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Seriál Lidé odvedle

Číslo týdne

170
Okolo 170 návštěvníků zaví-
talo ve středu večer do valaš-
skomeziříčské hvězdárny na
Meziříčskou noc padajících
hvězd. Středem pozornosti
bylmeteorický roj Perseid.

Vyzkoušeli byste tandemový seskok či let balonem?
Rozhodně nejsou pro každého 
a i odvážné jedince mnohdy 
stojí velkou dávku odhodlání. 
Přesto se však adrenalinové 
atrakce těší velké oblibě v Čes-
ku i v zahraničí. Léto je ideální 
dobou na vyzkoušení některé 
z nich. Ceny se obvykle pohy-
bují v řádech tisíců.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ AKTIVITY
Tandemový seskok padákem

Druh parašutismu, při kterém 
je pasažér (nováček) připou-
taný postrojem ke zkušenému 
parašutistovi, jemuž se také říká 
tandem-pilot. Ten řídí celý průběh 
seskoku.

Paragliding

Patří mezi letecké sporty. K plach-
tění vzduchem se používá paragli-
dingové křídlo - padákový kluzák. 
Startuje se z kopce rozběhem, 
nebo z roviny pomocí vlečného 
zařízení. K vyzkoušení je pro veřej-
nost rovněž s instruktorem.

Bungee jumping

Adrenalinová aktivita, při které 
je člověk přivázaný za kotníky na 
elastické lano a skáče dolů z velké 
výšky. Pochází z Nového Zélandu 
a do České republiky se dostal 
v roce 1993.

Let balonem

Patří mezi nejklidnější zážitkové 
aktivity. Obvyklá výška letu je 500–
700 metrů, ale i nad 1000 metrů 
nad zemí. Za hodinu se v průměru 
nalétá 10–15 kilometrů.

NOVINKY
Flyboarding 
Flyboard je vznášecí přístroj pro 
jednu osobu, který funguje na bázi 
cirkulace vody. Hadice je zapojená 
za turbínu vodního skútru, která 
do ní vhání obrovské množství 
vody, a ta vás následně svou silou 
vznese až do výšky 9 metrů. Létání 
na 	 yboardu je oproti jiným vodním 
sportům poměrně jednoduché 
a může si ho tak vyzkoušet každý.

Flyride 
Adrenalinová jízda na létacím skút-
ru poháněným vodním proudem. 
Tato aktivita je vhodná pro dospělé 
a děti již od 6 let díky systému 
snadného řízení. 

Beskydská Tarzanie: největší
lanový park v republice
Beskydy – Jak se zbavit
strachu z výšek? Jít na
nejtěžší černou lanovou
trasu ve výšce čtrnácti
metrů. Tak zní jeden
ze vzkazů, které za-
nechali návštěv-
níci na webu
beskydského
parku Tarzanie.
Největší horský
lanový park
v republice se
nachází v Troja-
novicích pod dolní
stanicí lanovky na
Pustevny.
Na více než osmi tisí-

cích čtverečníchmetrech
je promilovníky adre-
nalinových zážitků při-
praveno několik tras
různé obtížnosti. Nej-
těžší černá je určená
zdatným a odvážným

lezcům, kteří dokáží pře-
konat 35 náročných pře-
kážek. „Některé překážky
vyžadují dostatečnou
dávku odvahy
amnohé i znač-
nou fyzickou sílu
a obratnost,“
říkají provozo-
vatelé parku.
Pro ty nej-

odvážnější je
zde power fan
– nová atrakce,
první v ČR. Jedná

se o skok z výšky
třinácti metrů. Dvě tře-
tiny letu jsou téměř vol-
ným pádem, v závěru je
skok účinně ztlumen
speciálním systémem.
Člověk při pádu zažívá
vzrušení a záplavu adre-
nalinu. (mib)

Foto: archiv Parku Tarzanie

Procházky Za krásami
ValašskéhoMeziříčí

D oba koronavirová nás nutí přehodnocovat své
cestovní plány. Že je „všude dobře, doma nejlíp“

sice víme, ale stejně se dovolenkář asi nevyhne poci-
tu, že „doma“ už všechno zná. Ovšem při prohlídce
města s průvodcem se určitě objeví něco, co léta
unikalo jeho pozornosti. Ve ValašskémMeziříčí se na
takovou procházkumůžete vydat každou prázdni-
novou středu od 14 hodin.

