
Linka (1)
Rosamunde Pilcherová:
Královna noci
Romantický film
(N, 2005)
Walker, Texas Ranger II (21)
Policie Hamburk VI (20)
Policie Hamburk VI (21)
Komisař Rex IV (13)
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Ten svetr si nesvlíkej
Komedie (ČR, 1980)
Policie v akci
Komisař Rex IV (13)
Policie Hamburk VI (20)
Policie Hamburk VI (21)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.00 Kouzelníci 6.45 Můj přítel Monk IV (1, 2) 8.20
Don Quijote 11.50 Vše je ztraceno 14.20 Strýček
Buck 16.15 K-9: Soukromý detektiv 18.10 Bohatství
chudých, komedie (It., 2016) 20.00 VALL-I,
animovaný sci-fi film (USA, 2008) 21.55 Tlumočnice, thriller (VB/USA/Fr./N, 2005) 0.25 Rapeři
z Comptonu, životopisné drama (USA, 2015)

Prima cool
7.40 COOL e-sport 8.25 To nejlepší z Top Gearu (3)
9.25 Top Gear speciál (4) 10.30 Hvězdná brána X
(5, 6) 12.30 Kurz sebeovládání (80, 81) 13.20
Simpsonovi V (21, 22) 14.20 Simpsonovi VI (1, 2)
15.10 Hvězdná brána X (7, 8) 17.15 Kurz sebeovládání (82, 83) 18.15 Simpsonovi VII (2-5) 20.15 Flynn
Carsen: Honba za Kopím osudu 22.15 Vymítání
Molly Hartleyové 0.15 Simpsonovi VII (2, 3)

Prima Max
6.10 Příhody Bolka a Lolka 6.35 Chlupatá rota (4)
7.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (24) 7.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. X (1) 8.55 Zlom
11.20 Božská Florence 13.40 Krokodýl Dundee 2,
dobrodružná komedie (Austr./USA, 1988) 15.55
Vraždy odvedle 17.50 Velký, komedie (USA, 1988)
20.00 Kapsy plné dynamitu, western (It., 1971)
23.20 Gauneři, krimidrama (USA, 1992)
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Město učí občany hospodařit,
bydlet i vycházet se sousedy
Otrokovická radnice už rok úspěšně zkouší projekt
Housing First, který pomáhá lidem v nouzi najít
bydlení, ale také třeba správně nakládat s penězi.
PETRA PROCHÁZKOVÁ
OTROKOVICE | Získali víc než jen samotné bydlení. Pro lidi zapojené v projektu Housing First, se kterým přišla otrokovická radnice, jsou novinkou taky
vazby se sousedy, lepší vztahy v rodině
nebo běžné zaměstnání.
Nápad má za sebou první rok existence, během kterého vzniklo patnáct samostatných domácností.
„Zatím všichni bydlí, takže je to velice pozitivní. Z původní skupiny vypadl
pouze jeden člověk, protože porušoval
nastavená pravidla,“ uvedl koordinátor
projektu Josef Zdražil.
Princip pomoci je jednoduchý. Město
lidem v nouzi nabídne byt a také masivní podporu sociálních pracovníků. Jedno bez druhého by tak úspěšné být nemohlo. Odborníci totiž učí nové nájemníky třeba i to, jak hospodařit s penězi či
vycházet s lidmi. Právě řádné placení nájmu a slušné vztahy se sousedy jsou totiž základní podmínkou zapojení v projektu.
Vybírali do něj lidi, kteří žili na ulici
či v provizorních podmínkách nebo azy-

lových domech. „Běžné bydlení by neměli šanci získat. Dnes žijí relativně samostatně, mají snahu řešit své další závazky či závislosti,“ popsal Zdražil.
Město chce dosáhnout toho, aby si
lidé bydlení udrželi, i když bude míra pomoci postupně klesat. Podstatou je, že
lidé chtějí svou situaci řešit. I po roce
jsou ale teprve na začátku cesty. „Střídají se u nich dobrá období a propady. Běžně člověk dokáže čelit různým problémům, případně má oporu v rodině, přátelích, kteří mu pomohou. Ale oni ne, a tím
jsou velmi oslabení,“ vysvětlil Zdražil.
Projekt, který odstartoval loni v únoru, navázal na tříleté pilotní ověřování.
I to mělo dobrý výsledek. Už během něj
se situace tří účastníků stabilizovala natolik, že si dokázali najít běžné komerční bydlení.
Současný projekt bude pokračovat do
poloviny roku 2022. Ani potom lidé
o bydlení nepřijdou, pokud budou žít
řádně, mohou v městských bytech zůstat. Otrokovice momentálně spravují
víc než 430 bytů, většinou jednopokojových. V budoucnu plánuje radnice další
výstavbu.

Projekt lidi mimo jiné učí řádnému placení nájemného.

