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Haló TIPomat

KKaarreell GGootttt:: SSiinnggllyy//330000
ppííssnníí zz lleett 11996622--22001199

Velký výroční výběr Gottových
singlových a élpéčkových nahrá-
vek, zahrnující období od počátku
šedesátých let do současnosti. Tři
sta skladeb, téměř kompletní pohled
na postupné proměny hudby, textů
i aranží. Důkaz mnohostrannosti

talentu zpěváka, jeho úspěšného sledování světových
trendů i vynikajícího repertoáru domácí provenience. 

VVííccee iinnffoorrmmaaccíí:: www.supraphon.cz
NNaaššee hhooddnnoocceenníí:: ☺☺☺☺☺

SSuuppeerr mmaazzllííččccii
Animovaný rodinný příběh o sta-

tečných zvířátkách, která se roz-
hodnou spojit síly a spolu se pustí
do boje proti nesmyslnému nápadu
starosty. Ten se totiž rozhodl
vyhnat všechny živé obyvatele
z městečka a nahradit je roboty.

VVííccee iinnffoorrmmaaccíí:: www.magic-
box.cz

NNaaššee hhooddnnoocceenníí:: ☺☺☺☺

KKrryyccíí jjmméénnoo LLeevv
Upjatý psychiatr Romain

je fascinovaný svým
novým pacientem Leo
Milanem, který o sobě
tvrdí, že je mezinárodní
agent s krycím jménem
Lev. Ale on je přeci jen blá-
zen, ne? No, možná ne…
Lev jednoho dne Romaino-
vi sdělí, že mu přímo před
očima unesou jeho snou-
benku. To se také stane
a Romain si uvědomí, že
Lev je asi jediný, kdo ví,

»která bije«. A je taky jediný, kdo ji dokáže zachránit.
VVííccee iinnffoorrmmaaccíí:: www.csfd.cz
NNaaššee hhooddnnoocceenníí:: ☺☺☺☺

PPrraavvýý rryyttíířř
Pohádkové dobro-

družství, v němž
mladý rytíř a jeho
starostlivý otec pře-
konají řadu nástrah,
porazí zlého černok-
něžníka, vysvobodí
princeznu, najdou
lásku a především
cestu jeden k druhé-
mu. Hrají: L. Vacu-
lík, J. Komínek, J. Hanzlík, L. Černá, T. Pauhofová,
J. Ježková, M. Novotný, M. Kraus, J. Korn, M. Němec
a další.

ČČaass vvyyssíílláánníí:: zítra od 20.00, ČT1
NNaaššee hhooddnnoocceenníí:: ☺☺☺☺

ZZddeenněěkk KKllaanniiccaa:: 
TToorrzzoo mmoozzaaiikkyy

Kniha známého archeolo-
ga a odborníka na dějiny
Velké Moravy pojednává
nejen o dávné historii Slova-
nů, ale i souvislostech a vzá-
jemném ovlivňování ostat-
ních kmenů a národů Evropy.
To vše ukazuje na základě
archeologických nálezů
a vědeckých výzkumů.
V knize je mnoho obrázků
a fotografií.

VVííccee iinnffoorrmmaaccíí::
w w w . n a k l a d a t e l s t v i -
futura.cz

NNaaššee hhooddnnoocceenníí:: ☺☺☺☺☺

KNIŽNÍ TIP 

TV TIP 

KINO TIP

DVD TIP 

CD TIP 

JJaakk hhooddnnoottíímmee??
Nic moc ☺
Docela ujde ☺☺
Doporučujeme ☺☺☺
Skvělé! ☺☺☺☺
Fantazie! ☺☺☺☺☺

Proteiny pomáhají maskovat koronavirus

Mládě zebry Grévyho v Zoo Ostrava

Miss Haló novin. Vybíráme z pětice finalistek!