Procházka začíná na
zámku Žerotínů,
v němž se otevřou
i dveře zámecké kaple.
Letos zde byly ukonče-
ny restaurátorské prá-
ce na freskové výzdo-
bě, jejímž autorem je
olomouckýmalíř Josef
Ignác Sadler. Návštěv-
níkům se naskytne je-
dinečná příležitost
prohlédnout si malbu
v celé její (dvoupatro-

vé) velikosti, a zhodnotit tak dílo barokníhomalíře,
který na rozdíl od většiny svýchmoravských kolegů
tvořil ve stylu římské akademizující malby.
Při procházce nelzeminoutmeziříčské náměstí,

které je už téměř tři desetiletí památkovou zónou.
Malebné fasády domů stojících na renesančních zá-
kladech pocházejí zpravidla z poslední třetiny
19. století, ale každý z nichmá bohatou historii. Další
kroky s průvodcem vedou kolem kostela, přes řeku
k památníku holocaustu.
Turistické informační centrum, které procházky

spolu s Muzeem regionu Valašsko připravilo, nově
nabízí i dvě večerní procházky: jejich cesta povede
k historické budověmeziříčské radnice, na níž na-
vzdory několika ničivým požárůmmůžeme i dnes
obdivovat detaily renesanční architektury.
Říká se, že pod radnicí vedly tajné chodby propo-

jující sousední domy. Co je na tom pravdy? Nejlepší
bude nedat na řeči a přesvědčit se na vlastní oči: do
sklepů budemožné nahlédnout v rámci procházky
Za krásami ValašskéhoMeziříčí ve středu 19. srpna
od 18 hodin.Kamila Valoušková, historička umění
Muzea regionu Valašsko

Zrekonstruovaný interiér
kostela Nejsvětější Trojice.

Foto: Muzeum regionu Valašsko

Peter Krupka: Mojí prioritou je zážitková restaurace
Rožnov pod Radhoštěm –
Peter Krupka pochází ze slo-
venskéhoměstaMichalovce.
V Rožnově pod Radhoštěm
působí patnáct let. Posled-
ních pětměsíců je ředitelem
Villy Rosenaw, která se za-
měřuje na vyšší gastronomii.
Koncem července prověřili
návštěvníci hotelu nabídku
delikates, které formou pěti-
chodovéhomenu nabízeli na
rožnovském Garden Food
Festivalu (GFF).
Pětatřicetiletý ambiciózní

muž gastronomií doslova ži-
je. „Mám za sebou dvě hote-
lové školy, učil jsem hotel-
nictví, ale teorie je jedna věc,
praxe druhá. Chtěl jsem se
vrátit zpátky do hotelu. Pri-

orita byla čtyřhvězdičkový
provoz, zážitková restaurace.
To tady ve Ville Rosenaw
všechno splňujeme. Chci dě-
lat vyšší gastronomii,“ říká
mladýmanažer.

PĚTICHODOVÉMENU
Společně s kolegy vytvořili
nový À la carte (z francouz-
štiny jídelní lístek – pozn. re-
dakce), na festival jídla pak
pětichodovémenu. „Chceme
zvednout laťku výše, jsou tu
jídla, která se na Valašsku
nedělají. Záleží nám na kva-
litních surovinách. Vybíráme
si od koho a co si objednáme.
Snažíme se držet nadstan-
dard a dělat si věci po svém.
I značky nápojůmáme jiné,

používáme netradiční desti-
láty. Nabízíme domácí limo-
nády, například kaktusovou
s aloe vera. Nebomeruňkový
sirup s jasmínem. Nechceme
mít stejnou nabídku, jakou
mají ve většině restaurací,“
vysvětluje dále.
Lístek je sestavený tak, aby

se tam našel každý. „Máme
bezlepkové jídlo nebo jídlo
přímo pro vegetariány. Výběr
zmasa telecího, vepřového,
kuřecího – nabízímemaso
z kukuřičného kuřete supre-
me. To je kuře, které je pa-
desát procent života odcho-
vané jen na kukuřici. Má
lehce nažloutlou barvu. Také
je vmenu telecí hřebínek
s kostí. Tato úprava se nevidí

v restauracích často. Pocho-
pitelně připravujeme ryby.
Mořského vlka si pokaždé
necháme vozit čerstvého. Na
kvalitě surovin námmoc zá-
leží,“ zdůrazňuje ředitel.
Mořský vlk je přímo

