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Idylická dovolená? 
Máme pro vás 5 tipů, jak na to

Lucie Königová
MUZIKÁL MARTA

CIRKUS MAXIMUM

KRÁSA ARABSKÝCH KONÍ

JAN ŽIŽKA
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Zpravodajství z domova i ze světa

Národní galerie Praha – Valdštejnská jízdárna,  
Valdštejnská 3, Praha 1 - Malá Strana
Výstava Mucha, rodinná sbírka představí díla Alfonse Muchy 
způsobem, jakým doposud nebyl prezentován. Příběh celosvětově 
známého a uznávaného umělce budou vyprávět vybrané malby, 
sochy, fotografie, reklamní předměty z rodinné sbírky a některé 
originály veřejnost uvidí úplně poprvé.
„Chceme ukázat mého dědečka nejen jako všestranného umělce, ale 
také jako Čecha, Evropana a světoobčana v tom nejlepším smyslu 
slova, který pevně věřil v to, že jedním ze základních úkolů umění 
je ‚ne bořit, ale stavět mosty‘. Tedy něco, co v dnešní době potřebu-
jeme možná více než kdy předtím,“ říká vnuk Alfonse Muchy a před-
seda Nadace Mucha John Mucha.
Výstavu pořádá Nadace Mucha ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR.

Zdroj: Prague .eu

Výstava Mucha, rodinná sbírka
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Chcete se vrátit do svých dětských 
let, nebo dopřát svým nejmenším 
jedinečný pouťový zážitek?  

Pak si určitě nenechte ujít unikátní atrakci 
na Petříně. Historický kolotoč z 18. století 
udělá radost vám i vašim dětem.
Dvě stě let starý kolotoč z Florencie patří 
mezi tři nejkrásnější svého druhu v Ev-
ropě. Tato atrakce zdobí Petřín od začát-
ku června až do 30. září.
Jedná se o starodávný kolotoč, který 
původně patřil italské rodině Degli In-
nocenti. Pyšní se ručně vyřezávanými 
koňmi a kočáry, které vás překvapí svou 
zachovalostí. Svou zásluhu na tom mají 
němečtí řemeslníci ve Wiesbadenu, kteří 
si dali velmi záležet na tom, aby vše 
bylo dotažené do posledního detailu.  

Prohlédněte si krásy metropole z okna 
historické tramvaje na trase linky 42  
a získejte navíc 20% slevu na vstup  

do pražských věží. Turistická tramvaj propo-
juje městské památky formou okružní jízdy  
a staví na všech zastávkách na trase s možnos-
tí opakovaného výstupu a nástupu cestujících. 
Na lince se střídají historické vozy, nejstarší  
z doby Rakousko-uherské monarchie, ale 
také vozy T1, T2 a T3 z přelomu 50. a 60. let 
20. století. A navíc máte mimořádnou šanci 
využít svou jízdenku k získání slevy na jednu 
z věží ve správě Prague City Tourism.
Nastupte do jednoho z historických vozů 
turistické tramvaje a vychutnejte si neopako-
vatelný zážitek! Nejkrásnější dominanty Pra-
hy nebo výhledy na řeku Vltavu – to je jen 
zlomek toho, co na okružní jízdě metropolí 
uvidíte.
Neunikne vám ani žádná z nejkrásnějších 
pražských věží. Prozkoumejte Prašnou brá- 
nu, nechte se okouzlit monumentalitou Svato-
mikulášské městské zvonice, rozhlédněte 
se z ochozu věže Staroměstské radnice, 

A za svou prvotřídní práci sklidili zaslou- 
žené ovoce.
Zájem o tuto legendární atrakci byl nato-
lik velký, že se kupní nabídky začaly hro-
madit ze všech stran. Rodina ho ovšem 
nikomu prodat nechtěla – a to ani tehdy, 
když ho v 50. letech chtěl odkoupit bo-
hatý šejk z Persie.
Od své výroby zažil kolotoč mnohé. 
Zahrál si v několika filmech od světových 
režisérů, vozil děti i dospělé po celé  
Evropě a 5 let byl zaparkován v italském 
Gardalandu, kde ho obdivovaly tisíce  
a tisíce návštěvníků.
Kdy: od 1. 6. do 30. 9. 2022, 
denně od 9:00 do 21:00
Cena: 100 Kč za svezení
www.prague.eu/kolotoc

Petřínské rozhledny, Novomlýnské věže 
a vydejte se za tajemstvím věží na Kar-
lově mostě nebo do Zrcadlového bludiště  
na Petříně
Objevujte Prahu svým tempem. Nenechte se 
limitovat časem ani jízdním řádem. Nastoupit 
nebo vystoupit můžete po celé trase, kolikrát 
chcete. V případě jakýchkoliv otázek vám po-
radí ochotný personál, který bude v každém 
voze.

Trasa:
Dlabačov – Pohořelec – Brusnice – Pražský 
hrad – Královský letohrádek – Malostranská 
– Právnická fakulta – Čechův most – Dlouhá 
třída – Náměstí Republiky – Masarykovo 
nádraží – hlavní nádraží (zajíždí jen něk-
teré spoje) – Jindřišská – Václavské náměstí 
– Vodičkova – Lazarská – Národní třída 
– Národní divadlo – Újezd – Hellichova 
– Malostranské náměstí – Malostranská – 
Královský letohrádek – Pražský hrad – Brus-
nice – Pohořelec – Dlabačov.

Zdroj: Prague EU

NA PETŘÍNĚ OŽÍVÁ 200 LET STARÝ KOLOTOČ

TURISTICKÁ TRAMVAJ 

1. 6. 2022 — 31. 3. 2023

otevřeno každý den
9 — 19

Jiráskovo náměstí 6
120 00 Praha 2

www.galerietancicidum.cz
www.kajasaudek.com

KÁJA SAUDEK
MURIEL A ANDĚLÉ MURIEL A ANDĚLÉ 

a další pokladya další poklady

OKRUŽNÍ LINKA 42

Zažijte s turistickou kartou 
Prague Visitor Pass komfort ne- 
omezeného cestování po celé 
Praze, včetně dopravy z letiště 
a zpět. Na cestě za více než 
50 zážitky využijte vstupy zdar-
ma nebo výhodné slevy. Na- 
vštivte unikátní historické 
památky, muzea, 
g a l e r i e , 

využijte komentované prohlídky 
městem nebo se vydejte na plav-
bu po Vltavě.
Prague Visitor Pass je po aktiva-
ci platný po dobu 48, 72 nebo 
120 hodin. V době platnosti 
slouží jako neomezená jízden-
ka v MHD.
Prague Visitor Pass můžete 
koupit v jednom z prodejních 
míst, na webu, nebo v mobilní 
aplikaci.

PRAGUE VISITOR PASS
https://www.praguevisitorpass.eu
E-mail: praguevisitorpass@prague.eu

Zdroj: 
www.praguevisitorpass.eu
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Halino, vaše nová kniha se jmenuje 
Zájezd snů. Máte takový cestovatelský 
sen, hodláte ho zrealizovat?
Tak hodlám, ráda bych ho zrealizovala. 
Nechybí mi odhodlání, nechybí mi chuť 
ani místa, na které bych chtěla jet, ale 
chybí mi takový ´detail´ a tím je hodně 
peněz. Takový zájezd kolem světa luxus-
ní lodí stojí několik milionů korun. Takže 
teď, pokud to někdo čte a rád by mě pod-
pořil, tak se může přihlásit. Nechci to za-
darmo, já za to budu psát jakýsi deníček 
a ten pak vydáme. 

To bude zážitků... Ostatně, nová kniha 
je jich plná.
Ano a nejenom mých. Ale i mých přátel, 
kteří třeba sami byli na dovolené nebo 
jeli se mnou. I ti, kteří křtili se mnou kni-
hu, jako Iva Hüttnerová, Světlana Nálep-
ková, Martina Hudečková nebo Jakub 
Kohák a taky Mirek Donutil. Každý něk-
dy někde byl a jistě má každý nějaký 
zážitek, já vy, i další. 

Například? 
Tak třeba, když jsem se se Světlanou 
Nálepkovou a jejím mužem procháze-
la v Boloňském lesíku přetrhla jsem si 
achilovku. Paříž pořád miluju a jezdím 
do ní ráda. Pak třeba v Šanghaji jsem 
se ztratila, na Krétě bylo zemětřesení, 
v Itálii hořel hotel, na Concordii nefun-
govaly záchranné čluny, u Severního 
moře jsem uvízla v pohyblivém písku 
a nikdo mi nešel na pomoc, protože si 
mysleli, že jsem tuleň, v Alpách jsme 
píchli, na Kanárech nás podpluly čtyři 
kosatky, v Chorvatsku jsem skočila na 
ježka, ve Finsku mě honil sob, ve Víd-
ni si mě spletli s pornohvězdou Dolly 
Buster a na záchodě jsem se potkala s 
Yoko Ono. 
Tahle má knížka je docela konkrétním 
průvodcem po Evropě i exotických desti-
nacích a taky je plná humorných situací, 
emocí, milostných zápletek, rodinných 
scén a šťastných konců,“ prozradila Hali-
na Pawlowská.

V létě vyrazíte 
alespoň na nějakou 
menší cestu, i když to 
nebude kolem světa? 
Letos ještě naplánovanou dovolenou 
nemám. Je jisté, že pojedeme do Polska. 
Budu vystupovat společně s Mariuszem 
Szczygiełem, který je polskou moderátor-
skou a spisovatelskou hvězdou. Napsal 
například knihu o nás, která se stylově 
jmenuje Gottland. A pak asi někam vyra-
zíme, ale vím, že budeme nějakou dobu 
na chalupě. Mám i tu výhodu, že když 
jsem v Praze, můžu být na terase nebo 
na zahradě. Cestuji ráda, ale v poslední 
době už zvažuji kam, kde je to náročné 
a kde méně. 

Píšete i v létě, o dovolené nebo jen 
během roku a od písmenek si dáváte 
přes léto pauzu?
Jak kdy... Ale někdy si píšu třeba jen 
poznámky. Něco mě napadne, tak si 
to poznamenám, na papírek, do diáře 
nebo do telefonu. A pak, když píšu knihu 
nebo nějaký blog, se k tomu vracím.
Vážíte slova a šetříte si energii. Ono, o 
něčem jen kecat je mnohem snadnější 
než psát o ničem. (úsměv).
Předchozí kniha se jmenuje Milý Bene. Je 
taková trochu zaláskovaná. 
Dá se to tak říct. Zajímavostí asi je, že 
jsem ji psala z jedné třetiny dvakrát, pro-
tože jsem si ji omylem vymazala. Jde o 
vyprávění formou dopisů muži, s nímž se 
hrdinka příběhu neviděla 

A je ta kniha, ten příběh in-
spirován vámi osobně?
Z části ano, z části je to 
fikce, z části sny… Tak nějak 
bych to asi zaobalila.

Když jste zmínila Martinu Hudeč- 
kovou, s tou hrajete v populárním 
seriálu ZOO na Primě. Jak se vám spo-
lu točí?
Skvěle! Hrajeme tam pracovnice in-
focentra té zoologické. Dost se tam 
hádáme a jsme i takové trochu drbny. 
Dost se na tom vyřádíme, baví nás to 
a s Martinou jsme podobné krevní 
skupiny. Řešíme od chlapů, přes 
kila, po módu, až po „šíleně život-
ně důležití věci“. Však to znáte, co 
ženy dovedou. (smích).

Vy jste, Halino, taková multifunkční 
žena a umělkyně. Proslavily vás vaše 
rady, mnohé už i zlidověly, jste ráda? 
Myslíte třeba, že: nejlepší sport je kafe a dort, 
anebo: chceš být vysoká, štíhlá, ztepilá, vem 
si malého, tlustého debila?! (smích)

HALINA PAWLOWSKÁ
Založila a vedla několik časopisů, napsala scénáře, které 
se přerodily ve filmy, a stala se fenoménem české zábavy. 
Je nepřehlédnutelná, vtipná, inteligentní a její hlášky  
znají tisíce žen, ale i mužů. Nedávno vydala další, v pořadí už 
35. knihu s názvem Zájezd snů. Ten by chtěla dokonce zrea- 
lizovat. Zuby si brousí totiž na plavbu kolem světa.

Třeba a máte tam na závěr ještě pár 
dalších a tak upřímných?
Klidně, pro vás cokoliv…

•  Trápí-li tě ten tvůj, tak ho restartuj
•  Když ti chlap svádí holčičky, cvič a tré- 

nuj pěstičky
•  Pomalejší, hodná, do manželství vhodná.
•  Přestaň hýřit, přestaň pít, budeš nud-

nej, ale fit.
•  Když chceš hřešit, pak není co řešit.
•  Lepší prudit nežli nudit. 
•  Má blbý kecy? Tak mu sbal věci.
•  Když dospěla lenost k mozku, už je 

pozdě na rákosku.
A jeden, který se bude brzo hodit: 
•  Kdy vůl nemůže škodit? Když jej nebu-

dete volit!

A to je všechno, dobrou noc…

Foto: Jaroslav Hauer  
a archiv H. Pawlowské

OKRUŽNÍ LINKA 42
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Praha, 25. července 2022 – Veřejnost si nedělní mší sva-Praha, 25. července 2022 – Veřejnost si nedělní mší sva-

tou v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech konanou tou v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech konanou 

17. července připomněla dvacáté výročí úmrtí významné 17. července připomněla dvacáté výročí úmrtí významné 

osobnosti Vojtěcha Grófa Esterházyho.osobnosti Vojtěcha Grófa Esterházyho.

Jeho Excelence Vojtěch Gróf Es-
terházy byl osobností, kterou 

optimismus neopustil ani v nej- 
těžších momentech života. Byl to 
člověk, který dokázal probouzet 
v lidech víru v lepší zítřky. Těmi-
to slovy byla zahájena mše svatá 
konaná k uctění vzpomínek a 
významných činů Jeho Excelence.

Celebrant mše, kněz R.D. Jakub 
Karel Berka, v rámci bohoslužby 
připomněl velké množství chari- 
tativních akcí, které Jeho Ex-
celence Vojtěch Gróf Esterházy  
v průběhu svého života uskutečnil. 
Vyzdvihl mimo jiné především 
jeho činnosti pro mládež v rám-
ci Skautského hnutí i udržování 
šlechtických tradic a zvyklostí, 
kvůli nimž byl v období totalitního 
komunistického režimu vězněn,  

a pohovořil i o jeho 
následné emigraci 
z Československa 
do Rakouska. 

Po dohodě s eku-
menickým vedením 
řádu vybudoval 
Vojtěch Gróf Ester-
házy, roku 1993 
řadu místních or-
ganizací (komend) 
v České republice, 
Slovensku, Polsku, 
Maďarsku, Rumun-
sku a Bulharsku. 

Nakonec bylo dohodnuto, že Es-
terházyho větev bude čistě pravo-
slavná a její název bude upraven 
do podoby International Equester 
Ordo Sancti Constantini Magni et 
Helena (Rytířský řád sv. Konstan-
tina Velikého a Heleny).

Rodinu Esterházyů ze Slovenska 
a Maďarska na mši svaté za- 
stupoval Jeho Excelence Niko-
laus Paul Gróf Esterházy s chotí. 
Účast na bohoslužbě přijali Es-
terházyho bývalí spolupracovníci 
a přátelé, stejně 
jako příslušní-
ci šlechtických 
rodů a rytířských 
řádů, např. von 
Hauwitzové, von  
Hahnové a další.

Za řád svaté- 
ho Konstantina 
a Heleny, jehož  
objevitelem na 
území České re- 

publiky byl po pádu komunis-
tického totalitního režimu právě 
Vojtěch Gróf Esterházy, se bo-
hoslužby zúčastnil vicevelmistr 
řádu Jeho Excelence Petr Moidl 
s chotí, řád Templářů ze Skotska 
zastupoval velkopřevor Jeho Ex-

celence Petr Vojtíšek, za 
Královský řád Točenice 
zde byla za velkou ka-
pitulu paní PhDr. Mar-
ta Verébová, a Řád 
německých rytířů z vý- 
chodního středomoří 
zastupoval vicevelmis-
tr a maršál řádu Jeho 
Jasnost Mgr. Svatopluk 
Haugwitz, někdejší Es-
terházyho osobní tajem- 
ník. Organizačně celou 

akci zajištoval Jeho Excelence 
Nikolaus Paul Gróf Esterházy 
a paní Helena Bendová, kteří 
si zasloužili veliký vděk všech 
přítomných.