IL. FOTO | ARCHIV MAFRA

Co je projekt Housing First?
Bydlení především neboli „Housing First“ je koncept, který vyvinul dr. Sam
Tsemberis v New Yorku na začátku devadesátých let. Cílovou skupinou přístupu
Housing First jsou zejména lidé bez domova, kteří tzv. „propadávají“ sítí sociálních
služeb, mají špatný zdravotní stav, vážná duševní onemocnění, závislost na
návykových látkách a další zdravotní omezení. Pro udržení bydlení zároveň
potřebují velkou míru podpory ze strany sociálních pracovníků a dalších
profesionálů. Výzkumy ukazují, že Housing First velmi efektivně pomáhá osobám,
které trpí dlouhodobým či opakovaným bezdomovectvím a které jsou ohroženy
ztrátou domova.
Zdroj: MPSV.CZ
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Zlínský kraj chystá vůbec
první zařízení pro ty,
kteří trpí poruchou
autistického spektra.
Budovu postaví
pravděpodobně v Kelči.
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Lidem s autismem
pomůže nový domov

„

PETRA PROCHÁZKOVÁ

Služeb pro lidi
s PAS není
v kraji dostatek a nejsou
rovnoměrně rozloženy.

ZLÍNSKÝ KRAJ | Vůbec první domov
pro lidi s poruchou autistického spektra
(PAS) na území Zlínského kraje se měl
původně stavět ve Valašském Meziříčí.
Nově se ale do hry dostalo také město
Kelč.
„V tuto chvíli se to jeví jako pravděpodobnější varianta. Ještě ale budeme
jednat,“ uvedla krajská radní odpovědná za sociální služby Hana Ančincová.
Nové zařízení by mělo vzniknout
v blízkosti odborného učiliště, které sídlí v rozsáhlém zámeckém areálu. Ten patří kraji. „Je tam hodně prostoru, který
můžeme využít,“ naznačila Ančincová.

Stavbu v Meziříčí
komplikovalo staré potrubí
Plány na stavbu domova vznikly už za
minulého vedení kraje. To vyčlenilo pozemek ve Valašském Meziříčí a získalo
i jedenáctimilionovou dotaci. Na pozemku v Palackého ulici je ale stará ekologická zátěž, jejíž odstranění cenu stavby zásadně prodražovalo.
Jde o bývalou mazutovou kotelnu
a staré nevyužívané potrubí, které vede
pod zemí.
Současné vedení kraje přípravy zastavilo s tím, že projekt rozdělí na dva investiční záměry.
„Jeden bude odstranění ekologické
zátěže a druhý stavba domova,“ vysvětlila radní. Zároveň ujistila, že pozemek

Lidem s poruchou autistického spektra pomáhá například zlínská organizace Za sklem. Poptávka po těchto službách je v regionu velká. FOTO | Z. NĚMEC
v Meziříčí kraj vyčistí i v případě, že se
domov nakonec bude stavět jinde.
Ve Valašském Meziříčí už jedna služba pro lidi s autismem funguje. Centrum Áčko nabízí sociální rehabilitace,
odlehčovací službu nebo poradenství.
Jenomže horní věková hranice klientů
je 25 let. A služby pro dospělé tak chybí.
Domov je zamýšlený jako pobytová
služba pro dospělé klienty. Ten v Mezi-

říčí měl mít kapacitu osmi lůžek. V regionu je poptávka po službách pro lidi
s autismem značná. Také proto letos na
začátku roku otevřela společnost Naděje denní stacionář v Rožnově pod Radhoštěm. Poskytuje péči lidem ve věku
od 15 do 45 let. Další plánují otevřít ve
Vsetíně.
„Také tady by se kapacita naplnila.
Služeb pro lidi s PAS není v kraji dostatek a nejsou rovnoměrně rozloženy,“ mí-

nil ředitel otrokovické Naděje, která stacionář v Rožnově provozuje, Pavel Polák.
Podle mapy autismu, kterou zveřejnila organizace Děti úplňku, žije na území kraje nejméně 421 osob s touto diagnózou.
„Čísla v mapě vycházejí z počtu lidí,
kteří v uplynulém desetiletí požádali
o posouzení pro účely příspěvku na
péči,“ vysvětlila ředitelka organizace
Veronika Žáčková.
To znamená, že nejde o všechny osoby s PAS, ale jen o ty, které požádaly
o příspěvek. V tuto chvíli však přesnější
statistika neexistuje.
Nejvíce lidí s PAS žije na Zlínsku
(135) a na Vsetínsku (123). Další v pořadí je Uherskohradišťsko (85) a Kroměřížsko (78).
Vůbec nejvíce je dětí do 15 let, což je
dáno přesnější diagnostikou v posledních letech. Dospělí s PAS mohou být
„ukrytí“ pod jinou diagnózou.
V celé zemi mapa dokázala podchytit
8 677 osob s PAS, dlouhodobé odhady
se však pohybují mezi stem až dvěma
sty tisíci lidí.
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Ortopedické centrum ORTHO - PROTO s.r.o.
➡ Moderní diagnostika chodidel
• analýza chodidel na tenzometrické
desce / podoskopu s kamerami
• konzultace a vhodné zvolení terapie

➡ Výroba individuální
ortopedické obuvi
➡ Výroba individuálních
ortopedických vložek
➡ Sportovní stélky do obuvi
Možnost proplacení ortopedických pomůcek
zdravotní pojišťovnou.