MMoohhuuttnnáá ppllaassttiikkaa nnaazzvvaannáá VVeessmmíírrnnýý bbaallvvaann oodd ssoocchhaařřee MMiicchhaa--
llaa GGaabbrriieellaa bbyyllaa ddnneess ppoo ppoolleeddnnii zzaa ppoommooccii jjeeřřáábbuu iinnssttaalloovváánnaa
vv hhiissttoorriicckkéémm cceennttrruu OOlloommoouuccee,, kkddee iihhnneedd zzaauujjaallaa kkoolleemmjjddoouuccíí
oobbyyvvaatteellee mměěssttaa ii ttuurriissttyy.. TTřřii mmeettrryy vvyyssookkéé uumměělleecckkéé ddíílloo lláákkáá nnaa
GGaabbrriieelloovvuu vvýýssttaavvuu vv oolloommoouucckkéé GGaalleerriiii MMoonnaa LLiissaa,, kktteerráá ppoottrrvváá
ddoo 55.. zzáářřii..

»Vesmírný balvan přenesený na zem bez katastrofy, která by
takovou návštěvu v realitě představovala. Dutá socha z nerezové
oceli je usazena do prostoru jako menhir. Vnitřní prostor zůstává
pro diváka nedostupným,« popsal své dílo Gabriel.

Povrch sochy připomínající vesmírné těleso tvoří struktura oce-
lových lamel, která se opticky proměňuje se změnou světla

v okolí. »Působí tak jako zhmotněný hologram,« podotkl 
Gabriel, jehož impozantní umělecké dílo váží šest tun.

Šedesátiletý Michal Gabriel se řadí k nejvýznamnějším socha-
řům současné generace. Jeho tvorba je inspirována figurou, exo-
tickou flórou a faunou. 

Patří ke spoluzakladatelům výtvarné skupiny Tvrdohlaví a je
vedoucím Ateliéru sochařství na VUT v Brně.

Vesmírný balvan v Olomouci

VV oossttrraavvsskkéé zzoooollooggiicckkéé jjee vvee vvýýbběěhhuu aaffrriicckkýýcchh zzvvíířřaatt
kk vviidděěnníí mmlláádděě vvzzááccnnéé zzeebbrryy GGrréévvyyhhoo.. NNaarrooddiilloo ssee 33.. ččeerr--
vveennccee aa jjee ttoo ssaammeeččeekk.. JJeehhoo mmaattkkaa ssee oo nněějj ppřřííkkllaaddnněě ssttaarráá.. 

Stádo zeber Grévyho (Equus Grevyi) v ostravské zoo
tvoří šest zvířat – jeden chovný samec, čtyři samice a malý
sameček narozený začátkem července. Matkou mláděte je
zkušená osmiletá samice. Ostravská zoo se chovu tohoto
největšího druhu zebry s nejjemnějším pruhováním věnu-

je od roku 1973 a během této doby se zde podařilo odcho-
vat více než 20 mláďat. Zebra Grévyho není jen největším
druhem zebry, ale také druhem nejohroženějším. V Červe-
ném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) je
vedena jako ohrožený druh (Endangered). V Somálsku již
byla pravděpodobně vyhubena, populace v Keni a Etiopii
dohromady nepřekračují 2000 jedinců. Ještě v roce 1977
bylo při sčítání zjištěno na 15000 zvířat. Za posledních 30

let poklesly počty zvířat na pouhou pěti-
nu! Ve volné přírodě jde o nejohroženěj-
ší druh zebry. Největší hrozbou pro
zebry je intenzívní využívání půdy jako
pastvin pro dobytek a obsazování vod-
ních zdrojů dobytkem. Silná populace je
však chována v zoologických zahra-
dách.

U výběhu afrických zvířat byl nově
nainstalován model vyhynulé zebry
kvagy v životní velikosti. Původně byla
tato zebra, která se zbarvením poněkud
lišila od ostatních zeber, považována za
samostatný druh, ale genetické výzku-
my potvrdily, že se jedná o poddruh
zebry stepní. Vyskytovala se v jižní
Africe. V přírodě byla naposledy pozo-
rována v roce 1878. Poslední kvaga
uhynula 12. srpna 1883 v amsterdamské
zoo, aniž by si tehdy někdo uvědomil,
že je to poslední jedinec svého druhu na

světě. Největší podíl na jejím vyhynutí měl člověk – kvagy
byly zabíjeny kvůli potravní konkurenci s domácími zví-
řaty. 