ŘÁD SVATÉHO 
KONSTANTINA A HELENY
Za jeho šlechtický rod ho věznili. 
Nyní památku Vojtěcha Grófa Esterházyho
uctili v Praze mší svatou

O řádu svatého Konstantina a Heleny

Mezinárodní rytířský Řád sv. Konstantina Velikého a Heleny se může 
pochlubit nejstarší křesťanskou rytířskou tradicí na světě. Dnes je pra-
voslavnou linií slavné rytířské tradice, která je historicky doložená 
od 12. století a svůj původ dokonce odvozuje již od 4. století 
po Kristu z družiny padesáti bojovníků, kteří chránili prvního 
křesťanského císaře Římské říše Flavia Valeria Constantina, 

známého také jako Konstantin Veliký. Řád udržuje duchovní 
a morální hodnoty dávných časů, které v naší dnešní mo- 

derní společnosti velice chybí. Je tak ochráncem evropské 
kultury a mentality, která se utvářela v Evropě po dobu 

dvou tisíc let. O řádové historii byly vydány tři kni-
hy a jsou k zapůjčení ve všech státních kni-

hovnách. 

Více informací na https://order-

ofknights.org 
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Dovolenou vám nedává jen zaměst-
navatel, ale i vy sami. Dovolte si 

během ní něco, co obvykle nestíháte. 
Ať už jde o dlouhé vyspávání, nebo 
naopak ponocování. A respektujte, že 
si chtějí dovolit i vaši blízcí, byť něco 
úplně jiného, než vy. 
Jak na to, aby si každý přišel na 
své a bylo vám společně dobře?
O zajímavé souvislosti i ryze praktické 
tipy, které můžete rovnou uplatnit, se 
s námi podělila zkušená koučka a mentor-
ka Lucie Königová, která je zakladatelkou 
centra Life Academy.

1. Zapátrejte v minulosti
Není potřeba, aby dovolenou orga-
nizoval jeden člověk a vše se řídilo 
podle jeho představ a zaběhnutého 
scénáře. Možná jste tento vzorec 
převzali z původní rodiny, kde někdo 
určoval, co mají dělat ostatní. Zkuste 
to jinak a zapojte všechny účastníky.  
„Při společném plánování a realizaci  
toho zažijete mnohem víc. Navíc si 
vytvoříte obohacují prostor pro ko-
munikaci a poznávání silných stránek 
jednotlivých členů rodiny. Vzájemně 
se od sebe můžete hodně inspirovat  
a naučit,“ doporučuje Lucie Königová.
Poučit se samozřejmě můžete i z mi- 
nulých dovolených. Vzpomeňte si na to,  
co se vám na nich líbilo, a co 
vám nevyhovovalo. To můžete při 
plánování zohlednit. Když si dopředu 
uvědomíte rizikové situace, například 
kdy se začínají projevovat příznaky 
„ponorky“, můžete s nimi lépe a včas 
pracovat.

ní, časovou i finanční kapacitu. Když 
je jasno, není dusno,“ podotýká Lucie 
Königová, autorka bestselleru (Ne)
Gramotný rodič. 
Před dětmi buďte opatrní na argumenty 
Na to nemáme. To si nemůžeme dovolit. 
Takové vzorce je mohou později v dos- 
pělosti brzdit v naplňování tužeb. To, 
že momentálně nemáte dost peněz na 
luxusní dovolenou nebo drahý pobyt 
v zábavním parku neznamená, že se 
do něj nikdy nepodíváte. Připravte si 
společně plán, jak může každý z vás 
k naplnění tohoto snu přispět a po- 
stupně ho realizujte. To vše můžete 
dětem v klidu vysvětlit. Stávající 
dovolenou ale plánujte tak, abyste 
si ji užili s rozpočtem, kterým zrovna  
disponujete. 

4. Udělejte si z dovolené rodinný 
projekt
Sdílením představ to nekončí. Zkuste 
se všichni vložit i do příprav. Můžete 
tak zároveň lépe poznat zájmy a talent 
svých nejbližších. Někoho bude bavit 
plánování trasy, vymýšlení destinace, 
jiný zase vše zorganizuje, objedná 
vstupenky a bude komunikovat s uby-
tovacím zařízením. Někdo se s chutí 
naučí důležité fráze v jazyce země, 
do které míříte, druhý zjistí zajíma- 
vosti o destinaci a na místě se ujme 
role průvodce. Společný čas tak získá 

2. Začněte u sebe
Nejprve se každý sám zamys-
lete, co byste dělali, kdybyste 
nemuseli brát ohled na ostat-
ní. Jak by pak vypadala vaše 
ideální dovolená? Zastavení se 
sebou a vnímání svých vlast-
ních potřeb je zásadní, přesto 
se v mnoha vztazích a rodinách 
vůbec nepraktikuje. Výsledkem 
pak může být pocit frustrace, 
nedocenění a z nich pramenící 
napětí a spory. 
Své představy proberte a slaďte 
nejdříve s partnerem. S ním 
tvoříte pro děti pevný základ. 
Buďte otevřeni kompromisům. 
Všechny potřeby se dají pří-
jemně nakombinovat, jen je 
potřeba je pojmenovat a řešit. 
Můžete najít destinaci, kde se 
dá vyrazit k moři stejně jako 
do hor, kde část rodiny bude 
odpočívat a část se vydá na vý- 
let, a kde pak společně nasdílíte 
dojmy a zážitky. Nebo si dejte 
pár dní akčních, a poté si užijte 
zasloužený relax. Hlavně, když 
si všichni přijdete na své. 

3. Zapojte děti
Zajímejte se i o představy dětí. 
Poproste je, ať je napíší nebo ať 
namalují obrázek, jak by chtěli trávit vol-
ný čas a rodinnou dovolenou. Pro nej- 
menší bude pravděpodobně nej-
důležitější být pohromadě. Na místě 
a programu jim tolik záležet nebude. 
Starší budou možná nejprve tento krok 

bojkotovat a prefe- 
rovat čas u počítače 
– jak doma, tak 
na dovolené. Dost 
možná je to pro-
to, že se s vámi již 
nudí. Když jim dáte 
prostor přijít s jejich 
nápady a zakom-
ponujete do pro- 
gramu i jejich náměty,  
budou otevřenější spo- 
lečným zážitkům.

Zároveň však měj- 
te na paměti, že 
děti mají na plnění 
svých snů celý život. 
„Není úkolem rodiče 
ukázat jim celý svět 
a splnit všechna 
jejich přání. Ne-
berte dětem jejich 
sny. Podporujete je 
v tom, že si je mo-
hou přát. Zároveň si 
dovolte pojmenová-
vat vaši momentál-

mnohem hlubší rozměr, vyt-
voří se nezapomenutelné mo-
menty, a z nabytých zkušenos-
tí budou děti čerpat celý život. 

Pokud jde o děti, jejich role 
na přípravách může mít nej- 
různější podobu. Vytvořte jim 
například funkci manažera 
víkendu. Ty menší budou nad- 
šené, budou se cítit důležitě 
a začnou být velmi aktivní 
a nápomocné. Náctiletí budou 
aktivitu možná nejdříve bojko-
tovat, ale velmi pravděpodob-
ně je nakonec zláká příleži-
tost ovlivnit společně strávený 
čas a naplnit ho podle svých 
představ. 

5. Vybočte ze zajetých 
kolejí
Nahraďte nefunkční vzorce 
novými, příznivějšími.

NE: Na dovolené musíme vše 
dělat společně. 
ANO: Je v pořádku, že na dovo-
lené má každý prostor dělat si 
své.

NE: Individuální aktivity tříští rodinu. 
ANO: Individuální aktivity tmelí 
rodinu a vnáší do ní novou ener- 
gii a inspiraci.

NE: Volno se musí maximálně využít. 
ANO: Volno se maximálně využi-
je i tím, že budeme uvolnění ležet 
na pláži.

NE: Přípravy jsou vyčerpávající.
ANO: Přípravy jsou obohacují  
a nabíjející. Pomáhají nám se již 
těšit několik dní/týdnů předem, 
a díky tomu dovolenou inten-
zivněji prožívat.

NE: Při dovolené se vždycky pohádáme.
ANO: Při dovolené máme dost 
času si v klidu sednout a poví-
dat. 

NE: Dítě potřebuje být zaměstnané, 
aby nezlobilo. 
ANO: Je v pořádku, že se dítě 
i chvilku nudí. Přiměje ho to se 
začít víc poznávat. Zabavovat  
a nacházet to, co ho opravdu 
baví a zajímá.

Idylická dovolená? 
Máme pro vás 5 tipů, jak na to
Horko těžko jste se shodli, kdy a kam pojedete, a už po pár dnech máte partnera 
i dětí dost? Zkuste změnit pár návyků a uvidíte, že si společný čas dokážete 
užít v klidu a s radostí.

Lucie Königová

5
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Trnkobraní pro návštěvníky chystá i letos vysoký komfort, 
v prostoru před festivalovým areálem bude k dispozici 
nově i úschovna zavazadel. Ubytovat se bude možné 
opět v placeném VIP kempu, bezpečném, oploceném, 
hlídaném a osvětleném prostoru s nonstop recepcí a 
úschovnou, možností dobití telefonů, sprchami s teplou 
vodou, umývárnami a sociálním zařízením s pravidel-
ným úklidovým servisem, nebo ve stanovém městečku 
zdarma.
Vstupenky lze koupit na: 
www.vizovicketrnkobrani.cz/vstupenky/ 
Více na www.trnkobrani.cz

„Takhle jsem oslavil svůj svátek a všem, kteří přišli, moc děkuju. 
Neskutečně jsme si to užili a už se těším na další náš koncert, 
který bude 29. října. Tam taky pokřtíme naší novou desku, na 
které makáme,“ prozradil leader kapely Milan Peroutka.
Na pódiu legendárního kulturního stánku na Malé Straně 
nechyběly hity jako Žij a tancuj nebo Druhej břeh, u kterého sl-
zelo nejedno oko. S Míšou Tomešovou a Aničkou Slováčkovou 
si Milan Peroutka střihl duety a na song Černá labuť vybral fa-
nynku z publika, dostala velká černá křídla a Milan pak zpíval 
s bílými andělskými křídly pro ni, ale i pro celý sál.

„Bylo to úžasný. Byl to zážitek, Milan a kapela Perutě 
jsou boží. Byl to jeden z nejkrásnějších zážit-

ků, co jsem kdy měla,“ svěřila se jedna 
z fanynek. Těší se, že na podzimní 

koncert, se zase dostane.
Nechyběl ani malíř a performer 
Josef Rataj z Plzně, který během 
jediné písničky – nového songu 
Abrakadabra – zvěčnil zpěvá-
ka na plátně. 
Milan Peroutka kromě polopra-

covní části léta bude taky odpočí-
vat, vyrazí na dovolenou a chce 

se věnovat dokončení CD i dalším 

V 32 letech pořád vypadá jako kluk a věčný snílek, přičemž ale přesně ví, co chce, kam směřuje  

a jaké má cíle. Řeč je o zpěvákovi, herci a hudebníkovi Milanu Peroutkovi. Společně se svou 

kapelou Perutě nedávno doslova rozezpíval a roztančil pražskou Malostranskou Besedu.

projektům. Na konci prázdnin 27. srpna bude mít s kapelou 
koncert v Divadle Hogo Fogo v Drážkově u Sedlčan, které 
je unikátní a specifické tím, že sem jezdí hrát velká jména 
z mnoha pražských divadel. „Domluvili jsme se na tom s paní 
ředitelkou Gábinkou Falcovou, když jsme u ní hráli komedii 
Už tě mám dost z Divadla Metro. Byla pro a jsem rád, že 
uděláme pro místní a lidi z okolí takové rozloučení s prázdni- 
nami,“ dodal Milan. 

Foto: Jaroslav Hauer

INTERPRETI NA LETOŠNÍM  
53. VIZOVICKÉM TRNKOBRANÍ: 

No Name, Doktor PP, B.S.P., Visací zámek, Tři sestry, 
Mňága a Žďorp, Rybičky 48, Křídla, Argema, Katarína 
Knechtová, Street 69, Gazdina Roba, Tomáš Klus, Anna-
belle, Desmod, Debbi, Chinaski, Fleret, Mirai, Alkehol, 
Harlej, Kosovci

Hudebně-švestkový festival Trnkobraní se vrací

Milan Peroutka roztančil 
Malostranskou Besedu

Kompletní line-up letošního 53. ročníku oznamuje hudebně-švest-

kový festival Vizovické Trnkobraní, který se koná v pátek a sobotu 

19. a 20. srpna v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích nedale-

ko Zlína. Návštěvníci této největší hudební události letní festivalové 

sezóny ve Zlínském kraji se mohou těšit na špičky české i slovenské 

hudební scény, jako jsou kapely Chinaski, Rybičky 48, Tři sestry, Harlej, 

No Name či Mirai nebo zpěváky Tomáše Kluse, Katarínu Knechtovou 

a další interprety a kapely. Chybět nebude tradiční soutěž v pojídání 

švestkových knedlíků.
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Letní putovní hudebně-kulturní festival 
Hrady CZ je zpět v plné síle a své 
návštěvníky letos přivítá v průběhu léta 
znovu osmkrát na koncertech i v pro- 
storách hradů na území Čech a Mo- 
ravy. Fanouškům nabídne to nej- 
lepší z české a slovenské hudební 
scény v čele s kapelami Rybičky 48  
a Chinaski. Návštěvníci sedmnáctého 
ročníku tohoto legendárního putovního 
festivalu se budou moci dále těšit  
na kapely Divokej Bill, Mig 21 
nebo Mirai či interprety Tomáše 
Kluse, Pokáče, Annu K. a další 
kapely a hudebníky. Festival Hrady CZ 
odstartuje v pátek a sobotu 15. a 16. 
července tradičně na hradě Točníku 
a dále se každý následující pátek a so- 
botu představí na Kunětické hoře, 
Švihově, Rožmberku nad Vltavou, 
Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově  
a své letošní putování uzavře 2. a 3. září  
na Bezdězu. V ceně sobotního lístku  
na festival je vždy vstup na hrad zdarma.

Program všech zastávek festivalu je stej- 
ný, jen na hradě Veveří vystoupí místo 
kapely Mig 21 exkluzivně zpěvák Da-
vid Koller. V průběhu léta budou moci 
fanoušci festivalu Hrady CZ po celé 
České republice dále zhlédnout koncerty 
takových kapel a interpretů, jako jsou 
Vypsaná fixa, Xindl X, Trauten-
berk, Visací zámek, UDG, Botox 
či Realita. Festivalové koncerty se odeh-
rají vždy pod širým nebem na loukách  
v blízkosti hradů. Chybět nebude oblíbený 
páteční karneval s vyhlášením nejlepších 
masek. Součástí areálů bude také spor-
tovní hřiště pro děti, aby si hudební at-
mosféru spojenou s výletem na hradní 
památky mohly užít celé rodiny. Partne- 
rem festivalu je Národní památkový ús-
tav, v ceně sobotní vstupenky na festi-
val je tak na každé ze zastávek i vstup  
na prohlídkové okruhy hradů. „Jsme rádi, 
že můžeme letos návštěvníky opět přivítat 
jak v areálech festivalu, tak i v ojedi- 
nělém prostředí osmi hradů po celé 

České republice. Právě možnost spojení 
hudebního zážitku s návštěvou památek 
je to, co už sedmnáct let dělá festival 
Hrady CZ jedinečným,“ říká jeden z or-
ganizátorů festivalu Michal Šesták. „K 
hradnímu festivalu patří neodmyslitelně 
rej masek, proto vyzývám návštěvníky, 
ať se zúčastní našeho tradičního karne-
valu o ceny. Hrady CZ jsou zpět v plné 
síle, pojďme to společně oslavit!“ dodává 
spoluorganizátor Viktor Souček.

Festival Hrady CZ stále udržuje vysoký 
komfort ubytování. Návštěvníci mohou 
za úplatu opět využít tzv. VIP kemp PLUS 
v „hotelové“ kvalitě v ceně s postaveným 
stanem, dvěma karimatkami a dvěma 
spacáky připravenými na okamžité 
přespání. Samozřejmostí jsou placené 
VIP kempy se sprchami a splachovacími 
toaletami, úschovny kol a zavazadel, 
ale i klasické stanové městečko zdarma. 
Chybět nebudou wi-fi zóny v areálu fes-
tivalu. Do 31. května bylo možné kromě 
výhodných lístků zakoupit v limitované sé-

rii také permanentku Exklusiv s možností 
přístupu do zákulisí festivalu.