z Chorvatska, závoz chodí
zapečetěný v bedně. „Ryba je
celá, nevykuchaná, veškeré
čištění probíhá až tady v ho-
telu. Tuňáka si nemůžeme
nechat dovézt celého, to by
stálo asi čtvrt milionu. Ale
bereme z něj čerstvé steaky,
které nám doručí do osma-
čtyřiceti hodin,“ vysvětluje
a dodává. „Z tuňáka jsme na
festival jídla připravili tata-
rák. Myslím, že tento studený
předkrm bude nejzajímavěj-
ší. V kombinaci s křepelčím
vajíčkem, wasabi majonézou
amangem bymohl přitaho-
vat pozornost. A také hřbet
z divočáka s dýňovým pyré
a kaštany. A sladká tečka –
brownies z osmdesátipro-

centní čokolády. Děláme si
k tomu vlastní zmrzlinu
z bergamotu,“ popisuje části
pětichodovéhomenu.
Menu sestavoval společně

s šéfem kuchyně Petrem Ju-
rajdou. „Jídla jsme si vy-
zkoušeli, doladil jsem k tomu
vinné párování. Otevřeli
jsme si vína, chutnali jsme
a přiřazovali k chodům, aby
to pěkně pasovalo,“ vysvět-
luje. Na vychutnání pěticho-
dovéhomenu jsou za potřebí
asi dvě hodiny.
Svátek jídla v Rožnově

skončil, ale už v listopadu se
mohou gurmáni ve Ville Ro-
senaw těšit na speciální
podzimnímenu. (mm)

Foto: archiv Petera Krupky

Šestidenní filmová přehlídka
přilákala všechny generace
Největší nesoutěžní pře-
hlídka filmového umění
v České republice nabídla
pestrou směs zážitků

KAREL PROKEŠ

P
o šest srpnových
dní pulzovalo
Uherské Hradiště
v pevném rytmu
programové na-

bídky 46. Letní filmové školy
(LFŠ), která opět přilákala
početné publikum všech vě-
kových kategorií. S modrou
„šlajfkou“ účastníka Filmov-
ky bylomožné potkat senio-
ry i děti v předškolním věku
a příslušníky všech generací
mezi tím, hovořící česky,
slovensky, polsky, anglicky…
U nás největší nesoutěžní

přehlídku filmového umění
oficiálně zahájilo uvedení
filmu Havel, letošního sním-
ku režiséra Slávka Horáka,
a po dojímavém ceremoniálu
ukončila světová premiéra

díla Bohdana Slámy Krajina
ve stínu.
Zatímco Horákův Havel od

premiéry vyvolává diskuse,
poselství Slámova dramatu
inspirovaného skutečnými
událostmi ve vesnici Tušť
u Suchdola nad Lužnicí, zdá
se být jasné. Jsou lidé, na něž
Bůh zapomněl. Lidé, kteří, ať
rozhodnou se jakkoli, nemo-
hou se rozhodnout správně,

protože se narodili nebo na-
šli domov vmístech, jež drtí
dějinné zvraty v režii samot-
ného pekla. V místech, kde
letité vztahy a vazbymezi
sousedy končí vykonstruo-
vaným procesem, iniciova-
ným poválečnou Revoluční
gardou, nesmyslnýmmasa-
krem německých obyvatel
a terorizováním těch, co ty
hrůzy zázrakem přežili, když

svědomí se prokulhalo do
zapomnění.
Sláma se tu v roli režiséra

poprvé rozhodl pro zpraco-
vání historického tématu,
poprvé použil černobílý ma-
teriál a poprvé netočil podle
vlastního scénáře. Ten na-
psal Ivan Arsenjev a téma
pojednal neúprosně, mrazi-
vě, varovně…
Frekventanti letošní Fil-

movkyměli možnost vyzo-
bávat dle aktuální nálady,
potřeby a svého vkusu třeš-
ničky z řady doprovodných
akcí, koncertů a divadel,
i z dostatečně obsažné na-
bídky filmových projekcí, jež
dramaturgové srovnali do
několika programových sek-
cí. Důležitým faktorem
v programu festivalu je se-
tkávání diváků s filmovými
tvůrci.
Celý článek, více infor-
mací z letošního ročníku
LFŠ a fotogalerie najdete
nawebu Deníku.

DRAMATURG Jan Jílek, ředitelka Letní filmové školy Radana Kore-
ná a režisér Bohdan Karásek na tiskové konferenci. Foto: Karel Prokeš
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