Informace: +420 601 225 552

www.ortho-proto.cz
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Stávalo se, že na ARO skončila
celá rodina, líčí psycholožka
Psycholožka Hubáčková
pomáhá pacientům po
těžkém průběhu covidu.
PETRA ČERNOBILOVÁ
OLOMOUC | Obrovské výčitky a pocity
viny svazují ty, kdo koronavirem nakazili někoho z příbuzných. I takové případy
řešila klinická psycholožka Lia Hubáčková z Fakultní nemocnice Olomouc,
kde pracuje na Klinice plicních onemocnění a tuberkulóz. „Často se stávalo, že
na ARO skončila celá rodina, partneři, a
někteří z nich tam umřeli,“ vzpomíná.
Podle lékařky se změnil přístup k této
nemoci a lidé mají větší pokoru. Obraceli se na ni lidé s úzkostmi, panickou poruchou a depresemi. „Chodím ale i za
těmi, kdo se vrátili z covidových oddělení, k lůžkům, mají příznaky posttraumatické stresové poruchy. Mám i pár klientek, které pečují doma o děti a musí ještě
pracovat z domu. Je to tak náročné, že se
dostaly až sem,“ líčí.

Poprvé v nemocnici
a kolem skafandry
Nemocní z oddělení plicní kliniky často
leželi na ARO, na umělé ventilaci,
v umělém spánku. „Představte si, že jste
nikdy nebyli v nemocnici, a najednou
vás zavřou do izolace. Všichni kolem
chodí ve skafandrech. Hodně ve vnímá-

Strach je přirozený, uklidňuje své pacienty psycholožka Lia Hubáčková z Fakultní nemocnice Olomouc.
FOTO | STANISLAV HELOŇA, MAFRA
ní covidu dělá to, jak nemoc hodnotíme.
Když máme informace, že může končit
smrtí, budeme ji prožívat jinak než chřipku, byť by měla stejný průběh jako covid. Lidé, kteří mají z covidu strach, většinou raději do nemocnice ani nepřijdou.“
Někteří pacienti jsou často netrpěliví,
protože rehabilitace nepostupuje rychle.

„Řeší problémy viny spojené s tím, že
nakazili někoho blízkého, kdo na následky nemoci zemřel. Pozorujeme také příznaky posttraumatické stresové poruchy
související s náročnou hospitalizací na
covidové jednotce. Vrací se jim vzpomínky na to, jak nemohli dýchat, dusili
se, děsivé sny z období, kdy byli v umělém spánku. Ti, kdo přicházejí do ambu-

lance, si po prodělaném covidu stěžují
většinou na nespavost, únavu, úzkosti.
Řešíme reakce rodiny, okolí, obviňování, kdo koho vlastně nakazil, izolování
i od vyléčených lidí, aby náhodou ještě
na někoho nemoc nepřenesli.“
Nejohroženější skupinou jsou podle
odbornice děti. „Dále lidé, kteří mají
existenční potíže a přišli o práci nebo nevědí, co bude dál. Potom senioři. Řekla
bych, že ohroženější jsou také ti, kdo už
mají nějaký problém, už se léčí s nějakým chronickým onemocněním nebo depresemi. A když ještě přijde něco navíc,
tak už je to na ně moc.“
Podle lékařky velmi pomohlo očkování. „Jsou naočkovaní senioři, chronicky
nemocní. To jsou lidé, kteří berou pravidla velmi poctivě. Spíš měli strach
z toho, že druzí nemají roušky. Díky očkování je tato úzkost menší, ulevilo se
jim, a třeba klienti, kteří přerušili kontakt, se mi znovu vracejí.“
Odbornici u covidu překvapilo, že
lidé, kteří byli na covidových jednotkách, propadali smutku a neštěstí. „Na
to jsme nebyli zvyklí, bylo to všechno
moc nakoncentrované. A úplně navíc
tam byly i pocity viny. Spousta lidí měla
pocit, nebo to tak možná i bylo, že někoho nakazili. Často se stávalo, že na ARO
skončila celá rodina, a někteří z nich
tam umřeli. Někdy toho bylo hodně. I
klienti se někdy ptají, jak covid zvládám. Uvědomila jsem si, že díky tomu,
že mám i plno jiných úkolů, které teď
řeším,“ uvedla lékařka.
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Odběrové centrum PCR + antigen

Z. Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí
Rezervace:
www.reservatic.com (do hledáčku Val.Meziřičí)

Ošetřovatelská služba
Komplexní ošetřovatelská péče
ve vlastním sociálním prostředí.

Pečovatelská služba

MOBILNÍ

ZDRAVOTNÍ SESTRA

Alžběta Táborská
 776 870 525
 mobilni.sestricka@gmail.com

f Mobilní zdravotní sestra

Poskytování pečovatelských úkonů v domácím prostředí.

Výletní 1050

p. Macháčová - 733 779 835

www.mobilnisestra.cz

Valašské Meziříčí 757 01

INZERCE

POSTAREJTE SE O SVÉ BLÍZKÉ.
POMŮŽEME VÁM
Babička má již vyšší věk,
zhoršuje se jí pohyblivost, je pro
ni čím dál obtížnější si uklidit, uvařit,
nakoupit si, postarat se o vlastní
hygienu. Pomáháme jí, jak můžeme,
jsme v denním telefonním kontaktu,
avšak z pracovních důvodů ji
můžeme navštěvovat
jen o víkendu.