Festival Hrady CZ se letos odehraje 
na Točníku ve Středočeském kraji (15. 
- 16. 7.), na Kunětické hoře v Pardubi-
ckém kraji (22. – 23. 7.), na Švihově v 
Plzeňském kraji (29. – 30. 7.), v Rožm-
berku nad Vltavou v Jihočeském kraji (5. 
– 6. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji 
(12. - 13. 8.), na Hradci nad Moravicí v 
Moravskoslezském kraji (19. - 20. 8.), na 
Bouzově v Olomouckém kraji (26. - 27. 
8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (2. 
- 3. 9.). 
Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit 
v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/
vstupenky. 
Lístek na pátek lze do 31. května zakoupit 
za zvýhodněnou cenu 650 korun, na so-
botu 600 korun, permanentku na oba 
dny pak za 1200 korun. Na místě bude 
vstupné stát 890 korun na pátek, 990 

korun na sobotu a permanentka 1600 
korun. Připravené jsou slevy pro děti, 
ZTP/P a seniory. Permanentky Exklusiv 
s přístupem do backstage jsou v prode-
ji za 4000 korun. Dvoudenní ubytování  
ve VIP Hradních kempech na dva dny lze 
aktuálně pořídit za 600 korun na osobu, 
ve VIP kempech PLUS za 1250 korun,  
na místě pak za 750 a 1400 korun. Lístky 
a ubytování lze také zakoupit společně  
v balíčku permanentka + VIP kemp  
do 31. května za 1700 korun nebo per-
manentka + VIP kemp PLUS za 2350 ko-
run, na místě pak za 2250 korun s VIP 

kempem a 2900 korun s VIP kempem 
PLUS. O něco dražší zvýhodněné vstu-
penky se pak budou prodávat v další 
předprodejové vlně do 30. června. Více 
na www.hradycz.cz, www.ceskehrady.
cz, www.moravskehrady.cz 

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ: 
Anna K., Botox, Chinaski, David Koller, 
Divokej Bill, Mig 21, Mirai, Pokáč,  
Realita, Rybičky 48, Tomáš Klus, Trauten- 
berk, UDG, Visací zámek, Vypsaná fixa, 
Xindl X

TERMÍNY A MÍSTA:
15. - 16. 7. Točník
22. - 23. 7. Kunětická hora
29. - 30. 7. Švihov
5. - 6. 8. Rožmberk nad Vltavou
12. - 13. 8. Veveří
19. - 20. 8. Hradec nad Moravicí
26. - 27. 8. Bouzov
2. – 3. 9. Bezděz

Festival Hrady CZ je zpět v plné síle. 
Můžeme se těšit i na Rybičky 48 a Chinaski

Dále vystoupí Divokej Bill, Mirai, Mig 21, Pokáč, 
Anna K. a další interpreti a kapely.
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REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÉHO  
PALÁCE POKRAČUJE PODLE PLÁNU, 

ZAČÍNÁ ZÁCHRANA VITRÁŽÍ  
A DALŠÍCH HISTORICKÝCH PRVKŮ

VLTAVSKÁ FILHARMONIE

         BUDE

Dlouho očekávaná obnova Průmys-
lového paláce, jehož levé křídlo v ro- 

ce 2008 vyhořelo, je v plném proudu. 
Dva měsíce po jejím zahájení je již ho-
tovo 50 % výkopů a odtěženo bylo asi 
15 400 m3 zeminy, na jejíž odvoz bylo 
zapotřebí 1 020 nákladních aut. Nyní 
začínají záchranné práce na historických 
prvcích. V jejich rámci bude demon-
továno všech 5 023 skleněných částí ze 
střední haly, které tvoří vitráž o celkové 
rozloze 2 256 m2. Jedná se o jednu  
z nejvýznamnějších investic hlavního 
města Prahy, které se v současné době 
uskutečňují.
V rámci rekonstrukce nyní začínají 
záchranné práce na historických prvcích 
v zachovaných částech paláce. Důleži-
tou součást renovace představuje restau-
rování skleněných vitráží. V současnosti 

se demontují, přičemž je zapotřebí pos-
tupovat velice pečlivě, aby se jednotlivá 
skla nepoškodila.
Vitráže dohromady tvoří 5023 skleně- 
ných výplní, která se skládají z celkového 
počtu 107700 jednotlivých 
skel vsazených do olověné 
osnovy. Vitráže mají 
celkovou plochu úcty-
hodných 2256 m2, 
což je velikost dvou 
hokejových klu- 
zišť. Jedná se tak 
o největší reno-
vaci historických 
vitráží na území 
Česka za posled-
ních 100 let.
Každé sklo restau- 
rátoři vyjmou, očistí 
a zasadí do nových 
olověných profilů. Někte- 
rá skla však bude zapotřebí 
nahradit – zejména ta na zá- 

padní stěně středního pavilonu. Při požá-
ru levého křídla paláce je totiž nevratně 
poškodil extrémní žár.

Celá dostavba vyhořelého levého křídla 
a renovace pravého křídla a středního 
pavilonu bude stát zhruba 2,5 miliardy 
korun. Práce by měly být dokončeny 

v roce 2025. Po otevření má palác 
znovu sloužit k pořádání veletrhů, 

konferencí i kulturních akcí.
Průmyslový palác sloužil od své- 
ho vzniku k pořádání výstav 
a kulturních akcí. Postaven 
byl podle návrhu architekta 
Bedřicha Münzbergera pro 
Jubilejní zemskou výstavu  
v roce 1891. Původně se 
mělo jednat pouze o dočas-
nou stavbu, nakonec však 
zůstal zachován až do požá-

ru v roce 2008.

Zdroj Prague.eu
Foto: Výstaviště Praha a.s., 

Jiří Šebek

Zastupitelstvo hlavního města Prahy podpořilo realizaci Vltavské filharmo-
nie, moderního hudebního centra, které v následujících 10 letech vyroste 

v pražských Holešovicích. Potvrzení výsledků mezinárodní architektonické soutěže 
Zastupitelstvem hlavního města Prahy bylo podmínkou pro přistoupení k uzavření 
smlouvy s autorem vítězného návrhu, jímž je dánské studio Bjarke Ingels Group 
(BIG). K podpisu dojde na podzim 2022, následovat bude zpracování projektové 
dokumentace a získání potřebných povolení k zahájení stavby. 

Vítězný návrh Vltavské filharmonie ateliéru BIG počítá s vybudováním tři sálů,  
nacházet se zde bude hudební oddělení a kreativní hub Městské knihovny v Praze, 
návštěvníci budou moci využívat edukační prostory, v plánu je také kavárna či 
střešní restaurace. Střecha bude v případě Vltavské filharmonie pokračováním 
veřejného prostoru náměstí, vystoupat na její vrchol a užít si tak panoramatický 
pohled na Prahu bude moci každý, a to bez nutnosti vstupu do budovy. Nově bude 
přístupný také břeh řeky Vltavy. Investice do výstavby budovy Vltavské filharmonie 
podle vítězného architektonického návrhu aktuálně vychází na 9,4 miliardy korun.
„Nová filharmonie promění Vltavskou se svojí komplikovanou dopravní a ur-
bánní situací na kulturní centrum celostátního i celoevropského významu. Autoři 
vítězného návrhu skvěle pochopili, že si Praha 7 přála místo k setkávání lidí,  
od mezinárodních orchestrů až po dětské sbory či základní umělecké školy,“  
popisuje Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7.
 
Finální etapa zbudování nové hudební síně by měla začít výběrem zhotovitele 
stavby během roku 2026. Se zahájením stavebních prací se počítá o rok později 
v roce 2027. Vltavská filharmonie by měla být dokončena za 10 let, tedy v roce 
2032.
Na podzim 2022 zapojí IPR do dopracování podoby návrhu také veřejnost. T 
a bude mít slovo při zpřesnění veřejných prostranství a veřejných části budovy, 
vyjádřit se bude moct například k zeleni.

Transformační území Nové Dvory o rozloze cca 30 hektarů patří k největším souvislým 
majetkovým držbám hl. m. Prahy. Okolo nové stanice metra Praha vybuduje městskou  

čtvrť s dostupným nájemním bydlením a kompletní občanskou vybaveností v podobě 
mateřské a základní školy, kulturního centra, prostor pro obchod a služby, linek MHD 

a zázemí pro sport a rekreaci. Propojením parku Jalodvorská louka s novým náměstími 
vznikne velkorysý veřejný prostor plný zeleně. V rámci řešení nově vytvářeného území je 

kladen velký důraz na inovativní energetická řešení včetně nejmodernějších přístupů k tvor-
bě tzv. modrozelené infrastruktury. Rozvoj Nových Dvorů iniciuje hl. m. Praha prostřednictvím 
svých organizací Institutu pro plánování a rozvoj (IPR) a Pražské developerské společnosti (PDS)  
a ve spolupráci s Dopravním podnikem (DPP) a Městskými částmi Praha 4 a Praha 12.      

Zdroj Prague.eu

Nové Dvory 
Rezidenční čtvrť 
u stejnojmenné stanice 
metra, jejímž investorem 
je město
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Zpěvačka Michaela Nosková a Jindřich Čanda jsou 
spolu už nějaký ten čas, loni se dokonce zasnoubi-

li. Nedávno přivedli na svět i jejich společnou dceru 
Jasněnku Marianne.
Jindřich je tak již trojnásobný otec, zatímco Míša má 
z prvního manželství již téměř 12letou dceru Elišku.  
V minulosti jsme ve spojení s Míšou a Jindřichem psali 
o těžkých peripetiích spojených s těžkopádností opa-
trovnických soudů v ČR a tím, jak jsou jeho děti syste- 
maticky od něj odlučovány. Zeptali jsme se tedy obou, 
jak si nový přírůstek do rodiny užívají, co vlastně dě-
lají a jak se s malou princeznou sžil zbytek rodinky.
“Jasněnka je úžasná, myslím, že si ji všichni užíváme 
naplno, včetně dětí, v rámci jejich možností. Mo-
mentálně prožíváme prázdniny v plném počtu dětí, 
což je vcelku zábava na plánování, ale je to skvělé. 
Konečně máme taky pořádně Jindřichovy děti.” vysvět-
luje Míša 
“Bohužel se u nás situace se soudy a pokusy o nějak-
ou rozumnou péči mých dětí o moc nezměnila. A to 
je matka dětí již dvojnásobně trestně stíhaná a pravo-

Klinika ALTOS, která funguje už šestým rokem, se zabývá 
nejen estetikou, ale také

dermatovenerologií. Za tu dobu jí prošlo na 20 000 spoko-
jených klientů. 
„Hlavní výhodou kliniky je, že nabízíme kompletní a kom-
plexní péči – o pleť, pokožku, a to jak tu „léčebnou“, tak 
tu preventivní. Od odstranění různých znamének, kožních 
výrůstků, až po oddálení stárnutí, léčbu akné, zmírnění 
jizev, strií, nadměrného pocení, ale třeba odstranění 
tetování,“ říkají zástupci kliniky. 
Ta nabízí řadu laserových zákroků a ošetření prostřednic-
tvím špičkových a kvalitních laserů, z nichž některé jsou 
právě jen zde. 
„Zákroky jsou vždy konzultovány, zvláště ty rozsáhlejší  
a náročnější, s klientem a s ohledem na případné kontrain-
dikace, eventuální léčbu a vždy je nutné zkonzultovat mož-
nou rizikovost, alergie apod… Například, co se odstranění 
kožních výrůstků, znamének týče, jsou vždy odesílány na 
histologické rozbory, díky čemuž lze zabránit propuknutí 
vážných onkologických onemocnění, nebo je včas odha- 
lit,“ říká MUDr. Vlastimil Víšek CsC z kliniky Altos.
„Já jsem už při mé první návštěvě byla mile překvapena, co 
vše se tu provádí. Do něčeho invazivního bych asi nešla, 
ale na nějaké laserové a udržovací věci si klidně troufnu. 
Člověk, zvláště našeho povolání se musí udržovat a vypa-
dat co nejdéle dobře,“ prozradila herečka a dabérka Re-
gina Řandová.
Jednou ze specializací je kupříkladu frakční resurfacing 
je ideální volbou pro stárnoucí či poškozenou pokožku. 

NOSKOVÁ A ČANDA 
BOJUJÍ O DĚTI A POMÁHAJÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝM

mocně odsouzená za maření soudního rozhodnutí a za 
finanční podvody. Nejhorší na tom všem je, že dětem 
už je téměř 15 a 12, takže jim ten čas s otcem byl 
doslova ukraden, matkou, OSPOD a soudy. Když jste 
v ČR otec, většina soudů k vám bohužel automaticky 
přistupuje tak, že jste především kasička na peníze 
a čas s dětmi nechá řídit matku. Jakékoliv pokusy  
o výchovu dětí nebo dožadování se svých rodičovských 
práv je naopak považováno za nadměrné zatěžování 
celého systému. Asi největší problém v celé soustavě 
sociálně-právního systému je především zmíněný OS-
POD. Jak jsme několikrát od dětí samy slyšeli, sociální 
pracovnice jim naprosto v klidu vysvětlují, že tatínek 
je od toho, aby platil a dělal všechno, co oni budou 
chtít. “ říká Jindřich, který již od roku 2013 bojuje  
o to, aby měl děti alespoň v čase stanoveném soudem, 
což je absolutní minimum, 4 dny ze 30. 
“Jinak se snažíme náš čas věnovat i našim projektům. 
Samozřejmě nám covid, stejně jakou spoustě dalších, 
narušil veškeré naše pracovní plány jak v oblasti kul-
tury, tak v oblasti fitness i cestování. V současné chví-

li máme to štěstí trénovat naši reprezentaci sluchově 
postižených sportovců, kteří skončili 4. a 5. na Olym-
piádě pro sluchově postižené neboli Deaflympiádě. 
Mě ta práce neskutečně nadchla a jsem hrozně ráda, 
že tyhle věci můžeme dělat s Jindřichem dohromady 
a trávit tak společně čas.” dodává ještě Míša. Repre- 
zentace má jako domovský klub Vysočanské Wellness 
Fitness centrum (im FIT Wellness Fitness l.)

Působí na povrchu svrchní vrstvy, současně stimuluje 
růst nových kožních buněk i tvorbu nového kolagenu,  
a tím startuje přirozený proces hojení.
„Já se rozhlédnu a promyslím si, co by mi tak vyhovovalo, 
a co bych potřebovala nejvíc. Zatím mám to štěstí, že ge-
netika a dobrý životní styl fungují, občas se tomu ale musí 
trochu pomoct,“ svěřila se operní diva Pavlína Senič. 
Podobně to vidí houslistka Markéta Muzikářová. S ohledem 
na to že porodila, využije třeba odstranění strií a další 
zákroky s těhotenstvím spojené.
Prestižní pražská laserová-dermatologická klinika nabízí 
třeba i léčbu hyperhidrózy (řešení nadměrného po-
cení), radiofrekvenční lifting těla přístrojem TriAc-
tive+ pro rychlou korekci postavy a redukci přebytečných 
tukových polštářků. Metoda je neinvazivní a vhodná na 
všechny typy pleti. Kromě toho i neinvazivní metody boje 
se stárnutím kůže – laserové omlazení: botox, mezoterapie, 
plazmalifting, liftingové nitě, různé výplně i řešení 
pro suchou pokožku, jizvičky, vrásky. Odstranění tetování 
a také jeden z nejžádanějších zákroků
- trvalou, bezbolestnou, rychlou epilaci nabízí jako jedno 
z mála pracovišť v ČR.
Všechny zákroky a procedury najdou zájemci na webu: 
www.altos-klinika.cz

Foto: Klinika Altos/Jaroslav Hauer

ŘANDOVÁ, BEBAROVÁ, NOSKOVÁ, MUZIKÁŘOVÁ 
A SENIČ ZJISTILY, JAK ODDÁLIT STÁRNUTÍ

Pavlína Senič

9
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Umělecké sdružení Artes vzniklo 
během Pražského jara v roce 

1968 jako sdružení pro výkonné 
umělce. Jeho účelem je sdružovat 
umělce, umožňovat jim setkávání 
se navzájem i s publikem a starat 
se o jejich popularizaci. Vedle toho 
si Artes dává také za úkol vzdělá-
vat veřejnost v oblasti zábavního 
umění, jeho historie a osobností 
významných i téměř zapomenutých. 
Vlajkovou lodí Artesu je prestižní 
ocenění Mistr zábavního umění, 
jeho laureáty každoročně navrhu-
jí sami kolegové za celoživotní 

přínos. Od roku 2021 vydává Ar-
tes čtvrtletník Forbína, kde propagu-
je českou kulturu a své členy.
Artes velmi úzce spolupracuje s vy-
davatelstvím Olympia, s kterým vy-
dává i velmi kvalitní časopis FOR-
BÍNA.
Umělecké sdružení Artes vzniklo 
během Pražského jara v roce 1968 
jako sdružení pro výkonné umělce. 
Jeho účelem je sdružovat umělce, 
umožňovat jim setkávání se navzá-
jem i s publikem a starat se o jejich 
popularizaci. Vedle toho si Artes 
dává také za úkol vzdělávat veře-

UMĚLECKÉ SDRUŽENÍ ARTES MĚNÍ SVOU TVÁŘ

jnost v oblasti zábavního umění, 
jeho historie a osobností význam- 
ných i téměř zapomenutých. Vlaj- 
kovou lodí Artesu je prestižní 
ocenění Mistr zábavního umění, 
jeho laureáty každoročně navrhu-
jí sami kolegové za celoživotní 
přínos. Od roku 2021 vydává Ar-
tes čtvrtletník Forbína, kde propagu-
je českou kulturu a své členy. 

