Eva Burešová
Slunečná je pro
mě zlomová.
Mnozí diváci
teprve zjistí,
že existuju
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V kraji najdete pomoc
i solidaritu. Jak na to?
Důležité kontakty

FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

Zlín
Potravinové a hygienické balíčky
lidem nad 70 let: 778 400 186,
778 400 187 (8–16 hodin)
Skauti – nákupy: 608 630 003
Kroměříž
Info – koronavirus: 720 744 886
Nákupy: 720 744 884 (8–15)
Vsetín
Linka pro ty, kdo potřebují pomoc:
739 247 908 (8–14)
Valašské Meziříčí
Adra – linka: 734 698 906
Otrokovice
Krizová linka: 725 997 391 (8–15)
Uherské Hradiště
Linky pro občany: 733 143 616
nebo 720 513 264
Linka seniorů ve Zlínském kraji:
800 200 007 (8–20)
Další info na webových stránkách
měst či Zlínského kraje

Tíha složité situace
dopadá především
na seniory. Vyrovnat
se s ní pomohou radnice
i dobrovolníci.
ONDŘEJ HOLUBEC
ZLÍNSKÝ KRAJ | Nejste v tom sami.
Důležité poselství v době pandemie nového koronaviru vysílají radnice i nejrůznější spolky především seniorům.
Ti jsou totiž nejohroženější skupinou
v souvislosti s nákazou, navíc si v době
nejrůznějších restrikcí a omezení často
nevědí rady. Musejí se rozmýšlet, čemu
věřit, co je dovoleno a co ne. Jak se tedy
co nejlépe zorientovat? 5plus2 přináší
základní rady a kontakty.

1. Nebát se zavolat
Pomoc seniorům nabízí drtivá většina
radnic ve Zlínském kraji. Ve spolupráci
s neziskovými organizacemi fungují telefonické linky, na které se mohou lidé
obrátit s žádostmi o radu, pomoc s nákupem nebo třeba opatřením léků či hygienických potřeb. „Rád bych, aby se občané nebáli zavolat a o tuto službu si říci,“
upozorňuje například kroměřížský místostarosta Vít Peštuka.
2. Rozmyslet, co s nákupem
Chodit v této situaci ven se doporučuje
zvlášť seniorům co nejméně. Pro osobní
nákupy jim vláda vyhradila dobu od 8
do 10 hodin. Pokud si člověk z nějakého důvodu nákup obstarat nemůže, nemusí zoufat. Kromě radnic mohou vypomoct nejrůznější spolky. Třeba ve Zlíně
velmi dobře funguje Skautské krizové
centrum. Stačí zavolat, nadiktovat ná-

kup a dobrovolníci v ochranných rouškách jej zajistí, zavolají dotyčnému, kolik stál, a přinesou jej. Senioři se nemusí bát kontaktu. „Udržujeme odstup tak,
že položíme nákup, zazvoníme a odstoupíme,“ upozornil jeden z organizátorů
Matyáš Dynka.
3. Pozor na změny v dopravě
Cestovat by starší lidé pokud možno neměli. Pokud je to nevyhnutelné, je třeba
vzít v potaz, že MHD i linková doprava
fungují ve speciálních režimech. Pro veřejnou dopravu v kraji platí stejné jízdní
řády jako o vánočních prázdninách, ve
zlínské MHD je zase letní provoz.
4. Kde získat roušky?
Naprostým základem při jakémkoliv veřejném kontaktu je nošení roušek. Naštěstí existují možnosti, jak si je obstarat.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

KORONAVIRUS V ČESKU
SERVIS PRO SENIORY

Rady, jak nakupovat, lépe
odpočívat, kde hledat
konkrétní pomoc, ale
i jak trávit volný čas ...str. 6
KOMUNIKACE MEZI GENERACEMI

Vyhněte se zákazům,
i když máte pocit, že se
babička nechová rozumně,
radí psycholog
...str. 7
MÝTY A FÁMY O KORONAVIRU

Proti nemoci COVID-19
nepomůže chlór ani
preventivní antibiotika,
varují odborníci
...str. 8
DOSTANETE ZPĚT PENÍZE?

Cestovky jsou s vracením
peněz za zájezdy opatrné,
některé nabízejí změny
termínů a vouchery ...str. 9
NETOČÍME, HLÁSÍ TELEVIZE

Ulice i Všechnopárty.
Tvůrci populárních
pořadů mají stopku,
premiéry se odkládají ...str. 12
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Zlínsko a Uherskohradišťsko

„Nejste sami.“
V kraji naleznou
senioři pomoc
i solidaritu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V celém Zlínském kraji se spustila
velká vlna solidarity, roušky šijou jednotlivci i organizace. Potřebným je
pak distribuují pomocí radnic, a to
mnohdy velmi zajímavými způsoby.
Například v Hulíně „vyrostly“ stromy
rouškovníky, kde je možné si tyto pomůcky brát. V jiných městech jsou
sběrná místa, kam dobrovolníci nosí
roušky, přímo na radnicích.
5. Další dobrovolnická pomoc
Nákupy či šití roušek nejsou jedinou
činností, kterou různí dobrovolníci nabízejí. Například na webových stránkách Uherského Hradiště jsou kontakty lidi, kteří jsou ochotní vypomoct
třeba s venčením psů, případně hlídáním dětí nebo i dalšími činnostmi dle
potřeby. Senioři mohou požádat své
mladší příbuzné, aby jim potřebné
kontakty našli na sociálních sítích.
6. Kontakt na dálku
a překonávání obav
Uprostřed všech opatření by člověk
rozhodně neměl zapomínat sám na
sebe. Odborníci radí, aby se i senioři
snažili své všední dny prožívat jako jakékoliv jiné. „Již zrána vejít do nějaké formy sociálního kontaktu, například zkontrolovat svoje blízké, třeba
telefonicky, chvíli si po telefonu popovídat se známými, s přáteli,“ doporučuje holešovský psycholog Jan Jokl.
Podle něj pomáhá věnovat se běžným
činnostem, jako je úklid, domácí práce, uspořádání si věcí, úprava zahrádky. Mít obavy je podle něj v této době
běžné nejen u seniorů. Pokud někoho
nepříjemné emoce sužují, neměl by
se bát zavolat například na krajské linky důvěry.
INZERCE

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu o ekologické
likvidaci autovraku NA MÍSTĚ.
Tel.: 777 550 621, 608 749 219

Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme

500
až až
1500,1500KčKč

Návrat z dovolené?
Tři dny plné nervozity
„Na letištích byl zmatek.
Báli jsme se, že se domů
nedostaneme,“ říká
mladá žena ze Starého
Města po návratu
z Panamy.
ONDŘEJ HOLUBEC
STARÉ MĚSTO | Po návratu z exotické
dovolené měla vyprávět jiný příběh.
O zážitcích z Panamy a zdejší nádherné
přírodě. Po příjezdu domů ale Tereza
Bellanová ze Starého Města poutavě líčila, jak vypadal boj o to, aby se z exotické destinace vůbec vrátila.
Koronavirové šílenství ve světě totiž
její návrat nejen uspěchalo, ale udělalo
z něj třídenní martyrium plné nejistoty.
Devětadvacetiletá žena ze Starého
Města, která pracuje jako grafička, se vydala do Panamy s kamarádem před čtyřmi týdny. „Mám ráda poznávání nových
zemí, těšila jsem se hlavně do džungle,
na pozorování a focení přírody a zvlášť
zvířat,“ popisovala Bellanová.
Pohodové putování exotickou krajinou utnuly až zprávy z domova o zuřící
pandemii a výzva rodiny k dřívějšímu
návratu.
Pár cestovatelů se proto rozhodl opustit Panamu o dva dny dřív, než měl v plánu. „Byli jsme na ostrově Bocas del
Toro, poměrně odříznutí od civilizace.
Představa, že tam budeme muset strávit
třeba další měsíc či víc, nebyla moc příjemná.“
Za pomoci rodičů se pustili do vyhledávání nejvhodnějších letů. Ten přes
Istanbul a Vídeň, který využili pro cestu
tam, jim odřekli, aniž by dali předem vědět. Zjistili si to náhodou na internetu.
Už zakoupený nový let přes Madrid
do Německa vzápětí letecká společnost
také stornovala. O návratu peněz ani slovo, ale prý budou moci zákazníci využít
její služby, až opatření v souvislosti s koronavirem odezní.
„Našli jsme let přes Brazílii s vnitrostátním přeletem. Protože některé lety
kupovala rodina doma, bohužel jsme si
nevšimli, že v Sao Paulu máme odlétat
z jiného letiště. Ptali jsme se, ale nikdo
z místních nás na to neupozornil,“ vyprávěla.
Dvojice se tak šla v klidu alespoň na

„

S lenochodem v náručí. Magická dovolená skončila „úprkem“ domů, který
notně zkomplikovala koronavirová pandemie.
FOTO | MICHAL STAROBA

Všude byl
chaos, lety se
rušily, nikdo neuměl
anglicky. Napadlo mě,
že se odtud už
nemusíme dostat domů.
pár hodin vyspat do letištního hotelu,
aby po probuzení zjistila nemilou novinku, že jejich let na tabuli chybí. Atmosféra na letišti navíc nenahrávala tomu, aby
se dala rychle zjednat náprava.
„Všude byl chaos, lety se rušily, nikdo neuměl anglicky,“ líčila cestovatelka, které v té chvíli bylo nejhůře. „Napadlo mě, že už se odtud nedostaneme,
přemýšlela jsem, jestli cestovat do Ko-

lumbie za kamarádkou, nebo hledat zázemí v Baťově vesničce v Brazílii.“
Řešení nalezli u jiné letecké společnosti na poslední chvíli i díky vstřícnosti
personálu, který jim umožnil vzít všechna zavazadla na palubu a stihnout tak navazující let.
Domů se tak vrátili přes Portugalsko
a Německo. Na německé hranice pro ně
přijeli rodiče. „Byla to ohromná radost
a úleva, jen jsme museli mít všichni roušky a líbat jsme se nemohli,“ smála se
Bellanová, která hned po návratu, stejně
jako její kamarád, nastoupila na čtrnáctidenní karanténu.
Při cestě ji zaskočilo, že ještě minulý
týden v Evropě řadu lidí epidemie příliš
nevzrušovala. „V Panamě nám už při příletu měřili teplotu, byly tam dezinfekční
gely. V Německu nic, ani roušku skoro
nikdo nenosil. Myslela jsem si, že zrovna Němci budou pečlivější,“ dodala.
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Co s obnoveným památníkem?
Zlín pořád nemá jasno
v tom, jak využije horní
patro opraveného
Památníku Tomáše Bati.
Zatím je prázdné, příliš
věcí tu asi nepřibude.
MILAN LIBIGER
ZLÍN | Chlouba a dominanta Zlína. Obnova Památníku Tomáše Bati byla jedním z největších projektů, které město
v poslední době dokončilo. Předloni se
budova vrátila do původní, krystalicky
čisté podoby, jakou mu vtiskl architekt
František Lydie Gahura. Jeho součástí
je už i letadlo, v němž se legendární zakladatel obuvnických závodů v roce
1932 zabil.
Pro radnici to však otevřením památníku neskončilo. Aktuálně město řeší využití jeho horního patra, zatím prázdného.

„Čím méně toho v patře
bude, tím lépe“
Architekt Petr Všetečka, jenž je autorem
přestavby, který ctí původní záměr autora objektu, dává přednost střídmému řešení.
„Čím méně toho v patře bude, tím
lépe,“ míní. „Je to jediný samostatně využitelný prostor v památníku, ale není
bezbariérově přístupný a jeho přístupnost je omezená i s ohledem na požární
bezpečnost. Dovedu si představit jeho
využití například pro krátkodobé výsta-

vy, aniž bychom ho příliš zaplňovali věcmi,“ nastínil Všetečka.
Architekt Všetečka je členem pracovní skupiny radnice, která další využití památníku řeší. Podle náměstka primátora
Miroslava Adámka, jenž má památník
v kompetenci, je důležité využití volných prostor neuspěchat. Kloní se také
spíše ke střídmému řešení.
„Ať si lidé třeba rok užijí prostoru
jako takového a památník si postupně
hledá svůj život sám. Budeme to sledovat. Jsem pro, ať se potom horní prostor
oživí,“ řekl Adámek.

Promítání Baťova odkazu
Podle dalšího náměstka primátora, Pavla Brady, který je také v pracovní skupině, by mohl prostor sloužit pro prezentaci baťovského odkazu.
„Za hlavní hodnotu, zejména Tomáše
Bati, považuji jeho myšlenky. Byl podnikatel, ale současně taky psycholog a filozof. Mohly by tam být uvedeny jeho
myšlenky, citáty i časová osa baťovského impéria. Něco by se mohlo promítat
přímo na stěny,“ uvažuje Brada.
Budovy, a tedy architekturu, považuje za formu, myšlenky za obsah Baťova
odkazu. V úvahu, jak prostor využít, přichází také vystavení věcí, které souvisí
s Baťovým životem. K dispozici jsou například hodinky či prsten. Všetečka by
ale nechtěl, aby památník náplní suploval muzeum.
„Hodinky jsou už téměř relikvie, nemůžeme je tam jen tak položit. Musí
k tomu být nějaké libreto,“ domnívá se.
„Měli bychom nejprve přemýšlet

o tom, jak památník rozvíjet. Současná
čistá forma je silná a o jakémkoli zásahu
do ní bychom měli dlouze diskutovat.
Pro nejbližší období by bylo dobré, kdyby zůstal památník prázdný. Uvažujeme
i o možnosti rozvinout Baťovu expozici
v sousední budově gymnázia, kde má památník zázemí,“ upřesnil Všetečka.

Chodí tisíce lidí
„V horním patře by mohly být informace, které se nevejdou do zázemí. Všechno, co se váže k památníku a k Baťovi.
To by udělali lidé, kteří se tím zabývají,“ podotkl Adámek. Podle něho jsou
umělci, kteří mají zájem uspořádat v památníku své vystoupení, zmínil houslistku a zpěvačku Ivu Bittovou či houslistu
Václava Hudečka. Mohla by tam být
také premiéra divadelního představení
o Tomáši Baťovi juniorovi. „Půjde ale
vždy o to, aby se nenarušila pieta místa,“ poznamenal Adámek.

Kulturní akce by mohly přilákat další
návštěvníky, i když památník jejich nouzí vyloženě netrpí. V letní sezoně ho navštíví zhruba tisíc lidí měsíčně, přes
zimu kolem 700.
Zájem roste s tím, jak se informace
o jeho podařené opravě dostává do povědomí nejen českých turistů. Nedávno se
objevil článek o památníku v renomovaném časopise National Geographic, dokončuje se filmový dokument. Loni na
podzim o něm vyšla reprezentativní kniha.
„Doufám, že návštěvnost půjde ještě
výš. Jsem zvědavý, jak se to bude dál vyvíjet,“ řekl Adámek. Osmdesátikorunové vstupné město měnit nechce. Alespoň prozatím. „Památník není věc, která
musí vydělávat. Nechal bych to jako zaváděcí cenu,“ naznačil Adámek. Památník Tomáše Bati je ve staronové podobě
od podzimu 2018, loni v květnu se
v něm se zpožděním objevila maketa letadla, v němž se Tomáš Baťa zabil.

INZERCE

Knihařka
Pavla Slunečková Surá
nabízí tyto Služby:
 vazbu diplomových prací a dokumentů
 vazbu časopisů
 opravy knih
 paspartování
 výrobu jednoduché i luxusní kartonáže
 výrobu slavnostních desek
pro oddávající

tel. 774 520 585 ,
e-mail 1020@centrum.cz,
Hradčovice 154
facebook: Pavla Slunečková Surá

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137
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Česká republika

Díky karanténě se třeba naučím
Před kamerami prorazila jako zpěvačka v talentové
soutěži, v seriálech Modrý kód a Slunečná však
na sebe Eva Burešová upozornila především jako
herečka. „Role Týny je pro mě zlomová. Spousta
lidí teprve zjišťuje, že v uměleckém světě existuju,“
říká hvězda seriálu, který ve sledovanosti poráží
i Ordinaci. Natáčení však nyní přerušila pandemie.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Týdny nuceně strávené více méně
jen doma jsou pro většinu lidí dosud nepoznanou zkušeností. Pro herečku Evu
Burešovou to však neplatí. Před čtyřmi
roky strávila kvůli neštovicím v karanténě dokonce týdnů šest.
Vzpomínáte v těchto dnech na tehdejší týdny v izolaci?
Vidíte, na to už jsem úplně zapomněla!
To byl pro mě celkově opravdu šílený
rok, neštovice a hned jak mě pustili ven,
tak jsem si na dalších šest týdnů poležela
se zlomenou nohou.
Čím jste tedy zaháněla chmury?
Vlastně to bylo dost podobné jako teď.
Četla jsem knihy, poslouchala písně, natáčela covery a hrála počítačové hry. Teď to
mám o něco zábavnější, protože mám vedle sebe syna, takže si hrajeme spolu.
Jak vám zatím současná situace ovlivnila život a vaše pracovní povinnosti,
když televize omezily výrobu?
Natáčení Slunečné bylo pozastaveno. Zrušila se nám také divadla, besedy, koncerty. Když nemyslím na to, že nám to vzalo
příjmy, tak to vlastně vítám. Tahle pauza
už myslím byla potřeba pro všechny lidi.
Všichni se někam honíme, spěcháme a nedokážeme být v klidu. S rodinou, sami se
sebou. Měla jsem menší krizi po pár
dnech, jelikož jsme kvůli karanténě zůstali na Moravě, kde jsme měli v plánu být
jen na víkend, a tak tady nemáme vůbec
nic. Počítač, knihy, deskové hry a vlastně
ani oblečení, takže vytahuju starší věci ze
základní školy. Naštěstí jsem se postavou
moc nezměnila. (smích)

V seriálu Slunečná se na obrazovkách
poprvé objevujete jako představitelka hlavní role. Vnímáte tuhle příležitost jako zlomovou?
Vnímám každou svou práci jako zlomovou. Každá mi ukazuje a dává něco jiného. Vážím si veškeré své práce. Role
Týny Popelkové je nádherná zkušenost a
určitě zlomová je. Vidí nás hodně lidí, pro
některé jsme úplně nové osobnosti, někteří nás vidí prvně a teprve teď zjišťují, že v
tom uměleckém světě vlastně jsme, ačkoliv už je tomu tak nějakou dobu.

Jistě. Tyto obory, herectví a zpěv, mě doprovázely od malička. Nikdy jsem nepochybovala o tom, že by se mi to nevyplnilo. Tvrdě jsem pracovala a šla si za tím.
Pracuji na sobě stále a nepovolím. Nejsem
typ člověka, který by se dostal do určitého
bodu a pak si řekl: OK, teď už jsem dokonalá, už na sobě nemusím pracovat.

Nikdy jsem typicky městský člověk nebyla. V Praze žiju od patnácti, ale vyrůstala
jsem v malém městě a část rodiny mám
dokonce na Moravě, daleko od lidí v lese.
Celé mé dětství měli spoustu zvířat a mě
velmi bavilo se o ně starat. Jednou by se
mi líbilo mít přesně takový statek, jako
máme v seriálu Slunečná.

Ve Slunečné hrajete děvče z farmy.
Máte ráda venkov, nebo jste typicky
městský člověk?

Kdo je na place váš největší parťák, se
kterým sdílíte smysl pro humor?
Všichni. Opravdu. Máme tam skvělou partu, se kterou je vždy veliká sranda a zároveň se s nimi dají řešit i vážné
věci. Nejčastěji se potkávám
s Lucinkou Polišenskou.
To je úžasná ženská.
Skvělá herečka, herecká partnerka i kamarádka.

Ptám se proto, zda byste o sobě nyní
řekla, že jste zpěvačka a herečka,
nebo už je namístě ta pořadí obrátit?
Čím se cítíte být víc a co vás víc zaměstnává?
Pořadí teď klidně můžeme obrátit. Je pravda, že posledních pár let mě lidé mohou
více vnímat jako herečku, ale koncerty neopouštím. Stále zpívám na akcích, většinou charitativních. Minulý rok jsem ale například vystoupila na Prague Proms při programu
Beatles Night s dirigentem
Carlem Davisem. S tímto programem jsme
také zahajovali filmový festival v Karlových Varech. Letos
chystáme něco podobného, otázka
je, co nám bude
kvůli koronaviru
dovoleno.
Do širšího povědomí jste se před
lety
dostala
díky soutěži Česko
Slovensko má talent. Snila jste tehdy vůbec o kariéře
herečky?