Přestože sil babičce ubývá, je možnost jí v domácím prostředí zajistit veškeré
základní lidské potřeby, jako jsou přiměřené bydlení, stravování, péče o vlastní
osobu, kontakty s lidmi, naplnění času a bezpečí.

Jak na to?
Bydlení
Je možné být i nadále ve svém bytě/
domě, kde lze udělat úpravy vedoucí
ke snížení bariér, například instalováním madel,
odstraněním prahů, výměnou vany za sprchový
kout.
V případě splnění podmínek je možné využít
i příspěvku, který vyřizuje Úřad práce. Je
možné také zapůjčit polohovací lůžko a další
kompenzační pomůcky, které jsou k dispozici
v půjčovnách těchto pomůcek.
Pohyblivost
Lze podpořit také například zajištěním
či zapůjčením chodítka, vozíčku
a dalších pomůcek. Některé lze po dohodě
s lékařem také zajistit bezplatně, nebo je možné
obrátit se na půjčovnu kompenzačních pomůcek. Úřad práce má pravomoc posoudit splnění
podmínek pro přiznání příspěvku na mobilitu.

Úklid a strava
Dají se zajistit někým blízkým nebo
službami na komerční bázi (úklidová služba, dovážka jídla).
Ruce navíc
Pomoc při nachystání stravy, podávání jídla a také pomoc při osobní
hygieně může zajistit pečovatelská služba
či služba osobní asistence, a to i několikrát
za den.
Zdravotní úkony
Injekce, dialýzu, umělou plicní
ventilaci a další zdravotní úkony lze
zabezpečit i v domácím prostředí prostřednictvím domácí ošetřovatelské péče. Zajistit je
možné také péči ošetřovatelskou, rehabilitační
či palitativní, v případě potřeby je možná lékařská návštěvní služba.

Pocit bezpečí a pomoci
Přivolat si pomoc je možné prostřednictvím dostupné tzv. asistivní
technologie. Existují náramky, hodinky na
přivolání pomoci, snímání pohybu, pádu
a automatické přivolání pomoci. Pro kompenzaci ztráty sluchu či zraku existují různé druhy
světelné či sluchové signalizace.
Existují také ambulantní druhy sociálních
služeb. Ty zajistí potřeby klienta během dne,
zpravidla od 7.00 hodin do 16.00 hodin, po
kterých se opět klient vrací domů. Jedná se
například o službu denní stacionář či centrum denních služeb. Taková služba zajistí pomoc v průběhu dne, zajistí stravu a nabídne
smysluplné trávení času a kontakt s dalšími
lidmi. Některé služby také zajišťují přepravu
z bydliště klienta a jeho návrat domů.

Kontaktujte nás
Ať se při péči o blízkého člověka potýkáte s jakoukoliv výzvou, nebo víte, že Vás péče
o blízkého čeká, máte možnost obrátit se na sociálního pracovníka nejbližšího městského úřadu. Domluvíte se, jaké potřeby je možné zajistit v rodině a k zajištění dalších
Vám poskytne kompletní nabídku řešení a orientaci v ní, včetně potřebných kontaktů.
Kontakty na odbory sociálních věcí najdete na webových stránkách městských úřadů.

Váš Krajský úřad Zlínského kraje,
Odbor sociálních věcí,
oddělení sociálně-právní ochrany,
Tř. T. Bati 21, Zlín, tel.: 577 043 322
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Jsme příspěvková organizace poskytující pobytové,
ambulantní i terénní sociální služby osobám, které je skutečně potřebují.
Při poskytování služeb máme na paměti, že SENIOR je pro naše klienty skutečně domovem. Našim cílem je umožnit klientům důstojný život při respektování jejich zdravotního stavu, individuálních zvyklostí a komunikačních
schopností, při zachování jejich lidských práv a svobod.
Snažíme se
podporovat co nejdelší zachování schopností a dovedností klientů
- soběstačnost, paměťovou orientaci i manuální zručnost,
prostřednictvím bazální stimulace naplňovat základní potřeby tělesného
kontaktu a smyslového vnímání,
sociálními podněty a nabídkou široké škály činností podporovat klienty
k přiměřené aktivitě, abychom pomohli co nejdéle zachovat jejich samostatnost.
Nabízíme různé možnosti k provádění činností zaměřených na udržení
a rozvíjení stávajících schopností a dovedností klientů nejen po stránce sociální, ale také psychické a fyzické:
kognitivní trénink reminiscenční terapie smyslová aktivizace pohybová terapie, taneční terapie terapeutické techniky (výtvarné, textilní,
práce s keramickou hmotou, papírem, nácvik jemné motoriky) canisterapie
muzikoterapie zahradní terapie sportovní činnosti, společenské, hudební a vzdělávací programy činnosti zaměřené na nácvik běžných denních aktivit.
Aktivizace poskytujeme individuálně nebo skupinově, vycházíme z potřeb,
zájmů a možností klientů. Podporujeme mezigenerační setkávání dětí a seniorů, pravidelnými kontakty zlepšujeme duševní aktivitu seniorů. Respektujeme jedinečnost a individualitu každého klienta.