Václav Soldát

od 19:00
..
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Celkem do veseckého areálu 
během tří dní dorazilo 35 tisíc 

lidí. „Chtěl bych poděkovat všem, 
že Benátské! udrželi přízeň. Nebu-
du lhát, ale obavy trochu byly. Nic-
méně celou dobu byla na všech kon-
certech úžasná kulisa, lidi se bavili. 
To pro nás organizátory byla po 
třech letech čekání ta nejlepší odmě-
na,“ říká spolumajitel festivalu 
a zároveň frontman skupiny 
Doctor P.P. Petr Pečený.
Na hlavní ČEZ Energy Stage ve čt-
vrtek zahájili v rámci letošní metaloví 
Arakain slavící 40. výročí. Hned po 
nich nastoupila další legenda českého 
rocku Olympic, pro něž účast na le-

Horák, O5 a Radeček, Sebastian, Atmo Music 
nebo rapper Lipo. Nadšeného přijetí se dočkali 
i Ivan Mládek a jeho Banjo Band i již zmíněný 
Doctor P.P..
„Obrovská podpora našich fanoušků nás ještě víc na-
kopla a už během festivalu jsme začali vymýšlet velká 
překvapení pro příští ročník. Co považuji za skoro ne- 
uvěřitelné je, že si spousta fanoušků už teď rezervovala 
vstupenky na 29. Benátskou!. Vrátili jsme se v plné síle 
a věříme, že už nám ho nic nezhatí a že naopak bude 
ještě lepší než ten letošní a na Benátská! dorazí ještě víc 
fanoušků,“ dodává ředitel festivalu Pavel Mikez.

tošní Benátské! byla součástí oslav 
šestých kulatin. Druhý den festivalu 
na ně navázali například Divokej Bill 
a Škwor. I přes chladnější sobotní 
počasí publikum uvedli do varu již 
tradiční účastníci Benátské! Chinas-
ki i další „oslavenci“ – Paľo Habera  
a Team, kteří slaví šedesátiny, respek-
tive 40 let na hudební sscéně. Fantas- 
tickou tečku za letošní Benátskou! 
potom udělali Čeští slavíci Mirai.
Vynikající atmosféra od čtvrt-
ka do soboty ovšem panova-
la i v Hudebním stanu Rádia 
Impuls. Tam se představili 
například Xavier Baumaxa, 
objev loňských Slavíků Michal 

BENÁTSKÁ S IMPULSEM
Již 28. ročník Benátské! s Impulsem zaplnil sportovní 
areál ve Vesci u Liberce. Nejstarší český festival main-
streamové hudby se vrátil po vynucené dvouleté pauze 
a rozhodně své fanoušky nezklamal. Tentokrát lákal  
na nabitý čistě česko-slovenský line-up, u něhož si 
přišel na své každý návštěvník.

Foto: Jaroslav Hauer
Mikuláš Klang
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„Pokolikáté se tu scházíme? No víte já 
jsem se to snažil spočítat, ale pokaždé mi 
vyšel jiný počet. Jak mi ale sdělila dcera 
Marta je to prý čtyřiatřicáté setkání přátel 
a nemám důvod jí nevěřit. Je to v pod-
statě oslava léta, scházíme se tu na po- 
povídání, muzicírujeme a samozřejmě 
vše doplňujeme i kvalitní stravou. Máme tu 
vynikajícího grilovaného čuníka, nechybí 
pečená krůta, spousta lidí přinese i vlast-
noručně vyrobené lahůdky, třeba koláče, 
chlebíčky, nechybí ani pizzy a to vše, 
aby se zachoval i důležitý pitný režim  
a těla nestrádala žízní doplňujeme pi- 
vem, vínem i nealkem. Jo a ještě chystáme 
i táborák, u něhož budeme opékat buřty 
a hrát na kytaru.“
Prostě mejdan, jak má být. Každého 
příchozího osobně Petr s manželkou Alicí 
přivítali skleničkou domácí slivovice.

Přestože život Jiřího Krampola 
rozhodně nebyl (vždy jen) „žádnou 

srandou“, snažil se vždycky a snaží 
překonat i smutné chvíle humorem  
a prací... Ostatně, zvláště poslední 
dva roky, kdy přišel o svou manželku 
Hanku nebo prodělal zdravotní komp-
likace, jsou toho důkazem. A v podob-
ném duchu, s nadějí, humorem, 
nadsázkou, vzpomínkami jak na osob-
ní, tak profesní zážitky a prožitky, se 
dokument o Jiřím Krampolovi nese.
Dokument, který Jiřího Krampola zach-
ycuje v mnohém tak, jak jej běžní divá-
ci neznají, má svou průvodkyni. Tou je 

Petr Janda slavil v Propasti

JIŘÍ KRAMPOL SLAVÍ 
NAROZENINY A PŘEDSTAVIL 
CHYSTANÝ DOKUMENT O SOBĚ  
ŽIVOT JE SRANDA

Kromě kulturních a kulinářských lahůdek 
dostal Petr i řadu dárků v podobě kvalit-
ního vína a destilátů. Velice ho potěšilo, 
když mu z odborné opravny hudebních 
nástrojů přivezli rekonstruovanou kytaru, 
kterou, jak ještě v letu stihl prozradit, při 
jednom vystoupení docela zavařil, až 
musela jít do opravy.
Mezi hosty nechyběl Peter Nagy, malíř 
Kristián Kodet, Vašo Patejdl, Felix Slová- 
ček, Láďa Kerndl s manželkou a spousta 
dalších přátel. 

 Kardiochirurg, profesor Jan Pirk 
přijel na kole a tak si s Pet- 

rem Jandou připil ne-
alkem.

„Tady kolem jsou docela velké kopce, 
takže jsem si je jen tak trošku projel, žád-
ná honička, a protože to vyšlo, oblékl 
jsem si cyklistický dres pro nejlepšího 
vrchaře. Jsem tu i tak trochu jako lékařská 
záchranná služba, ostatně jako už něko-
likrát v minulosti, ale nikdy k ničemu mi-
mořádnému nedošlo a věřím, že ani ten-
tokrát nebudu muset zasahovat.
Pro hosty nejdříve zazpívala dcera 
oslavence Marta Jandová, pak sám jubi-
lant a v podvečer vystoupili The Beatles 
revival.
Po setmění se slavilo u táboráku se spous-
tou krásných písniček, který Petr Janda 
doprovázel na kytaru.

právě 
m l a d á 
atraktivní  
herečka Ka- 
teřina Bláhová. 
Všechny jistě po-
baví i některé Kram-
polovy odpovědi.
Například na otázku, zda Jiří 
někdy hrál prince, slavný českoslo- 
venský herec s vtipem sobě vlast-
ním odpovídá. „Prince? Už jste 
někdy v životě viděla prince, 
kterej má nos jak otvírák na 
lečo…?“ Podobných hlášek 
je v chystaném dokumentu 
nepočítaně.
Součástí dokumentárního filmu budou 
nejenom ukázky z mnoha filmů, v nichž 
Jiří Krampol za svou dosavadní karié-
ru hrál, ale i některé ,hrané´ sekvence, 
které pro potřeby díla vznikly.
A co o hereckém bardovi prozradili 

jeho kole- 
gové a přátelé, 
jako třeba Jiří Suchý, Uršula Klu-
ková, Karlos Vémola, Natálie 
Grossová nebo Miloš Smied-
berger? Na to si musí diváci počkat 
do kina či do televize, kam filmový do-
kument směřuje.

Premiéra dokumentu ŽIVOT JE 
SRANDA se uskuteční 1. září 
v podvečer v kině Hutník ve stře- 
dočeském Kladně.

Život je sranda! To tvrdí herec, dabér a moderátor  
Jiří Krampol, který v pondělí 11. července slaví své úcty-
hodné 84. narozeniny. Přesně tak se jmenuje jeho životní 
dokument režiséra a producenta Zdeňka Kováře. Snímek, 
jehož vznik prezentovat herec s týmem o víkendu v Praze, 
bude mít premiéru 1. září.

Před několika dny proběhla v domě u Petra Jandy, front-

mana skupiny Olympic, kytaristy, zpěváka a skladatele  

již tradiční Garden party v  rámci oslavy jeho narozenin.  

A hostů z celého šoubyznysu se sešlo nepočítaně.
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S H O W B U S I N E S S

Eva Burešová se představuje v překvapi- 
vém stylu ve společné písni s partnerem 

Přemkem Forejtem a skupinou Dymytry.
Václav Noid Bárta, jako autor hudby, 
scénáře a režisér hudebního klipu Žena  
z oceli se rozhodl představit Evu Burešovou  
v jiném a pro mnohé posluchače překvapi- 
vém stylu.
Využil rockového potenciálu hlasu Evy i je-
jího partnera Přemka Forejta a oba propojil 
s kapelou Dymytry. Textem píseň opatřila 
Eliška Grabcová, která již pro Evu Burešovou 
otextovala Malého prince a Úsměv Mony 
Lisy.
Klip se natáčel v prostorách Vondráč- 
kovy továrny v Kostelci nad Černými 
lesy a Housova mlýna v Táboře. 
Na natáčení bojových scén Václav 

Eva Burešová jak ji neznáte

Legenda česko-slovenské  
popové a rockové scény slaví: 
Petra Janů - 50 let na scéně  
a 2x 35 na světě

KDO BUDE 
MUŽEM ROKU?

Noid jako režisér a kameraman klipu spo-
lupracoval s Petrem Nůskem, který se svo-
jí skupinou Zbraně a Boje ARGO profilm 
pracuje se světovými filmovými produkcemi 
i Netflixem.
Vznikl tak dramatický klip až holly-
woodského charakteru.

Opět po roce představil ředitel soutěže Muž 
roku David Novotný dvanáctku finalistů, 

kteří budou bojovat o titul nejsympatičtějšího 
muže České republiky. Ve 23. ročníku soutěže 
mužské krásy se tak vedle sebe postaví studenti, 
podnikatelé, učitel, řemeslníci, programátor či fit-
ness trenéři, prostě mladí muži, pro které je účast 
v soutěži velkou zkušeností.
Na tiskové konferenci v ateliéru modelingové 
agentury MKMM měl každý finalista svého pat- 
rona z řad známých osobností, jako byli herečky 
Eva Hrušková, Michaela Dolinová, Denisa Pfau-
serová, Kateřina Kornová, moderátorky Zuzana 
Bubílková, Lenka Špillarová, moderátor Petr Vo-
jnar, Muž roku 2017 Matyáš Hložek, Muž roku 
2019 Vojta Urban a finalisté minulých ročníků 
Dominik Chabr a Lukáš Veitl.
„
Řediteli soutěže Muž roku Davidovi Novotnému 
spadl kámen ze srdce. Výběr finalistů nebyl vů-
bec lehký. „Letos se do soutěže přihlásilo 
tolik sympaťáků, že vybrat dvanáctku 
bylo těžké. Stejně nelehký úkol pak 
čeká při finále porotu při výběru Muže 

roku 2022. Vítěz dostane 
hodnotné ceny jako je zá-
jezd, zapůjčený automobil. 
První tři vítězové pojedou 
na světovou soutěž. Ještě 
před tím čeká finalisty 
soustředění v luxusním re-
sortu Chateau Šanov, fo-
cení, nácvik choreografie. 
Je toho hodně, co musí 
mladí muži absolvovat, než 
vyjdou na finálové molo,“ 
uvedl David Novotný a připomněl:  

„Finále se koná 26. srpna 2022 
v Městském divadle Dr. J. Čížka 
v Náchodě.“

Trojnásobná Zlatá slavice a stálice české popové 
scény Petra Janů letos slaví hned dvojí výročí  „50 
let na scéně a 2x 35 na světě“. Začátkem roku na-
točila spolu s opavským zpěvákem, kytaristou a sk-
ladatelem Petrem Cieplým (P.E.T.R) nový singl s vid-
eoklipem pod názvem Odlišný generace. Společně si 
nový song zazpívají i na velkém narozeninovém kon-
certě 19. října v pražské Lucerně. Tam bude mít však 
ještě jednoho Petra.

„Hostem na mém dvojvýročním kon-
certě v Lucerně bude i můj dlouholetý 
kamarád a kolega, který letos taky 
slaví ve velkém, Petr Janda. Moc se 
na to těším. Takže Lucerna se otřese 
v základech – bude tam Petra a dva 
Petrové. Bude tam se mnou samozřej- 
mě moje kapela Amsterdam a bude 
tam takový průřez té mé padesátileté 
kariéry, od každého trochu,“ svěřila 
se pro Pražský zpravodaj Petra Janů.
Od února jezdí výroční koncerty 
menšího i většího rozsahu. Vesměs se 
svou kapelou Amsterdam, kdy si to na 
jevišti velmi užívá. 
„Tohle mi ty dva roky neskutečně chy-
bělo, i když loni v tom covidovém 
meziobdobí jsme vystupovali, tak 
přeci jen bylo znát, že tam ta pauza 
byla. Ale jsem moc ráda, že letos si 
to snad všechno vynahradíme,“ říká 
zpěvačka.
Výroční Lucernu má měsíc před 
svými kulatými narozeninami. 
V den svého životního jubilea 
bude koncertovat v jabloneckém 
divadle. „No, jak jinak slavit než 
na jevišti. A do Lucerny se taky moc 
těším. Je to pro mě srdcová záleži-
tost. Vystupovala jsem tam nesčísel-
někrát, včetně dvojího tour s Věrkou 
Špinarovou, ale nezapomenu na své 
předchozí dva narozeninové koncerty 
– před pěti lety a pak před deseti. Ten-
krát mi k šedesátinám přišla popřát 
Marta Kubišová, Eva Pilarová a Karel 
Gott. Ten přinesl obrovský pugét nád-
herných růží a já do poslední chvíle 
nic netušila,“ zavzpomínala nostal-
gicky Slavice.
K letošnímu dvojvýročí připravuje 
s hudebním dramaturgem a znalcem 
(a bývalým tajemníkem K. Gotta) Ja-
nem Adamem, který pracoval i na 
jejích předchozích albech nové 2CD 
nikdy nevydaných věcí. 
„Měla jsem štěstí na lidi, na autory 
textu i hudby. Jsem ráda, že jsem 
mohla být v době, kdy psali a skláda-
li tihle skvělí profíci, jako byl Edu-
ard Krečmar, Karel Svoboda a řada 
dalších,“ podotkla zpěvačka.
Většinu času tráví na své chalupě na 
Jindřichohradecku, kde, jak sama 
říká trochu zakořenila. „Chodím 
s mým psím společníkem Bobíkem 

na procházky, teď bylo sázení kytek, 
zeleniny do skleníku. Občas je i ně-
jaká návštěva a nejraději vyvařuji ka-
marádům. Ti pak jen funí a mě to baví, 
že jim chutná. Takhle já své přátele 
´ničím´ jídlem,“ směje se zpěvačka, 
která přiznává, že ona sama šla teď 
víc do sebe.
„Co si budeme povídat, každého 
z nás ta covidová doba poznamena-
la na kilech, mě určitě a snažím se 
s tím něco dělat. Nevím, jestli se mi 
to podaří tak, jak chci, ale minimálně 
se o to snažím,“ říká s humorem sobě 
vlastním Petra Janů.