V 80. letech minulého století byl zahájen projekt na
obnovení kvagy šlechtěním (nikoliv genetickou manipula-
cí) zebry stepní. Za první »novou« kvagu (vzhledově
podobnou původním kvagám) lze považovat hříbě naroze-
né 20. ledna 2005. Nelze s jistotou říci, že »nové« kvagy
jsou stejné jako kvagy původní. Chováním a způsobem
života se mohly lišit, ale jelikož žily ve stejném prostředí
jako zebry stepní, nejedná se zřejmě o zásadní rozdíly.

KKoorroonnaavviirruuss ooddvvoollaall aa zzrruuššiill mmnnoohhéé aakkccee..
NNee vvššaakk ttuu,, kkddyy ssee bbuuddee vvoolliitt mmjj.. ii ttrraaddiiččnníí
MMiissss HHaallóó nnoovviinn.. TTeeddyy –– ppookkuudd nneennaassttaannee
nněějjaakkýý ddaallššíí ppaannddeemmiicckkýý pprroobblléémm,, pprroobběěhh--
nnee 1122.. zzáářříí 22002200 vv 1188..0000 hhooddiinn vv lluuxxuussnníímm
CCaabbaarreettuu DDeess PPéécchhééss vv BBrrnněě jjiižž 1133.. rrooččnnííkk
ssoouuttěěžžee MMiissss aa MMiissttrr CChhaarrmmee,, vv rráámmccii nníížž
mmoohhoouu ččtteennáářřii nnaaššeehhoo wweebbuu iiHHaalloo..cczz vvyybbrraatt
ssvvoojjii vvllaassttnníí kkrráálloovvnnuu kkrráássyy.. VVoollbbaa ooddssttaarr--
ttuujjee ddrruuhhýý ttýýddeenn vv ssrrppnnuu –– aa vvččaass vváámm ddáámmee
vvěědděětt,, kkddee aa jjaakk hhllaassoovvaatt.. UUžž nnyynníí vvššaakk
mmůůžžeettee zzaaččíítt vvyybbíírraatt ssvvoojjii ffaavvoorriittkkuu zz ppěěttii--
ccee ffiinnaalliisstteekk,, jjeejjiicchhžž aakkttuuáállnníí ffoottooggrraaffiiee
vv mmooddeelleecchh zz bbuuttiikkuu VViimmiinnii vv DDvvoořřáákkoovvěě
uulliiccii vv BBrrnněě aa vv oobbuuvvii zznnaaččkkyy PPiiccccaaddiillllyy
vváámm nnyynníí ppřřiikkllááddáámmee.. 

Samozřejmě se můžete akce zúčastnit
i jako diváci – koneckonců, v srpnu si
zasoutěžíme o V.I.P. vstupenky! 

A co ve zkratce o klání Miss a Mistr
Charme říci? Moderátorem celé akce bude
pohádkový princ Miroslav Šimůnek, hlavní
organizátorkou pak majitelka agentury
Charme Jana Nováková. Nerozhoduje věk,
výška ani váha. Kritéria zkrátka nejsou
striktně určena. Klíčovou roli hraje osob-
nost, přirozená krása a šarm.

Soutěž bude adekvátně ohod-
nocena. Vítězové se mohou
těšit na krásné zážitky - např.
na Školu modelingu, spolupráci
s uměleckou a modelovou
agenturou Charme, cestování,
soustředění v krásném prostře-
dí Pálavy, profesionální focení
a na hodnotné dary jako
v letech minulých.

Součástí volby krásy těla, ale

především duše Miss a Mistr Charme 2020
bude pestrý doprovodný program a porota
sestavená z řady významných a známých
osobností, sponzorů, úspěšných hostů
a herců, zpěváků, kosmetologů, estétů,
módních návrhářů či umělců. V doprovod-
ném programu předvede luxusní modely
a módní doplňky agentura Charme. Diváci

v sále se dočkají i pěveckých či tanečních
vystoupení a jako obyčejně i originálního
pojetí volby Miss. A tu naši »halónoviňác-
kou« – jubilejní desátou – jako každý rok
(s jednou výjimkou) korunuje generální
ředitel akciové společnosti Futura a šéfre-
daktor Haló novin Petr Kojzar. Tak se
těšme již nyní…!