Eva Burešová

Narodila se 22. července 1993 v Hlučíně.
Studovala konzervatoř Jaroslava Ježka, začínala v muzikálech
jako Jesus Christ Superstar a Vražda za oponou.
■ V roce 2011 se dostala do finále soutěže Česko Slovensko
má talent a hned následující rok získala roli Ofélie v muzikálu
Hamlet: The Rock Opera.
■ Muzikálům zůstala věrná, ale prosadila se i v televizních seriálech Gympl s (r)učením omezeným a hlavně Modrý kód a nyní Slunečná.
■ Předminulý rok skončila druhá v show Tvoje tvář má známý hlas.
■ Má dvouletého syna Nathaniela, s jeho otcem se rozešla.
■
■

FOTO | TOMÁŠ KRIST,
MAFRA
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ten nejlepší guláš na světě
Víte, že nám občas něco na plac napeče?
Lepší větrníky jsem snad neměla ani v žádné cukrárně!
V jednom z rozhovorů, z doby, kdy vašemu synovi nebyl ještě ani rok, jste
přiznala, že jste hodně úzkostlivá maminka a těžko snášíte chvíle, kdy nejste s ním. Jak jste na tom dnes, když
už je tříletý?
Úplně stejně. Jsem stále velmi úzkostlivá.
To mám prostě v povaze. Ale občas se nadechnu, vydechnu a nechám ho riskovat.
Ale s tím pocitem, že jsem stále na blízku,
abych mohla zasáhnout. Co se týče práce
a výčitek z toho, že jsem do ní nastoupila
po třech měsících, tak s tím už jsem dobojovala a zvítězila. Ty výčitky nebyly z mé
hlavy. Ale z tlaku okolí. Komentáře, zprávy. Tím, že jsme lidem na očích a často
tomu ještě chodíme naproti přes naše profily, dáváme lidem pocit, že jsme jejich
přátelé a někteří mají pocit, že nám mohou mluvit úplně do všeho. Samozřejmě
nejlépe z anonymních účtů. Už to házím
za hlavu, takové zprávy okamžitě mažu,
lidi blokuju. Je důležité si udržovat zdravou a pozitivní mysl. Proč mít kolem sebe
či na sociálních sítích někoho, kdo vám
INZERCE

chce zničit jakoukoliv radost ze sebe či
práce máte.

Bylo to složité období. Jsem ráda, že je za
mnou. Ale všechno zlé je pro něco dobré... To platí vždy.

V čem vás mateřství překvapilo?
V tom, jak strašlivě samozřejmé mi přišlo.
Myslela jsem si, že to bude něco nového.
Že se budu muset učit spoustu věcí. Ale
ne, když jsem Nathanka poprvé držela
v ruce, měla jsem pocit, že ho znám celý
život. Byl celou dobu se mnou, jen jsem
teď poprvé viděla jeho tvář. To, že miluji
daleko více, intenzivněji a jinak, je jasné...
Rychleji řeším věcí, které mi vadí. Rychle
se rozhoduji. Dělám vše pro nás. Miluji
ho neskutečně. Denně mi ukazuje tolik
věcí, jsem nesmírně vděčná, že ta malá dušička přišla zrovna ke mně.
Po určitý čas byl jediným mužem
ve vašem životě právě váš syn. Jak
zpětně vzpomínáte na dobu, kdy jste
s ním byla na řadu věcí sama?
Pozitivně. Já se na vše snažím koukat pozitivně. Bylo to v něčem těžké období, ale
hodně věcí mi to ukázalo. Naučila jsem se
spoustu věcí dělat sama. Naučila jsem
se dělat tři těžké věci najednou a zároveň
se učit do práce nebo dodělávat make-up.
Poznala jsem sama sebe. Naučila jsem se

Jakou etapu prožíváte nyní? Minimálně podle pracovních příležitostí to vypadá, že šťastnou…
Jsem šťastná. Samozřejmě je to nahoru
a dolů. Já jsem citlivý člověk, takže se
mnohdy trápím i kvůli věcem, co se mě
vůbec netýkají, ale s tím pracuju také.
Jsem holt bojovnice za všechna možná
práva. Ale jsem šťastná. Velmi.

Týna Popelková ze Slunečné je
pro Evu Burešovou první hlavní
rolí, a to hned v nejsledovanějším
seriálu. FOTO | ČSFD.cz/ARCHIV FTV PRIMA
milovat i sama sebe, proto do našeho života už mohl přijít někdo nový. Přišel a my
jsme všichni šťastní.
Bylo tohle vaše zatím nejtěžší životní
období?

Co je nyní vaše vysněná meta?
Zůstat šťastná. Samozřejmě bych si přála
hrát ve filmu, zpět se dostat na prkna činoherního divadla, pořídit si byt a vidět
mého syna stále se smát, vyjet do Izraele
a naučit se maďarský guláš. Ne nutně
v tomto pořadí. (smích) Uvidíme, co nám
ten nahoře přinese.
Máte vlastně ještě nesplněný sen?
Určitě se jich pár najde... Člověk nikdy
není úplně spokojen. Ale na všechny své
sny se připravuju. Pracuju na tom, aby se
mohly splnit. Zrovna teď se díky karanténě třeba naučím nejlepší guláš na světě!
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„Babi, dědo,
jsi v pořádku?“
Často se stydí si říci
o pomoc. Přitom senioři
jsou nejohroženější
skupinou obyvatel.
Radíme, jak nakupovat,
odpočívat i bavit se.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Omezený pohyb venku, takřka bez
kontaktu s ostatními a nástrahy tam,
kde to člověk nečeká. Jak se mohou senioři co nejsnáze poprat s aktuální situací, kterou poznamenal koronavirus?

Nákup díky dobrovolníkům
V době nouzového stavu se seniorům
nad 70 let radí vůbec nevycházet ven.
I návštěva obchodu s potravinami nese
riziko nákazy, a tak, pokud to jde, využijte pro nákup pomoci svých blízkých, rozvážkové služby či dobrovolníků. Jestliže za vás vyrazí nakoupit někdo jiný, přebírejte svůj nákup bezkontaktně. To znamená, že se s dotyčným
domluvte, aby zazvonil a nákup spolu
s účtenkou nechal například za dveřmi.
Až poté si jej vyzvedněte a popřípadě
stejným bezkontaktním principem také
zaplaťte. Pokud už přece jenom někomu
otevíráte dveře – nasaďte si vždy roušku, i když se nechystáte opustit byt.
V případě, že se chystáte na nákup sami,
využijte k tomu čas mezi 8. a 10. hodinou ranní, kdy větší prodejny s potravinami či drogerií slouží pouze seniorům.
Ti však v případě potřeby mohou mít doprovod osoby mladší 65 let. Do lékárny
můžete kdykoliv. U pokladny se radí dát
přednost platbě kartou před hotovostí, či
platit v rukavicích.

Návštěva u lékaře
Cesty k lékaři, které nejsou aktuálně nezbytné, nebo jsou pouze preventivního
charakteru, odložte.
Pokud máte zdravotní potíže, před
každou návštěvou lékaře nejdříve kontaktujte telefonicky a domluvte se na
dalším postupu i na možnosti a čase,
kdy můžete dorazit do ordinace. Bez
předchozí domluvy tyto cesty pokud
možno nepodnikejte.
Problém nenastává, ani když jde o
léky. „Pokud senior užívá léky pravidelně, může si zavolat praktickému lékaři
a on mu pošle recept do telefonu nebo
e-mailem. Poté mu může léky vyzvednout kdokoli, komu recept pošle,“ vysvětluje Hana Mezerová, psycholožka a
koučka společnosti Seniorem s radostí.

Co doma? Potěší i ČT3
I přes omezené možnosti pohybu je důležité udržovat se ve fyzické kondici. Inspiraci pro cvičení nabízí celá řada
webových stránek určených pro seniory. Cvičit v době karantény můžete i
paměť, a to luštěním křížovek, sudoku a
nebo například učením se cizích slov.
„Důležité je dodržovat pravidelný režim a vybudovat si své rituály: například čtení časopisu a čaj o páté,“ radí
koučka Mezerová.
Zpestření může přinést aktuálně také
televizní nabídka. Česká televize od
pondělí zprovoznila dočasně kanál ČT3
zaměřený na seniory. Denně od 9.00 do
17.25 hod. nabízí seriály, nostalgické
komedie, tematické pořady i lifestylový
magazín. Po patnácti letech se navíc na
obrazovku vrátily hlasatelky.

Nebojte se otevřít okno
Domnívat se, že dokonalé izolaci pomůže minimum
větrání,
je podle
všeho
nesmy-

ZDROJ |
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Po nákupu dokáže
doma zabavit třeba
pletení. FOTO | MAFRA
sl. Odborníci napříč obory totiž radí pravý opak.
Efektivní větrání je zvláště
v době karantény důležité
hned z několika důvodů.
V nevětraných prostorách
člověka začne bolet hlava a
rychleji se dostavuje pocit
únavy. Kromě kumulace pachů z nejrůznějších lidských
činností, jako je například vaření se z
obydlí stává pocitově ještě více stísněný prostor. V neposlední řadě roste vlhkost, která je často příčinou vzniku plísní. Optimální je s ohledem na svůj denní program větrat i vícekrát za den, a to
klidně i dvacet minut.

Dobrý spánek, ale v noci
Jedním ze základních pilířů zdraví je
kvalitní spánek. Zachovat si jej v době
izolace ale může být těžké. Aby byl noční spánek co nejvydatnější, snažte se nespat přes den, ačkoli mnoho volného
času k tomu vybízí. A jestli vás polední
šlofík přeci jen přemůže, dopřejte si jej
pouze krátce.
Vyvarujte se alkoholu, který sice v prvotní fázi může pomoci usnout, ale spánek po něm není kvalitní. Stejně tak se
v době před ulehnutím na kutě vyvarujte těžkým jídlům. Dejte svému dennímu
režimu řád. Choďte spát a vstávejte

v přibližně stejnou dobu,
aby tělo vašemu systému přivyklo.
Spánku napomáhá i psychická pohoda.
Proto si své starosti a problémy nenechávejte pro sebe. Zavolejte někomu ze
svých blízkých nebo využijte některou
z krizových linek.

S kým se poradit, kam volat
S veškerými otázkami ohledně koronaviru je možné se obrátit na bezplatnou
infolinku 1212. K dispozici jsou také tři
infolinky Státního zdravotního ústavu:
724 810 106, 725 191 367, 725 191 370.
Společnost Seniorem s radostí má k
dispozici linku 792 308 798. Na ni můžete volat, pokud potřebujete pomoci s
nákupem, venčením psa, nebo si například chcete jenom popovídat.
Bezplatnou a anonymní krizovou pomoc starším lidem nabízí linka seniorů
800 200 007 organizace Elpida.
Speciálně Pražanům slouží bezplatná
krizová linka organizace Život 90 na telefonním čísle 800 160 166.
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Jak nabídnout pomoc

P

ro řadu seniorů může být obtížné požádat blízké o pomoc. Proto by to měli být na
prvním místě právě děti, vnoučata
nebo jiní mladší příbuzní, kdo nabídne službu jako první.
Myslete na to, že vaši rodiče či
prarodiče se mohou cítit nesamostatně, mohou mít také dojem, že
vás obtěžují. Vaším úkolem je tyto
pocity vyvrátit.
„Vyhněte se zakazování nebo poučování. Raději nabízejte. Můžete
mít pocit, že se senior chová nerozumně. Seniora ale nepřesvědčíte
tím, že ho budete poučovat nebo s
ním mluvit jako s dítětem,“ radí ve
volně dostupném materiálu odborníci z Katedry psychologie FSS br-

ZDROJ | KATEDRA
PSYCHOLOGIE FSS,
MASARYKOVA
UNIVERZITA BRNO
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Přestaňte se nudit. Hry
pro prarodiče i vnoučata

K

něnské Masarykovy univerzity.
Naopak se zajímejte o názor seniora, zároveň se ale nenechte snadno odradit prvotním odmítnutím.
Dejte najevo, že jste rádi, že si od
vás váš příbuzný nechá pomoci.
A především, nezůstávejte u jednorázové aktivity. Nastavte si pravidla nákupů a pravidelného telefonického kontaktu.

vůli šíření koronaviru experti
doporučují co nejvíce omezit
přímé návštěvy a kontakty. I
přesto nesmí prarodiče „zmizet“ z
volného času svých vnoučat. Nenechte nudit děti a jejich babičku i dědu.
Pohrát si s nimi totiž mohou třeba po
telefonu. Zde je pár tipů.

Vyprávění příběhů i vtipů
Skvělý prostředek pro rozvinutí komunikace a pro předání zajímavých
zážitků ze života seniora i dítěte.
Dítě se může seniora ptát na jeho
dětství – s kým se přátelil, kam si
chodil hrát, co hráli, kde bydlel, kam
chodil do školy, co ho tam bavilo,
jestli zlobil. Senior se může dítěte
ptát na téměř totožné otázky. Fantazii se meze nekladou.

Vzájemné čtení knížek
Také předčítání knih – nejen na dobrou noc může po telefonu získat zábavný rozměr. Dítě se totiž s prarodi-

čem může ve čtení střídat. Pokud pořídíte dítěti i seniorovi stejnou knihu,
mohou si vzájemně ukazovat obrázky a rozprávět o příběhu.

Abeceda, zábavná hra
Zdánlivě banální, přitom až překvapivě zábavnou hrou po telefonu je takzvaná „abeceda“. Pravidla jsou jednoduchá. Hráči spolu vyprávějí příběh, přičemž se střídají po každé
větě. První věta musí začínat písmenem A, následující věta, kterou pokračuje protihráč, už musí začínat
písmenem B. Tímto způsobem se střídají a pokračují dál, dokud jim stačí
písmenka abecedy nebo fantazie.

Kvíz pro babi a dědu
Nechte dítě vyrobit kvíz pro seniora
na jakékoli téma – babička či děda zavzpomínají a dítě se rozhodně přiučí.
Co třeba něco o prezidentech, mistrovství světa v hokeji či o české kuchyni nebo zahradničení?
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Koronavirové mýty. Nepomůže
česnek, horká voda ani alkohol
Obavy lidstva z koronaviru jsou živnou půdou pro
šiřitele záměrných lží a výmyslů. Některé mýty už
oběhly doslova celý svět, byly mnohokrát vyvráceny,
ale přesto jim spousta důvěřivců věří dodnes.
Přinášíme přehled častých „zaručených“ tvrzení
o koronaviru, která odborníci označují za nesmysly.
Mýtus 1.: Virus zahubí
česnek, imunitu posílí
antibiotika

Koronavirus opravdu není upír, a tak na
něj neplatí česnek, jak někteří lidé radí. Totéž platí o používání očních a nosních kapek, kloktání ústní vody a ani o kouření
cigaret. Nikotin nám sice ničí plíce, koronaviru ale žádnou neplechu nenadělá.
Seriózněji se tváří metoda preventivního „dopování“ antibiotiky, jejichž předepsání požadovali někteří lidé po svých
praktických lékařích. Efekt takového zbytečného užívání antibiotik je přitom přesně
opačný. Zahlcení těla tímto lékem může
odolnost člověka naopak zhoršit.
Internet všude po světě je plný tipů na
přírodní alternativní léčbu. Zmiňována je
třeba údajná účinnost červených řas. Některé konkrétní druhy sice opravdu pomáhají lidskému organismu vyrovnávat se
s viry, ovšem v případě koronaviru není
nic takového prokázáno. Ve Francii zase
odborníci museli vyvracet fámu, že na vir
zabírá užívání kokainu. V Íránu jeden
vlivný klerik dokonce doporučoval potírat konečník vonným olejem, v Indii někteří politici tvrdili, že pomůže pomazání
se kravskou mrvou a pití kravské moči.

Mýtus 2: Bankovky a mince
přenášejí vir, vyhněte se jim
Banky a obchody se předhánějí v doporučení, že lidé mají při nákupech raději platit
bezkontaktně. To je nepochybně správná
rada, ovšem to neznamená, že by se koronavirus dokázal na papírové bankovce či
kovové minci udržet déle než na jiném
materiálu, například na klice či na madle
nákupního vozíku. Světová zdravotnická organizace na šířící se spekulace reagovala prohlášením, že „WHO netvrdila,

že by bankovky přenášely onemocnění
COVID-19, ani jsme v souvislosti s tím
nevydali žádná varování či vyjádření“.
Mluvčí organizace Fadela Chaibová dodala, že lidé by si měli po manipulaci s penězi umýt ruce, což je zkrátka vhodný hygienický návyk. „Peníze často mění majitele a mohou zachytit různé druhy bakterií
a virů a podobně,“ citoval na začátku března mluvčí deník The Daily Telegraph.
Podle aktuálních vědeckých studií se
koronavirus udrží na plastu, dřevě, sklu,
kovu a keramice až tři dny. Na kartonu
den, na oceli 13 hodin, na hliníku pouze
dvě až osm hodin a na zmiňovaných papírových bankovkách jeden den.
Jak však experti upozorňují, všechna
tato data jsou teoretická. Na povrchy totiž
působí spousta dalších vlivů a v žádném
případě tedy neznamená, že každý dotek s
daným povrchem na veřejných místech
okamžitě přenese nákazu koronavirem.

Mýtus 3: Domácí zvířata
mohou být riziko
O původu koronaviru není ve vědecké
obci ještě zcela jasno, mluví se hlavně o
tom, že původcem nákazy jsou netopýři.
WHO ovšem uklidňuje veřejnost, že neexistuje jediný důkaz, že by se mohla nemoc přenášet prostřednictvím domácích
zvířat, například psů či koček. Také u hospodářských zvířat není zatím žádný důkaz,
že by se vir mohl přenést třeba konzumací
masa. Stejně tak nepotvrzená je zatím teze,
že nákazu můžou přenášet komáři.

Mýtus 4: Balíky se zbožím
z Číny mohou vir přenášet
Češi rádi nakupují z čínských zásilkových
webů, avšak to, že by se virus udržel na
zboží nebo na samotném balíku při cestě

FOTO | P. UHLÍŘ, MAFRA

z Číny do Česka, je podle odborníků vyloučené. Neustálé proměny teplot a další
extrémy, které panují při dopravě mezi
kontinenty, viry spolehlivě zahubí, protože koronavirus nedokáže přežívat mimo
lidské tělo delší dobu.

Mýtus 5: Alkohol a chlór
fungují jako dezinfekce
Vnitřní užívání alkoholu skutečně
k ochraně proti koronaviru nevede. Zvláště sociální sítě na internetu přinášejí řadu
„babských“ rad, jak virus zničit domácími
prostředky. Jedním z častých tipů je značné množství chlóru. „Tímto způsobem je
možné čistit například různé povrchy, ale
postřikem takových látek si člověk může
poškodit oblečení nebo sliznice,“ varuje
na svých stránkách zdravotnická organizace, která tento mýtus považuje za jeden
z nejškodlivějších.

Mýtus 6: Pijte horkou
vodu, nebo se v ní koupejte
a virus zahubíte

V mailových schránkách mnoha pacientů
přistála před několika dny zpráva z důvěryhodného zdroje – z webu brněnské praktické lékařky Elišky Fuksové. Podle rad obsažených v mailu mají koronavirem ohrožení pít teplou vodu, neboť virus nesnáší vysoké teploty, respirátory i roušky prý fungují všechny bez rozdílu a viru se prý daří
na kovových věcech, kde přetrvá až 12 ho-

din. Nesmyslná doporučení se začala rychle šířit, načež lékařka popřela, že by cokoliv
takového rozesílala. Na její web se prý dostali hackeři, kteří mail rozesílali na adresy
pacientů. Jiný hoax také pracuje s vodou,
a to co možná nejteplejší, kterou snesete při
koupání. Odborníci varují, že tak jako tak
teplota lidského těla zůstává okolo 36,5 až
37 stupňů Celsia a koupel v horké vodě vás
může maximálně tak popálit.

Mýtus 7: Na COVID-19
už existuje lék, vlády nám
ho ale zamlčují

Žádný schválený lék ani vakcína zatím neexistují, alespoň to tak platilo do uzávěrky
5plus2 v úterý. Lékaři proto nakaženým podávají pouze přípravky, které zmírňují symptomy nemoci, mezi něž patří horečka, kašel a dušnost. V těžkých případech pomáhají pacientům s dýcháním či okysličováním
krve přístroje, aby se zmírnila námaha plic a
srdce. Dezinformátoři jako obvykle přispěchali s konspirací, že některé vlády mají už
účinný lék k dispozici, ale nepouští ho ven.
V Česku minulý týden Ministerstvo zdravotnictví řešilo přípravek
remdesivir. Ten je určen pro pacienty
s onemocněním COVID-19 v kritickém
stavu. Užití léčivé látky je posuzován
vždy pro konkrétní případ. Na vývoji vakcíny po celém světě pracují stovky vědeckých týmů, denně vznikají až desítky odborných textů a studií, které zákeřný vir
popisují.
(re, mb, iDNES.cz)

INZERCE

Internet v mobilu zdarma?
Internet zdarma platí 30 dnů
od aktivace SIM nebo dobití.
Více o výhodách předplacené
karty na www.mobil.cz

JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne
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Vrátí vám cestovky peníze? Není to jisté
Pandemie zastavila
dovolenkové cesty
do zahraničí. Cestovní
kanceláře jsou s vracením
peněz opatrné, některé
nabízejí změny termínů
a slevové vouchery.