VSTUPENKY na narozeninový  
koncert v Lucerně si můžete 
zakoupit na Ticketporalu
https://www.ticketportal.cz/
event/Petra_Janu_Amsterdam

Foto: Lenka Hatašová  
a Lenka Vítovcová
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K U L T U R A

Od tohoto týdne se na nádvoří měl-
nického zámku hraje jedna kome-

die za druhou od různých společností a 
divadel.
„Nechybí jména jako Si- 
mona Stašová, Petr  
Nárožný, Martin Zou- 
nar, Jana Paulová, 
Václav Vydra, On- 
dřej Vetchý, Ka- 
rel Roden a řada 
dalších. Kromě toho 
zde proběhne i kon-
cert Mariana Vojtka a ve-
dle od 28. července pak 
začneme s naší agenturou 
Divinus hrát právě Noc 
na Karlštejně, tu původní, 
originální, kterou jsme 
roky hráli v Karlíně. S něk-
terými kolegy jsem to už 
hrála v Karlíně, jiní do 
tohoto velkolepého 
projektu vstoupi-
li. Hráli jsme 
týden v Praze na 
Občanské plo-
várně a ohlasy  
jsou úžasné,“ po- 
chvaluje si herečka,  
ale i producentka Kateřina 
Brožová. Ta právě na zám-

ku Mělník během covidu pořádala živé 
streamované koncerty, na nichž vystoupi-
la řada umělců, včetně například Hany 
Zagorové. 
V Noci na Karlštejně se v roli Elišky Po-
mořanské alternuje s Monikou Absolono-
vou a diváci uvidí a uslyší i Petra Štěpán-
ka, Sabinu Laurinovou, Marka Vašuta 
nebo Petra Baťka a mnoho dalších.

„Letošní léto mám pracovní, na dovo-
lenou není čas. Takže pokud 

mám pár dní volno, jedu na 
Orlík na ryby, které ale 

pak pouštím zpět, nebo 
se vykoupu a dám  

s mými pejsky pro- 
cházky. To je pro 

mě největší re-
lax. Do toho 
hraju další 
představení 
Terasa a pak  
produkuji  
i hru Linda, 
kterou jsem 

hrála roky 
na Vinohra-

dech a nyní ji mám 
ve své produkci,“ vyjmenova-
la své dosavadní projekty 
Brožová.
Jak s nadsázkou dodává, 

nechápe prý lidi, kteří tvrdí, že se nudí. 
„Nuda? Co je to nuda, to je nějaké cizí 
slovo? Jak se žena, zvlášť pokud má 
domácnost, psy, nebo práci anebo ro- 
dinu, může nudit? Naštěstí mě práce, 
ale i ty domácí, baví. Takže když neh-
raju, nezařizuju, žehlím, uklízím, vařím, 
starám se o koně nebo zahradu,“ dodala 
Kateřina Brožová, která už řadu let žije 
sama se svou dcerou Kateřinou. Ta se už 
ale pomalu osamostatňuje a má svého 
přítele.
„Já všechny mohu uklidnit, že nejsem za-
daná a upřímně, ani bych momentálně 
na nějaký vztah neměla čas a energii. 
Můj partner je moje práce,“ dodala 
Brožová.

Foto: Agentura Divinus, Monika 
Navrátilová a Jaroslav Hauer

Nová inscenace 
o s vědčeného 
tvůrčího týmu v čele 
se scenáristkou a produ-
centkou Danielou Sodomovou  
a režisérkou Adélou Laštovkovou Stodolo-
vou zaznamenala velmi příznivé ohlasy, 
představení zpravidla končí nadšeným 
standing ovation. Marta láká do hlediště 
bezpočet diváků, včetně známých osob-
ností. Na repríze 11. července se sešli 
dokonce dva z klíčových aktérů – Marta 
Kubišová a Václav Neckář.
V hlavni roli legendární zpěvačky ex-
celují Hana Holišová a Berenika Ko-
houtová. Výtečné výkony podávají také 
Sára Sandeva se Zuzanou Stavnou 
alternující roli Heleny i oba Vaškové 
– Jan Cina a Denis Šafařík. A stejně 

tak herci a zároveň skvělí muzikanti, 
kteří se na jevišti sešli v jedné kapele. 
Jsou mezi nimi například Václav Kop-
ta, Vojtěch Havelka, Pavel Neškud-
la, Daniel Šváb, Rozálie Havelková, 
Anežka Hessová, Jan Meduna či Petr 
Stach. V inscenaci inspirované život-
ním příběhem Marty Kubišové zazní 
vedle dalších hitů také ikonická Mod-
litba pro Martu z roku 1968, která 
bohužel v těchto dnech opět nabývá  
na aktuálnosti…

zdroj: Museum Kampa

KATEŘINA BROŽOVÁ V ROLI PRODUCENTKY: 
NA MĚLNÍK PŘIVÁŽÍ VELKÉ KOMEDIE I NEJSLAVNĚJŠÍ MUZIKÁL

RECITÁL MARTA SE PRO VELKÝ ÚSPĚCH BUDE  
NA LETNÍ SCÉNĚ MUSEA KAMPA HRÁT TAKÉ V ZÁŘÍ!

Mnozí měli doposud Kateřinu 
Brožovou pouze za herečku 
a příležitostnou zpěvačku. 
Ovšem mnozí netuší, že ona  
působí v českých muzikálech 
celou řadu let a stála například 
i u vzniku jednoho z nejslavněj- 
ších muzikálů u nás – Noc 
na Karlštejně. Řadu let hrá-
la hlavní roli v Hudebním 
divadle v Karlíně, a právě tohle 
veleúspěšné dílo spolu s dalšími 
komediemi přiváží na Mělník.

Zájem diváků o divadelní recitál k 80. narozeninám 
Marty Kubišové s  přibývajícími reprízami neklesá, 
všechna červencová a srpnová představení jsou 
vyprodaná. Pořadatelé proto zareagovali na inten-
zivní poptávku po vstupenkách přidáním dalších 
termínů v září. Novinka Marta měla na Letní scéně 
Musea Kampa premiéru 9. června.
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Hanko, co vás zpět do Prahy přivedlo?
Měla jsem tu nějaké povinnosti, lékaře  
a podobně. A pak jednu velmi milou 
povinnost: šla jsem na premiéru nového 
muzikálu Slunce, seno, jahody, ke kte- 
rému můj syn Ondřej Gregor Brzobohatý 
dělal muziku a libreto.

Jak se vám konečná podoba muzikálu 
na motivy slavné Troškovy trilogie líbi-
la?
Moc. Musím říct, že jsem k tomu zpočát-
ku, asi jako i Zdeněk Troška, byla skep-
tická. Ale musím říct, bravo. Byla jsem 
nadšená, bavila jsem se, a to neříkám 
proto, že v tom autorsky figuruje můj syn. 
Prostě povedlo se to. Lidem se to bude 
líbit a budou na to asi jezdit i zájezdy. 
Kdo se chce pobavit, zasmát a odreago-
vat od všech těch negativních věci, které 
slyšíme a vidíme, doporučuju.

Nedávno jste říkala, že to nejlepší,  
co jste mohla udělat bylo, že jste se de 
facto přestěhovala do Maďarska.
Ano, a za tím si stojím. Neřekla bych, že 
jsem se tam přestěhovala, ale jsem tam 
nejvíc. Už proto, že vedle v Bratislavě 
točím seriál Hranica, kde mně to baví, 
je tam bezvadný tým lidí. Mám tam řadu 
přátel a je tam klid. Malý domek, malá 
zahrádka, naši dva šílenci – pejsci, jsou 
taky spokojení, co víc si přát. Je nám tam 
dobře.

Hovoříte v množném čísle, to znamená, 
že jste tam se svým partnerem Ondře-
jem Koptíkem 
Ano. Víte, že o svém soukromí mluvit moc 
nechci, ale pouze k tomu řeknu, že věci 
jsou tak, jak mají být, žije se nám tam 
dobře, o co se nemůžu postarat já nebo 
na to nemám čas, udělá Ondra, a cho-
díme i k přátelům nebo naopak zveme 
k nám. Já ráda vařím, peču, to se o mně 
ví. Kolikrát vezu na natáčení krabice  

Původně vznikl v roce 1983 jen jeden 
díl Slunce, seno, jahody z pera Zdeňka 
Trošky a scénáristy Petra Markova. Na 
ně pak navázaly Facky a Erotika. Režisér 
Antonín Procházka spolu se skladatelem 
Ondřejem Brzobohatým se jali přepra-
covat úsměvnou komedii jako divadelní 
hru, tedy rovnou muzikál.
„Když jsme přišli s tím, že to budeme jako 
muzikál dělat, slyšeli jsme různé názo-
ry.  Jsem rád, že po prvních generálkách 
máme alespoň ten pocit, že se nám to 
povedlo. Věřím, že diváky nezklameme, 
a že se budou bavit,“ řekl režisér Antonín 
Procházka. 
Děj muzikálu Slunce, seno, jahody se stej- 
ně jako filmu odehrává v jihočeské 
vsi Hoštice, do jejíhož JZD přichází na 
brigádu student vysoké zemědělské školy 
Šimon Plánička. Toho hrají Martin Písařík 
a Roman Tomeš. Právě Šimon chce vy- 
zkoušet v praxi svůj experiment na téma 
„dojivost krav v závislosti na kultuře pros-
tředí“, jinými slovy, chce nechat krávy 
poslouchat při dojení hudbu. 
Jak tahle část, tak i ty další, notoricky 
známé, se divákům, kteří už dílo viděli, 
velmi líbily. Stejně tak Zdeňku Troškovi, 
režisérovi a spoluautorovi. 
Musím se přiznat, že zprvu jsem byl dost 
skeptický, ale když jsem viděl generálku, 
tak přiznávám, že se mi to moc líbilo. 
Skvěle jsem se bavil a opravdu se jim to 
povedlo. Všichni se toho skvěle zhostili 
a myslím si, že divákům se to bude líbit, 
moc všem držím pěsti,“ prozradil režisér 
Zdeněk Troška.

pitelně Honza Přeučil nebo i Pavel Mang, 
hvězda seriálu Cirkus Humberto, kde 
jsem taky měla tu úžasnou možnost hrát 
a ráda na to vzpomínám, stejně jako na 
skvělého režiséra Františka Filipa, který 
už bohužel není mezi námi. 

a oni si ze mě dělají už legraci, že takhle 
napečeno neměli ani na vlastní svatbě. 
Ale já jsem to dělala vždycky, ještě, když 
jsem měla divadlo. Prostě to k tomu patří 
a jsem ráda, že lidem, které mám ráda, 
chutná.

Nestýská se vám tak trochu po divadel-
ních prknech nebo po ´roli´ režisérky, 
principálky. Přeci jen jste to dělala 
mnoho let.
Mám-li být upřímná, tak ani ne. Samozře-
jmě, že vzpomínám na mnoho fajn lidí, 
s kterými jsme to divadlo dělali. S něk-
terými jsem i v častém spojení, třeba s Voj- 
tou Eflerem, Davidem Gránským… Ale 
abych nějak tesknila, to rozhodně ne. Je 
mi tolik, kolik mi je a už chci dělat jen 
to, co chci. Nechci se nervovat, streso-
vat a v téhle době nejistoty jsem šťastná, 
že nemám za krkem nějakou zátěž. Tře-
ba se ještě někdy najde příležitost něco 
zrežírovat nebo si zahrát divadlo. Ale 
když to přijde, přijde, když ne, rozhodně 
brečet nebudu.

Jak hodláte strávit letošní léto, chystáte 
se někam? 
Ne, nikam se nechystáme. Nemám ně-
jaké touhy, nacestovala jsem se za celý 
život dost. Když je vedro, namočím se do 
bazénu nebo si zajedeme na koupaliště, 
které máme kousek od domu. Budu re-
laxovat, mám nějaké natáčení a budu si 
užívat sladkého nicnedělání, respektive 
nic nemuset. 

Na podzim přijde do kin nový film 
Cirkus Maximum, kde jste hrála ta-
kovou dobrou duši Valerii. Těšíte se?
No, těším se moc a musím říct, že jsem 
šťastná, že jsem mohla poznat režiséra 
Artura Kaisera. Že jsem ráda, že mě ob-
sadil a skvěle jsme si sedli. A taky, že 
jsem zažila pár krásných týdnů natáčení 
s bezvadnými lidmi, ať to byl on, Petr 
Batěk, Radim Fiala, Olda Kaiser, pocho-

Mile překvapen byl i autor původní filmo- 
vé hudby a legendární ústřední melodie 
Sluncí, sen, Karel Vágner. „Bylo to dobrý. 
Vážně hezký, nápaditý a vtipný.“
Největším překvapením pro diváky, 
kteří komedii ze vsi znají, bude asi, že 
představitelka Škopkové, tedy Heleny 
Růžičkové nebude fortelná silná ženská, 
ale poměrně subtilní Iva Pazderková al-
ternující se s Adélou Gondíkovou. 
„Sice se paní Růžičkové vůbec 
nepodobám a ani to nejde, ale udělali 
jsme kompromis. Ten můj kostým Škop-
kové bude v určitých ženských partiích 
více výrazný. To ale musejí diváci přijít, 
aby to viděli,“ svěřila se Iva Pazderková, 
která měla vždy ráda už i Troškův film. I 
proto roli v muzikálu ráda přijala.
Ve Slunci, senu, jahodách se na divadel-
ních prknech objeví také dva herci, kteří 
ve filmovém zpracování hráli. A sice Ja-
roslava Kretschmerová, která nehraje Eví-
ka, ale Kelišku, a pak Pavel Kikinčuk. Na 
obrazovce ztvárňoval Šimona Pláničku, 
v muzikále ho ale diváci uvidí coby 
starého Škopka.
 
„Je to taková vzpomínka na období, kdy 
jsem se poprvé objevil před kamerou ve 
velké roli. Příští rok to bude už 40 let. Ne-
skutečné, jak to letí a jsem rád, že tenhle 
muzikál vznikl,“ dodal původní Šimon 
Plánička, tedy Pavel Kikinčuk. 

Zdroj: Rene Kekely
Foto: Hauer Jaroslav

A jsem zvědavá, co na nový film řeknou 
diváci?! Myslím si však, že se jim to bude 
líbit. Má to příběh, myšlenku, humor  
i jistého ducha toho, co tu od doby Hum-
berta nebo Šesti medvědů s Cibulkou 
vlastně nebylo.

Foto: Jaroslav Hauer

HANA GREGOROVÁ: 
V PRAZE JSEM VŽDY 
JEN NA SKOK

TROŠKOVA KOMEDIE  
SLUNCE, SENO, JAHODY 
JAKO MUZIKÁL. 
CO NA TO ŘÍKÁ A KDO V TOM HRAJE?

Herečka a bývalá divadelní principálka Hana Gregorová dala před 
dvěma lety Praze vale. V podstatě „utekla“ před covidovou dobou  
na hranice Slovenska a Maďarska, kde si mnoho let nazpět pořídila 
malý řadový domek. Teď říká, že udělala to nejlepší ve svém životě  
a užívá si tak pohody, svobody a klidu. V  červnu se ale na pár dní 
herečka, která hraje v jednom nejsledovanějších slovenských seriálů 
s názvem Hranica, a zahrála si i jednu z hlavních rolí v novém velko-
filmu Artura Kaisera Cirkus Maximum, v Praze objevila.

Asi není nikdo v Česku, ale i na Slovensku, kdo by neznal košilatou  
trilogii Zdeňka Trošky Slunce, seno z jihočeských Hoštic. Teď bláznivý 
příběh dostal i divadelní a rovnou muzikálovou podobu. Co na to  
říkají původní tvůrci a kdo v tomto zpracování z původního filmového 
zpravování hraje? Možná se budete divit.



22 P R A Ž S K Ý  M A G A Z I N  2 0 2 2  >  W W W . P R A Z S K Y - M A G A Z I N . C Z

P O Z V Á N K A  D O  K I N A

16

Před filmovou kameru se sice v malé, 
zato výrazné roli vrátí dětská herecká 

hvězda, „Vašek z Cirkusu Humberto“ 
herec a dnes starosta Trubína na Beroun-
sku Pavel Mang.
„Moc se těším na výsledek. Bylo to krát-
ké, ale krásné natáčení. Hraju tam jedno-
ho z dvojice policajtů a bylo to bezva. 
Jsem rád, že se zase objeví ´cirkusový 
film´,“ svěřil se Mang.
„Bude to o cirkusu, ale bez zvířat. 
Diváci tam uvidí úžasná artistická čísla. 
Bude to takový příběh lidí z maringotek. 
Bude tam napětí, láska, jisté poučení, 
moudro i humor. Ten rozhodně chybět 
nebude a někteří herci dokonce točili 
s opicí… Víc ale prozrazovat nechci,“ 

svěřil se režisér a spoluautor scénáře 
Artur Kaiser.
Před kamerou diváci uvidí Radima Fialu, 
Petra Baťka, Jana Přeučila, Hanu Gre-
gorovou, Oldřicha Kaisera, Mariana  
Rodena, Báru Mottlovou, Lucii Březov- 
skou, Jiřího Ployhara, Miroslava Šimůnka 
a řadu dalších. 
„Ústřední melodii a písničky do filmu nám 
udělala kapela O5 a Radeček a rozhod-
ně se lidi nebudou v kině nudit,“ slibuje 
režisér, který v lednu příštího roku plánu-
je další film, komedii s názvem Režisér-
ka. V ní se také objeví někteří herci právě 
z Cirkusu Maximum. Půjde však o zcela 
jiné téma a z jiného prostředí. 