Pečujete o nemocného člena rodiny
staršího 45 let s chronickým duševním onemocněním
a potřebujete někdy získat čas i pro sebe?
Právě pro Vás a Vašeho blízkého SENIOR Otrokovice nabízí služby

DENNÍHO STACIONÁŘE
denní pobyt v„domácím“ prostředí
pro maximálně pět klientů
aktivity
pomoc a asistence
zkušený a laskavý personál
doprava
Trénink paměti, pracovní činnosti, tvůrčí aktivity, pohybová cvičení,
vycházky s doprovodem po okolí, posezení v zahradě SENIORu, bohoslužby, kulturní a společenské akce, výlety – to je jen zlomek ze široké
škály nabízených aktivit podporujících udržení schopností, dovedností a soběstačnosti klientů.
Díky pečlivě promyšlenému dennímu rozvrhu si klienti stacionáře
udržují dobrou náladu, rozvíjejí dovednosti a vědomosti, získávají
kontakt se svými vrstevníky, smysluplně tráví volný čas nebo mohou
jen tak odpočívat. Jednou z nesporných výhod je individuální péče,
což umožňuje osobní přístup ke každému z klientů. Stacionář je k dispozici od pondělí do pátku mezi 7.00 až 15.30 hodin. Přepravu dle
domluvy zajišťuje rodina nebo zaměstnanci SENIORu Otrokovice.
Máte-li pocit, že nemáte příležitost si odpočinout od péče o svého
blízkého, potřebujete-li pomoci s péčí o svého blízkého s demencí
nebo chcete získat více informací o této službě, obraťte se na nás:
Bc. Hana Ausficírová – 773 558 106.
Těšíme se na Vás!

K odpočinku i terapiím klienti využívají našich zahrad, kde máme vybudované zážitkové senzorické (smyslové) chodníky, na kterých si mohou klienti,
ale i jejich blízcí vyzkoušet bosou procházku po různých druzích povrchů.
Bosá chůze zdravě stimuluje nervovou soustavu, podporuje krevní oběh
a posiluje imunitní systém. Slouží k posilování svalů a kloubního aparátu se
specifickým účinkem na chodidla.
Odměnou za naše společné úsilí
je spokojený život a úsměv na tváři našich klientů.

PŮJČUJEME KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Kromě poskytování sociálních služeb našim klientům nabízíme služby
pro veřejnost – provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek. Ty
pomáhají lidem se zdravotním nebo tělesným postižením, seniorům
a lidem po úrazech zmírnit jejich handicap, popř. jejich zdravotní
obtíže.
kompenzace
nemoci, úrazy
zhoršení zdravotního stavu
zvýšení pocitu samostatnosti a jistoty
na přechodnou i delší dobu
Usnadňují nebo umožňují zejména volný pohyb, zlepšení zdravotního stavu, prevenci zdravotních rizik a překonávání bariér. Rodinným
příslušníkům usnadní péči o svého blízkého.
Pomůcky je možné vypůjčit na přechodnou i delší dobu.
Atraktivní pomůcka – rikša
Vozítko známé spíše z Asie, které se pohodlností a komfortem vyrovná jízdě kočárem. Elektrická tříkolka - cyklorikša napomáhá ke zvýšení
mobility seniorů, umožňuje jim podívat se na místa, na která by se
jinak dostávali jen velmi komplikovaně. Rikšu si mohou zapůjčit na
projížďky po Otrokovicích a okolí jak rodinní příslušníci našich klientů,
tak i široká veřejnost pro své blízké.
Kontakty v případě zájmu o zapůjčení:
Šárka Skopalíková – 774 558 171
Pavlína Macešková – 773 558 103

CENÍK PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
KOMPENZAČNÍ POMŮCKA

CENA/ DEN

mechanický vozík

10Kč

chodítko nízké – pevné
s předními kolečky

4Kč

chodítko nízké – s kolečky (venkovní)

5Kč

chodítko vysoké - s kolečky

6Kč

WC křeslo – pevné

3Kč

WC křeslo - s kolečky

4Kč

postel polohovací – elektrická
montáž a demontáž

20Kč

ZÁLOHA

3 000Kč

500/500Kč

antidekubitní matrace s přístrojem

10Kč

zdravotní matrace k lůžku

5Kč

poplatek za odvoz či dovoz
rikša pro
veřejnost / klienty

DOPRAVA

10Kč / km
200Kč / 1 hod

(za každou další 150Kč / hod)