Každý ze subjektů v cestovním ruchu se ve chvíli krize a hromadného rušení rozhodl pro trochu jiný přístup.
■ Mezi částí českých cestovek panuje názor, že náklady na zrušené cesty by v nastalé situaci měli nést na svých bedrech všichni: částečně
cestovky, částečně dopravci, ale i lidé, kteří si zájezd koupili. Cestovní kanceláře totiž už zaplatily desítky milionů na zálohách a nedaří
se jim je dostat zpět. „Hotely zaplacené zálohy nechtějí vracet, ale některé souhlasí s variantou posunutí termínů. Při zrušeném letu zase
platí, že se vrací peníze. Tato praxe se v této mimořádné situaci mění a aerolinky začínají umožňovat pouze změny termínů letů nebo
vystavování takzvaných kreditů k pozdějšímu využití,“ informuje Petr Kostka z Asociace českých cestovních kanceláří.
■ Portál Airbnb zase umožnil všechny rezervace stornovat zdarma, a to celosvětově. Ovšem pouze ty zamluvené nejpozději 14. března
2020 s datem příjezdu mezi 14. březnem a 14. dubnem 2020, na ostatní se (zatím) vztahují obyčejné storno podmínky. Rušení ubytování
na portálu Booking.com je také bezplatné, podmínky jsou ale konkrétnější, vždy na určitou zemi a období a vše se neustále aktualizuje.
INZERCE

ČR | Tisíce Čechů v těchto dnech ruší své
někdy i dlouho dopředu naplánované dovolené. Stornují letenky, jednotlivé rezervace v hotelích či na ubytovávacích portálech jako Airbnb a Booking, ale i celé zájezdy. „Úplné uzavření hranic a zákaz vycestování mimo území Česka je opravdu
mimořádnou situací, se kterou jsme se ještě nikdy v historii nesetkali. Chceme zákazníky požádat, aby poskytli cestovním
kancelářím čas na řešení,“ říká Petr Kostka z Asociace cestovních kanceláří.
V podobném duchu se teď vyjadřuje
většina cestovek. „Každý případ posoudíme individuálně, počkejte, až se vám ozve
náš zaměstnanec,“ radí jedna z nich na informační lince. Co je tedy možné očekávat? „Primárně se zaměřujeme na návrat

ILUSTR. FOTO | MAFRA

lidí do Česka a na storna nejbližších odletů a odjezdů. Pokud jsou v termínu vyhlášené vládní karantény či zákazu vycestovat, cestovky nabízí změnu termínu či vrácení peněz,“ tlumočí zaměstnanci infolinek rozhodnutí majitelů cestovek.

Květnová dovolená? Platí
běžné storno podmínky
Nakolik se ale budou peníze vracet, jisté
vůbec není. „Cestovní kanceláře nabízejí
hlavně změny termínu, některé i dárkové
poukazy či vouchery s výhodnějšími podmínkami,“ upřesňuje Kostka.
Co dělat, když mám koupený zájezd třeba na květen? „Pokud by někdo chtěl teď
stornovat květnový zájezd, platí pro něho
obyčejné storno podmínky,“ znělo koncem
minulého týdne z infolinek s tím, že podmínky storna jsou takové: „V případě květnové dovolené se jedná o zrušení od 64. dne
do 30. dne před odletem, zde se tedy platí
storno poplatek minimálně 30 procent z celkové ceny zájezdu.“ V cestovním ruchu pracuje v ČR asi 240 tisíc lidí. Ministerstva doporučují, aby klienti cestovky podpořili
tím, že budou akceptovat vouchery a odlo(jos)
žené termíny zájezdů.

Jste milovníky aut?
Pak pro vás máme to pravé místo,
kam zajet – carjobs.cz!
Vyberte si ze široké nabídky pracovních příležitostí v autorizované prodejní
a servisní síti automobilových značek Volkswagen, Audi a SEAT a pracujte tam, kde
vás to bude skutečně bavit.
Díky našim nabídkám můžete pracovat s nejnovějšími modely aut na trhu,
setkáte se se skvělými klienty a vždy budete mít možnost posouvat se dál.
Ať už vás na autech baví cokoliv, u nás si vyberete práci na míru.
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Těžké začátky „branibor“ v zemích
V krizi umí nasytit davy. Chutnaly už Inkům před osmi
tisíci lety. Bramborami, dříve nazývanými „branibory“,
ale ještě před dvěma staletími Češi opovrhovali. „Ani
nejprostší čeledín nechtěl je pojídati,“ píše se v první
české kuchařce věnované čistě bramborám. Napsala
ji Hana Dumková, od jejíž smrti uplynulo 100 let.
JOSEF HORA
ČR | Žena, která naučila české hospodyně
vařit z brambor. Takový „titul“ náleží kuchařce a spisovatelce Haně Dumkové,
od jejíhož úmrtí v únoru uplynulo 100 let.
Byla totiž autorkou první rozsáhlé české kuchařky věnované výlučně bramborám, která se jmenovala Úprava jídel zemákových.
„Roku 1874 bylo tomu sto let, co zemáky do zemí Koruny české přineseny
byly,“ vyzdvihuje autorka jeden z důvoINZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military

tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

dů, proč knihu začala psát. V té době se
ale bramborům říkalo hlavně branibory. Důvodem bylo, že se rostlina rozšířila z Německa, které Češi nazývali
Braniborsko. „Čechové, nazývajíce z
doby válek pruských všechny Němce
Branibory, pojmenovali tak i zemáky,“ vysvětluje v předmluvě slavné české kuchařky spisovatelčin manžel a též milovník brambor Josef Dumka. Jedna ze základních plodin českých polí byla přitom po
dlouhá léta předtím vnímána jako potrava
dobrá tak leda pro prasata.
Vraťme se ale ještě hlouběji do minulosti. Do doby, kdy se brambory teprve dostaly do Evropy a postupně do Čech. Jejich
prapůvod je třeba hledat v Jižní Americe,
kde je už před osmi tisíci lety pěstovali

Hana Dumková (15. 5. 1847 - 14. 2. 1920) v knize ukázala,
jak vypadal domácí pomocník pro olupování brambor.
lidé z civilizace Inků.
Ti si vyšlechtili desítky
odrůd, měli dokonce bramborové božstvo. Kdo plodinu dovezl do Evropy, se
už neví, možná Kolumbus, spíše ale až dobyvatelé ze Španělska. Jeden z nich, konkvistador Francisco Pizarro, zakladatel
dnešního hlavního města Peru Limy, je považoval za houby. Konkrétně za „chutné
a moučné lanýže“. Kromě Španělů se chtě-

li novou plodinou pochlubit i Angličané,
královně prý jako dar připravili z nevídané suroviny připravený salát. Jenže nikoliv
z hlíz, ale z jedovaté a nechutné bramborové natě. Entrée brambor v Anglii bylo tedy
neslavné. Tajemná nová rostlina se z počátku těšila zájmu především v zahradách bohatých Španělů, odkud poté pronikla do
Itálie coby vzácné „tartuffi“. V roce
1675 se jí začalo dařit v Irsku, roku 1717

Nejrychlejší

půjčka

–
–
–
–
–
–

844 13 14 15

Česká společnost
Nemáme žádné skryté poplatky
Bez ručitele a dalších závazků
Žádné poplatky dopředu
Úvěry ve výši od 5 000 do 70 000 Kč
Úvěr vyplatíme do 24 hodin

Stále hledáme nové obchodní zástupce po celé ČR.

(podmínkou min. maturita nebo 3 roky praxe v oboru)

Poskytovatel úvěru je EC Financial Services, a.s. IČ: 242 43 744, držitel licence ČNB.

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Služby, osobní služby, au-pair

Datový specialista, Start a rozvoj podnikání

Zákaznická podpora hledá svého apoštola.

Osobní bankéř/ka - Kutná Hora 0,8 úvazek

35 000 - 43 000 Kč / měsíc

Vedoucí týmu – investiční specialista
Bankéř/ka Erste Premier – Plzeň

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Customer service agent rom/eng

26 000 - 29 000 Kč / měsíc

Customer care coordinator spanish + italian

27 000 - 31 000 Kč / měsíc

Referent se španělštinou

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Strojírenství

Doprava, logistika

Konstruktér

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Nastupte znovu do Amazonu a získejte bonus 12…

PLC programátor - Junior

Pracovník do skladu

20 000 - 25 000 Kč / měsíc30 000 - 35 000 Kč / měsíc

PLC programátor s praxí

Obalový specialista

30 000 Kč / měsíc

Konstruktér Praha - Východ

Více na www.jobdnes.cz

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Manipulant s VZV jihlava

Více na www.jobdnes.cz
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Evropané o novinku v jídelníčku z počátku nestáli. Téměř dvě století považovali
brambory za pohanskou, nečistou a zdraví
ohrožující plodinu. „Německý lid, jevě
velkou nechuť k nové plodině, ničil pole
zemáky posázená tak, že císař Bedřich musel k ochraně dragouny povolat a kolem
polí postaviti,“ vypravuje v knize Josef
Dumka s tím, že kdo odmítl brambory pěstovat, hrozil mu trest uříznutí uší a nosu.
Jinak než silou na to šel jistý Francouz,
lékárník Antoine Parmentier. Nejprve přesvědčil krále Ludvíka XVI., aby mu věno-

MAX.
MAX.

10

ks

osoba/den

24
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Do Prahy je přinesli mniši

10

BALENÍ
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MAX.

se brambory objevily v Sasku a o dvě desetiletí později v Prusku, odkud se ve velkém dostaly coby „branibory“ do Čech.

val bramborová pole nedaleko Paříže.
Lidé ale jím pěstovanou plodinu ignorovali, a tak nechal lékárník pole hlídat. Ale
jen přes den a co nejvíce nápadně. Tím vyvolal u vesničanů zvědavost, ti pak v noci
brambory kradli, doma je tajně jedli a postupně je začali sami pěstovat.
Byť obyčejní lidé a dokonce i chudina
zemáky z počátku odmítali, oblíbili si je
mniši. Zejména františkáni, kteří jimi zdobili klášterní zahrady. Právě ti je jako jedni z prvních přinesli během třicetileté války do Prahy. Po čase se k jedlíkům brambor přidali šlechtici i měšťané. O několik
desetiletí později už bývaly k vidění na polích častěji, ovšem nejdříve hlavně na horách, kde se jiným plodinám tolik nedařilo. „Horníci z Rudohoří (starý název pro
Krušné hory, pozn. red.) přinesli zemáky
do okolí jáchymovského a odtud octnuly
se přes slezské pohoří v našich Krkonoších. V horách českých nalezly záhy vděčných ochránců, zatímco ve středu země
bylo o ně velmi málo pečováno,“ vypravuje Dumka. „Mnozí hospodáři zasazovali
se sice o rozšíření jich mezi svými krajany, ale marně. Rolník, pěstoval-li je
takřka z donucení, krmil jimi jen vepřový
dobytek, lid však se jich ani nedotkl, ba
ani nejprostší čeledín nechtěl je pojídati.“
Když ještě nezvyklou plodinu občas zachvátila nějaká choroba, zhrozily se i úřady. Berlín, ale třeba roku 1806 i Praha, zakázaly například dobývat brambory rané.
„Válečná léta a mnohé neúrody ovšem
překonaly všelijaké předsudky a dopomohly bramborům k důstojnému postavení v našem polním hospodářství,“ uzavírá
Josef Dumek s poukazem na to, že se tak
stalo někdy kolem roku 1813.

ks
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Bramborové pochutiny podle Hany Dumkové
MAX.

2

12

MAX.

Kuchařská kniha Hany Dumkové Úprava jídel zemákových vyšla v nakladatelství Františka Kytky
v roce 1880. Obsahuje 516 receptů včetně pokrmů jako toč, lepenice, pražená kaše, michanky
a další méně známá jídla dřívějších hospodyň. Třeba bramborové kaše byly levné a připravovaly se
na desítky způsobů, na sladko i na slano. Následující recepty přinášíme v původním dobovém znění.
Zemáková kaše pražená
„Zemáky oškrabané se dají do hrnce a vaří se s kmínem a solí. Zároveň se vezme 0,26 litru
(3/4 žejdlíku) krupičky dětské, dá se na rendlík, přidá se kus sádla a míchá se jí, až je do
zlatova opražena. Krupice tato se přidá k zemákům jemně rozmačkaným a poleje se
horkým sádlem nebo máslem.“
Zemáková kaše s jablky
„Vezme se stejné množství zemáků i jablek. Zemáky se uvaří, scedí, protlačí sítem, by
z nich povstala hustá kaše. Oloupaná jablka se uvaří a sítem protlačí. Jablka i zemáky se
smíchají s kusem másla, až vše hodně zhoustne. Na mísu se udělá z kaše homole a pokryje
se houskou na másle smaženou.“
Toč
„Oloupají a rozstrouhají se na struhadle velké zemáky syrové, kterým několik vařených
rozstrouhaných se přidá, načež přidá se mouky a mléka, z čehož udělá se řídké těsto,
kmínem a solí připravené. Na máslem vymazaný pekáč naleje se těsto a dá se do červena
upéci. Velmi chutné jesti jídlo toto — dokud je čerstvé.“
Lepenice
„Oloupají se velké syrové zemáky, uvařejí a rozmíchají na kaši. Uvařené zelí smíchá se se
zemáky společně, osolí a omastí se a lepenice hotová dá se na mísu.“
Omelety zemákové
„45 grammů másla, 2 celá vejce, několik strouhaných uvařených zemáků, půl litru smetany,
90 grammů cukru, kousek vanilky a půl litru bílé mouky se v hrnci smíchá, omeletová forma
se promastí, do formy po částkách lije, upečené se posypou skořicí a cukrem.“

PŘEPRAVKY
osoba/den
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CENA BEZ PENNY KARTY
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Rejžo, končíme!
Seriály Ulice či Slunečná, talk show Jana
Krause i Karla Šípa. Televize kvůli krizi
s koronavirem stoply natáčení mnoha
pořadů. Jak se mění jejich program?
Tvůrci seriálů mají pauzu, premiérových
dílů bude méně, nahradí je reprízy
Zkrátí vám čas karantény vaše oblíbené
seriály? Zatím ano, ovšem premiérových
dílů bude méně, protože štáby pozastavily
natáčení. Televize Prima dočasně stopla
natáčení dvou svých nejpopulárnějších
seriálů. Zatímco Modrý kód (na snímku)
stále zůstává na obrazovkách dvakrát
týdně, seriál Slunečná mohou nově diváci
sledovat pouze v úterý. Úspěšnou novinku
s Evou Burešovou a Markem Lamborou
v hlavních rolích nahradí ve čtvrtek repríza Vinařů. K různým
bezpečnostním opatřením přistoupily štáby už v počátcích krize, kdy
ještě nebyla tak přísná vládní nařízení. „Snížili jsme počet komparzistů
na minimum, ti zároveň před vstupem do ateliérů musí podepsat čestné
prohlášení navržené právníky o tom, že v posledních 14 dnech nebyli
v rizikových oblastech či nepřišli do kontaktu s osobou, která v těchto
oblastech byla nebo u ní byl prokázán koronavirus,“ uvedla tehdy
výrobní ředitelka skupiny Prima Lucia Kršáková. Se seriály na Nově je to
obdobné. „Zdraví našich zaměstnanců, spolupracovníků a herců je na
prvním místě. V zájmu jejich ochrany
s okamžitou platností dočasně pozastavujeme
natáčení Ulice i Ordinace v růžové zahradě
(na snímku). K obnovení natáčení dojde
v závislosti na vývoji situace v zemi,“ sdělila
ředitelka výroby TV Nova Monika Hasmanová.
Ulice se nyní vysílá pouze od pondělí do čtvrtka,
od 20. dubna ji nahradí repríza sitcomu
Comeback, který se zatím vysílá jen v pátek.
Premiéry Ordinace vydrží Nově do 9. dubna.
Veřejnoprávní Česká televize v současné době
přerušila výrobu seriálů i filmů, rovněž upouští
od natáčení veškerých pořadů, které se netýkají
zpravodajství či aktuální mimořádné situace.

Talenti musí počkat, nebude
ani evropské finále Eurovize
Vítěz národního kola Eurovize Ben Cristovao (na snímku)
se nakonec nevypraví reprezentovat Českou republiku do
evropského klání. 65. ročník slavné soutěže, jehož finále
mělo proběhnout v květnu, se letos ruší. „Samozřejmě, že s
rozhodnutím Eurovizi zrušit souhlasím. Myslím, že bychom
se všichni teď měli soustředit na aktuálnější témata jako je
zdraví, imunita a pomoc ostatním,“ dodává Ben. Počkat
musí také talenty, které jejich první chvilka v záři reflektorů
teprve čeká. Televize Prima ve spolupráci se slovenskou
TV Joj zrušila castingová kola nového ročníku Česko
Slovensko má talent.

Pauzu hlásí Šíp, Kraus i Pavlásek
Na čas vymizí z televizního éteru také rozpravy se známými
tvářemi v rámci nejrůznějších talk show. Ani legendární pan
Odvárka, který jako jediný usedl v publiku Show Jana Krause
bezprostředně po vyhlášení první velké vlny vládních opatření,
nedokázal oblíbený pořad před důsledky viru zachránit.
Na místo dalších dílů nasazuje televize Prima reprízy
povedených dílů. Pouze do 14. dubna zůstane ve vysílání talk
show Na Pavláska, v níž své hosty zpovídá komik, ale také
spisovatel Lukáš Pavlásek. Přerušení se dočkala také show
Karla Šípa (na snímku) Všechnopárty či Kabinet Dr. Honzáka.

Novinky jsou zatím u ledu
Jarní novinkové trumfy v programu českých televizí musely
rovněž ustoupit do pozadí, a tak se na obrazovkách ještě
nějakou dobu neobjeví Vojta Kotek jako nesnesitelný génius
v krimi seriálu Einstein. Stejně tak televize Prima zrušila
premiéru nového zábavného pořadu Zlatá maska, v jejímž
prvním díle měli diváky pobavit například Jakub Prachař
spolu s Jiřinou Bohdalovou.
TEXT: Veronika Strejcová, FOTO: archiv MAFRA, ČSFD.cz

DOBRÉ ZPRÁVY V ČASE PANDEMIE KORONAVIRU

Nadace Agrofert pomůže Buďte vstřícní, nedávejte Pohlreich vaří hasičům,
rodičům samoživitelům hned pokuty, vyzval ERÚ umělci vystupují na netu

O

mezení spojená s pandemií znamenají citelnou finanční zátěž pro už tak znevýhodněnou skupinu rodičů samoživitelů. Nadace AGROFERT proto přispěchala se záchranným programem. „Vyhlásili jsme mimořádný program, kdy mohou podat žádost na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru. Stačí
do naší nadace poslat elektronicky žádost z Fondu pro rodiče samoživitele a doplnit ji u zaměstnanců potvrzením o zaměstnání, u OSVČ co nejaktuálnějším výpisem z bankovního účtu s platbou záloh na zdravotní a sociální pojištění. Víc
není potřeba dokládat,“ říká Zuzana Tornikidis, ředitelka nadace. Rodiče samoživitelé mohou získat příspěvek ve výši
několika tisíc korun. „Každou žádost budeme posuzovat individuálně,“ doplňuje Tornikidis. Žádosti s přílohou posílejte na e-mail zuzana.tornikidis@nadaceagrofert.cz.
(re)

E

nergetický regulační úřad (ERÚ) vyzval všechny dodavatele energií, aby při řešení možných problémů se
zákazníky přihlíželi k omezením vyvolaným pandemií. Zákon sice zaručuje spotřebitelům, že pokud nedodrží
své smluvní povinnosti vůči dodavateli energie v důsledku
zásahu vyšší moci, neměla by jim za takové pochybení hrozit náhrada škody. Nicméně mohou být nadále vystaveni
smluvní sankci, a to i v případech, kdy například nemohli
odeslat platbu v hotovosti kvůli uzavřené pobočce pošty, karanténě či z jiného relevantního důvodu. „Vyzývám proto
všechny dodavatele energie, aby k zákazníkům přistupovali
skutečně vstřícně, byli co nejvíce shovívaví při řešení problémů – nyní i posléze,“ říká předseda Rady ERÚ Stanislav
Trávníček s tím, že dodavatelé energií by se v takových případech měli vyhnout okamžitému uvalení sankcí.
(re)

V

oborech, které jsou jim vlastní, se snaží pomáhat
i mnohé tváře známé z televizních obrazovek. Například šéfkuchaři Zdeněk Pohlreich a Jan Punčochář začali ve svých restauracích zdarma vařit a zavážet jídla pro pražskou záchranku, hasiče a policii. Komu chybí
živá muzika, může využít toho, že mnozí umělci streamují
své domácí živé koncerty na internet. Fanouškům už takto
zpívaly Lucie Bílá, Ewa Farna, hrál houslový virtuoz Jaroslav Svěcený, kapelyMirai či Vypsaná fiXa, respektive
frontman Márdi a bubeník Pítrs. „Odehráli jsme to v Pítrsově zkušebně a bylo to hrozně fajn, byly na to moc hezké
ohlasy. Proto jsme to taky dělali a hodláme v tom pokračovat,“ uvedl Márdi. Nelení ani herci, třeba Tereza Ramba,
čerstvá držitelka Českého lva, na svém instagramovém
účtu každý večer čte z knížek.
(re)

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Podpořte své plíce lesní terapií
Jak dopřát v době
karantény restart plicím?
Pomoci může lesní
terapie, dechové cvičení,
ale i omezení vůní.

FOTO | SHUTTERSTOCK

...frekvence dýchání u dospělého je
v průměru 16 až 20 nádechů a výdechů
za minutu?

5plus2
■ ZDRAVÍ

...při kýchnutí plíce vytlačí vzduch
rychlostí až 160 km/h?
...při klidném nádechu a výdechu se
v plicích vymění asi 0,5 litru vzduchu?