Foto: Jaroslav Hauer

Velkolepá show plná adrenali-
nu a strhujících výkonů umělců 

z celého světa – to je CIRKUS, CIRKUS 
Festival 2022, který se ve dnech 
15. - 16. října uskuteční v pražské 
areně O2 universum. Jedná se již 
o 6. ročník legendárního největšího 
cirkusového projektu v Evropě „bez 
zvířat“ s podtitulem ´Best of The 
World´. V porotě usednou osobno-
sti jako například syn Charlieho 
Chaplina nebo ředitel slavné 
pařížské Moulin Rouge.
V O2 universum předvedou 
v rámci Cirkus Cirkus festivalu ar-
tisté z celého světa symbolických 
13 strhujících a velmi náročných 
čísel.
„Diváci i média se mohou těšit na sou- 
těžící z celého světa, kromě ČR 
to budou akrobati z Itálie, 
Francie, Španělska, Ukra-
jiny, ale také Ekvádoru 
nebo Brazilie. Artisté se 
utkají o zlaté, stříbrné  
a bronzové místo. Jde o mezinárodní, jeden 
z největších a nejprestižnějších festivalových 
cirkusů na světě,“ prozradil prezident festiva-
lu, producent a režisér Artur Kaiser.
Velmi atraktivní bude také porota složená 
z českých i světových osobností. Kromě 
herců Oldřicha Kaisera, Jana Přeuči-
la, Petra Baťka, dětské herecké 
hvězdy legendárního seriálu Cirkus 
Humberto Pavla Manga, přijedou 
také Eugéne Chaplin, syn herce Charlie-
ho Chaplina, filmař, dokumentarista a na- 
hrávací technik, jenž spolupracoval i s ta-
kovými hvězdami, jako byli Rolling Stones, 
David Bowie či Queen.  Je také pokračo-
vatelem slavného rodu a ve Švýcarsku, 
kde žije, provozuje muzeum s odkazem  
na slavného otce.
„Přijede také můj velký přítel Thiéry Out-
rilla, programový ředitel legendárního 
pařížského kabaretu Moulin Rouge. Tito 
pánové se na Cirkus Cirkus Festival 2022  
už teď velmi těší,“ podotkl Artur Kaiser.
Jak porotci, tak i diváci se v O2 universum 

mohou těšit i na famózní scénu, jejímž au-
torem je uznávaný a světově vyhledávaný 
stage designér Martin Hruška. V areně 
bude po oba dny konání festivalu unikátní 
scéna, která bude z části zavěšená na elek-
tromotorech. Chybět nebudou ani speciální 
velkoplošné projekce a efekty. Celá manéž 
bude vyvýšená, aby bylo dobře vidět 

z každého místa. Programem bude 
provázet moderátor a showman  

Petr Šiška.
„Do prodeje šly také 
exkluzivní vstupenky 
v blízkosti manéže. 

Jedná se o projekt pro 
celou rodinu a show, kterou 

ČR nikdy neviděla,“ upozornil 
prezident festivalu Artur Kaiser.

Soutěžní festival cirkuso- 
vého a artistického 
umění bude bez zví- 
řat. Kromě jiného by 
v hale zvířata neměla 
patřičný komfort ani 
zázemí, na který jsou 

zvyklá. „To, co nabízí O2 arena pro diváky, 
nemůže nabídnout pro zvířata…“ dodal Kaiser.
Úroveň a čísla, která program CIRKUS 
CIRKUS Festival 2022 nabídne, se 
řadí mezi standardy světových cirkusových  
festivalů.
 Odkaz na předprodej: 
https://www.ticketmaster.cz/search?key-
word=Cirkus%20festival
Odkaz na web festivalu: 
www.cirkusfestival.cz

UNIKÁTNÍ FILM CIRKUS 
MAXIMUM MÍŘÍ DO KIN!

CIRKUS CIRKUS FESTIVAL SE ŠPIČKAMI 
SVĚTOVÉ AKROBACIE OPĚT V ČR! STRHUJÍCÍ 
PODÍVANÁ S FAMÓZNÍ SCÉNOU V ŘÍJNU V O2 
UNIVERSUM

Po komedii Šest medvědů 

s  Cibulkou a seriálu Cirkus 

Humberto to bude po desít-

kách let první film z  toho-

to prostředí. Režisér Artur 

Kaiser a producent Petr 

Šiška pošlou v  říjnu do kin 

svůj velkofilm Cirkus Max-

imum. Diváci v  něm uvidí 

řadu známých hereckých 

jmen a o zajímavou zápletku 

nebude nouze.
Chaplinův syn, ředitel pařížské Moulin Rouge, Kaiser, Přeučil   

i dětská herecká hvězda Cirkusu Humberto Mang na největším 

cirkusovém festivalu v Evropě!
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Téměř čtyři roky od posled-
ní klapky konečně dora-

zí do kin film Petra Jákla Jan 
Žižka. Snímek, který představí 

zahraniční hvězdy jako je Ben 
Foster, Michael Caine, Til Sch-
weiger či Sophie Lowe, bude mít 

premiéru druhý zářijový týden.

Termín premiéry ale neurčil Petr Jákl. 
„Bylo mi přiděleno Američany. A je-

likož musíme mít premiéru zároveň 
v Americe i u nás, tak jsem to akcep-

toval,“ vysvětlil producent a režisér  
s tím, že kdyby to bylo na něm, vybral by 

jinak. Po dlouhém čekání se ale už nemůže 
premiéry dočkat. „Strašně se těším na to, až 

bude film v kinech. Je to hrozný pocit, když má 
člověk dlouhou dobu film hotový, ale nemůže 

ho nikomu ukazovat. Bohužel kvůli pandemii je 
ale v podobné situaci plno tvůrců,“ vysvětlil Jákl. 

Celou dobu od dokončení filmu čelil také četným 
dotazům, kdy už bude film konečně v kinech.  
„Za poslední dobu se mi to stalo několikrát. V 
podstatě poslední dva roky má setkání s kýmkoli 
začínají slovy: Tak kdy už bude Žižka? Z legrace 
jsem začal všem říkat, že to asi bude nakonec jen 
domácí video, protože kina se zřejmě nedočkám,“ 
dodal se smíchem.
 

Snímek, který je zatím nej- 
nákladnějším filmovým poči-
nem všech dob u nás, před-
staví slavného vojevůdce 
trochu jinak, než by možná 
diváci čekali. „Je to příběh  
o zrodu vojevůdce a myslím, 
že budou lidé překvapeni z to- 
ho, jak je příběh koncipovaný. 
Všechno se odehrává v roce 
1402, tedy v době Žižkova 
mládí, ještě před husitskými 
válkami. Je v něm všechno, co 
je potřeba o té době vědět, 
aby ji člověk pochopil. Také 
dostatek bojů, ale především 
velmi silný příběh, který člově-
ka vede až do konce,“ svěřil 
se Jákl.

Žižkovy hodnoty coby 
žoldáka se právě 
v této době otřásají 
v základech. Vášeň, 
vina, chtíč a pom-

sta se stávají hnací silou jeho 
boje za spravedlnost a rovno-
právnost obyčejných lidí. V té 
době se z nájemného žold-
néře stává legenda. Rodí se 
vojevůdce, který bude bojo-
vat za vše, v co věří. „Tento 
rok je pro jeho příběh velmi 
vhodně zvolený, protože situace 
byla konfliktní a Žižka do ní vstupu-
je jako nový člověk a etabluje se v ní,“ 
souhlasí profesor Čechura.

Současně s filmem vznikla také kniha 
o filmu, která má unikátní obsah. Její 
součástí je rozšířená digitální realita, 
jejíž prvky bude možné vytisknout na 

3D tiskárně. Díky této originální publikaci tak budou 
moci čtenáři nahlédnout pod ruce filmových tvůrců 
a dozvědět se, jak vznikal dosud nejdražší český 
film. Mohou se ale také seznámit s historickými 
souvislostmi, či si prohlédnout lokality, kde se film 
natáčel. Díky 3D technologii se mohou ocitnout  
na konkrétních místech s filmovými postavami.
„Na knize jsme pracovali s předními odborníky na 
grafický design, texty i samotný tisk. Samozřejmě 
jsme úzce spolupracovali s tvůrci filmu, především 
s režisérem Petrem Jáklem, který nám zprostřed-
koval podklady, konzultoval každou kapitolu, ale 
taky nám dodával potřebný elán,“ popsal tvůrčí 
proces Karel Svoboda, majitel nakladatelství Bo-
hemica Books, kde kniha o filmu vychází. „Česká 
verze knihy Jan Žižka vyjde v den premiéry filmu, 
tedy dne 8. září 2022,“ dodal.
Film Jan Žižka bude uváděn také v zahraničí,  
a proto vznikly dvě jazykové verze filmu i upou- 
távek. Ty budou k vidění jak v originálu s titulky, 
tak v českém dabingu. Na tom se kromě herců 
na plátně podíleli například i Petr Lněnička, Nina 
Horáková, Martin Stránský, Michal Dlouhý, Václav 
Rašilov, Jaromír Meduna, Jan Šťastný, Ondřej Ka-
van, Jitka Čvančarová, Tomáš Juřička, Petr Nesku-
sil, Vasil Fridrich, Ernesto Čekan, Pavel Nečas, Da-
vid Matásek, Filip Antonio, Josef Pejchal a další. 

Film Jan Žižka, který vypráví příběh 
zrození nejslavnějšího vojevůdce českých 
zemí a jednoho ze sedmi nikdy nepo-
ražených válečníků historie, dorazí do 
českých kin 8. září 2022. Uvede jej dis-
tribuční společnost Bioscop.

Zdroj: Jana Šafářova, Bioscop

P O Z V Á N K A  D O  K I N A

JAN ŽIŽKA KONEČNĚ
 DORAZÍ DO KIN

Hádkovi
ČR – 2022               
Režie: Vojtěch Moravec
Scénář: Vojtěch Moravec, Sandra Nováková
Hrají: Hynek Čermák, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Jitka Čvančarová, Sandra Nováková, 

Když se pohádat, tak s vlastníma 
Komedie režiséra Vojtěcha Moravce o rodině, která se pořád hádá. Ať dělají Hádkovi,  
co mohou, nikdy se na ničem neshodnou a každý z nich si nakonec myslí to svoje. Ve vzdu-
chu teď navíc visí rozepře o dědictví po dědovi a o jeho posledním přání vyjet se všemi 
k moři. 
Když se sejde rodina, je to vždycky radost. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě 
svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře. Bráchové jsou 
každý úplně jiný, ale mají se svým způsobem rádi. Zato jejich manželky se nemohou 
vystát a vzájemné pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí života. Společně se musí 
domluvit na dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí i táta obou bratrů s důleži-
tou novinkou. Dědeček se cítí dobře a chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho jednou 
v životě viděl. Mají se tedy o čem bavit, ale naráží na jeden neřešitelný problém. 
Nikdy se neshodnou a pokaždé skončí tím, že se pohádají. Jmenují se Hádkovi. 

„Postavy se navzájem milují a současně se nemohou vystát. Diváci budou mít 
chuť většinu postav uškrtit a některé hned potom obejmout,“ plánuje režisér 
Vojtěch Moravec. „Především by ale Hádkovi měli diváky v kinech pobavit,“ 
dodává. 

Ondřej Kulhánek
ředitel filmové distribuce BONTONFILM a.s.
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Z A J Í M A V O S T I

Největší muzeum trikových iluzí v Praze je úžasné 
místo pro děti a dospělé, kde nebudete věřit 

vlastním očím! Svým provedením je zcela originální 
a odlišné od všeho, co bylo dosud nejen v České 

republice k vidění. Nejzábavně-
jší muzeum v Praze 

najdete ve Vodič- 
kově ulici u Vác- 
lavského náměstí.
Těšit se můžete 
na více jak 150 
interaktivních a 
hlavně zábav- 
ných exponátů,“  
říká Pavel Kožíšek.
 „Je to opravdu 

neskutečné zají- 
mavá, originální 

a hlavně zábavná 
expozice. Dýchne zde  

na vás kouzlo starých 
časů a dozvíte se zajímavá tajem-

ství optických iluzí. Cítíte se zde jako v pohád-
kovém světě, kde je možné opravdu všechno“, 
užíval si expozici herec Václav Vydra.

Písničkář Ivo Jahelka si vyzkoušel lavici kata 
Mydláře. „Je to vtipná iluze, kdy máte rozpůlené 
tělo, takže to vypadá, že vám někdo uřízl nohy. 

Více na www.muzeumfantastickychiluzi.cz

Do srdcí několika generací diváků se Alena Vránová 
zapsala především jako Krasomila z pohádky 

Pyšná princezna. Její filmová, televizní a rozhlasová 
kariéra je však mnohem bohatší. Ostatně už samotný 
název knihy volně odkazuje k filmu natočenému po-
dle prózy Haliny Pawlowské, v němž skvěle ztvárnila 
maminku hlavní hrdinky Olgy. V úvodním rozhovoru 
Alena Vránová s pověstným sarkasmem rekapituluje 
svůj život, práci a názory. Následuje pestrá mozaika 

vzpomínek, pozdravů a poklon pětapadesáti jejích 
přátel a kolegů, jsou mezi nimi například Zlata Ada-
movská, Tereza Brodská, Tatiana Dyková, Dagmar 
Havlová, Jan Hřebejk, Ivana Chýlková, Viktor Preiss, 
Karel Smyczek, Milan Šteindler, Zdeněk Troška, Mar-
ta Vančurová… Závěrečnou část knihy tvoří stručný 
přehled nejvýznamnějších divadelních, filmových, 
televizních a rozhlasových rolí této nezaměnitelné 
herečky.

KNIŽNÍ TIP: ALENA VRÁNOVÁ… 
A DÍKY ZA VŠECHNA TA MOJE NOVÁ RÁNA!

U KOŽÍŠKA VYSTŘELILI VYDRU

Vychází literární dárek k devadesátinám legendární herečky 
s bilančním rozhovorem i osobními vzkazy od 55 gratulantů

Alena Vránová, jedna z nejvýraznějších hereckých osobností českého divadla i filmu, 
v červenci oslavila 90. let. Nakladatelství Galén, coby nevšední dárek k jubileu, vy-
dává knihu Alena Vránová… A díky za všechna ta moje nová rána! Autorem poutavé 
biografie, na jejímž vzniku oslavenkyně spolupracovala, je Jakub Horváth.
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Je kontroverzní, lehce excentrická, 
přesto talentovaná a dnes už 

uznávaná. Taková je asi nejmladší 
česká známá módní návrhářka Deb-
bie Brown. Karlovarská rodačka 
svou novou kolekci představila na 
módní přehlídce v rámci konání 
59. ročníku Mezinárodního film-
ového festivalu a bylo se na co 
dívat.
 Její nová přehlídka nesla 
název FACE OFF, kdy se 
návštěvníci měli možnost 
seznámit s mnoha tváří 
značky, včetně sa-
motné návrhářky. 
Na přehlídkovém 
mole i mimo něj 
jsme mohli vidět 
spousty VIP mod-
elů, které si show 
náramně užili, 
jako byli třeba 
Milan Perout-

DEBBIE BROWN
REBELKA, CO OBLÉKÁ CELEBRITY!

ka, Radim Flender, Šár-
ka Vaňková, Peter Pecha, 
Kateřina Pechová, Michae-
la Nosková nebo Zuzana 
Gamboa.

Přehlídky se zúčastnila 
i Iva Kubelková se svými dcerami. Ona jako 
divák a dcery jako modelky. 

Na svou novou lásku, dceru Ivy Kubelkové 
Natálii Jiráskovou se přišel podívat i 

Adam Mišík. Tito dva tvoří již nějakou 
dobu nový pár českého showbyznysu. 
Ještě nesmíme zapomenout na dalšího 

výrazného návštěvníka přehlídky, Gabi 
Jiráčkovou, alias českou Barbie. Ta 
měla na sobě krásné šaty zlatavé barvy. 
Samozřejmě od Debbie. Ta ji oblékla i 
do nového klipu, který Barbie natáčela 
v Karlových Varech v rámci festivalu. 
Další výraznou osobností která navštívi-

la přehlídku byla i Nela Slováková 
v šatech , které nešly přehlédnout. 
Opět z dílny návrhářky.