2 000Kč

Zlínský kraj

Kampaň Swipe Zlín se
snaží zaujmout
architekturou,
ubytováním i přírodou.
MILAN LIBIGER
ZLÍN | Na mladé cestovatele, kteří zatím do města nepřijíždějí v takovém počtu, jak by si zdejší vedení představovalo, se snaží zacílit ve Zlíně. Destinační
společnost Zlínsko a Luhačovicko rozjela kampaň, která by to mohla změnit.
„Zatímco na turisty a cestovatele
středního věku umí skvěle zacílit Luhačovice se svou lázeňskou a wellness nabídkou, mladším cestovatelům jsme letos chtěli přiblížit krásy Zlína. Vsadili
jsme na neprobádanost města na samém
východě Moravy,“ přiblížila manažerka
destinační společnosti Zlínsko a Luhačovicko Jana Pastyříková.
V rámci kampaně Swipe Zlín prezentuje na webových stránkách (swipe.zlinsko-luhacovicko.cz) město jako sídlo
moderního urbanismu a výjimečné architektury, v němž jsou však stále výrazné stopy filmové tvorby či designu.
Návštěvníci internetových stránek
mají v sekci Architektura například na
výběr procházku areálem bývalých
baťovských závodů či baťovských obytných čtvrtí, dále prohlídku Památníku
Tomáše Bati, Baťovy vily nebo staveb
architektky Evy Jiřičné. Nechybí ani
zmínka o Gahurově prospektu.
„Areál baťovských závodů považujeme za světový unikát, už díky tomu, že
se pomalu daří ho transformovat v místo plné firem, kaváren a bister, kterým
industriální zóna dodává jedinečný cha-
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Zlín láká mladé. Mohou
si sestavit svůj výlet
rakter,“ zmínila vedoucí oddělení cestovního ruchu zlínské radnice Eva Manišová.

Cestovatelé se často řídí
Instagramem
„Kampaň jsme proto zacílili na mladé
cestovatele, kteří si cíle svých cest vybírají hlavně na Instagramu.“ Kampaň
však nepropaguje jenom Zlín, pokud
jde o architekturu, jsou v nabídce webu
také Luhačovice, zřícenina lukovského
hradu, secesní stavby architekta Huberta Gessnera ve Valašských Kloboukách
nebo kaple sv. Antonína Paduánského
ve Fryštáku.
V sekci Zašívárny lidé najdou možnost ubytování v malém, ale vybaveném mobilním domku na místě, které
není v průvodcích a kde nejsou zástupy
turistů. Dalšími sekcemi jsou Film,
Umění a design a Zlínské výhledy.
Na webu, který byl spuštěn v červnu,
si mohou cestovatelé sestavit itinerář
svého výletu. Součástí kampaně je série
videí, na nichž se mladý pár pomocí swipe (pohyb prstu zprava doleva po displeji telefonu – pozn. red.) dostane z Dolní
oblasti Vítkovic, olomouckého náměstí
a z nábřeží Vltavy až do Zlína. Pohyb
swipe nebo swajpování je mottem celé
kampaně, která potrvá do konce léta.

Jedním z atraktivních cílů, na které na Zlínsku lákají, je architektonicky zajímavá kaplička sv. Antonína Paduánského ve Fryštáku. FOTO | Z. NĚMEC, MAFRA

Sousedíkův patent pomáhal míchat těsto
VSETÍN | Unikátní elektromotor vyrobený ve 30. letech minulého století na základě patentu geniálního vsetínského vynálezce, odbojáře a starosty Josefa Sousedíka, bude od konce prázdnin ozdobou
Muzea regionu Valašsko. Radost vsetínských historiků z nového exponátu umocňuje fakt, že jej dostali darem od Milana
Vítka z Újezdu u Brna.
Majitel o něj dlouhá léta pečoval sám
ve své garáži, nakonec se rozhodl oslovit
muzeum, kde část expozice Živá paměť
národa patří vynálezci označovanému
často jako Moravský Edison. Jeho zřejmě největším vynálezem je unikátní benzinoelektrický systém přenosu energie
pro legendární vlak Slovenská strela.
„I když je darovaný motor velmi zachovalý, před vystavením ještě potřebuje jisté úpravy a ty si vyžádají čas,“ uvedl historik muzea Pavel Mašláň.
Elektromotor vznikl podle jednoho
z více než padesáti Sousedíkových patentů. V roce 1929 byl schválen pod číslem
39 423 a názvem Jedno nebo vícefázový
kolektorový motor pro ekonomickou regulaci počtu otáček. „Sousedíkova továr-

novaci rozšíří výjimečnou sbírku, která
vznikla kompletně z darů.
Muzejníci měli opakovaně štěstí na
lidi, kteří upřednostnili historickou hodnotu stroje před penězi, jež by získali ve
výkupně železa. „Občas se k nám ale nečekaně dostanou i skvosty, které obohatí
i jiné než technické sbírky,“ upozornil
Mašláň. „Nedávno nám jedna žena věnovala původní vojenskou mapu, podle které se osvobozoval Vsetín.“
(ara)
INZERCE

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vsetínské muzeum získalo unikátní Sousedíkův motor.
na vyráběla na jeho základě pohony rozličných typů elektromotoru. Měl menší
výkon a oproti konkurenci se vyznačoval velkou úsporou energie,“ přibližuje
Mašláň.
Motor je cenný nejen díky své velmi
dobré kondici, ale rovněž netradičnímu
účelu, ke kterému sloužil. Používal se
v bývalé cukrárně k míchání těsta.
„Připevnili si ho tam ke speciální ko-

FOTO | ARCHIV MUZEA

vové konstrukci, kterou si nejspíš majitel
podniku nechal vyrobit na zakázku,“ popsal Mašláň. „Motor poháněl hřídel, na
kterou se daly přidělat různé koncovky.
Ty se ale stejně jako mísa na těsto nakonec nedochovaly.“
Nový elektromotor doplní další čtyři,
které byly za první republiky vyrobeny
na základě Sousedíkových patentů a jež
se staly součástí stálé expozice. Po své re-

Vystavení IHNED PLATNÉHO
dokladu o ekologické likvidaci
autovraku NA MÍSTĚ

Tel.: 777 550 621
Autovrakoviště Třebětice

ODVOZ ZDARMA
Za Váš autovrak vyplatíme

1500 až 3000 Kč
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Francouzský spisovatel Blaise Pascal: Poslední krok rozumu je uznání, že existuje nekonečnost věcí, …

Tajenka: … které ho překračují.