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Procházky v přírodě jsou v těchto
dnech jednou z mála venkovních aktivit, kterým se člověk může s dobrým pocitem věnovat. Nejde však pouze o pocit, plicím totiž zejména pobyt v lese
prokazatelně prospívá.
Ostatně z hlediska produkce kyslíku
hovoří čísla jasně. Jeden jediný stoletý
buk vyprodukuje až tisíc litrů kyslíku
denně. Hektar smíšeného lesa pak ročně
„vyrobí“ v průměru 10 tun kyslíku.
Kam jinam tedy za čerstvým vzduchem
než právě do lesa?
Osmiletý výzkum japonských vědců,
který se zaměřoval na účinnost takzvané lesní terapie a jehož výsledky byly
publikovány před dvěma lety, význam
lesa coby přírodních lázní jen potvrdil.
Samotný pobyt v něm podle výzkumu
posiluje v těle tvorbu látek, které dokonce fungují jako přírodní zabiják nádorových buněk. Za vše podle vědců mohou
takzvané fytoncidy, což jsou látky, jimiž se stromy brání škůdcům. Vzduch

Víte, že...
...každou minutu plíce vdechnou až
8 litrů vzduchu?

...každý den plícemi vdechneme
a vydechneme až 10 tisíc litrů vzduchu?

v lese je jimi prosycený, což na člověka
působí blahodárně.

Posílíte i břišní svaly
Zásadní posilou pro kondici plic je zvýšení jejich kapacity. Tu představuje
množství vzduchu, které jsme schopni
vdechnout po maximálním nádechu.
Právě kapacita plic je totiž významným faktorem při nejrůznějších onemocněních. Přesto jde o velmi individuální
záležitost, a tak například ti, kteří pracují v kanceláři, budou mít s největší pravděpodobností výrazně menší kapacitu
plic než ti, kteří pracují manuálně a na-

víc ještě na čerstvém vzduchu. Rozdíl
je patrný samozřejmě také u sportovců.
Klíčem ke zlepšení je na prvním místě naučit se správně dýchat. Pokud se
vám při každém nadechnutí zdvihá pouze hrudník, aniž by se pohnulo břicho,
cosi je špatně. Zkuste se při nádechu
soustředit na to, aby se vzduch dostal až
do břicha. Výhodou takzvaného bráničního dýchání je mimochodem i posílení
svalů břišní stěny.
Základní dechová cvičení doporučují
hluboký nádech a výdech s rozpaženýma
rukama, čímž se ještě více otevře prostor
hrudníku. Možností je i trénovat vleže zadržovat dech. Speciální
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Em-eukal prémiové pastilky proti kašli
Vás přesvědčí svou jedinečnou chutí a vysoce
kvalitními přírodními ingrediencemi
Zhluboka se nadechněte - s prémiovými
pastilkami proti kašli Em-eukal.
Střídavé teploty přicházejícího jara, dokáží potrápit
nejeden krk! Em-eukal je správným společníkem
kdekoli a kdykoli je to potřeba. Ať už vyberete jakoukoli
příchuť, každá Vám dodá jemnou úlevu pro hrdlo
a povzbuzení pro Váš hlas.
Dnes již v 10-ti variantách: od nezaměnitelného
eukalyptu po sametově jemnou šalvěj Em-eukal
/ ve variantách sáček, nebo krabička.
Všechny jsou vyrobeny z vysoce kvalitních
přírodních surovin a esenciálních olejů.

ZVEME VÁS, ABY JSTE SE ZHLUBOKA NADECHLI!

dechová cvičení, nebo také dechovou
jógu se však doporučuje provádět alespoň z počátku pod dohledem další osoby. Snadno se totiž může stát, že se cvičícímu zatočí hlava a mohl by si ublížit.
Jestliže chceme co nejvíce zregenerovat své plíce, je také nasnadě vytvořit
pro to ideální vnější podmínky. V praxi
to znamená eliminovat co nejvíce vlivů,
které dýchací soustavu zatěžují.
A zdaleka přitom nejde pouze o to vyvarovat se smogu. Žádoucím krokem je
vyvarovat se také veškerým agresivním
vůním, parfémům, lakům na vlasy, prostředkům proti hmyzu nebo také vonným svíčkám. Při domácím úklidu zkuste chemické prostředky, které krom plic
dráždí i sliznice, nahradit šetrnější variantou. Dobrým služebníkem při úklidu může být například jedlá soda nebo
citronová šťáva.

ENERGIE
SPECIÁLNÍ TÉMA

Energie má zahřát
vás, ale nespálit
přitom peněženku
Změna dodavatele
energií může ušetřit
rodinnému rozpočtu
tisíce korun ročně.
Na co si dát pozor?

J

estliže chcete změnit dodavatele
energie, začněte tím, že si zjistíte, jakou úsporu vám změna přinese. Pokud se podíváte na nezávislé internetové
kalkulačky, třeba na stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ) nebo portálu TZB-info.cz, jednoduše získáte objektivní srovnání podle předem daných kritérií. K posouzení finanční výhodnosti budete potřebovat fakturu posledního vyúčtování, ze které zjistíte vaši spotřebu a tarif.

Zkontrolujte si podmínky
Ještě než se do změny pustíte, podívejte
se, jaký typ smlouvy máte uzavřený se
současným obchodníkem. V případě, že
máte smlouvu na dobu neurčitou, lze ji vypovědět kdykoli a po uplynutí tříměsíční
výpovědní lhůty již šetříte s novým dodavatelem. Pokud je uzavřena na dobu určitou, uplatňuje většina obchodníků sankce
za její předčasné ukončení, podobně jako
je tomu ve spoustě jiných oborů. Nejprve
si tedy ověřte, kdy lze smlouvu vypovědět
a s případným převodem počkejte až do jejího vypršení.

Pozor na ceník i poplatky
Finanční úspora je důležitá, ale rozhodně
byste měli zohlednit i to, jestli je vámi vybraná společnost dostatečně silná a stabilní a jaké služby poskytuje. Zjistěte si také,
jaký zákaznický servis vám může nový dodavatel nabídnout. Dovoláte se například
zdarma a rychle na zákaznickou linku?
Vrátí vám přeplatek vždy, včas a bez vytáček? „Na popularitě rychle nabývá i online správa zákaznického účtu,“ uvádí Vít
Svoboda, brand manažer Europe Easy
Energy. Prostudujte si nejenom ceník, ale
i obchodní podmínky, které jsou součástí
smlouvy. Zajímejte se také, jak má dodavatel nastaveny jednorázové poplatky. Někde například neúčtují SMS upomínku, či
dokonce ani první upomínku.

Jaký typ smlouvy zvolit?
U smluv na dobu neurčitou se ceníková
cena mění zpravidla jednou za rok podle
toho, jak se vyvíjí situace na energetické
burze a jak na ni reaguje trh. Při zvýšení
ceny má zákazník možnost od smlouvy odstoupit a vybrat si jiný produkt nebo jiného
dodavatele. Smlouvy na dobu určitou s fixní cenou garantují neměnnou cenu na
dobu, na kterou jsou sjednány. Zpravidla
jsou to dva až tři roky. „Cena na dobu určitou může být v porovnání s cenou na dobu
neurčitou v momentě rozhodování výhodnější. Pokud by ale cena na trhu poklesla,
nemusí se již vyplatit. A v případě, že již

pouze poroste, tak se po uplynutí doby fixace ani tito zákazníci vyšší ceně nevyhnou,
a navíc mohou čelit třeba i skokovému zvýšení,“ vysvětluje Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy.

Bezpečnost a pohodlí
Kvůli změně dodavatele není třeba chodit
na pobočku. Avšak doby získávání nových zákazníků ve „dveřích“, kdy u vás zazvonil anonymní prodejce a zkoušel více
či méně poctivými způsoby uzavřít smlouvu, jsou dnes u solidních dodavatelů pryč.
Někteří dodavatelé nabízí zákazníkům
možnost sjednat si smlouvu také online.
„V Bohemia Energy nyní mohou zájemci
o výhodnější energie vyřídit smlouvu
a změnu dodavatele kompletně online. Potřebné dokumenty podepíší elektronicky
přímo na svém počítači, notebooku, tabletu či chytrém telefonu,“ uvádí Holub,

Nevyzpytatelné aukce
Zprostředkovatelé energií nabízejí, že spotřebitelům vyberou výhodnějšího dodavatele v aukci. Často tvrdí, že stačí pouze podepsat nezávaznou přihlášku. Ve skuteč-

nosti když se pak zákazníci rozhodnou
smlouvu s vysoutěženým dodavatelem neuzavřít nebo ji zrušit, čeká je vysoká pokuta.
K nabídce svých služeb zároveň zpravidla
využívají problematický podomní prodej.
Zprostředkovatelé navíc nemusejí mít licenci od ERÚ a neřídí se tak energetickým, ale
pouze občanským zákoníkem. To se projevuje mimo jiné zejména v různých lhůtách
pro odstoupení od uzavřených smluv. Pokud si chcete dodavatele vybrat prostřednictvím aukce, požadujte možnost rozhodnout
se až po jejím ukončení. Tedy poté, co se seznámíte s podmínkami smlouvy, kterou budete s vítězným dodavatelem uzavírat.

Přechod bez starostí
Jestliže jste si vybrali renomovaného dodavatele, nemusíte se již o nic dál starat,
celou změnu vyřídí za vás. Stačí, když mu
udělíte plnou moc. Seriózní firma vás navíc bude o všech krocích průběžně informovat. „Nemusíte se ani obávat, že budete muset měnit elektroměr či plynoměr,
nebo že zůstanete nějakou dobu bez elektřiny či plynu. I vyúčtování budete nadále
dostávat ve stejném období, jako jste byli
dosud zvyklí,“ ujišťuje Libor Holub. (ks)

INZERCE

Tak to je
bezvadný!

Nic na vás nehrajeme
V rámci pravidelného vyúčtování vám bude
odečtena 1/12 ceny za odebranou silovou
elektřinu / zemní plyn a za stálý plat. Každý rok
tak od nás dostanete jeden měsíc zdarma.
Více informací a podmínky akce
na www.bohemiaenergy.cz.

Garance
měsíce
zdarma

HUDEBNÍ IMPULSY

Světlo nenápadného hitmakera
Michal Hrůza před pár
dny vydal novou desku
Světlo do tmy. Jaká byla
cesta talentovaného
muzikanta mezi českou
skladatelskou špičku?
JOSEF VLČEK

K

olem zpěváka a skladatele Michala Hrůzy se toho v poslední době
hodně děje. Ještě před tím, než byl
kvůli koronaviru nucen posunout termíny
jarního turné na podzim, změnil dlouholetý management. Očekávané nové album
Světlo do tmy vyšlo však už minulý pátek
a stejnojmenný singl již pár týdnů boduje
v rádiových žebříčcích. Při zkušenostech
s předchozími deskami je jisté, že to nebude jediná úspěšná skladba z nového
alba. Sám Michal při vysílání k nedávným 21. narozeninám Rádia Impuls s jistotou prohlásil, že on i jeho okolí mají pocit,
že to je „to nejlepší, co ze mě kdy vyšlo“.
Hrůza je neobvyklým zjevem na české
popové scéně. Od roku 2006, kdy opustil
pardubickou skupinu Ready Kirken, vydal
několik velmi úspěšných kolekcí písní, kte-

jeho písničky i po roce nebo po dvou relativně malou „ohranost“ a dají se pořád pouštět, aniž by šly většině publika na nervy.
Další specifickou vlastností písní Michala Hrůzy je jejich schopnost zklidňovat
emoce a přetavit osobní impulsy do obecnějších pocitů. Právě proto ho mají rádi
čeští režiséři, kteří z něj udělali nejúspěšnějšího současného autora filmových písní. Jeho písně najdete většinou v závěreč-

ných titulcích filmů Lidice, Martin a Venuše, Zakázané uvolnění, Padesátka nebo
Ten, kdo tě miloval. Zatím poslední byl
loňský Narušitel, z něhož pochází píseň
Nad světem (Nezapomínej!), která je také
součástí nové desky. Ostatně také zmiňovaný super úspěšný hit Pro Emu pochází
z filmu. Ten si naživo stejně jako další Hrůzovy filmové hity můžete na Impulsu poslechnout během večerního Živááááku Rá-

dia Impuls v úterý 24. března od 20:00.
Na první pohled se zdá, že letošní jaro
kvůli rušeným koncertům bude mít Michal
Hrůza volné. Není to tak úplně pravda.
V nejbližších dnech natáčí jeden z dílů připravované druhé řady talk show Doupě
Mekyho Žbirky. A pomalu si začne chystat
program na letní festivaly a pak na podzimní Český mejdan s Impulsem, který proběhne 17. října v pražské O2 areně.
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Elektrické vozíky
a skútry
SELVO 3500.6

58 290 Kč

34 990 Kč
Dojezd 48 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
2 nezávislé brzdy
Výkon 500 W (1000 W)

FOTO | A. HORSINKA, MAFRA

ré obsahují skoro dva tucty většinou křehkých pop rockových hitů. Asi nejslavnějším z nich je Pro Emu, který se drží už
165 týdnů na žebříčku nejhranějších písní
v Česku. Neméně oblíbená je dodnes také
skladba Voda živá, kterou napsal v roce
2006 pro debut Anety Langerové. Svého
času se dokonce psalo o tom, že Voda živá
patří mezi nejčastěji hrané písně během posledních rozloučení, což jen potvrzuje
emocionální sílu, kterou Hrůzova kompozice v sobě má.

Songy na dlouhou trať
Přitom kvalita 48letého písničkáře je v nenápadnosti jeho písní. Bývají to jakési
„běhy na dlouhou trať“. Jsou občas i trochu
introvertní a tím pádem do mysli posluchačů pronikají pomalu a jen jakoby mimochodem, ale o to déle a pevněji se v ní drží. Rádiové výzkumy ukazují, že díky tomu mají

Nový výrobek
10x delší životnost baterie
e
za příplatek
Zlín - Vršava a Vizovice - Zlínská 703
Agro Smetana, Vršava I 4975,
tel.: 577 101 606, 604 605 288

Zlín - K Pasekám

MARTONI.cz s.r.o.,
K Pasekám 5680,
tel.: 577 001 314, 792 304 293

Přerov

KONVIČKA s.r.o.,
Malá Dlážka 14,
tel.: 731 900 330, 777 555 741

Brno - Černovice

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

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

www.selvo.cz
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PESTRÁ KRAJINA PETRA HAVLA

Objevte „neznámý“ pojem příroda

pod tímto pojmem představuje to, co by
si představovat měl.
Skutečný pobyt v přírodě totiž neznamená vydat se na procházku do městského parku nebo odjet na chatu mimo městské prostředí. Zejména některé městské,
ale i zámecké parky parametry „pobytu
v přírodě“ nesplňují, a dvojnásobně je
nesplňují právě souvislosti s koronavirem. Nejde totiž o místa, kde by byl člověk sám nebo skoro sám, často je to naopak prostředí využívané ke společen-

Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

J

ednou ze stále ještě povolených aktivit v současné době expanze koronaviru a s ní spojenému omezení pohybu lidí je „pobyt v přírodě“. Je
to po všech stránkách rozumné rozhodnutí, jak je ale z praxe vidět, ne každý si

ským setkáním, byť na čerstvém vzduchu v prostředí keřů, stromů, různých záhonků či uměle udržovaných vodních
ploch. To ale skutečná příroda není.
Tu představuje les, polní cesty nebo
rybníky přímo v krajině či některé naučné stezky, v nichž téměř nedochází ke
kontaktu s dalšími lidmi a kde si člověk
může na přírodu doslova sáhnout a být
alespoň na čas její součástí. Právě to je
přitom pro přirozené posilování imunity v současné době vhodné, bez rizika

potenciálního přenosu koronaviru. Bohužel je třeba konstatovat, že podoba
„pobytu v přírodě“ v podání nemalé části veřejnosti je důsledkem celkové odtrženosti společnosti od skutečné, „divoké“ přírody. Současná situace je tak
mimo jiné šancí tento deficit alespoň trochu napravit. Mohli bychom se proto
v budoucnosti zbavit třeba takových výstupů z anket mezi školáky, podle nichž
jablka rostou v lese. Když už se tedy ví,
že kráva na pastvě není fialová.
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VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

AKCE

/

MALOTRAKTORY

/

64 740 Kč

KARTÁČE

49 990 Kč

/

ŠTÍPAČE

/

A DALŠÍ

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL
/ s vyklápěcím návěsem ANV-380
a motorem VARI XP-200
za akční cenu 49 990 Kč s DPH
/ zvládne všechny polní práce,
přepravu nákladu i sečení trávy
/ vystavení technického
průkazu pro provoz
na veřejných komunikacích

ČTENÁŘSKÝ RING
Čtenáře 5plus2 zaujal článek o české výrobě smrtícího jedu s názvem
Agent Orange, který byl použit ve
vietnamské válce. Přinášíme příspěvky z diskuze na serveru
www.idnes.cz, který článek převzal.
Až mě zaráží, kolik lidí dosud
neví, že vietnamskou válku začal severní Vietnam a jižní spolu s Američany byli ti napadení. Byl jsem v jižním Vietnamu a Američany tam lidé
vnímají pozitivně, tedy aspoň ti, se
kterými jsem se tam potkal. Samozřejmě to nic nemění na tom, že
Agent Orange byl strašné svinstvo.
Otázkou je, zda to Američané věděli, nebo ne, když to použili k odlesnění.
Jiří Pokluda
Moc děkuji za článek, rozšířil mi
obzory. Mám radost, že i někdo
z Česka pomáhá Vietnam od těch
chemikálií dekontaminovat.
Jan Pindlik
Agent Orange byl v té době oficiálně považován za naprosto neškodnou chemikálii. Byla to tekutina a američtí vojáci ji na letištích třeba používali jako prostředek na mytí
rukou. Bohužel pro jejich budoucnost.
Radim Polášek

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-96 / KUK-125

SAZEČ BRAMBOR
SB-40

2 RADLICE SV-1
+ NOSIČ NM1-001

Původní účel tohoto koktejlu bylo
odlistnění porostů, ve kterých se
skrývali vietnamští vojáci a partyzáni, čili původně jako zbraň nebyl určen.
Dan Vlk

HOLD TĚM, CO POMÁHAJÍ
ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Brno, GARDEN STUDIO, U zoologické zahrady 2/212, T 546 222 990 / Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 /
Brtnice, Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388 / České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606
648802 / HavlíčkůvBrod,MAT-MILANMILICHOVSKÝ,Pražská2495,T569425052 / Jemnice,VÁCLAVFUČÍK-ZAHRADNÍTECHNIKA,NaPodolí
310,T607279706 / Jihlava,MARREKO,RomanaHavelky2,T567220595/ Strakonice,Milisterfer,s.r.o.,Volyňská97,T777993399

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

Všem zdravotníkům, policistům,
hasičům, dobrovolníkům pracujícím nejen pro seniory, vojákům, celníkům a všem, co pomáhají ostatním proti nákaze koronaviru: Držte
se, hodně sil, zvládáte to na jedničku. Velká poklona vám patří.
Dagmar Macášová
Chcete i vy něco vzkázat lidem
z první linie boje s koronavirem? Napište na e-mail redakce@5plus2.cz.
Vybrané vzkazy zveřejníme.
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Fenomén Jízdy králů letos
na Slovácku zažijí tři obce
Tradiční akce, která je od roku 2011 součástí kulturního
dědictví UNESCO, se uskuteční v Kunovicích, Vlčnově a Hluku.
Má bohatou historii a pro obyvatele je prestižní událostí.
TEXT: JANA FUKSOVÁ
FOTO: ARCHIV MAFRA

N

ikde ve světě žádný podobný
svátek neexistuje. V tomto
směru unikátní Jízdu králů
znají jen na Slovácku, kde se
v téměř nezměněné podobě
pořádá ve čtyřech obcích, které mají kvůli zápisu do prestižního seznamu UNESCO povinnost tradici dál udržovat.
Snaží se o to v Kunovicích, Vlčnově,
Hluku a Skoronicích. Každý rok ji pořádají ve Vlčnově, jednou za dva roky v Kunovicích, za tři roky v Hluku a o rok déle čekají ve Skoronicích. Letos se však potkají
hned tři obce.
„Paradoxně bych řekla, že nám to v návštěvnosti diváků trochu pomůže, než že
bychom zaznamenali její snížení,“ zhodnotila ředitelka Klubu sportu a kultury ve
Vlčnově Petra Kučerová Brandysová.
Vlčnovská jízda přijde na řadu poslední květnovou neděli, týden po kunovické
a pět týdnů před hluckou jízdou. „Myslím, že milovníci tradic, folkloru a krojů
jsou rádi, že se sejdou tři jízdy a že si je
mohou srovnat a zažít najednou,“ poukázala.

NÁŠ KRAJ
JE PŘÍLOHA MF DNES
A TÝDENÍKU 5PLUS2
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Letos podruhé se také všichni králové
ze tří obcí spolu se svými družinami
a dalšími organizátory společně sejdou.
Potkají se na poutním místě u sv. Antonínka. Králové při tom podepíšou pamětní listinu a bohoslužba, která bude
následovat, bude obětována za účastníky Jízd králů roku 2020 z Hluku, Kunovic
a Vlčnova.
Poprvé se podobné setkání uskutečnilo před šesti lety, kdy se jely také tři
Jízdy králů. Další je pak naplánováno
na rok 2026.

>
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Objevujte Valašsko jinak, putujte
po stopách medvěda Jury!
Už máte plány na léto? Zpestřete si rodinné dobrodružství
regionální hrou Poznáváme
Valašsko.Tuto aktivitu organizuje neformální skupina Valaši
s hlavním partnerem Destinační společností Valašsko. Regionální hra může být zábavou
jak pro děti, tak i dospělé. Hra
potrvá od 1. června do 30. září
letošního roku. Po zajímavých
místech na Valašsku, které třeba ještě neznáte, vás provede
herní brožura, která vám napoví, kde je umístěno dvacet
razítek. Hrací brožurku si můžete vyzvednout v jakémkoliv Turistickém informačním
centru na Valašsku. Brožurka
obsahuje nejen herní plánek,
ale také poskytne skvělé tipy,
co na Valašsku vidět a zažít.