„Bylo to takové trochu rebelské. 
Jsem rebel, všichni kolem té 
značky jsme rebelové. Musím 
dělat to, co mě baví, jinak by 
to byla konfekce, a to by neby-
lo ono, to bych nebyla já,” říká 
Debbie Brown, jejíž odvážné 
modely oblékají nejenom ženy, 
ale i muži.
„Já jsem si to užil a jsem rád, že 
jsem se po Varech mohl během 
festivalu projít v jejím modelu. 

Bavilo mě to, ostatně jako všechno zajímavé a krea- 
tivní. Je to výzva,“ dodal zpěvák a herec Milan  
Peroutka.
Debbie Brown už nyní chystá další módní akci.  
Na podzim 6. října v Praze a 10. prosince ve Špin-
dlerově Mlýně, bude mít další přehlídku pod náz-
vem Marie Antoaneta.

Foto: Jaroslav Hauer

M Ó D A
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Gabi Jiráčková - Barbie

Natálie Jirásková

Karolína Jirasková
Milan Peroutka

Sámer Issa

Debbie Brown

Nela Slováková
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Možná to bude zrovna jejich večer, 
který jim naprosto změní život.  

Přihlášení amatérští zápasníci jsou 
nažhaveni na pořádný fight, kde ze sebe  
vyždímají to nejlepší, což je může vystřelit 
do výšin. Třetí ročník turnaje v rámci pro-
jektu IAF Streetfighter je zase zpátky 
v garážích v OC Šestka, kde před dvěma 
lety nabídl naprosto famózní atmosféru. 
„Když jsme poprvé dva roky zpátky 
oznámili výzvu, že hledáme fightery do 
našeho turnaje, nevěřili jsme, kolik nám 
přišlo přihlášek. Podařilo se nám nabíd-
nout něco, co tady dosud chybělo – turnaj 
pro amatérské MMA bojovníky, kteří měli 
natrénováno, ale scházela jim příležitost 

tických garážích. Bojovat 
se bude v klecích. Ty jsou 
pro bojovníky bezpečně-
jší a zároveň budí drsně-
jší a realističtější dojem 
než na žíněnce. Přeci jen 
jde o MMA a ne pouliční 
rvačku. 
„V pořadí již třetí ročník 
navazuje na loňské Štěr- 
boholy, letos se ale 
vracíme do garáží v OC 
Šestka. Vybrané prostory 
jsou příjemně vzdušné, 
zázemí pro fightery velkorysé a dopra-
va i pro mimopražské komfortní. Navíc 
nálada garáží je naprosto geniální 
pro vytvoření atmosféry, kdy jde nejen 
obrazně řečeno o přežití,“ dodává Petr 
Ondruš.
Spolupráci s projektem IAF Streetfight-
er si chválí také v Obchodním centru 
Šestka.
„Těší nás, že se k nám tato jedinečná akce 
svého druhu vrátila. Rádi poskytujeme 
prostor stále více oblíbenému MMA, a na- 
víc s obrovským bonusem - podporujeme 
začínající sportovce na jejich startu. 
Věříme, že každý si zaslouží šanci stát 
se úspěšným. V tom vidíme trochu parale-
lu s naším Obchodním centrem – Šestka 
má čtyři roky nového majitele a podaři-
lo se jí ujít obrovský kus cesty. Je tady 
pro všechny nejen s obchody a služba-
mi, ale také s rozmanitou zábavou od 
umění - Sky Gallery Šestka - až po sport 
s unikátně vybaveným fitcentrem Gymsto-
ry s největší vnitřní překážkovou dráhou 
v ČR a také nově otevře-
nou kryokomorou, terapií 
mrazem, která pomáhá 
s regenerací a podporuje 
imunitu,“ vysvětluje Lenka 
Šátková, marketing man-
ager OC Šestka.
Lákadlem mohou být 
také účast Makhmu-
da Muradova, Davida 
Kozmy, Petra Knížete 
nebo Martiny Jindrové. 
Navíc letos do garáží 
OC Šestka zavítají  

i účastníci nově natáčené reality 
show I AM FIGHTER a další hvězdy 
českého MMA. Bojovat se bude ve více 
váhových kategorií a nebudou chybět 
ani ženská klání. 

Bitvy proběhnou v tyto pátky - 
26. srpna, 2. září a 9. září - vždy 
od 20:00 v garážích OC Šestka 
u Letiště Václava Havla. Přenosy 
bude vysílat O2 TV Sport. Vstu-
penky můžete zakoupit přes Tick-
etportal. 

Pořadatel turnaje - IAF - je česká MMA  
organizace založená v roce 2019  
v Praze. Její hlavní náplní je pořádání  tur-
najů bojových sportů v Česku a na Slov-
ensku, realizace Fight campů a zdokon-
alování bojovníků jak už pohybově, tak  
i mentálně. Zakladatelem organizace IAF 
je Petr Píno Ondruš.

StreetFighter se vrací do garáží Obchodního 
centra Šestka, tentokrát v klecích
Česká MMA organizace I Am Fighter ohlašuje třídílný seriál 

MMA zápasů v garážích. Proběhne tři pátky po sobě na 

přelomu srpna a září v garážích Obchodního centra Šest-

ka v Ruzyni. Mezi houževnatými bojovníky uvidíte nejenom 

české a slovenské amatérské naděje, ale taky známé tváře, 

jakými jsou Makhmud Muradov, David Kozma, Petr Kníže 

nebo Martina Jindrová. Startuje se 26. srpna ve 20:00.

se ukázat. Tyto sportovce se snažíme co 
nejvíce podporovat, protože to u nás 
zrovna nemají jednoduché,“ prozrazuje 
Petr Ondruš, spoluorganizátor projektu 
IAF Streetfighter.
To, že si mladé naděje váží účasti na 
akci, dokazují jejich výkony. Pamět-
níkům se určitě vybaví geniálně brutál-
ní K.O. v režii sedmnáctiletého Mária 
Brezovského hned na prvním turnaji v 
roce 2019. Organizátoři věří, že většina 
nejlepších českých a slovenských ama- 
térů jsou šikovnější fighteři než polovina 
našich profesionálů. 
Aby byla atmosféra co nejpůsobivější, 
zápasy proběhnou v potemněle naturalis-

PROFESIONÁLNÍ REALITNÍ SLUŽBY • Byty, domy, pozemky, developerské projekty, neveřejné nabídky..

BYDLENÍ PRO VAŠI RODINU

Nučice u Rudné, Praha západ
   10 min. Metro Zličín Praha

Nová Ves
20 min. Metro Letňany Praha

Kleneč, okres Litoměřice
25 min. Metro Letňany Praha

Úhonice, Praha-západ
10 min. Metro Zličín Praha

Marián Hancko- realitní makléř
 Telefon: +420 608 477 460

E-mail: hancko@reality-proradost.cz
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Rady a doporučení přední české nutriční terapeutky Jany Kolru- 
sové s vlastní praxí pro EUC klinika Přelouč pro zdravý životní  
styl, diabetiky, aktivní sportovce, obézní děti, externí lektor  
a kouč pro výuku dětí ZŠ, MŠ. Přednáškový lektor pro VŠ i širo- 
kou veřejnost, pravidelně připívá svými vlastními články do no-
vin i časopisů. Od roku 2017 výrobce kofeinové i bezkofeinové 
kávy z praženého kořene Smetánky lékařské, pražení provádíme 
speciální metodou Fluid bled- šetrná k životnímu prostředí i samot-
né surovině, výroba speciálních bylinkových směsi na podporu 
organismu při onemocnění i pro prevenci organismu. 
Zdravá výživa a duševní hygiena mě začala zajímat po studiu 
na střední škole.
Původní profesí jsem manažer a školitel. Ráda předávám lidem 
dobré rady, zkušenosti a podávám pomocnou ruku. Pro člověka 
je důležité nezůstat na problém sám. Je úžasné sledovat klien-
ty, kteří začínají věřit sami sobě, mají radost ze života a nebo 
mizí jejich zdravotní problémy. Toto je pro mě největší odměnou  
za moji práci.
Předávám své zkušenosti, vědomosti, nadšení a chuť učit veřejnost 
zásadám zdravého stravování.
Moje motto: „Zdravý život- šťastný život“

Vzdělání
•  Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická,  

obor Klinická biologie a biochemie
• SZŠ Diplomovaný nutriční terapeut
• Aktivní člen Společnosti pro výživu
• Školitel pro začínající podnikatele Podnikni to
• SPŠ potravinářské technologie Bzenec
• Specialista na certifikační systémy BRC, SLP a SVP
• Akademie Světa zdraví
•  Asociace výživových poradců: Výživa při diabetu  

(1,2. typu) a prediabetu
• Institut zdravého životního stylu: Sportovní výživa, trénink

Přední česká nutriční terapeutka s vlastní praxí pro EUC klinika 
Přelouč pro zdravý životní styl, diabetiky, aktivní sportovce, obézní 
děti, externí lektor a kouč pro výuku dětí ZŠ, MŠ. Přednáškový lek-
tor pro VŠ i širokou veřejnost, pravidelně připívá svými vlastními 
články do novin i časopisů. Od roku 2017 výrobce kofeinové 
i bezkofeinové kávy z praženého kořene Smetánky lékařské, 
pražení provádíme speciální metodou Fluid bled- šetrná k život-
nímu prostředí i samotné surovině, výroba speciálních bylinkových 
směsi na podporu organismu při onemocnění i pro prevenci  
organismu.

Tajemstvím na skvělou postavu je káva z kořene 
Smetánky lékařské
Pampeliška je právem nazývaná královnou českých luk, polí 
a zahrad. A to nejen díky jejímu krásnému žlutě zářícímu 
vzhledu, ale pozitivnímu účinku na hubnutí. Pravidelné pití  
1-2 šálky denně pomáhají při hubnutí, pro vysoký obsah 
inulinu v kořenu Smetánky lékařské - pampelišky působí  
na správnou funkci střev a podporuje tím i imunitní systém.

A to vše v jedné nejvíce rostoucí české bylince.
Hubnoucí káva z praženého kořene Smetánky lékařské je  
ve variantách bezkofeinové i klasické pro milovníky pražené zrn-
kové kávy. Příprava je velmi jednoduchá a praktická. Bezkofei-

nová varianta je vhodnou náhradou obilných káv s hubnoucím 
účinkem. Tato kávovina si získává stále větší oblibu u široké 
veřejnosti. V roce 2018 získala ocenění Regionální potravina. 
Pražení probíhá za speciálních podmínek a technologie, která je 
šetrná jak k životnímu prostředí, tak i surovině samotné. V roce 
2017 bylo SZÚ v Praze vydáno potvrzení o bezpečné potravině, 
která při pražení neobsahuje žádné škodlivé látky.
Milovníci kávy a příznivci účinků kofeinu pro organismus 
vyrábíme i PAMPELIŠKOVOU kávu, která je kombinací naší 
velmi kvalitní brazilské kávy s přídavkem mletého praženého 
kořene Smetánky lékařské. Tato káva obsahuje kofein i bez-
kofeinovou složku. Při jejím ochutnávání je chuť výraznější  
po kávě s nádechem příjemné zemité hořké chuti po pampe- 
liškách. Tato káva je vhodná pro plnění našich opakovaně 
použitelných kapslí pro kávové systémy Nespresso a DolceGus-
to:).
Naše pampelišková rodina se velmi rychle rozrůstá a ne-
zapomínáme ani na čajomilce pro které máme připravené  
i vlastní receptury bylinkových čajů z listů Smetánky lékařsky  
a dalšími zdraví prospěšnými bylinkami či sušeným ovocem.
Výrobky lze objednat na internetových stránkách 
www.fitforlive.cz/výrobky. 

Příběh klienta z vlastní poradenské praxe
Naše poradna funguje ve spolupráci s EUC klinikou v Přelouči 
k osobním konzultacím, ale i jako online poradna. Přicházejí 
klienti pro hubnutí, zlepšení zdravotního stavu, zvýšení fyzické 
kondice atd..
Dnes Vám představím klienta pana Jaroslava Khýna z Pře- 
louče, který docházel do poradny na EUC klinika v Přelouči. 
Díky své váze 240 kg chodil pouze o berlích, trápil ho 
vysoký krevní tlak, diabetes 2.typu, vysoký cholesterol. 
Po úpravě jídelníčku a přidání pravidelnému pití pampeliškové 
kávoviny se podařilo rozhýbat metabolismus ke zhub- 
nutí a zlepšení hodnota glykémie i glykovaného hemoglo-
binu a to během 6 měsíců 24 kg. Ve spolupráci pokračuje  
a věřím, že dosáhneme ještě většího zhubnutí.

V dalším online čísle Pražského zpravodaje se můžete 
těšit na letní hubnoucí inspirující jídelníček a recepty.

Získaná ocenění našich výrobků
Naše výrobky si získávají velký zájem nejen mezi zákazníky,  
ale i mezi odborníky. 
2017 Ocenění Regionální potravina
2018  MSL Pardubického kraje – detoxikační čaj  

Dandeliom Tea
2018 Objev roku firma Fit, zdraví, výživa
2018  Ocenění česká chuťovka-bezkofeinová káva 

z praženého kořene Smetánky lékařské
2019  Ocenění česká chuťovka – pražená káva Brazílie, 

Dandelionky – luxusní pralinky plněné kořenem Smetánky 
lékařské

2019  MLS Pardubického kraje – bylinkový čaj ranní úsvit
2020  Ocenění Marketér roku za projekt První pampelišková 

kavárna v Česku

Jak si udržet postavu nejen na léto do plavek.
Tajemstvím na skvělou postavu je káva z kořene pampelišek.
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Jana Kolrusová
majitelka Dandelion 
a Fit,zdraví,výživa

přední česká nutriční terapeutka

Kontakt:
Jana Kolrusová
majitelka Dandelion 
a Fit,zdraví,výživa®

EUC klinika a.s., Libušina 203,  
535 01 Přelouč

Fit, zdraví,výživa®

Pernštýnská 141,  
533 41 Lázně Bohdaneč

j.kolrusova@seznam.cz
www.fitforliveczPo 6 měsících hubnutí o 24 kg méně

Před hubnutím
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Vítězem sedmého ročníku v kategorii Fran-
chisa roku se stal po absolvování osob-

ní obhajoby před porotci soutěže franchisový 
koncept DoDo. 
„Náš franšízový program DODO Partner jsme spouště-
li před rokem a půl, a to primárně s cílem zefektivnit 
expanzi a připravit firmu na další udržitelný růst se 
zachováním maximální kvality služeb Ačkoli jsme s pro-
gramem měli velké ambice, výsledky dalece předčily 
očekávání. Franšíza má skvělý ohlas mezi franšízovými 
partnery i kurýry a pozitivní výsledky se jasně odráže-
jí i v číslech, která ukazují znatelné nárůsty efektivity  
i pokles nehodovosti. Ocenění odborné veřejnosti, navíc 
v ostré konkurenci, je pro nás skvělým bonusem, který 
dále potvrzuje, že jsme se vydali správnou cestou,“ po- 
pisuje COO DODO Group Martin Marek. 

2. místo soutěže Franchisa roku patří franch-
isovému konceptu OK Point 
Nejpodstatnější výhodou OK POINTu je unikátní kombi-
nace finančních a realitních služeb na jednom místě. To 
nikde jinde v tuzemsku zákazník, potažmo franšízant, 
v takovémto rozsahu nezíská. Franšízant OK POINTu 
a jeho tým pomáhají klientům efektivně zajistit peníze 
pro děti či na osobní rentu. Pomáhají také klientům s fi-
nancováním vlastního bydlení a s osobním i majetkovým 
zabezpečením při nepříznivých životních situacích. 
Zkrátka přinášejí klientům finanční pohodu a pomáhají 
dělat správná rozhodnutí na cestě k finanční nezávis-
losti. Součástí služby je zprostředkování produktů z 
široké nabídky většiny finančních institucí. Klient odchází  
s komplexním portfoliem produktů či služeb a s výhledem 
na celoživotní servis. 

Společnost RE/MAX získala Cenu veřejnosti  
v prestižní soutěži Franchisa roku
Společnost RE/MAX již druhým rokem zabodovala  
v soutěži České asociace franchisingu (ČAF), tentokrát 
v kategorii Franchisa roku – Cena veřejnosti. Letošní 
vítězství navazuje na úspěch z minulého roku, kdy se 
společnost stala Franchisou roku. Cena veřejnosti je 
přitom mimořádným oceněním, kdy o kvalitě a oblíbeno-
sti značky rozhodují spokojení klienti. 