Čtěte nové
Téma: Vím, kdy
přesně zemřu

J

ak by se náš život proměnil,
kdybychom znali přesné datum našeho odchodu z tohoto světa? A jak by to změnilo společnost? Propadla by se do anarchie a násilí? Anebo by se naopak
k sobě začali lidé chovat lépe?
Ale hlavně – chtěli bychom termín své smrti opravdu vědět? Většina z nás nikoliv. Smrt je pro nás
tabu. Důsledkem toho je často osamělost umírajícího člověka, který
je odsunut, izolován, zapomenut... Přestože skoro všichni bychom si přáli odejít doma v rodinném kruhu, na rozdíl od minulosti
se to poštěstí jen pětině lidí, většina Čechů umírá v nemocnici.
Proč tomu tak je? Jak se zbavit úzkosti ze smrti?

Čtěte v novém vydání týdeníku Téma
již v pátek.

Staršího partnera teď už nechci
ČR | Heidi Janků (58 let) přiznala, zda
má za sebou estetické zákroky, či plastickou operaci. Zpěvačka v rozhovoru
pro iDNES.cz také popsala, jak je na
tom momentálně s muži a proč si nyní
vedle sebe nedokáže představit staršího
partnera.

Měla jste někdy v životě období,
kdy vám vadilo, že Heidi Janků rovná se písnička „Když se načančám“?
Ne, nikdy. Jsem šťastná, že mám hit.
Kdybych ho neměla, tak už třeba ani nezpívám a musím se živit nějak jinak.
Jsem za tu píseň ráda, i když je infantilní. Ivoš mi vždycky říkal, že mě bude
strašit z hrobu, když zjistí, že to zpívám
ještě v sedmdesáti. K tomu tedy asi dojde, no! (smích)

Setkala jste se s tím, že vás zvali na
rande neinteligentní muži?
Mě nikdo nikam nezve. (smích) Chlapi
se mě bojí. A aby mě někam zvali, to už
vůbec ne. S „vypatlancema“ bych se nestýkala, to bych asi poznala. Ale to je
otázka, která vlastně nemá odpověď.
Amorův šíp dokáže zasáhnout a láska je všemocná. Léta jste žila s Ivo
Pavlíkem, který byl skoro o třicet let
starší. Kdyby se karta obrátila, umíte si představit život s mužem o třicet let mladším?
Jsem ve stadiu, že bych asi momentálně
nechtěla staršího partnera. Už jen proto,
abych ho nesrovnávala s Ivošem. To by
bylo asi těžké. Proto bych chtěla určitě
někoho mladšího. Ale o třicet let? To si
nedovedu představit.
Pokoušel se vás někdy někdo namalovat podle aktů, které jste v minulosti nafotila?

Heidi Janků říká, že stárnout s noblesou je těžké. FOTO | PROFIMEDIA
Podle aktů ne. Ale mám doma pár malovaných obrázků z fotky. Dokonce mám
jeden obrázek malovaný tužkou, na kterém jsme spolu s Ivošem. Pan malíř to
výborně vystihl. Ani nevím, kdo to byl.
Přinesl mi to jednou přímo na jeviště.
Mám ten obrázek pořád doma pověšený. Také mám jednu karikaturu, kterou
mi dali kdysi k narozeninám známí.

Co říkáte na zpěvačky, které extrémně přehánějí péči o svůj
vzhled? Pokud máte i vy sama nějaké estetické úpravy, vůbec to není
poznat a je to provedeno velmi přirozeně...
Nemám zatím nic, jen umělé nehty.
Mám trochu přidělané vlasy, ale plastiky zatím ne. Stárnout je těžké, to vím podle sebe. Stárnout s noblesou je opravdu těžké a pro nás, kteří jsme vidět, je to
dvakrát tak těžší. Na jednu stranu nikoho neodsuzuji. Na druhou stranu by si
však takové zákroky měly mnohé dámy
nechat udělat raději od opravdových odborníků. Ať už jde třeba jen o lehký lifting, je důležité, aby se ten člověk nakonec nezměnil v někoho úplně jiného.
Toho se bojím tak moc, že na nic raději
nepůjdu.
(sub)
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Němec: Zlín je ideální volba

Ondřej Němec nechtěl udělat krok dolů. I proto vzal hokejový mistr světa angažmá u největšího rivala Vsetína