KK lleeppššíímmuu zzaaccíílleenníí llééččbbyy CCOOVVIIDD--1199 mmůůžžee vv bbuuddoouuccnnuu
ppřřiissppěětt pprrááccee ččeesskkýýcchh vvěěddccůů.. TTýýmm zz ÚÚssttaavvuu oorrggaanniicckkéé cchhee--
mmiiee aa bbiioocchheemmiiee ((ÚÚOOCCHHBB)) AAkkaaddeemmiiee vvěědd ČČRR ppooddrroobbnněě
ppooppssaall ssttrruukkttuurruu pprrootteeiinnůů kkoorroonnaavviirruu,, kktteerréé jjssoouu kkllííččoovvéé
pprroo jjeehhoo »»mmaasskkoovváánníí«« ppřřeedd iimmuunniittnníímm ssyyssttéémmeemm ččlloovvěěkkaa..
VVýýsslleeddkkyy vvýýzzkkuummuu ppuubblliikkoovvaall pprreessttiižžnníí ččaassooppiiss NNaattuurree
CCoommmmuunniiccaattiioonnss.. MMlluuvvččíí ÚÚOOCCHHBB DDuuššaann BBrriinnzzaanniikk oo ttoomm
iinnffoorrmmoovvaall vv ttiisskkoovvéé zzpprráávvěě..

Koronavirus SARS-CoV-2 patří mezi takzvané RNA
viry. Ribonukleovou kyselinu (RNA) používá k uchování
své genetické informace. Jeden ze způsobů, kterými se
koronavirus snaží obelstít buněčnou imunitu člověka a pře-
svědčit buňky, že virová RNA je neškodná, je instalace
»čepičky« - tedy zvláštní struktury na začátku RNA. Díky
čepičce se virová RNA »tváří« jako lidská a virus může
infikovat organismus a množit se v něm.

Instalaci čepičky usnadňuje koronavirový protein
Nsp16, kterému pomáhá další virový protein Nsp10. Právě
přesnou strukturu komplexu těchto proteinů se pomocí
rentgenové analýzy podařilo zjistit a analyzovat týmu pod

vedením EEvvžžeennaa BBoouuřřii a Radima Nencky z dejvické-
ho ústavu.

Bouřa řekl, že se do zkoumání koronaviru pustili
v lednu, hned poté co Čína jeho genom zveřejnila.
»Stovky vědeckých týmů se snažily objasnit, jak
virus COVID-19 dokáže maskovat svoji RNA před
buněčnou imunitou. Nakonec se to podařilo dvěma
americkým týmům a nám v Praze,« uvedl Bouřa.

Tým z dejvického ústavu identifikoval několik
zásadních charakteristik zmíněných proteinů. Přede-
vším hluboký kaňon na povrchu proteinu, kde se
váže virová RNA a instaluje se tam na ní čepička.
Právě na kaňon mohou mířit inhibitory, které aktivitu
proteinu a proces instalování čepičky potlačí. Podle
vědců by v budoucnu mohly sloužit jako léky proti
mnoha druhům koronavirů.

Pozornost týmu se také tímto směrem obrací. »Teď
směřujeme více do aplikované sféry. Vyrábíme slou-
čeniny ve spolupráci s organickými chemiky u nás na
ústavu,« uzavřel Bouřa.

11.. VViikkttoorriiaa PPeejjkkoovváá11.. VViikkttoorriiaa PPeejjkkoovváá 22.. HHaannaa KKaaššppáárrkkoovváá

33.. NNiikkoollaa VVrraabbccoovváá 44.. KKaammiillaa PPrroocchháázzkkoovváá 55.. TTeerreezzaa ZZppěěvváákkoovváá