Správní rada České asociace franchisingu udělila Cenu 
za podporu a rozvoj franchisingu. Cenu obdrží 
vždy ten, kdo se významně zasloužil o přínos v oblasti 
franchisingu pro odbornou i laickou veřejnost. Držitelem 
této ceny v letošním ročníku se stal Jiří Lošťák. 
„Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu mě ne-
jen překvapila, ale také povzbudila pro moji další prá-
ci. Jsem poctěn zařadit se mezi laureáty a cítím velký 
závazek do budoucna. Přinejmenším stejným dílem patří 
cena také mojí manželce, se kterou naši poradenskou 

kancelář mnoho let vedeme. Je to především ona, kdo 
dbá na dodržování termínu i ostatních podmínek, které 
jsme si s našimi klienty dohodli, zatímco já pracuji na 
vizi klienta, a společně dotáhneme projekty až do jejich 
zdárného konce.  Pracujeme výhradně na projektech, 
kterým věříme a s lidmi, se kterými si rozumíme. Chce-li 
kdokoli budovat franchisový koncept, jsme připraveni mu 
být průvodcem a rádcem od myšlenky až po mezinárod-
ní expanzi.  Zkušenosti předávám dále také studentům 
Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava, kde je franchising 
součástí předmětu Obchodní strategie. Dalším projek-
tem na rozvoj povědomí o franchisingu a jeho využití je 
Škola franchisingu pro podnikatele, kde poodhalujeme 
všechna tajemství budování franchisových sítí. Mezi 
naše nejúspěšnější klienty můžeme zažadit např. BENU 
lékárny, prodejny čaje a kávy OXALIS, motýlí domy PAPI-
LONIA, služby BOZP a PO pod značkou EXTÉRIA MAR-
KET, prodejny dveří a zárubní SOLODOOR, obchod-
níky s drahými kovy, diamanty a mincemi TrustWorthy  
a další,“ zdůraznil  a poděkoval Jiří Lošťák.

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU VYHLÁSILA 
VÝSLEDKY SOUTĚŽE FRANCHISA ROKU

novÁ 

ADRESA

www.galerieocelovychfigurin.cz

GALERIE

OCELOVÝCH

FIGURÍN

nové
figuríny

Franchisou roku se v letošním 7. ročníku stal franchisový 
koncept DoDo. Cenu veřejnosti získal franchisový 
koncept RE/MAX. 

O soutěži Franchisa roku
Hlavním cílem soutěže Franchisa roku je popularizace franchisového způsobu 
podnikání. Soutěž chce cíleně udělit ocenění těm konceptům, které představu-
jí kvalitu na trhu, mají dobré výsledky a dodržují pravidla Evropského kodexu 
etiky franchisingu. Organizátorem soutěže je nezisková profesní organizace 
Česká asociace franchisingu (ČAF), která na národní úrovni sdružuje poskyto-
vatele franchisingu a jeho odborníky.

Organizátorem soutěže je nezisková profesní organizace Česká asociace fran-
chisingu, která na národní úrovni sdružuje poskytovatele franchisingu a jeho 
odborníky.

Festival pro všechny, kteří to vidí #ProsteJinak

www.festivalevolution.cz

16. - 18. 9. 2022
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA HOLEŠOVICE

ŽIJU #PROSTEJINAK

PROTOŽE VÍM, JAK DŮLEŽITÉ 

JE NA SOBĚ STÁLE PRACOVAT,
Jáchym, evolucionář  

a náš pravidelný návštěvník



22P R A Ž S K Ý  M A G A Z I N  2 0 2 2  >  W W W . P R A Z S K Y - M A G A Z I N . C Z P R A Ž S K Ý  M A G A Z I N  2 0 2 2  >  W W W . P R A Z S K Y - M A G A Z I N . C Z

Jestliže ve světě automobilů patří k nejluxusnějším 
značkám Rolls Royce či Mercedes, ve světě koní 

platí, že stejně vysoce ceněni jsou arabští koně. Jejich 
chov začal v Arábii již před čtrnácti staletími a původ 
všech dnešních arabských koní se odvozuje od pěti 
legendárních Prorokových klisen. Čím jsou však tak vý-
jimeční, že i dnes se jejich ceny šplhají do miliónů EUR 
a proč mají stále větší okruh obdivovatelů a chovatelů?
Už stavba jejich těla je výjimečná - jsou to koně drobně-
jší, štíhlí, s nádhernou hlavou, která má tzv. štičí profil 
a výrazné oči dokážou člověku nahlédnout až na dno 
duše. S líbivým exteriérem se však pojí i nesmírně elegant-
ní pohyb, arabský kůň v klusu doslova plave s doširoka 
rozevřenými nozdrami a rozevlátou hedvábnou hřívou. 
Díky tvrdému pouštnímu šlechtění jsou tito koně velice 
skromní, ale zároveň vytrvalí a oddaní svému pánovi. 
Ne nadarmo se říká, že arab si vybírá svého člověka  
a nikoli člověk araba! 
Z Arabského poloostrova se toto plemeno dostalo do Ev-
ropy v době křižáckých válek a za maurských expanzí. 
Jeho kráse podlehli nejen mnozí králové i šlechtici, ale 
třeba i Napoleon Bonaparte, který se všech bitev účast-

Na klusácké dostihové koně čeká v nejbližším 
období vrchol celé sezóny, a tím je rozhodně 

Derby hlavního města Prahy. Hlavní město Praha 
poskytlo letos klusáckým dostihů finanční podporu 
zásadního významu pro to, aby se na Dostihovém 
závodišti v Praze 5 – Velké Chuchli mohly klusácké 
dostihy konat. Na konci července v sobotu 23.7. 
bude sobotnímu dostihovému dni vévodit nově 
založený dostih vyhrazený pro koně českého cho- 
vu, vzniklý z iniciativy dlouholetého klusáckého 
majitele a chovatele JUDr.Milana Šímy. Klasický 
čtyřletý ročník klusáckých koní poté absolvuje nej- 
prve v neděli 14.8. kvalifikační rozjížďku Derby  
a pak - tradičně o první zářijové sobotě, tedy 

3.září - finále derby o peněžitou cenu 300.000 Kč, 
letos je to již 30.ročník tohoto nejvýznamnějšího 
dostihu celé sezóny a očekáváme v něm účast rak-
ouského trenéra Huberta Brandstättera, který má 
platně přihlášených dokonce 5 koní. V tento slav-
nostní den budou na programu další významné 
ročníkové dostihy dvouletých a tříletých koní – Cena 
Labirinta a Velká cena tříletých, na naše nejlepší 
starší klusáky čeká dostih Zlatého okruhu 2022 
- dvourozjížďková Středoevropská cena, a ko- 
nat se bude také náš největší dostih vyhrazený 
francouzským klusákům o 120.000 Kč, na který 
významně přispívá vrcholná francouzská klusácká 
autorita LeTrot v Paříži. Při každém dostihovém dni 

bude mít svůj dostih také nás věrný mediální part-
ner Pražský magazín. 
  Začátek klusáckých dostihů je obvykle ve 14 h,  
aktuální informace naleznete vždy před dostihovým 
dnem na www.czetra.cz. Samozřejmostí je vstup 
na dostihy zdarma a možnost online sázek 
na všechny dostihy u sázkové kanceláře 
Tipsport. Kvalitní online stream nám 
zajišťuje EquiTV. Návštěvníkům i účast-
níkům bude vždy k dispozici 
nově zrekonstruovaná restau-
race v 1.patře tribuny.

(hp)

nil pouze v sedle bílého ara-
ba - tím posledním byl v bitvě 
u Watterloo Marengo, který 
svého pána přežil o mnoho 
let. Totéž plemeno stálo u zro-
du anglického plnokrevníka a 
používalo se k zušlechtění mno-
ha současných moderních ple-
men. 
Dnes se těší ještě většímu zájmu 
odborné i laické veřejnosti, sportovně 
založení majitelé s ním soutěží ve vy-
trvalostních jízdách zvaných endurance, 
jiná chovatelská zařízení se soustředí na 
chov dostihových linií (ty najdeme zejména  
v polských hřebčínech) a další na tzv. show-
koně, čili na koně vysloveně šlechtěné a trénované 
pro výstavy (přehlídky krásy). 
Také v Česku máte možnost vidět esenci těchto nádherných 
koní a to v rámci dvoudenní výstavy, konané ve skokové 
aréně Pražské Chuchle o víkendu 20.-21.srpna 2022 
(denně od 09:30 hod.). V sobotu budou nejprve posu-
zováni koně českých chovatelů a majitelů v rámci národ-
ního šampionátu a odpoledne, společně s celou nedělí 
pak zaberou souboje o šampionské tituly koní z celé Ev-

ropy a 
blízkého 
a středního 
východu v mezinárodní 
soutěži Prague Intercup. Prahu pravi-
delně navštěvují koně z královských stájí či stájí šejků  
a vládců zemí Arabského poloostrova. Čeští návštěvníci 
tak mají jedinečnou možnost se pokochat jejich krásou 
a elegancí. Doprovodný program i občerstvení bude pro 
všechny návštěvníky v místě připraveno po celou dobu 
konání akce a navíc parkování i vstup je v místě zdar-
ma. Těšíme se na setkání s vámi všemi! ACHPAK ČR- 
Asociace chovatelů plnokrevných arabských koní, z.s.

Veškeré info naleznete na Facebook: 
Prague Intercup – International Arabian 
Horse Show, Instagram: @pragueintercup
Web: www.pragueintercup.cz

KRÁSA ARABSKÝCH KONÍ OPĚT V PRAZE

KLUSÁCI ZÁVODÍ NAPLNO I V LÉTĚ

S P O R T
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Pořádáte vůbec první turnaj koňského póla na písku  
v Praze – PROGRESUS PRAGUE BEACH POLO CUP 
2022. Proč na písku, nehraje se pólo na trávě?
Tradiční koňské pólo se hraje samozřejmě na trávě. Hřiště je 
velké 274 x 146 metrů, což je plocha více než 180 tenisových 
kurtů. Hrát na takovém hřišti je pro nás, hráče, ten nejlepší spor-
tovní zážitek. Bohužel, pro diváky už to tak atraktivní není. Pro 
ten správný divácký zážitek musí být kolem hřiště tribuny – ta-
kové hřiště v Česku zatím není – a diváci mají většinou dale-

kohledy. Přirovnání k tenisovému kurtu jsem zvolil záměrně, pro-
tože se pólo hraje míčkem, který je podobně veliký, jako tenisák. 
Pro mne jsou ale na prvním místě diváci a jejich zážitek, proto 
všechny turnaje TAXIS POLO nebo PRAGUE POLO pořádáme 
v takzvaných arénách. Je to regulérní forma hry koňského póla, 
má lehce odlišná pravidla od toho na velkém hřišti, ale pro 
diváka je to fantastický zážitek. Jako byste byli přímo součástí 
hry. Hraje se výrazným nafukovacím míčem, koně tryskají přímo 
kolem vás, cítíte dusot koní při útoku. Je to opravdu dechberoucí.

Pólo se hraje na třech různých 
površích: tráva, písek – beach 
polo – a sníh (ale fakticky je 
to led) – snow polo. Pólo na 
písku je pro diváky nesmírně 
atraktivní. Kontrast bílého pí-
sku, koní a barevných hráčských 
dresů je unikátní, protože větši-
na jezdeckých sportů se jezdí 
v tmavých sakách. V Praze nebyla 
dostatečně velká písečná plocha, kde 
by se beach polo dalo zahrát. Až paní 
Marie Vítková na dostihovém závodišti 
vybudovala profesionální arénu na parkury.  
A právě v takové aréně se uskuteční náš turnaj.
 Turnaj se koná v nejprestižnějším jezdeckém areálu 
v Česku – Chuchle Arena Praha, a to od pátku 12. srp-
na do neděle 14. srpna 2022. 
Hráči k nám dorazí z mnoha evropských zemí – Německa, 
Anglie, Polska, Maďarska a Slovenska. Český tým postaví 
klub, ve kterém již dvanáctým rokem hraji – Aviator Polo Club. 
Vzhledem k tomu, že pólo – jako jeden z mála sportů na 
světě – je smíšeným sportem, kde se nerozlišuje mezi hráčkami  
a hráči, budeme mít i čistě dámský tým, který bude reprezento-
vat slovenský klub Danube Polo Club.

V povědomí lidí je, že vrcholem koňských sportů jsou 
dostihy nebo parkury. Jak je to s pólem?
Je to naprostá pravda. Dostihy mají u nás obrovskou tradici 
– Velká pardubická je nejstarším dostihem v kontinentální Ev-
ropě. I parkury se u nás jezdí desítky let, ale proti pólu – které 
se hraje více než dva tisíce let – je to mladý sport, který se veřej- 
nosti představil v roce 1865 v Dublinu. Parkur obecně získal 
v posledních letech v Česku velkou popularitu především díky 
největšímu světovému šampionátu Global Champions Prague 
Playoffs, který se letos již počtvrté koná v O2 Areně.  
Ve světě ale koňským sportům jednoznačně kraluje pólo. Snad 
jeden příměr za všechny – parkurový jezdec má na turnaj jed-
noho, maximálně dva koně. Profesionální hráč koňského póla 
má na jeden vrcholný turnaj 20 a více koní.
Bohužel pólo nemá v Česku historickou tradici, proto se ho 
snažím dostat do podvědomí nejen milovníkům jezdeckých 
sportů, ale i firmám. Jedná se totiž o naprosto unikátní příležitost 
pro setkávání a prezentaci společnosti, značky nebo výrobků.
Ve Velké Británii je pólo součástí DNA královské rodiny, 
především rodu Windsor, kde pólo hrají nebo hráli princ Harry, 
princ William, princ Charles, a dokonce princ Philip nebo král 
Jiří VI. Velikým fanouškem póla je i královna Alžběta II. 
Fanouškem póla z oblasti businessu a showbusinessu je 
například Ralph Lauren, který okolo něho vystavěl ikonickou 
módní značku. Pólo podporují také osobnosti jako Elon Musk 
a Sir Richard Branson, milují ho Barbara McQueen (vdova 
po Steve McQueenovi), Sylvester Stallone, Tommy Lee Jones  
a mnoho dalších světově známých osobností a podnikatelů.
V současné době jsou nejlepšími hráči póla Argentinci. Nej- 
známějšími jmény jsou Adolfo Cambiaso, Facundo Pieres nebo 
můj oblíbený hráč Juan Martin Nero. Každý mezinárodní pólo 
turnaj je v dané zemi jedinečnou událostí, na které se vždy 

sejdou všichni, co ve světě businessu, politiky, showbusinessu  
a aristokracie něco znamenají.

Může popularitě koňských sportů mezi exkluzivním 
publikem pomoci například působení Anny Kellne- 
rové v parkuru?
Je to jako v každém sportu. Jakmile nějaká významná osob-
nost daný sport zaštítí, nebo ho ještě lépe i aktivně provozu-
je, danému sportu to neuvěřitelně pomůže. To se například 
stalo – jak zmiňujete – díky rodině Kellnerových s parkurovým 
skákáním. Nejen, že Anna Kellnerová je dnes již světově 
uznávaná parkurová jezdkyně, ale i to, že Praha bude letos 
hostit již čtvrtý světový šampionát Global Champions Prague 
Playoffs, tento jezdecký sport nesmírně zpopularizovalo.
Pevně věřím, že i pro koňské pólo se podaří získat významnou 
osobnost, která ho pomůže zpopularizovat a v tom nejlepším 
případě ho začne i hrát.

Jan Průcha
Prague Polo
Česká asociace hráčů koňského póla
Viceprezident
jan.prucha@CzechPolo.cz 
www.CzechPolo.cz 
www.PraguePolo.cz 

PROGRESUS PRAGUE BEACH POLO MASTERS CUP 2022

KOŇSKÉ PÓLO 
JE PRO NETWORKING NOVÝ GOLF

Koňské pólo je nový golf, říká Jan Průcha, 
který již dvanáctým rokem tento exklu-
zivní sport v  Česku rozvíjí. Na mysli má 
zakladatel a viceprezident České asociace 
hráčů koňského póla především unikát-
ní příležitost pro business networking  
a prezentaci produktů nebo značky. Přes-
vědčit se o tom mohou zájemci už v srpnu, 
kdy v pražské Chuchli proběhne
–  PROGRESUS PRAGUE BEACH  

POLO CUP 2022.