Do hry se můžete zapojit i přímým stáhnutím herního plánku z webových stránek www.
poznavamevalassko.cz.

Budete i vy
letos putovat
s medvědem Jurou? S dobrodružnou
hrou budete mít s dětmi
program na celé prázdniny! A navíc pokud nasbíráte
plný počet razítek, budete
zařazeni do hlavního slosování o zajímavé ceny.

20 27. března 2020

> Historie samotné Jízdy králů sahá minimálně do 17. století. Všichni se ale shodnou, že se na Slovácku jezdila „od nepaměti“ a byla běžným svatodušním svátkem pořádaným ve druhé polovině května, kterým vrcholily padesátidenní oslavy Velikonoc. Družina krojovaných objížděla ulice v mnoha obcích. Jen ve čtyřech
ale měla tak silné kořeny, že přetrvala dodnes.
Například vlčnovská jízda je po dvě staletí nepřerušená a posílená malířem Jožou Uprkou. Ten jí svým slavným obrazem z konce 19. století dodal punc výlučnosti, kterou si díky každoročnímu pořádání zachovává pořád.
Ve Skoronicích se znovu začala jezdit
až v roce 1943. Nebývala podle zvyku vázaná na svatodušní svátky, takzvané letnice, ale na sraz rodáků nebo festival Slovácký rok v Kyjově.
V Hluku se datuje už od roku 1895,
v posledních letech ji obnovili a spojili
s tradičními Dolňáckými slavnostmi konanými o prvním červencovém víkendu.
Kunovická historie je podobně dlouhá. Tradice obnovená v roce 1996 se letos uskuteční už po dvaadvacáté. A návštěvníci, kteří přijedou, uvidí totéž, co
jejich předci před šedesáti lety. Samotná jízda totiž žádnou změnou neprošla.
„Zapustila kořeny na správném místě,
zájem je velký, mladí kluci chtějí jezdit,“
popsal jeden z hlavních pořadatelů Milan Stašek. „Letos pojede v družině deset
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nováčků. Nikdo je přitom nebude vodit,
budou si koně ovládat sami, jak je v Kunovicích zvykem.“
SYMBOL PRONÁSLEDOVANÉHO
KRÁLE
Proč vlastně jízda vznikla, co symbolizuje a jaký měla význam, etnografové úplně
přesně s jistotou nevědí. Národní ústav lidové kultury ve Strážnici vysvětluje, že
možných souvislostí je více.
„Jedna pověst hovoří o tom, že zvyk je
lidovou obdobou středověkých rytířských her a vznikl ze slavnostních průvodů konaných při rytířských turnajích.
Další výklady o jeho původu vycházejí
z předpokladu, že se koná na památku
hledání nebo honění – pronásledování
krále,“ připomínají odborníci na svých
webových stránkách.
Tím králem myslí Matyáše Korvína, kte-

rý v roce 1469 prchal po neúspěšném obléhání Uherského Hradiště, a aby ho nepřátelé nezajali, oblékl si dívčí šaty
a v přestrojení utekl do Uher.
S odkazem na tuto pověst si mladý král
při jízdě obléká dívčí kroj a navíc si do úst
vkládá růži, aby nepromluvil a „nepřátelé“ ho nepoznali po hlase. Současně platí, že je mu kolem deseti let, aby bylo zaručeno, že je panic.
Pro chlapce je to situace, do které se
dostane poprvé v životě a současně naposledy. Žádné podruhé v tomto případě
neplatí. Už nikdy neprožije jízdu v dívčím kroji a s růží v ústech.
„Iniciační rozměr Jízdy králů je obrovský. Chlapec, který nasedne na koně,
bude jiný než ten, který z něj poté sesedne,“ upozornil Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.

„JE TO JAKÝSI PŘECHOD
DO PLNOLETOSTI.
MUSÍ OBSTÁT V JÍZDĚ
NA KONI, BEROU TO JAKO
ČEST, PROTOŽE V DRUŽINĚ
JEL JEJICH DĚDA,
PRADĚDA, OTEC.
JSOU NA TO HRDÍ.“

PŘECHOD DO PLNOLETOSTI
Na koních doprovází krále družina krojovaných mladých mužů. To proto, aby ho
chránili. Také žádají starostu obce o povolení jízdu pořádat a z koňského sedla
křičí na diváky vyvolávky, za které dostávají dary.
„Je to jakýsi přechod do plnoletosti.
Musí obstát v jízdě na koni, berou to jako
čest, protože v družině jel jejich děda,
praděda, otec,“ poukázala Kučerová.
„Jsou na to hrdí.“
Obvykle má při jízdě mladý král z každé strany pobočníka s tasenou šavlí.

>

Jeden den na Dopravě aneb DEZA
z pohledu jeřábu či lokomotivy
Tak trochu jiný a nevšední pracovní den jsme zažily s mou kolegyní Markétou
Vašulínovou. Před 6 ráno vycházíme z Výzkumáku a venku už na nás čeká pan Pavel
Marek s ﬁremním Mercedesem. Jedeme na středisko Autodopravy a nejprve zamíříme
na denní místnost, kde se seznamujeme se zdejšími zaměstnanci, přičemž si vypijeme
kávu a příjemně si popovídáme. Při této příležitosti se dozvídáme, že na Autodopravě
pracuje automechanik pan Ivan Křenek, který mimo jiné zajišťuje opravy vozů a svou
šikovností tak přispívá k samostatnosti celého střediska.

P

o příjemném startu našeho nevšedního dne
vcházíme do dílny. Obrovská místnost se
spoustou nářadí, kde se uskutečňují všemožné
opravy a údržby všech vozů nebo výměny pneumatik. V zadní části se nachází nová myčka aut.
Náš průvodce pan Marek nám vysvětlil, jak takové
mytí auta u nich probíhá. Ovšem nebylo by to ono
bez názorné ukázky a možnosti si mytí vyzkoušet,
tzn. vzít hadici, auto napěnit, pomocí další hadice opláchnout vodou a nakonec setřít speciální
stěrkou. Dodnes jsem netušila, jak může být mytí
auta uklidňující.
Poté jsme jeli za budovu odboru Zásobování,
kde už na nás čekal jeřáb. S úžasem v očích jsme
sledovaly manipulaci s těžkým kontejnerem, který
musí být umístěn na určené místo na milimetry
přesně. Ač s velkým respektem, vyzkoušely jsme
si, jaké to je sedět na místě jeřábníka a manipulovat s jeřábovou traverzou (samozřejmě pod
odborným dohledem pana jeřábníka Libora a bez
břemene zavěšeného na traverze). Vskutku zážitek, který se člověku jen tak nepoštěstí.
V 8 hodin si nás u jeřábu vyzvedl vedoucí odboru Dopravy pan Menc a společně jsme zamířili do provozní budovy Dopravy u seřaďovacího
nádraží. V jeho doprovodu jsme navštívily místní
velín, odkud mají zaměstnanci, kteří jsou zrovna
na směně, dohled na vše, co se děje na kolejišti. Z tohoto místa také komunikují s pracovníky
výrobních provozů, výpravčím ve stanici Lhotka,
s dopravci, kteří odváží vlaky z Dezy, a s celnicí.
Nebylo tomu jinak, než na našich předchozích zastávkách a nechaly jsme se přemluvit, ať si zkusíme zabrzdit vagóny. I když jsem z toho měla
trochu „vítr“, s pokyny jako „výfuk“, „dva“, „nula“,
jsem to celkem úspěšné zvládla.
Poté jsme trávily chvíli čas s vedoucím expedice
panem Bartozelem, který nás provedl tajemstvím
silniční a železniční expedice. Dle jeho slov a slov
jeho podřízených taková komunikace s kamioňáky, kteří do Dezy přijíždí a někdy prostě musí čekat, není žádná legrace. Na žádného kamioňáka
jsme během naší návštěvy bohužel (možná bohudík) nenarazily, tak jsme alespoň zkusily, jak se
expedují vlaky. Neméně důležitou činností v rámci
expedice je i kontrola označení vozů a umisťování
vozových nálepek do schránek vozů, kdy pracov-

nice musí několikrát denně a v jakémkoliv počasí
absolvovat vzdálenost až 800 metrů od budovy
Dopravy až k odjezdové bráně.
Čas utíkal neúprosným tempem a vydaly jsme
se tedy na oběd. Navštívily jsme místní jídelnu,
která sice není tak velká jako ta naše v přední části Dezy, ale zato je útulná a zaměstnanci mohou
poobědvat přímo v jejich budově.
Po obědě jsme nafasovaly helmy, reflexní vesty
a rukavice a vyrazily jsme do terénu za údržbou
železniční dopravy, kde jsme měly možnost vidět,
jak se např. utahují šrouby na kolejišti. Nám to
moc nešlo, práce pro ženy to asi moc není. Celkově práce údržby a posunovačů není nic lehkého,
pracují celé dny venku, za každého počasí, spojují
a rozpojují vagóny, což je opravdu těžká, ale taky
velmi důležitá práce v rámci Železniční dopravy.
Na závěr naší návštěvy jsme se podívaly do Reléového sálu. Pouhý pohled na toto fascinující zařízení, které slouží k ovládání výhybek v kolejišti,
nás naprosto ohromil. Věděli jste, že toto zařízení
na Deze funguje už od roku 1969?
Náš den na Dopravě neskutečně rychle utekl
a vrátily jsme se z něj plné dojmů a skvělých zážitků.
Velké díky patří panu Petrovi Mencovi, který
nám celý den naplánoval a zařídil vše tak, abychom viděly pro nás co nejvíce zajímavých míst
a činností jak na Autodopravě tak především
na Železniční dopravě. Ráda bych poděkovala
i panu Pavlovi Markovi, zaměstnancům Autodopravy a Železniční dopravy, kteří byli moc ochotní,
a ráda bych jim tímto vyjádřila svůj obdiv za jejich
práci. Jak jsme si totiž mohly s mojí kolegyní, byť
jen z části vyzkoušet, nemají to vždy jednoduché,
ale za to je znát, že to jsou sehrané a přátelské
party lidí, což je při práci nedocenitelné.

www.deza.cz
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ZAJÍMAVOSTI O ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ:
• je v rámci Dopravy největším střediskem
• odbor Doprava (železniční + autodoprava) má
celkově 56 zaměstnanců
• na Železniční dopravě pracuje
34 zaměstnanců
• k odboru Dopravy patří také činnosti
Údržby dopravy, včetně čištění vagónů
• kolejiště celé vlečky v závodě měří 26 km
• suroviny jsou do Dezy přepravovány
z 90 % po železnici
• na seřaďovací nádraží se vejde
cca 450 vagónů
• každá cisterna, která je převážena po kolejišti,
obsahuje 50 - 60 tun suroviny
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> V Kunovicích jede v čele průvodu prapo-

ODMĚNA SKUPINA JEZDCŮ S SEBOU VEZE I MALÉ
SKŘÍŇKY, DO KTERÝCH JIM LIDÉ ZA JEJICH
VYVOLÁVKY DÁVAJÍ DARY.

rečník, další jezdci jsou buď vyvolávači –
ministři, kteří žádají rodiče o krále, anebo vyvolávači – výběrčí.
Ochrana je důležitá, protože se může
stát, že chlapci z okolních obcí krále unesou a pak za něj budou požadovat výkupné. Aktuální to ale bývalo spíše v minulosti, v posledních letech už ne.
Ve Vlčnově se při výběru družiny snaží
dodržovat věk odvedenců, tedy 18 let,
kdy v minulosti chodili všichni chlapci
daného ročníku k odvodu a na vojnu.
V Kunovicích nebo Hluku už to mohou
být mladíci různého věku. Najít krále
dnes nebývá problém. Většinou rodiče
hlásí své chlapce jako kandidáty pro další
jízdu už několik let dopředu.

SPOUSTA PRÁCE JE POTŘEBA VYTVOŘIT TISÍCE RŮŽÍ, TŘÁSNÍ A VĚNCŮ RŮZNÝCH BAREV, VELIKOSTÍ
A TVARŮ. ABY SE VŠE STIHLO, S PŘÍPRAVAMI SE ZAČÍNÁ UŽ NĚKOLIK MĚSÍCŮ DOPŘEDU.

Samotná jízda pak má obvykle na
všech místech podobný průběh.
„V pravé holince vysokých bot mají
jezdci žerdě s červenými nebo oranžovými ‚tureckými‘ šátky. Ráno si za doprovodu dechové hudby přijedou
k domu rodičů krále, kde je požádají
o souhlas. Před radnicí pak následuje
podobný ceremoniál, při kterém žádají
starostu města o povolení konat Jízdu
králů. Teprve potom mohou za mohutného vyvolávání objet hlavními ulicemi
město,“ vysvětlují podrobnosti pořadatelé v Hluku.
TISÍCE RŮŽÍ PRO KRÁLE
Znalci a místní folkloristé také vidí u jednotlivých obcí rozdíl ve zdobení koní
a použitých materiálech. Někde se používá krepový papír, jinde nechybějí ani látky.
V každém případě to znamená pro
zručné ženy z obce nebo z jednotlivých
rodin spoustu hodin práce několik měsíců dopředu, aby stihly vytvořit tisíce růží,
třásní a věnců různých barev, velikostí
a tvarů.
„Pleteme také věnce, které se dávají po
obvodu kolem boků koně. Provázek natáhneme, zpevníme drátkem a oplétáme
ho krepovými růžemi, které splétáme a
přivazujeme drátkem postupně podle daného vzoru,“ popsala například Marie Kusáková, která se na kunovické pálenici
scházela s další třicítkou žen několik týdnů. „Jeden věnec máme udělaný tak za
dvě hodiny.“
Potřebné jsou tisíce ozdob nejen na
koně, ale také na výzdobu před domem
krále nebo na místech, kde se odehrává
kulturní program. I ten už v dnešní době
k Jízdě králů patří.
Například v Hluku trvá akce dokonce
pět dnů od čtvrtka až do pondělí. Jízda je
totiž součástí Dolňáckých slavností písní
a tanců, ke kterým ještě patří i Slovácký
festival dechových hudeb.

INZERCE

K Pasekám 5680, Zlín
tel.: 577 001 314, mobil: 792 304 293

PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÝCH
SKÚTRŮ NEJEN PRO SENIORY

www.martoni.cz
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> Návštěvníci si tak užijí vystoupení cimbálových muzik, tanečních souborů i dechovek na jednom místě. Hluk také vystaví kroje a otevře své památkové domky a pozve zájemce na večerní hudební
besedy.
„Máme téměř nepřetržitý program po
celou dobu festivalu a bezesporu největší
zájem vyvolává samotná nedělní Jízda
králů,“ naznačila Iveta Remeňová, jedna
z hlavních organizátorek v Hluku. „Ale
protože máme tuto akci jen jednou za tři
roky, tak se na ni opravdu těší celé město
už dlouho dopředu. Chystají si kroje, připravují se a nakonec se průvodu účastní
až šest set krojovaných místních lidí,“
upozornila.
SOUČÁSTÍ JÍZDY JE
DOPROVODNÝ PROGRAM
Ani Vlčnov a Kunovice se už dávno neomezují pouze na jízdu královské družiny,
ale nabízejí i doprovodný kulturní program. Koncerty a vystoupení jsou rozprostřené na několika místech v obci a trvají
mnohdy celý víkend. To pak vyžaduje organizační tým v počtu desítek lidí.
„Třeba před padesáti lety to tak nebývalo. Program nebyl tak obsáhlý, návštěvníci nebyli tak nároční,“ poukázala Kuče-
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rová. „Teď se jim snažíme zlepšovat služby a nabízet jich více.“
Proto bude kromě mnoha jiných služeb ve Vlčnově letos nově k dispozici prostor pro jízdní kola, která si budou moci
cyklisté odložit třeba na celý den a budou hlídaná. Kunovice zase připravují oblíbenou Formanskou jízdu, jež je přehlídkou tažných koní, kočárů, bryček a povozů, ale i vozatajského umění jejich majitelů.
„V polovině 19. století jsme měli v obci
skoro tři stovky koní, byli jsme zemědělská obec. Formanská jízda se k tomu vrací a ukazuje to, co tady bylo kdysi běžné,“
vysvětlil Stašek.
Festival Slovácký rok v Kyjově, jehož je
skoronická Jízda králů součástí, je rozprostřený na čtyři dny. Další ročník by se
měl konat příští rok, na který připadne
sté výročí založení. Poprvé ho pořádala
kyjovská sokolská obec.
Jedna z největších národopisných slavností v republice je současně také nejstarší a představuje lidové zvyky, tradice
i folklor. V programu kromě zmíněné
jízdy nechybí průvod krojovaných, kterých se obvykle sejde více než tři tisíce.
Návštěvníci také vidí stavění máje, vystoupení, koncerty i lidový jarmark.
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Jaro
ve Valašském muzeu v přírodě
1. 5.
16. 5.
18. 5.
30. 5.
31. 5.
5. – 7. 6.
19. 6.

Stavění máje
velký redyk
den muzeí
Slabikář řemeSel
kácení máje
OndrášOva valaška
SvatOjánSký večer

Prožijte jarní dny v areálech Valašského muzea
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Jste srdečně zváni!

www.nmvp.cz

JÍZDA KRÁLŮ NA SLOVÁCKU

Kunovice 22. až 24. května
První písemná zmínka je z roku 1897. Již
v roce 1771 je doložena její obdoba při příležitosti návštěvy Josefa II. Jízda králů se
zřejmě jezdívala každým rokem až do
roku 1914. Po válce se jezdilo pravděpodobně až do roku 1944, po druhé světové válce se znovu obnovila. Po roce 1972
byla tradice přerušena až do roku 1996.
Vlčnov 29. až 31. května
Koná se každý rok nepřetržitě minimálně
od roku 1808 na letnice. V této obci byla
pořízena také vůbec první fotografie
Jízdy králů, a to roku 1890. Jízda se koná
poslední neděli v květnu.
Hluk 2. až 6. července
Jízda je součástí Dolňáckých slavností,
které se v obci konají každé tři roky. První zmínka pochází z roku 1865, tehdy se
ještě jezdilo každý rok kromě válečných
let a doby hospodářské krize ve 30. letech.
Skoronice – letos se nejede
Jezdí se při příležitosti Slováckého roku
v Kyjově, který bude mít v roce 2021 sté
výročí vzniku. První fotografii Jízdy králů
ve Skoronicích pořídila Vlasta Havelková
pravděpodobně v roce 1896.

24 27. března 2020

Náš kraj

„Na národní
úrovni nemá Jízda
králů srovnání“

F

olklorní festivaly nabývají v posledních desetiletích na významu
a týká se to i Jízdy králů na Slovácku.
„Řekl bych, že na národní úrovni
není s jiným zvykem v Česku srovnatelná,“
zhodnotil Martin Šimša, ředitel Národního
ústavu lidové kultury ve Strážnici.

Proč si to myslíte?
Jízda králů má silný národně-identifikační náboj. Zastupuje všechna bandéria
provázející významné dějinné okamžiky,
při kterých selští synové vyváděli největší
rodinnou chloubu – koně. Prostřednictvím jízdy si vytváříme vztah k našemu
češství či moravanství, ke generacím
předků, jejichž svět zachytil malíř Joža

Uprka a uvedl ho do dějin. Do současné
podoby se Jízda králů formovala od
80. let 19. století do 70. let 20. století.
Souvisí s oslavou letnic?
Ano. Letnice, svátek seslání Ducha svatého, se slaví 40 dní po Velikonocích a patří
k významným církevním svátkům, právě
na svatodušní pondělí připadá většina
objížděk na koních. Objížďku konala skupina svobodných mužů, kterým se říkalo
chasa. Jednalo se o mládence, kteří sloužili u sedláků jako pacholci u koní. Bývalo zvykem chodit sloužit přes pole, takže
ve vsi byli vlastně cizinci odkázaní na
podporu ostatních mládenců ve vsi, kteří
sloužili na jiných hospodářstvích. Před
obcí zastupoval mládence stárek a právě
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Příležitosti pro osobní rozvoj a pracovní uplatnění Již 15 let působíme v Kroměříži a pomáháme těm, kteří to potřebují, tj. mladým lidem, kterým se
nepodařilo dokončit studia a hledají své pracovní uplatnění. Zaměřujeme
se také na osoby ve věku nad 55 let, kdy je obtížné hledat nové zaměstnání a znovu nacházet motivaci pro nový start. Poskytujeme pracovní poradenství, podporu, zajišťujeme rekvalifikace a poskytujeme mzdové příspěvky na pracovní místa.

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME:

• Nechte si zpracovat grafologický portrét, tj. analýzu svého
písma nebo se zapojte do vzdělávání dle vlastního výběru.
Příležitost pro osoby ve věku 55+ a v evidenci úřadu práce
min. 5 měsíců

Kontaktujte nás:
Kateřina Nevřalová
Komenského nám. 381, Kroměříž
management@euro-face.cz
tel.: 777 011717

• Zapojte se do sk
kupiny, která vycestu
uje
na dvouměsíční
pracovní stáž
v Londýně.
Projekt je určen
osobám ve věku
do 30 let a s nejvyšším dosaženým
vzděláním základním.