VVzzhhlleedd oobbnnoovveennéé cchhaattyy LLiibbuuššíínn nnaa PPuusstteevvnnáácchh jjee jjiinnýý
nneežž ppřřeedd ppoožžáárreemm vv rrooccee 22001144.. PPřřii vvěěddeecckkéé rreekkoonnssttrruukkccii
ssee vvzzhhlleedd ii bbaarreevvnnoosstt oobbjjeekkttuu ppoossttaavveennééhhoo vv rrooccee 11889999
ppooddllee nnáávvrrhhuu aarrcchhiitteekkttaa DDuuššaannaa JJuurrkkoovviiččee vvrrááttiillyy kk rrookkuu
11992255,, kkddyy bbyyllyy ddookkoonnččeennyy vvššeecchhnnyy jjeejjíí ččáássttii.. OO ttoomm jjssmmee
jjiižž vvee zzkkrraattccee iinnffoorrmmoovvaallii vvččeerraa,, nniiccmméénněě nnyynníí ddoovvoollttee
ppáárr ddaallššíícchh ddeettaaiillůů aa zzaajjíímmaavvoossttíí……

Budova, která patří spolu se sousední Maměnkou
k dominantám Pusteven, má nyní zvenčí temně rudé
roubení se světlejším barveným nárožím se žlutým
článkováním a zelenými okny a dveřmi. Některé prvky
jsou však na Libušíně, který sloužil a bude nadále slou-

žit jako jídelna, zcela nové, řekla OOllggaa HHoolliiššoo--
vváá z Národního muzea v přírodě, které je
správcem památky. »Když procházíme Libuší-
nem, v každé místnosti je nějaká věc, kterou
jsme navrátili nebo obnovili,« uvedla Holišo-
vá. V pravé části Libušína, nejvíce ceněné
jídelně, která byla vyzdobena kolorovanými
sgrafity s motivy valašských a slovenských
pověstí podle návrhů Mikoláše Alše, je napří-
klad nový lustr. »Je to uděláno podle návrhu
Dušana Jurkoviče, který ale předtím nikdy
nebyl zrealizován. Našli jsme návrh ve Slo-

venském národním archivu a podle
něj jsme ho osadili na plánované
místo,« řekla.

V jídelně jsou navrácená okna ve
fasádě, příborník udělaný podle černo-
bílé dobové fotografie, navrácen byl i zdobený
skleněný strop. Podoba kamen v jídelně se odví-
jela od nalezeného střepu. »Například v Parmo-
vě přístavbě jsou kachlová kamna, u nichž jsme
zjistili, že jsou originální, vytáhli jsme je z depo-
zitáře a vrátili zpět na původní místo,« uvedla
Holišová. Kamna stojí nyní zpět uprostřed míst-
nosti, předtím byla u zdi.

Zajímavostí jsou původní trámy, které jsou
odhalené při vstupu do Libušína. Pocházejí
z roku 1891 z první útulny, která na Pustev-
nách stála. »Dochovaly se jen díky tomu, že

byly zakryty sádrokartonovým stropem,« dodala. Pro
vnější i vnitřní nátěry se použily olejové barvy vyrábě-
né podle původní receptury a v barevnosti zjištěné prů-
zkumem.

Proti tradičním postupům, které se používaly při obno-
vě Libušína, je objekt vybaven moderními technologiemi
včetně požárního zabezpečení. V některých částech se
bude případně hasit plynem, jinde vodou, vytápí se
pomocí tepelných čerpadel. Stavba nového Libušína
začala v létě 2017, nyní byla dokončena. Lidem se objekt
otevře dnes, jako restaurace by měl začít sloužit nejpo-
zději na začátku října.

Obnovená chata s řadou zajímavostí

DDvvoouussttrraannuu ppřřiipprraavviillaa MMaarrcceellaa ŠŠPPIIČČKKOOVVÁÁ
FFOOTTOO –– ffoottoovvbbrrnnee..cczz ((44)),, CChhaarrmmee MMooddeellss ((22)),, ZZoooo OOssttrraavvaa//EEnnrriiccoo GGOOMMBBAALLAA ((22)),,

ČČTTKK//DDaalliibboorr GGLLÜÜCCKK ((22)),, NNaattuurree CCoommmmuunniiccaattiioonnss ((11)) aa aarrcchhiivv

MMooddeell kkvvaaggyy

ZZeebbrryy GGrréévvyyhhoo