Ondřej Němec začal extraligovou kariéru ve Vsetíně, ale dokončí ji podle všeho u rivala ve Zlíně, který před sezonou posílil.
PETR FOJTÍK
ZLÍN | Před dvaceti lety na Zimním stadionu Luďka Čajky ve vsetínském dresu debutoval v české extralize v třeskutém valašském derby. Teď se sem obránce Ondřej Němec vrací jako nejzvučnější předsezonní posila hokejových Beranů.
„Vybavuji si to přesně. Seděl jsem na
střídačce vedle Ivoška Pešata a v půlce
zápasu na mě nebožtík Zdenda Tabara
kývl, že se mám rozcvičit, že jdu hrát.
Bylo mi sedmnáct, byl jsem nervózní,
ale tenkrát mně strašně pomohl Ivoš,
který mě uklidnil. Byl to první zápas,
hned derby, vyprodaný stadion, hodně
jsem si ho užil,“ oprašuje mistr světa
dávné vzpomínky na Zlín, kde si trojnásobný český šampion prodlouží extraligovou kariéru.
Vyslechl jste si nějaké narážky, že
jako Vsetíňák jdete do Zlína?
Protože ve Vsetíně bydlím dvacet let,
tak nějaké poznámky proběhly. Rozhodl jsem se pro tuhle variantu, nechtěl
jsem udělat krok dolů do první ligy. Půl
loňské sezony jsem se protrápil v Brně,
a nejen svojí vinou. Pak mě Sparta strašně nakopla a chtěl jsem pokračovat na
nejvyšší úrovni. Zlín byl pro mě ideální
volba. Na dojíždění to mám kousek,
můžu trávit hodně času s dětmi a to je
pro mě podstatné.

Předčasný konec v Kometě jste ještě neskousl?
Nejsem člověk, který hází věci za hlavu
jen tak. Mediálně jsem se k tomu nevyjádřil, nechám si to pro sebe. Ale navždycky ve mně zůstane ta pachuť.
Tehdy jste chvilku trénoval ve Vsetíně. Byl ve hře návrat na Lapač?
Když jsem končil v Brně, tak jsem požádal ve Vsetíně, jestli bych se s nimi
mohl do určité doby připravovat. Na rovinu jsem všem řekl, že budu čekat do
31. ledna na nabídku z extraligy. Ta přišla, navíc od týmu, který chtěl hrát o titul. Myslím, že to všichni pochopili a že
mi přáli, aby mi to na Spartě vyšlo. A co
se týká další sezony, chtěl jsem hrát extraligu. Na Spartě jsem si dokázal, že to
má smysl. I když je Vsetín moje srdeční
záležitost, jsem teď ve Zlíně a budu se
pro něj snažit udělat to nejlepší.
Rozhodl drajv a tah na branku trenéra Svobody, který o vás hodně stál?
Dvakrát jsme si zavolali, také s Jirkou
Marušákem (jednatel zlínského hokejového klubu). Nebylo žádné dohadování.
Extraliga byla prioritou a podmínkou,
že nepůjdu nikam daleko, abych rodinu
zase netahal po republice. Šestnáct let
je vodím po světě, ale děti chodí do školy, manželka je v práci. Chtěl jsem být
co nejblíže Vsetína a Zlín byl ideální varianta.

Jaká byla letní příprava?
Dvanáctý rok se chystám sám. Příprava
se mění s věkem, už nejsem mladý, musím více dbát o svoje tělo. Zvládl jsem
všechno, co jsem měl s kondičním trenérem naplánované. Věřím, že příprava
byla úspěšná.
Už jste se zabydlel ve zlínské kabině?
S trenérem Svobodou jsme se domluvili, že budu mít individuální letní přípravu s tím, že se ve Zlíně párkrát zastavím. Byl jsem s týmem několikrát na
ledě, abych poznal prostředí, kluky,
abych nepřišel do úplně nového. Aklimatizace proběhla bez problémů.
Ve Zlíně máte být šéfem obrany,
řídit přesilovky. O důvod více sem
jít?
Na tohle jsem byl zvyklý patnáct let.
Vždycky na mě byl nejvyšší tlak, v extralize, v Rusku, v nároďáku. Mám to
rád. Loni mi to někdo vzal. Nehrál jsem
vůbec nic.
O to více se na nové prostředí těšíte?
Když jsem přišel na Spartu, dostal jsem
jasnou roli, což se mi líbilo. S Milanem
Jurčinou jsme měli řídit oslabení, protože přesilovky hráli výborně Honza
Koštálek a Adam Polášek. Roli jsem přijal a byl jsem za ni rád. Chci pro Zlín to

FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

nejlepší a chci být na ledě při klíčových
momentech.
Jak se vám jeví složení mužstva?
Jsou tady starší kluci, se kterými se
znám. Jsou tady mladí, šikovní kluci.
Věřím, že tým je dobře poskládaný a budeme kousat, jako Zlín vždycky kousal.
Když jsem sem jezdil jako soupeř, nehrálo se mi tady moc příjemně.
Zlín ale skončil předposlední, favority extraligy nebudete.
Takhle bych to nebral. Minulá sezona
byla poznamenaná vším možným, covidem, přerušením. Byla zvláštní, nikdo
z nás – hráči, vedení, fanoušci – takovou sezonu nechceme už nikdy zažít.
Nebylo to příjemné pro nikoho. Loňský
ročník házíme za hlavu a budeme se
chystat na novou. Samozřejmě tady nebudeme vyhlašovat nějaké velké výroky. Ale jsem tady proto, abychom prožili úspěšnější sezonu, než byla loňská.
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