TEXT: JANA FUKSOVÁ
FOTO: ZDENĚK NĚMEC, MAFRA
jeho si chasa často volila v období svatodušních svátků.
Měli koně?
Jistě, starost o koně patřila mezi hlavní
povinnosti pacholků. Kolem letnic začali
mládenci na loukách pást koně. Přitom
se poměřovali, kdo je v jízdě nejobratnější a nejrychlejší. Jezdci pak projeli vesnicí, vyvolávali děvčata a dostávali za to výslužku, aby mohli pořádat muziky.
Jak se do průvodu dostal malý chlapec
s růží v ústech?
V řadě českých regionů se jako král v minulosti označovala největší májka v obci.
Bývalo zvykem, že stárek musel na májku
vylézt, uříznout vršek a snést ho dolů.
Tímto aktem, který má výrazně iniciační
charakter, došlo k personifikaci mladíka
a stromu, stal se z něj král, nejlepší z mladých mužů vesnice. Ozdobený vršek měl
funkci vladařského žezla a jeho nositel
byl symbolem plodnosti mladé jarní přírody.
To ale nebyl desetiletý chlapec, že?
V poslední třetině 19. století postupně
chození do služby přes pole ustávalo.
S tím se oslabovalo i postavení chasy
a obyčejů. Namísto dospělého krále si
mládenci často vybrali malého chlapce
z movité selské rodiny, protože jeho otec
byl ochoten zaplatit celou útratu za chasu při slavnosti. Byla to sice změna, ale
pro rodinu krále obrovská čest a prestiž,
protože ho mládenci vzali mezi sebe. Tak
se k mladým mužům dostal malý chlapec. Měl zde však pouze symbolickou
úlohu, jinak nemohl do ničeho mluvit, a
snad proto i ta růže v ústech.

SPECIALISTI TIŠTĚNÉ A ONLINE REKLAMY
SPOLEČNOSTI MAFRA
KONTAKTY PRO INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE
Bc. Jakub Ryšánek - Team leader
jakub.rysanek@mafra.cz Tel: 602 658 931
Okres: Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště
Mgr. Ing. Ivana Svozilová - Sales Manager
Ivana.svozilova@mafra.cz Tel: 602 534 954
Okres: Zlín, Uherské Hradiště
Radim Danko - Sales Manager
radim.danko@mafra.cz Tel: 724 036 037
Okres: Zlín, Vsetín
Martina Olšaníková - Sales Manager
martina.olsanikova@mafra.cz Tel: 734 517 387
Okres: Zlín, Kroměříž
Jana Nezvalová - Sales Manager
jana.nezvalova@mafra.cz Tel: 702 021 404
Okres: Zlín, Kroměříž

tipy ze Zlínska a Uherskohradišťska
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KOPANICE LÁKAJÍ NA KLID
I MYSTICKÉ BOHYNĚ

Ze zapomenuté příhraniční obce na Uherskohradišťsku, kde jsou chalupy rozesety
od sebe stovky metrů, se po vydání románu o mystických bohyních stalo velké lákadlo. Stopy po ženách, které věštily budoucnost, hledaly v Žítkové tisíce lidí.
V současnosti už je zde ale zase klidněji.
V obci kousek od hranic se Slovenskem
se dvěma stovkami obyvatel hledají návštěvníci stopy po proslulých ženách, které tady dlouhá staletí – a také ještě před
pár lety – věštily budoucnost z vosku, pomáhaly nemocným lidem i zvířatům, dokázaly přivolat ženicha, najít ztracenou
věc a snad i zahnat bouřku.
Kopanice dostaly své jméno podle toho,
že těžko dostupná políčka bylo možno
obdělávat jen kopáním motykou. Lidé,
kteří sem přicházeli, utvářeli svou prací
po staletí krajinu, jež odráží jejich soužití
s přírodou. I dnes můžete na skromných
zemědělských usedlostech, roztroušených po kopcích Vápenic a Žítkové, vidět
pást se koně, krávy, ovce a pracovat lidi.
Ani staletí tu téměř nic nezměnila.

KOPCE NAD ZLÍNEM UKRÝVAJÍ
SKÁLY I KVETOUCÍ KONVALINKY

U BŘESTECKÉ SKÁLY ŽILI LIDÉ
UŽ V DOBĚ KAMENNÉ

PŘÍRODNÍ REZERVACE KANADA
LÁKÁ NA ŽIVOT V LUŽNÍM LESE

VSTUPY DO PUKLINOVÝCH
JESKYNÍ JE POTŘEBA HLEDAT

NEDOKONČENÉ DÁLNICE JSOU
V CHŘIBECH I NA ZLÍNSKU

K PAMÁTNÍKU PLOŠTINA SE
DOSTANETE I S KOČÁRKEM

Jedním ze zajímavých tipů na výlet do přírody ze Zlína je okrajová část Mladcová. Po celém hoebenujsou nádherné slepencové skály s lidovými názvy jako Skalka, Schody do
nebe a podobně. Na jaoezde najdete kvetoucí konvalinky a v léti spoustu lesních jahod
a ostružin v krásném bukovém lese. Výchozím bodem pro procházku může být například konečná zastávka linky MHD číslo 32
Mladcová-Bartošův dům. Odsud je potřeba
zamířit podél silnice, směr Racková, za
hobitovemodbočit doleva na asfaltovou cestu a za zahrádkami se dát doprava do kopce – skály budou na vrcholu v lese. Další trasy po okolí vedou z parkoviště u silnice dál
směrem na Rackovou.

Řada pozoruhodných tvorů žije v puklinových jeskyních, které se vyvinuly v nekrasových horninách. Jedna taková je třeba nedaleko hradu Lukova na Zlínsku. „Vstup do ní
je malý a úzký, sotva se do ní protáhnu. Do
puklinových jeskyní se vstup musí často hledat. Není to tak, že by k nim vedly nějaké
ukazatele,“ upozorňuje zoolog Dušan Trávníček z Muzea jihovýchodní Moravy. Kromě
pavouků a brouků jsou jeskyně také významným nocovištěm několika druhů netopýrů. Dále je v Chřibech známý skalní pískovcový útvar a jeskyně Budačina, další
jsou v přírodní rezervaci Ocásek a v Hostýnských vrších se jedná o kopec Smrdutá.

Stopy prehistorického osídlení z období
starší i mladší doby kamenné se podařilo
objevit v okolí Břestecké skály. Tuto přírodní památku u obce Břestek na Uherskohradišťsku o ploše 4,1 hektaru tvoří členité pískovcové skály s lesním porostem nacházející se na jižním úbočí vrchu Komínku. Při horním okraji rezervace se nachází malá puklinová jeskyně. Turistická trasa spojuje Břesteckou skálu s nedalekým hradem Buchlovem a sousední kaplí svaté Barbory. Výlet
je také možné spojit s prohlídkou sekvojovce obrovského. Památný strom roste v blízké osadě Chabaně a vysazený byl pravděpodobně hrabětem Zikmundem II. Berchtoldem počátkem 70. let 19. století.

Baťova dálnice, která se začala chystat
před druhou světovou válkou, měla protínat Československo z východu na západ.
Zůstaly z ní ale pouze pozůstatky v Chřibech: hlavně tajemné mosty a propustky,
které jsou většinou ukryté v lesích a stávají
se turistickými cíli. Přehlédnout nejdou ze
západní strany Chřibů u Zástřizel, ale ani
u Kostelan nebo při vycházce z Bunče na
Brdo. Baťova dálnice se říkalo nejen projektu přes Československou republiku, ale
také rychlostní cestě, která měla vést ze Zlína do Luhačovic. Z ní je patrných pouze několik částí u Ludkovic. K procházkám slouží
i zlínská část z Lesní čtvrti na Kudlov.

Přírodní rezervace Kanada u Jarošova, který
je okrajovou částí Uherského Hradiště, představuje rozsáhlý komplex lužního lesa včetně slepých ramen, tůní a luk nivy řeky Moravy. Toto malebné zákoutí s překrásnými scenériemi, součást Kněžpolského lesa, který je
zařazen do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000, je
domovem mnoha ohrožených a vzácných
druhů živočichů a rostlin. Pro návštěvu okolního lužního lesa je nejvhodnější jarní období, duben a květen, kdy kvetou sněženky,
dymnivky a další jarní druhy, rozšířené jsou
také porosty česneku medvědího. V červnu
a červenci zase kvete většina vodních rostlin.

Národní kulturní památník Ploština se nachází na místě bývalé pasekářské osady
Ploština asi pět kilometrů severozápadně
od Valašských Klobouk mezi obcemi Vysoké Pole a Drnovice. 19. dubna 1945 byla osada za přechovávání a podporu partyzánů
vypálena německými okupanty, kteří zavraždili 24 místních obyvatel. Po válce bylo
na Ploštině postaveno několik nových
domů pro pozůstalé, ale každodenní život
se sem už nevrátil. Turistické trasy na místo, které láká na louky, lesy a čerstvý
vzduch, vedou z blízkých obcí, v nabídce
jsou varianty pro cyklisty a po asfaltovém
povrchu i pro rodiny s kočárkem.

tipy z Kroměřížska a ze Vsetínska
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HOSTÝNSKO I CHŘIBY LÁKAJÍ
NA PROCHÁZKY K ROZHLEDNÁM

Rozhledna na Kelčském Javorníku a rozhledna Maruška nad Trojákem jsou celoročně přístupné. Z Kelčského Javorníku si užijete nevšední pohled na Svatý Hostýn, z Marušky dohlédnete do Beskyd a dále.
Na Kelčský Javorník se můžete dostat z několika turistických tras z Tesáku, z Rajnochovic, z Chvalčova nebo z Loukova. Na Marušku si vyšlápněte jednoduše z Trojáku,
kde staví autobusy nebo je možné zde zaparkovat. Pokud byste chtěli spíše na opačnou stranu Kroměřížska, tak k výšlapům
z různých směrů láká rozhledna Brdo na vrcholu Chřibů, v jejich podhůří pak Zdenička
u Těšánek nebo menší rozhledna Lebedov
u Zdounek.

NA VRCHOLU PULČÍNSKÝCH
SKAL KDYSI STÁVAL HRAD

Pulčínské skály jsou největším pískovcovým skalním městem v moravských Karpatech. Oblast byla v roce 1989 vyhlášena národní přírodní rezervací. Nejsnáze se k nim
dostanete po červené značce z Pulčína
nebo po modré z Lidečka. Nejznámějšími
částmi jsou Zámčisko, Pět kostelů a Izby.
Ve středověku stával na vrcholu skal hrad
Pulčiny, dnes jej připomínají pouze schody
vytesané do skály. Výlet se dá spojit s blízkými Čertovými skalami.

Z CIMBURKU PŘES KAZATELNU
NA KOZEL. ŠPEKÁČKY S SEBOU

Tento kraťoučký výlet (2,5 kilometru) začíná na parkovišti U Křížku na silnici mezi Koryčany a Vřesovicemi. Krajinou Chřibů vás
provede na starobylý hrad Cimburk, který
se postupně snaží zachránit dobrovolníci.
Skvělým osvěžením je studánka U Mísy, následuje totiž jediný pořádný výstup – tajuplné skalisko Kazatelna se schody vytesanými
ve skále, které šplhají k železnému kříži na
vrcholku. Cestou zpět minete skálu Kozel,
která je většinu času v obležení horolezců.
Vedle je sympatický přístřešek, kde si můžete opéct špekáček.

BESKYDY UKRÝVAJÍ
PRALESOVITÉ POROSTY

Víte, že Beskydy jsou největší chráněnou
krajinnou oblastí v České republice? Na území Zlínského a Moravskoslezského kraje zabírá plochu 1 160 km2. Důvodem vyhlášení
CHKO jsou především původní pralesovité
porosty s výskytem vzácných živočichů
a rostlin, pestrá mozaika lučních a pastvinných společenstev i unikátní povrchové
i podzemní pseudokrasové jevy. Na jediném místě v Česku zde žijí v jednom území
společně například medvěd, vlk a rys. Turistickou dálnicí je hřebenovka z Pusteven na
Radhošť – k soše boha Radegasta a kapli
sv. Cyrila a Metoděje. V nabídce jsou ale desítky klidnějších tras.

ZA ROZKVETLÝM ŠAFRÁNEM NA LOUKY U LAČNOVA

Šafrán bělokvětý je přísně chráněná rostlina, která se vyskytuje na katastrech osmi obcí
v Česku. Jednou z nich je obec Lačnov na Hornolidečsku. Jak se sem šafrány, které zde
nejsou původním druhem, dostaly, je předmětem různých úvah. Pravděpodobně se vysemenil ze sena, které s sebou přivezli francouzští vojáci během napoleonských tažení.
Šafrán bělokvětý v Lačnově vykvétá hned v několika lokalitách, ta nejznámější leží nedaleko centra obce, pár desítek metrů za areálem místní školy. Koberce fialově kvetoucích
rostlin letos vykvetly už v polovině března. Obec letos žádá, aby lidé kvůli omezením vlády za šafrány hromadně nechodili. Nabízí se přitom přidat výšlap k Lačnovským skalám.
Vede k nim žlutě značená turistická stezka, na kterou narazíte na severním (horním) konci Lačnova. Skály jsou roztroušeny ve třech skupinách, z nich největší jsou Horní skály.

KUROVICKÝ LOM UKRÝVÁ
NEJVĚTŠÍHO VODNÍHO BROUKA

Už před rokem 1840 se u obce Kurovice poblíž Hulína těžil jílovitý vápenec. Po ukončení těžby byl lom několik let uzavřený a ponechaný vlastnímu osudu, dnes je v soukromých rukou a návštěvníky láká na jezírko
s mléčně modrou vodou, zbarvenou vápencem, částečně lemované strmými, lesem porostlými skalními stěnami. Přístup je zpoplatněný. Milovníci přírody se mohou těšit
na bezmála 250 druhů rostlin, ale také mnoho druhů ptáků a brouků, mezi nimi také vodomila černého, největšího vodního brouka
na světě. Žije zde i řada chráněných druhů
obojživelníků a plazi. Kdo bude mít štěstí,
možná v lomu najde i nějakou fosilii.

PO STOPÁCH TATÍČKA
MASARYKA KOLEM CHVALČOVA

Když se teprve Tomáš Garrigue Masaryk připravoval na hlavní politickou kariéru, prožil
v roce 1898 na doporučení svého přítele
prázdniny ve Lhotce (nyní dolní části Chvalčova). Dům na Chvalčově s číslem popisným 401, kde Masarykovi bydleli, se od
roku 1923 pyšní pamětní deskou. Krajinu
pod posvátnou horou si zamilovali. Proto
tu vznikl naučný chodníček, který vás provede po místech, která byla Masarykovým
milá. Nenáročná trasa vhodná i pro děti
a cyklisty vede od zámku v Bystřici přes
městský park Zahájené, podél Bystřičky až
do Chvalčova, dále do kopců s úchvatnými
výhledy na Hostýnské vrchy.

Náš kraj
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Obchvat dokončí příští rok

O

trokovice jsou už dlouho významným železničním uzlem,
zlepšuje se ale také jejich dostupnost po silnici, což mohou uvítat nejen obyvatelé
města, ale také jeho návštěvníci. Pokud turista chce poznat město a jeho okolí, má
šanci přijet po dálnici D55 z Hulína. Dálniční obchvat je zatím hotový jenom z poloviny, ale silničáři už pracují na jeho dokončení. První auta by se po něm jako celku
měla projet na konci příštího roku. To potěší i obyvatele města, protože z centra zmizí
hustá tranzitní doprava. „Na dostavbu obchvatu jsme čekali dost dlouho. Po jejím
dokončení se řidičům v Otrokovicích, zejména v kvítkovické křižovatce, výrazně
uleví,“ poznamenala starostka Otrokovic
Hana Večerková. Po křižovatce projede
denně 20 tisíc aut a v dopravních špičkách
je jimi doslova zahlcená.
První plány na vybudování této silnice
pocházejí už z 60. let minulého století. Politici i řidiči doufají, že se bude dopravní
infrastruktura rozvíjet rychleji než v tomto případě. Příprava dostavby obchvatu

INZERCE

V Mitasce v Otrokovicích kdysi dělal táta.
A teď tu makám já.
I když dnes patří pod švédský Trelleborg.

Gumaři jsou rodina.

Hledáme
parťáky,
co za tto umíí vzít
ít

X
X
X
X
X
X

Nástupní mzda 24 – 31 000 Kč
Nástupní bonus 10 000 Kč
13. a 14. mzda
Příplatky za směnný provoz
Pět týdnů dovolené
Příspěvky na stravování

Líbí se ti to? Volej na 605 227 327
Trelleborg Wheel Systems
Czech Republic a.s.
výrobní závod Otrokovice

vázla na vyvlastnění posledních pozemků. Silničáři se nemohli s jejich majiteli
dohodnout na ceně. Nakonec se to však
podařilo.
Práce na obchvatu omezují provoz na
některých okolních cestách. Uzavřená je
například „stará“ cesta mezi Otrokovicemi a sousedními Napajedly.
Výstavba přes tři kilometry dlouhého
úseku obchvatu bude stát něco málo přes
700 milionů korun. První část se stavěla
v letech 2003 až 2006. Na další se čekalo
FOTO: MAFRA

dlouhých dvanáct let. Nezůstane ale jen
u něho, silničáři už začali s výstavbou dalšího úseku D55 z Babic do Starého Města.
Osm kilometrů dlouhou silnici budou stavět tři roky. „Dálnice tudy měla vést už
před více lety. Hodně by to naší obci pomohlo, protože doprava je čím dál hustší,“ popsala babická starostka Martina
Horňáková. Následovat bude úsek ze Starého Města do Moravského Písku a z Napajedel do Babic. Dálnice by pak měla postupovat dál směrem na jih k Břeclavi. (ill)
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Česká republika

Kostel svatého Vojtěcha
představuje novou dominantu
Otrokovic. Od jeho vysvěcení
uplyne 1. dubna 25 let.
TEXT: MARTINA MALÁ
FOTO: ARCHIV MAFRA

Nová dominanta Otrokovic
INZERCE

SENIOR Otrokovice nově nabízí
půjčování kompenzačních pomůcek
SENIOR Otrokovice je příspěvková organizace poskytující sociální služby. Poskytujeme
pobytové, ambulantní i terénní služby a nově rozšiřujeme i služby pro veřejnost.
Od 1. března 2020 jsme otevřeli půjčovnu kompenzačních pomůcek. Cílovou skupinou jsou lidé
z řad široké veřejnosti, kteří v důsledku nemoci, úrazu či zhoršení zdravotního stavu potřebují kompenzační pomůcky. Jejich využíváním si mohou pomoci ke zvládání základních úkonů, zvýšit kvalitu
života i pocit jistoty.
Atraktivní pomůckou, kterou naše půjčovna nabízí, je rikša. Název pochází z japonského složení
slov - člověk, síla, vozidlo. Jedná se o dopravní prostředek (elektrokolo), kdy je lidskou silou (stejně
jako u jízdního kola) poháněna dvousedačka, která slouží pro umístění jedné či dvou osob. Rikšu si
mohou zapůjčit na projížďky okolím Otrokovic rodinní příslušníci našich uživatelů i široká veřejnost
pro své blízké.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

CENÍK PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
KOMPENZAČNÍ POMŮCKA

CENA/ DEN

mechanický
kýý vozík

10Kč

chodítko nízké – pevné
s předními kolečky
kyy

4Kč

chodítko nízké – s kolečky
kyy (venkovní)í))

5Kč

chodítko vysoké - s kolečky
kyy

6Kč

WC křeslo – pevné

3Kč

WC křeslo - s kolečky
kyy

4Kč

postel polohovací – elekt
ktrická
t
montáž a demontáž
antidekubitní matrace s přístrojem
zdravotní matrace k lůžku
rikša pro
veřejnost / uživatelé
poplatek za odvoz či dovoz

20Kč

ZÁLOHA

DOPRAVA

3 000Kč

500/500Kč
10Kč
5Kč
200Kč / 1 hod

(za každou další 150Kč / hod)

2 000Kč
10Kč / km

K

dyž v dubnu 1990 papež Jan Pavel II. navštívil Velehrad, posvětil tam mimo jiné i základní kámen pro stavbu nového kostela
v Otrokovicích. Pět let po této
události přišli do kostela svatého Vojtěcha první věřící. Arcibiskup Jan Graubner jej vysvětil 1. dubna 1995.
Architekt Mojmír Korvas navrhl moderní stavbu, která přesně zapadla do Otrokovic, jimž chybí historické budovy. Silueta kostela symbolizuje sepjaté ruce mířící k nebi. Vejde se do něj 350 sedících
a 400 stojících lidí. Svými rozměry (24 metrů na délku, 25 metrů na šířku a 17 metrů vysokou věží) se tento nový chrám
Páně stal dominantou města. V suterénu
se nachází větší sál a další prostory, které
mohou sloužit i k pořádání různých společenských akcí.
Při vstupu návštěvníka upoutá keramický reliéf svatého Vojtěcha nad oltářem a pískovcový obětní stůl se symbolem ryby, která byla znakem prvotních
křesťanů. Kostel zdobí vyřezávaná křížová cesta a sochy svatých. Na výzdobě interiéru se podílela akademická sochařka
Otýlie Šuterová, řezbář Pavel Hladký
a akademický sochař Miroslav Boroš.
Návrh brněnského architekta Mojmíra Korvase (1923–2004), rodáka z Kvítkovic, vzešel z architektonické soutěže. Stavět se začalo v dubnu 1993. Brigádníci
na něm odpracovali tisíce hodin, velké
zásluhy přísluší tehdejšímu faráři Vojtěchu Šímovi a vedoucímu prací Josefu Vyoralovi. Za dva roky byl kostel vysvěcen.
Patrona, sv. Vojtěcha, vybrali farníci v referendu.

Inzerce

Po padesáti letech kotel na uhlí skončí.

Nahradí ho plyn

Dva vysoké komíny tvoří nepřehlédnutelnou dominantu města.
K Otrokovicím patří teplárna už půl století, zásobuje teplem domácnosti, průmyslové podniky, školy, obchodní centra a další instituce.

➢ Teplárna vznikla v roce 1970.

Historie teplárny je spojená s obuvnickou
firmou Baťa, která ve 30. letech minulého
století začala ve městě stavět pomocné
provozy pro své závody ve Zlíně. V krátké
době vyrostly koželužny, papírny, tkalcovny, chemický a letecký závod. A zároveň
byla vybudována elektrárna, která zajistila
elektřinu a teplo nejen pro rozsáhlý areál
závodů, ale sloužila i pro zásobování sídliště Bahňák, obchodní centrum nebo hotel
Společenský dům.
Stavba nové teplárny
V 60. letech minulého století už elektrárna nedokázala pokrýt rostoucí poptávku,
proto se začalo s výstavbou nové teplárny
v místech, kde stojí dodnes. V roce 1970
byla uvedena do provozu výtopenská část
se dvěma kotli. O šest let později byla díky
třem uhelným kotlům a dvěma turbínám
zahájena společná výroba tepla a elektřiny.
➢ Kotel na plyn před dokončením.

změnily požadavky na ochranu životního
prostředí. Ekologické normy a limity jsou
stále přísnější a doba, kdy se z komína valil černý kouř, je dávno pryč. Díky rozsáhlým investicím do moderních technologií
a ekologickým opatřením došlo k velmi významnému snížení emisí. „Na dvou uhelných kotlích jsme v posledních čtyřech letech provedli rozsáhlé úpravy, snížili jsme
významně emise oxidů dusíku a dokončili
rekonstrukci odsíření. Oproti stávajícímu
stavu klesnou oxidy dusíku o 70 procent
a oxidy síry o 85 procent. Ekologická opatření nás stála přes čtvrt miliardy,“ říká Petr
Jeník.
K dalšímu zlepšení životního prostředí
přispěje nový kotel na zemní plyn, který
nahradí jeden uhelný kotel. S výstavbou
nového plynového kotle za téměř 300 milionů začala teplárna před dvěma lety. Z bývalé budovy výtopny postupně zmizelo
opláštění, střecha i části ocelové konstrukce. Potom přišla na řadu technologická

V dalších letech rozšířila teplárna svoji síť
a dodávky do významných průmyslových
podniků. Vytvořil se základ
pro centrální zásobování
teplem v Otrokovicích, Napajedlech a Zlíně – Malenovicích. „Dnes zajišťujeme
tepelnou pohodu pro více
než devět tisíc domácností,
firmy, školy, obchodní centra a další instituce. Dodáváme také technologickou
páru důležitým průmyslovým podnikům, jako jsou
Continental Barum nebo
Fatra,“ připomíná předseda
představenstva
Teplárny
Otrokovice Petr Jeník.
Díky komplexním službám,
komfortu, který centrální ➢ Při vložkování komínu pro nový kotel se použil 150 metrů vysoký jeřáb.
zásobovaní teplem přináší,
a příznivé ceně za dodávky tepla se společ- část a nyní práce na výstavbě kotle finišují.
nosti daří rozšiřovat V březnu se poprvé zapálí a seřídí hořáky,
okruh odběratelů. vysuší se vyzdívky. Zkušební provoz kotle
V posledních le- se rozjede v květnu.
tech připojila třeba základní školy, Zodpovědnost k přírodě a regionu
nové bytové domy, Součástí filozofie společnosti jsou nejen
rodinné
domky, spolehlivé a finančně výhodné dodávky
nákupní
galerii energií, ale i zodpovědnost k životnímu
a rozšířila svoji síť prostředí a k regionu, kde teplárna půsov průmyslových zó- bí. Aktivně se proto podílí na jeho rozvoji,
nách v Napajedlích podporuje projekty okolních měst, zdraa Malenovicích.
votnictví, vzdělávání, kulturu a charitativní
Po půl století
změna paliva
Za padesát let existence
teplárny
se velmi výrazně

akce.
Každý rok na veřejně prospěšné aktivity
přispívá částkou přesahující jeden milion
korun.
www.tot.cz
1970 - 2020
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N

enápadné místo na okraji průmyslového areálu Toma v Otrokovicích má pohnutou historii.
V létě roku 1932 tady spadlo letadlo, v němž seděl továrník Tomáš Baťa. Stroj se rozlomil na kusy, Baťa
ani jeho pilot neměli šanci přežít. Dnes
místo tragédie připomíná pomníček.
Čas od času se bohužel stává, že ho
vandalové z nepochopitelných důvodů
rozbijí. Naposledy loni v létě. Pomníček
už je ale zase v dobrém stavu, a dokonce
by měl být odolnější vůči útokům agresivních lidí. Opět je na něm hlavní nápis
„Zde zemřel Tomáš Baťa“.
Mramorová deska, která je kolmo umístěná k vodorovné, je vyplněná pevnější
výztuží. Zezadu je zpevněná podpěrami.

Náš kraj

Pomníček, který
připomíná Baťův
skon, je opravený
A možná nejdůležitější prevence: místo
hlídá kamera, která se spustí na základě
signálu z čidla na pomníčku. Reaguje například na otřesy.
„Byl bych moc rád, kdyby pomníček vydržel déle. Bohužel byl už poničen podruhé. Poprvé to bylo v roce 2013, rok po
jeho vybudování,“ zmínil otrokovický zastupitel Milan Plesar ze strany Nový Impuls, která vybudování i opravy pomníčku jako jeho majitel platila. Ta druhá stála zhruba 25 tisíc korun.
U pietního místa se scházejí politici i absolventi Baťovy školy práce. Pozemek je
sice oplocený, nicméně lidé si přes něj
zkracují cestu dírami v plotě. Když se opraví, objeví se znovu. „Pokud někdo bude
chtít, tak ho zase zničí. Je to jako na hřbito-

vě, úplně uhlídat to nejde,“ řekl vedoucí
odboru správy majetku firmy Toma Jan Řehořek. „Mohli jsme mramorovou desku položit na zem, ale neudělali jsme to, protože
chceme, aby to nějak vypadalo.“
„V místě, kde je pomníček, je jeden průchod. Je to na konci areálu, není to tam
tak hlídané,“ poznamenal šéf Nadace Tomáše Bati Pavel Velev. Plesar se chce s Velevem domluvit, že by si nadace pomníček převzala. „Nemám pocit, že by politická strana měla vlastnit pomník,“ myslí
si Plesar.
Bez Bati by nebyly Otrokovice ani Zlín
tím, čím jsou dnes. Právě tento podnikatel
povýšil malé, zapadlé vesničky na prosperující města. A za to si podle jeho ctitelů
i politiků zaslouží patřičnou úctu.
(ill)
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Koho aKtuálně
hledáme?
Do provozovny v napajeDlích
aktuálně hleDáme

PRÁCE,
která má

SMYSL

Dělník plastikářské výroby
provozní elektromechanik
 7,5 hod. fond pracovní doby
 25 dní dovolené
 Dotované stravování
 Odměny zaměstnancům
 Výhodné telefonní tarify od 20 Kč
 Akce pro zaměstnance
 Beneﬁt Plus karta s 6.000 Kč

Více se o nás dozvíte na www.fatra.cz/kariera

MALÉ VELKÉ OBCE
Zlínský kraj

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 5PLUS2
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J

ízda králů, zvyk zapsaný v reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva
UNESCO, se ve Vlčnově jede vždy
poslední neděli v květnu. Kolem
samotného zvyku – Jízdy králů, se postupně během let vyvinula třídenní regionální
folklorní slavnost s přitažlivými pořady,
jarmarkem, ukázkami řemesel, výstavami
nebo krojovým průvodem.
Letos bude Jízda králů Vlčnov probíhat
ve dnech 29. až 31. května. Od pátku do
neděle proběhne na 20 doprovodných
programů, kde se představí dětské i dospělé folklorní soubory, muziky, dechové
kapely, ženské či mužské sbory. Jako milý
host tentokrát přijede soubor z východních Čech, Formani ze Slatiňan. V pátek,
kdy slavnosti začínají, se koná už tradiční
pořad, kde se představuje mužský taneční projev – Regionální kolo soutěže verbířů na Uherskobrodsku. Sobotu brzy odpoledne zahajuje řemeslný jarmark s rukodělnými ukázkami, program vlčnovských
souborů Vitajte ve Vlčnově a večer jedinečný komponovaný pořad s celou krá-

INZERCE
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Vlčnov

lovskou družinou Předání vlády králů. Nezapomenutelná je i noc ve Vlčnovských
búdách, kde se hraje a zpívá do bílého
rána. Nedělní programy začínají už ráno
slavnostní mší svatou za krále a jeho družinu, jarmarkem, zpíváním po dědině, výstavami a dalšími pořady.
Tou nejvýznamnější událostí však zůstává sama Jízda králů, objížďka jezdců a
krále na vyzdobených koních ulicemi Vlčnova. Lidový zvyk úchvatný svou barvitou krásou, poselství vyslané našimi předky do současnosti. Jízda králů vyjede od
domu rodičů krále na svoji pouť obcí v
neděli 31. května v 11.30. Králem je pro
tento rok devítiletý Josef Pavelčík, žák tře-

tí třídy, který má nejvíc rád matematiku a
výtvarku. Je to kluk se vším všudy, jak říkají jeho rodiče… Letošní Jízda králů
bude mít jedinečnou atmosféru, protože
královská rodina Pavelčíků žije v domku
nad obcí, jak se zde říká „ve Vlčnovských
búdách“ – ve vinohradech, v záplavě přírody. (Búdy jsou nadzemní vinohradnické stavby, které v minulosti sloužily vinařům ke zpracování a uskladnění vína).
Proto se také letošnímu králi přezdívá
král Pepík z Búd. Pepíka doprovodí na koních dvanáct jezdců – legrútů, narozených v roce 2002. Stejný počet je i děvčat,
která se účastní doprovodných pořadů v
krásných obřadních krojích.
Každoročně barevně nazdobené koně
s jezdci, s autentickými vyvolávkami, klapotem koní a cinkáním zvonků naplňují
tradici předků sahající hluboko do předkřesťanské minulosti. Z hloubky času
k nám tento tajemný obyčej promlouvá
a přináší neobyčejný zážitek. Přijeďte se
do Vlčnova podívat a také jej zažít!
Aktuální informace: www.jizdakralu.cz, FB/Jízda králů ve Vlčnově
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Koryčany

Z

náme ji snad všichni. U babiček
jsme na ni možná stokrát posedávali. Říká se jí tonetka a málokdo ví, že se jedná o jeden z nejúspěšnějších kusů nábytku, který kdy byl vyroben. Málokdo také ví, že
místem, kde to všechno začalo, je město
Koryčany. Malebné městečko v jihozápadním cípu okresu Kroměříž ve Zlínském kraji na úpatí Chřibů.
ŽIDLE Č. 14 A KORYČANSKÁ TOVÁRNA

V roce 1856 tady truhlářský mistr založil
svou továrnu na ohýbaný nábytek, se kterým doslova ohromil a zaplavil svět. Ten
truhlář se jmenoval Michael Thonet –
král ohýbaného nábytku (1796–1871). Poprvé jej představil veřejnosti roku 1841
na průmyslové výstavě v Koblenci. V následujícím roce přesídlil do Vídně, kde si
založil firmu na výrobu nábytku. Za několik let se ukázalo, že výroba již rostoucí
poptávce nestačí a jsou potíže s dovozem
bukového dřeva. V roce 1856 se proto rozhodl založit továrnu na ohýbaný nábytek
na Moravě a zvolil k tomu Koryčany, v jejichž okolí se rozkládaly ohromné bukové lesy. Do Koryčan se následně sám na
čas i přestěhoval. Výroba se zde rozběhla
roku 1857. Později, v roce 1861, se rozšířila i o závod v Bystřici pod Hostýnem. Ten
exportuje své výrobky do celého světa dodnes.
Tou nejslavnější Thonetovou židlí je
židle číslo 14, nazvaná podle pořadí ve firemním katalogu. Na první pohled obyčejná židle byla velmi elegantní a ideální
k jídelnímu stolu. Původně byla určená
pro vídeňské kavárny, ale nakonec skončila i v pracovně prezidenta v Bílém
domě. Ve srovnání s tehdejší konkurencí
byla židle neuvěřitelně lehká, vážila okolo tří kilogramů. Byla levná, dobře se na

ní sedělo, a navíc se časem osvědčila jako
téměř nezničitelná. Na důkaz těchto
vlastností, ohebnosti a kvality byla demonstrativně házena z Eiffelovy věže na
Světové výstavě v Paříži, kde získal Thonet také zlatou medaili. Začala se vyrábět
roku 1859. Okamžitě se stala světovým hitem a do roku 1930 se jí prodalo neuvěřitelných 50 milionů kusů.
Koryčanská továrna byla první svého druhu v Evropě. Ve své době znamenala doslova revoluci – v metodě a technologii.
Ale i proto, že se v českých zemích zrodil
nábytkářský průmysl. Nábytek se do té
doby vyráběl spíše na zakázku v malých
truhlárnách, ale nikoli průmyslově. Židle
z Koryčan tvořilo pouze šest dílů a deset
vrutů. Byly jako první na světě dodávány
k zákazníkovi ve velkých bednách jako
jednotlivé komponenty ke smontování
na místě dodání. Do kontejneru o objemu jednoho metru krychlového se tak vešlo 36 těchto židlí.
Michael Thonet dodnes patří mezi designéry, kteří stále inspirují studenty,
mladé i etablované designéry, stejně jako
úspěšné nábytkové firmy. Rukopis tonetky najdete i v současných, moderních interiérech v mnoha židlích.
THONETOVA VILA V KORYČANECH
Pro svůj pobyt v Koryčanech nechal Thonet kolem roku 1904 vystavět obytnou
vilu, která se pro něj a jeho rodinu stala
reprezentativním sídlem. Je postavena
na samém okraji továrního areálu. Během 20. století prošla několika fázemi no-

vodobých úprav, které se dotkly nejen
dispozice, ale v poslední době i fasády
a jejích výplní. Velmi razantní zásah do
celkového vnímání vily a jejího okolí přinesla v 50. letech 20. století přístavba kulturního domu při východní straně vily,
která výrazně narušila celkový vzhled původní vily.
Thonetova vila v Koryčanech je i přes
všechny pozdější úpravy různé úrovně
stále jednou z nejreprezentativnějších
staveb v Koryčanech. V interiéru se zachovala část původních prvků, jako jsou
vstupní dveře s kovanými mřížemi, vnitřní dveře s obložkami, obložky okenních

otvorů, část dřevěného obložení stěn, litinová madla bočního schodiště a unikátní konstrukce zavěšeného podhledu nad
hlavním schodištěm, které prostor haly

díky prosklení osvětluje. Zvláště cenné je
pak dochované tříramenné centrální
schodiště se zábradlím, na kterém je čitelný rukopis majitele vily. Jsou zde použity
ohýbané dřevěné prvky s využitím měkkosti a ohebnosti bukového dřeva, které
bylo hlavní surovinou pro výrobu Thonetova ohýbaného nábytku. Schodiště v
této vile tak dotváří reprezentativnost
centrálního prostoru haly a získává tím
na výjimečnosti. Dnes je tato významná
vila v dezolátním a neudržovaném stavu.
Je to velká škoda a svým způsobem i neúcta vůči historickým zásluhám Michaela Thoneta, protože díky němu továrna
po celé generace poskytovala práci a obživu převážné většině zde a v širokém
okolí žijících obyvatel. Město Koryčany,
které je jejím současným vlastníkem, má
velký zájem vilu zrekonstruovat a uvést
opět do života. Je to ale cíl velmi náročný
zejména na financování tohoto záměru,
protože realizace rekonstrukce je nad
možnosti rozpočtu města a najít investora není vůbec snadné.
CHŘIBY, CIMBURK
Důvodem, pro který se Michael Thonet
rozhodl založit továrnu na ohýbaný nábytek právě v Koryčanech, jsou Chřiby. Pohoří s rozsáhlými bukovými lesy, které
obklopují naše město. Místo, které nabízí
velké množství vzrušujících, nevšedních
zážitků. Poskytuje nádherné přírodní scenérie pro všechny, kdo hledají přírodu
bez komerčních atrakcí. Nejznámějším
a také nejvíce navštěvovaným místem je
bezpochyby zřícenina hradu Cimburk,
ukrytá v lesích nad Koryčanskou přehradou.
Aktivní odpočinek nabízí městské koupaliště. Najdete ho na východní straně
Koryčan. Je ideálním místem pro zakončení letního dne. Kromě koupání ve velkém 50metrovém bazénu a dětském bazénu můžete využít beachvolejbalové
kurty s bílým pískem. K dispozici je i dětské hřiště. V těsné blízkosti je autokemp.
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Jablůnka
AKCE V OBCI JABLŮNKA
Dne 18. listopadu 2019 jsme už pátým
rokem uspořádali na obecním úřadě setkání seniorů ve věku 70, 75, 80, 85, 90 a
více let. Těší nás, že většina pozvaných si
našla čas a chuť se pobavit. A věřte, že určitě nelitovali. Porozprávěli si se starostou i mezi sebou, někteří si zazpívali při
harmonice, potěšili se milým vystoupením dětí z Mateřské školy Jablůnka, měli
možnost si prohlédnout stará fotoalba,
nechybělo pohoštění. Věříme, že na známé básničky a písničky, které si s dětmi
senioři zopakovali, budou někteří dlouho vzpomínat.
Dalším kulturním děním v obci je vítání občánků, které obec pořádá dvakrát
do roka.
Vítání občánků jsme uspořádali 6. května 2019, kdy jsme přivítali devět občánků, 4. listopadu to bylo šest občánků. Při
vítání pronese slovo starosta obce, pak
následuje krátké pásmo dětí z MŠ Jablůnka a na závěr se rodiče zapíší do knihy
a odnesou si s dětmi drobné dárečky.
Dne 21. února 2020 se v obci konal podruhé obecní ples. Dnes už tradiční akce

spjatá za podpory a pomoci s místními
složkami. Nechybělo ani taneční vystoupení a bohatá tombola.
V sobotu 29. února 2020 se v prostorách sokolovny v Jablůnce konal tradiční dětský karneval s názvem Karneval se
sněhuláky. Hlavním tahounem programu byl opět osvědčený klaun Hopsalín,
který dokázal „rozhopsat“ sál plný dětí
a rodičů. Tombola se zhruba dvěma

stovkami cen byla jednou z hlavních
atrakcí karnevalu. Cenu dostalo všech
osmdesát dětí v masce. Myslíme si, že to
přispělo k uvolněnější atmosféře v pěkně vyzdobeném prostředí velkého sálu
sokolovny. Novinkou byl také fotokoutek, kde si zájemci mohli udělat foto na
památku. Těšíme se na příští karneval,
snad bude stejně tak povedený jako ten
letošní.
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Krmivo na Váš dvůr
Prodej pytlovaných krmných směsí pro domácí
hospodářská zvířata. Krmiva pro drůbež, králíky,
husy a kachny, prasata, bažanty a další.
Balení: 10kg, 25kg, 50kg
Sídlo firmy: AFEED, a.s., 693 01 Hustopeče u Brna, Nádražní 563/60

NAVOS, a.s.

E-mail: krmiva@afeed.cz | www.afeed.cz

Zábřeh, Leštinská 972/32, tel: 583 495 218, e-mail: karel.korger@navos-km.cz
Mohelnice, Družstevní 7, tel. : 583 430 155, e-mail: eva.busfyova@navos-km.cz
Hukovice-Velká Kraš, tel.: 584 436 030, e-mail: Ivana.zetochova@navos-km.cz
Podivín, Rakvická 862, tel.:519 344 605, e-mail: ruzena.varmuzova@navos-km.cz

Prodej: VKS Hustopeče: Po – Čt 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00 Pá 8.00 – 12.00
VKS Opava:
Po – Pá 12.00 – 14.00
Kontakty: Hustopeče - tel.: 606 077 088 | Opava - tel.: 724 724 904
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Hluk

XXIV. dolňácké slavnosti
písní a tanců s tradiční
jízdou králů v Hluku
2.– 6. 7. 2020

P

o třech letech se v Hluku uskuteční Dolňácké slavnosti s tradiční jízdou králů, v pořadí již čtyřiadvacáté. Ve dnech 2.–6. 7. 2020
můžete do Hluku přijet načerpat
jedinečnou atmosféru. V bohatém programu vystoupí pěvecké sbory a taneční soubory všech věkových kategorií. Nebude
chybět ani tradiční Festival dechových hudeb. Během večerů se budou konat lidové
veselice, při nichž zahrají cimbálové muziky Oskoruša, Babica nebo Ohnica, dechové hudby Túfaranka a Šarovec, ale také DJ
Trnka nebo kapela Flash Band.
V tělocvičně ZŠ bude možné zhlédnout
výstavu s názvem „Ornament vyšívaný,
malovaný“, tento poetický název vám ukáže krásu tohoto umění v mnoho podobách. V budově základní školy se uskuteční výstava výtvarných prací žáků ZŠ,
DDM, krojů a spolku hluckých včelařů aj.
Na památkových domcích se kromě tradiční prohlídky lidového stavitelství mohou návštěvníci těšit na již tradiční akci
Malovaný dvůr a mnoho dalšího.
Z bohatého programu upozorňujeme
zejména na páteční koncert kapely Hradišťan & Jiřího Pavlice. Dalším lákadlem je sobotní vystoupení
uměleckého souboru SĽUK z Bratislavy.
Nejočekávanější částí celých
slavností a zároveň největším kulturním zážitkem však určitě bude
nedělní jízda králů v čele s mladičkým králem a pážaty po jeho boku. Pážata v ženských krojích jedou s obnaženými šavlemi
a střeží krále. Ostatní jezdci jsou oblečeni
do mužských krojů. Za mohutného vyvolávání projedou hlavními ulicemi města.

FOTO: MARTIN SEKANINA

Vtipnými vyvolávkami upozorňují na významné osoby společenského dění v Hluku, své kamarády i pozorné kolemjdoucí a
přihlížející. Ti je za svůj výkon odměňují finančním příspěvkem vloženým
do koše výběrčího či holénky (krojová obuv). To trvá až do poledne.
Po polední přestávce následuje
slavnostní průvod krojovaných,
v němž je opět zařazena jízda králů. V průvodu uvidíte kromě všech
domácích folklorních souborů a cimbálových muzik také hostující soubory. Průvod uzavírá tzv. krojovaný Hluk, kde více
jak 600 obyvatel města prochází v nejrůznějších variantách krojů. Jízda králů je
ukončena na městském stadionu, kde za-

2X FOTO: DALIBOR GREGOR

zní závěrečná vyvolávka, a koně s družinou odcházejí. Domácí i hostující soubory budou pokračovat komponovaným programem zaměřeným na oslavu 60. výročí
konání prvních Dolňáckých slavností. Režie tohoto programu je v rukou Davida
Pavlíčka.
Přijďte i vy zažít jedinečnou atmosféru
a načerpat nové zážitky při našich letošních Dolňáckých slavostech.
27. 11. 2011 byla jízda králů zapsána na
Reprezentativní seznam nemateriálního
kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Více informací na www.dolnackeslavnosti.cz, www.mestohluk.cz
www.jizdakraluhluk.cz
www.mestohluk.cz
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Branky

B

ranky leží pět kilometrů západně od Valašského Meziříčí
a prochází jimi silnice z Valašského Meziříčí do Bystřice pod
Hostýnem s odbočkami severozápadním směrem na Kladeruby a západně na Police. Obcí protéká potok Loučka,
který je levobřežním přítokem Bečvy.
Nadmořská výška je 327 metrů.
První písemná zmínka o Brankách je
z roku 1270. V té době udělil olomoucký
biskup Bruno ze Schauenburgu „novou
ves“ Branky paní Kateřině, vdově po
svém služebníku Albertovi za někdejší
věrné služby. Převážně zemědělská obec
zůstala v lenním svazku olomouckého
biskupství až do roku 1872. Na začátku
18. století začíná budovat František Erasmus Lockner nové panské sídlo, dnešní
„starý zámek“ s unikátní pseudobarokní
podobou charakterizovanou jednou nárožní věží kruhového půdorysu.
Dalšími historickými dominantami
obce jsou farní kostel Neposkvrněného
početí Panny Marie vysvěcený v roce
1787, historická budova fary a „nový
zámek“, ve kterém sídlí obecní úřad, pošta a lékař. Ve středu obce leží udržovaný
čtyřhektarový zámecký park s mnoha
cennými dřevinami, rybníkem a letním
amfiteátrem.
V centru Branek najdeme budovu malotřídní školy, mateřské školy, samoobsluhu a také výrobní areál největšího
místního zaměstnavatele Kartonáže
Švidrnoch. Návštěvníky obce často zaujme architektonicky zajímavá budova
smuteční síně, která stojí nad místním
hřbitovem.
Bohatý společenský život (tříkrálová
sbírka, košt slivovice, kácení máje, Štěpánský šachový turnaj, Ukliďme Česko,

Pohádkový les, jarmarky a další) organizuje v obci řada spolků (sportovci, hasiči,
ochránci parku, myslivci či Svaz žen)
a obecní kulturní komise. Dlouhou tradici má v Brankách činnost divadelních
ochotníků. Naší partnerskou obcí je historický Oravský Podzámok na Slovensku.

V letošním roce se chystáme společně oslavit výročí 750 let od první písemné zmínky o Brankách. Hlavní oslavy
proběhnou v sobotu 20. června v zámeckém amfiteátru, srdečně zveme vás
i vaše děti na opravdu bohatý kulturní
program.

INZERCE

Výrobce replik
kamenných kory t,
kVětináčů
a prVků zahradní
architektury
www.ltstone.cz

Prodej kamenného koberce, chodníku
v prášku, neviditelného obrubníku,
pigmentů do malt, betonů a stavební chemie.

Inzerce

SE SLEVOU až 1.900,- !!!
MINIRELAX (5 dní, 4 noci)

Te
ermín: 22. 3. – 27. 3., 4. 4. – 10. 4. 2020

Ce
ena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji: 6.190,- Kč

(pů
ůvodní cena 8.110,- Kč)
jednolůžkový pokoj: 7.490,- Kč
apartmá: 8.930,- Kč
3. osoba na přistýlce: 5.530,- Kč, dítě do 15 let na přistýlce (bez procedur): 1.520,- Kč, do 5 let zdarma
Cen
na zahrnuje: uvítací přípitek, 4x ubytování v plně klimatizovaných
pokkojích s vlastním příslušenstvím, TV/SAT, Wi-Fi, telefonem a minibarem
m, 4x polopenze – snídaně a večeře formou bohatého bufetu,
1x bylinková relaxační koupel se zábalem, 1x koupel z Magnéziové soli
se zábalem, 2x aromaterapeutická masáž zad a šíje,
volný vstup do fitness a wellness (bazén, saunový svět)

Doplňkové služby v ceně pobytu zdarma: konzultace s lékařem,
pravidelná dopolední a odpolední doprava do městského centra a zp
pět,
10% sleva na dokoupené procedury

RELAXVÍKEND V POHODĚ (4 dny, 3 noci)
Te
ermín: 22. 3. – 27. 3., 29. 3. – 1. 4., 4. 4. – 10. 4. 2020
Ce
ena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji: 4.990,- Kč

(pů
ůvodní cena 6.620,-)
jednolůžkový pokoj: 5.980,- Kč
apartmá: 7.090,- Kč
3. osoba na přistýlce: 4.480,- Kč, dítě do 15 let na přistýlce (bez procedur): 1.200,- Kč, do 5 let zdarma
Cen
na zahrnuje: uvítací přípitek, 3x ubytování v plně klimatizovaných
pokkojích s vlastním příslušenstvím, TV/SAT, Wi-Fi, telefonem a minibarem
m, 3x polopenzi – snídaně a večeře formou bohatého bufetu,
1x hydromasáž se zábalem, 1x koupel s minerální solí Biotermál
se zábalem, 1x masáž bambuckým máslem,
2x inhalace minerální vody Vincentka,
volný vstup do fitness a Wellness (bazén, saunový svět)

Doplňkové služby v ceně pobytu zdarma: konzultace s lékařem,
pravidelná dopolední a odpolední doprava do městského centra a zp
pět,
10% sleva na dokoupené procedury

Pla
atnost nabídky: pro pobyty objednané od 4.3.2020 do obsazení vyhrazené kapacity.
Kontakt: ZÁLESÍ a.s., Hotel Pohoda ****, A. Václavíka 203, 763 26 Luhačovice
Tell.: 577 100 811, 577 100 812
E-m
mail: info@pohoda-luhacovice.cz

www.pohoda-luhacovice.cz

Radí Vás přivítáme
v restauraci Atmosféra

NOVÉ BYTY V KROMĚŘÍŽI JIŽ OD

1 440 000,- Kč

PROJEKT OBVODOVÁ

OBVODOVÁ

ST
www.obvodova.cz
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68 nových bytů

sklep a parking k dispozici

klidné místo obklopeno přírodou

kompletní vybavení koupelen i WC

sportoviště, obchody, školy, školky

zařizovací předměty vysokého

i MHD v dosahu

standardu

LUXUSNÍ BYTOVÁ REZIDENCE VE ZLÍNĚ

PROJEKT ČEPKOVSKÁ
www.cepkovska.cz

Mgr. Michal Malaník
michal.malanik@re-max.cz
+420 739 570 770
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Máte v Brně a okolí rodiče,
přátele nebo zde bydlíte?

INZERCE

Hotová jídla k uskladnění v lednici, vakuově balená, Vám přivezeme až domů
Jídlo lze objednávat 24 hodin denně prostřednictvím e-shopu www.e-ﬁnance.eu/jidlo,
telefonicky na tel. 515 555 500, 515 555 555 nebo e-mailem: jidlo@e-ﬁnance.eu

Volejte 24 hodin denně

Objednávku dovezeme až domů

515 555 500, 515 555 555

do 1000 Kč – 150 Kč | nad 1000 Kč – zdarma

Jídlo vakuově baleno

Rozvoz Brno a okolí do 20 km

trvanlivost až 7 dní

pondělí–neděle, 2× denně

Možnost osobního odběru

E-shop www.e-ﬁnance.eu/jidlo

eFi Hotel– Bratislavská 52, Brno
restaurant Teﬁti – Zelný trh 4, Brno

přehledná nabídka jídel s možností
objednávky 24 hodin denně

Vakuované hotové jídlo až domů s trvanlivostí 7 dní si
můžete objednat od kuchařů restaurací a hotelů skupiny e-Finance, a.s. s dovozem až domů v Brně a okolí
do 20 km (Blansko, Rousínov, Slavkov, Židlochovice,
Ivančice, Oslavany, Tišnov) nebo k osobnímu vyzvednutí v Brně v eFi Hotelu, Bratislavská 52 (parkování ve
dvoře) a restaurantu Teﬁti, Zelný trh 4.

Jídlo je baleno po dvou porcích, připraveno ke skladování v lednici a ohřátí v mikrovlnné troubě nebo na
plotně. V nabídce jsou polévky, klasická jídla české
kuchyně a italské těstoviny. Každý týden se bude
nabídka jídel obměňovat.

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %

ROČNÍ
VÝNOS

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete
na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

Investice od 30 000 Kč

Možnost předčasného splacení

Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

Dluhopisy je možné objednat na www.e-ﬁnance.eu nebo  515 555 555

INZERCE
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Česká republika

Vrtěti zadkem

Televizní Prostřeno! opět v Praze a nejbližším okolí
ČR | Soutěžní Prostřeno! zamíří znovu
do Prahy a střední Čech. O výhru 60 tisíc korun bude hned v pondělí bojovat
šéfcukrářka Dominika (23 let). Její česká kuchyně vyvolá řeči, zda žena dokáže udělat správný guláš a jestli buchtičky s vanilkovým krémem patří i jinam
než do školní jídelny. Dominika není
žádný stydlín, takže se ke všem překážkám postaví hezky energicky.
Úterní večer bude patřit mamince na
mateřské dovolené Karolíně (23). Vsadí na mini bramboráčky s kuřecím masem, hovězí vývar s domácími nudlemi,
vepřové kostky na divoko a krtkův dort.
Soupeře tím příjemně překvapí.
Ve středu se předvede Adrian (25).
Specialista odbytu ve stavebninách nachystá italskou kuchyni. Stres ale udělá
svoje. Navíc parta si myslí, že pasta je
krém… Jak hostitel ustojí vlnu kritiky?
Čtvrteční večer bude v režii Evy (35),
maminky na mateřské. Jako dezert je banánové chimi, naservíruje kohoutí vývar a steak z krkovičky. David dostane
upřímnou náladu. Co bude mít na srdci?

A při zábavě bude legrace. Úkol zní jasně – zadkem vyvrtět kuličky z krabičky.
Jako poslední se k plotně postaví podlahář David (47). Coby milovník myslivosti do menu zařadí zvěřinu. A také
rybu. Vyhraje dobré jídlo, nebo zvítězí
jiné pohnutky? Sledujte Prostřeno! na
Primě každý všední den od 17.50 hodin.
Předkrm: Kuřecí paštika s mandlemi
a brusinkami, bagetka
Ingredience –
paštika: 400 g
kuřecích jater,
3 stroužky česneku, 1 velká
cibule, 150 g
másla + 50 g na zalití, 100 ml smetany,
velký panák whisky, brusinky, mandle,
sůl, pepř. Bagetka: 1/2 kostky droždí,
3/4 kg hladké mouky, 1 lžička soli, 1 lžíce oleje, špetka soli. Postup: Játra očistíme, nakrájíme na menší kousky a na cibulce a česneku orestujeme. Játra by
měla být opečená do hněda a uprostřed
ještě na omak pružná. Osolíme, opepří-

U Evy (vzadu uprostřed) si soupeři zavrtí zadkem.
me, přidáme koření dle chuti, nasekané
brusinky a mandle, přilijeme whisky a
necháme odpařit alkohol. Poté vše rozmixujeme na jemnou pastu. Přidáme
máslo a smetanu a nalijeme do malých
formiček, ozdobíme ještě pár kousky
brusinek a mandlí a zalijeme rozpuštěným máslem. Dáme vychladit. Na
bagetky si z droždí, cukru a 250 ml teplé vody uděláme kvásek. Smícháme si
mouku se solí a přidáme kvásek a olej.
Vyrobíme těsto, které necháme vykynout. Vytvarujeme bagetky, do nichž
podélně uděláme zářezy, osolíme, posypeme kmínem či různými semínky dle
chuti. Pečivo lehce potřeme vodou a
dáme na dvacet minut péct do trouby vyhřáté na 220 °C.

FOTO | FTV PRIMA

Hlavní chod: Vepřové kostky na divoko, šťouchaný brambor
Ingredience: 1,5 až
2 kg vepřového plecka, 1 cibule, slanina,
máslo, divoké koření, sůl, pepř, 1 kg
brambor, jarní cibulka, slanina, smetana. Postup: Nakrájíme maso na kostky,
osolíme, opepříme, ochutíme divokým
kořením, promícháme. Nakrájíme si slaninu, cibuli, kterou promícháme s masem, a dáme do pekáče, přidáme máslo a
dáme péct na 180 až 200 °C, pečeme asi
hodinu a půl. Brambory si uvaříme doměkka v osolené vodě, přidáme osmaženou slaninu s jarní cibulkou, smetanu a
rozšťoucháme.
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Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?
Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2
Jana Vaita, Kladno - Modrava

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz

ZABEZPEČTE SE PROTI NEPŘÍZNI OSUDU.
Poradíme vám, jak si správně nastavit své životní pojištění.
V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Víte, že pokud živíte rodinu nebo splácíte hypotéku, měla by vaše pojistka krýt výpadek až třech ročních platů?

Povinné ručení
Pohlídejte si Povinné ručení, i když máte

nepojízdný vrak anebo auto prodáváte

V České republice je téměř 145 000
provozovaných vozidel bez povinného ručení a o tom, jaké množství
škod způsobí, vypovídají statistiky
a data České kanceláře pojistitelů,
které zaznamenaly za loňský rok
celkem 3 186 nepojištěných škod při
dopravních nehodách. V průměru tak
v celé České republice na každých
10 000 registrovaných a provozovaných vozidel připadá 3,75 nepojištěných škod ročně.

rančního fondu, pokud je jejich auto
zapsané v registru vozidel a není pojištěné. Sazby příspěvku do garančního fondu stanovuje ministerstvo
financí podle typu vozidla. Garanční fond slouží k úhradě škod, které
nemůže platit žádná pojišťovna. Jde
zejména o újmy (ať už na zdraví či
majetku) způsobené nepojištěnými
vozidly, případně o újmy na zdraví
způsobené nezjištěným pachatelem
a vozidlem.

Důvodů, proč lidé porušují zákon
a nemají zřízeno povinné ručení,
je celá řada. Někteří si své jednání
dobře uvědomují, zatímco jiní o porušení zákona možná ani nevědí.
Jedná se např. o vozidla, která nikdo
nepoužívá, může to být například
i starý vrak, který majitel nezlikvidoval a nenechal vyřadit z registru
vozidel. Pozor by si měli dát i ti,
kteří se rozhodnou své auto prodat
a zapomenou se při prodeji dohodnout s novým majitelem na postupu přepisu auta v registru a změně
povinného ručení. Od 1. ledna 2018
totiž lidé zaplatí příspěvek do tzv. ga-

Důvodů, proč lidé porušují
zákon a nemají zřízeno povinné ručení, je celá řada.
Někteří si své jednání dobře uvědomují, zatímco jiní
o porušení zákona možná
ani nevědí.
Při prodeji vozu se prodávající
často spoléhá na to, že kupující zařídí zápis změny vlastníka v registru vozidel na základě
pokračování na další straně

UNIQA SafeLine - unikátní
služba pro motoristy
 záchrana při nehodě
 dohled nad vozidlem
 platba pojistného podle ujetých km
 slevy za maximální zabezpečení

2020

www.uniqa.cz
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Mýty

o povinném ručení
Stále si mnoho řidičů plete rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla – tzv. povinným ručením
a havarijním pojištěním, neznají limity pojistného plnění u svého povinného ručení nebo nevědí, že i staré
auto musí mít povinné ručení.

Upozorňujeme na nejčastější mýty
o povinném ručení:
1)

2)
3)

4)

Pojištění nepotřebuji, protože nebourám

Povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla je dána zákonem. Fakt, že Česká kancelář pojistitelů
(ČKP) každoročně vyplácí z garančního fondu škody způsobené
nepojištěnými řidiči v řádu stovek milionů Kč, svědčí o tom, že
i pro zkušené a dlouholeté řidiče může mít tento předpoklad
fatální důsledky.

Z povinného ručení se hradí jen škoda na autě

Povinné ručení se nevztahuje jen na škody na vozidlech, ale
– a to hlavně – na újmu na zdraví. Z povinného ručení hradí
pojišťovny poškozeným bolestné, ušlý výdělek, náklady léčení,
ztížení společenského uplatnění aj.

I škoda na vlastním autě je kryta z povinného ručení

Nikoli. Škodu způsobenou na vlastním vozidle kryje havarijní
pojištění, a proto není od věci jej mít sjednané. Povinné ručení –
pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla – kryje jen ty
škody, které způsobíte v rámci nehody jiným osobám, například
i spolucestujícímu, a dále pak škody na věcech, které má řidič
a spolucestující u sebe.

Pokud s autem nejezdím, případně jezdím jen občas,
pojištěno být nemusí

Jedná se o nejčastější omyl. Pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla je ze zákona povinné a každé vozidlo zapsané v registru
vozidel jej musí mít sjednané. Zákon také stanovuje, že tuto
povinnost musí splňovat každé vozidlo ponechané na pozemní
komunikaci. Pokud nemáte pojištění sjednané, hrozí vám vysoké pokuty a sankce. Za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno,
zaplatí majitel či provozovatel vozidla příspěvek do garančního
fondu ČKP.
Pokud víte, že vozidlo nebudete po nějakou dobu potřebovat,
pak máte možnost dočasně je vyřadit z registru vozidel (odevzdat na registru vozidel tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla). Takto dočasně vyřazené vozidlo nesmí
na veřejně přístupnou komunikaci a nemusíte za ně platit
pojistné, ovšem jen za předpokladu, že také dočasné vyřazení
oznámíte své pojišťovně. Dočasně vyřadit vozidlo z registru je
však možné max. na dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců.

5)

Po zániku povinného ručení je odevzdání tabulek SPZ
a osvědčení o registraci na registr vozidel dobrovolné

Pokud povinné ručení zanikne, je podle zákona povinností
vlastníka vozidla požádat registr silničních vozidel o vyřazení
vozidla z provozu. Nejde o dobrovolnost, ale o zákonem uloženou povinnost. V případě, že vozidlo bylo ekologicky zlikvidováno, je nutné registru tuto skutečnost oznámit také, aby ji
v evidenci vozidel vyznačil.

6)

U starších vozů se povinné ručení již nemusí a nevyplácí
sjednat
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinné, a to jak
pro nové, tak pro starší vozy.

7)

Povinné ručení zaniká prodejem vozidla

Aby pojistná smlouva pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
v případě prodeje vozidla zanikla, musí pojistník – původní
vlastník – své pojišťovně písemně oznámit, že vozidlo prodal.
Pojištění tak zanikne až dnem oznámení skutečnosti o prodeji
vozidla pojišťovně.

Povinné ručení
pokračování z předchozí strany

plné moci. Jenže co když to neu
dělá a přestane například s prodávajícím komunikovat? „Prodávající se
pak bez dokladů a bez auta dostává do
pasti. Musí složitě dokazovat, že už není
vlastníkem vozu, když dostane pokutu
od policie nebo výzvu k úhradě příspěvku do garančního fondu,“ upozorňuje
Vladimír Krejzar, právník České kanceláře pojistitelů, a dále říká: „Velmi
doporučujeme všem prodávajícím, aby si
zápis na registru vozidel zařídili sami,
předejdou tím mnoha problémům v budoucnu.“
Lidé si také často neuvědomují, že
porušují zákon, i když mají doma
v garáži staré auto, se kterým už nejezdí. Myslí si totiž, že nemusí platit povinné ručení. Ale to je omyl.
Podle zákona musí mít povinné ručení všechna vozidla registrovaná
pro provoz, tedy i ta, která nejezdí
v silničním provozu. „Každý motorista, který nechce vozidlo používat, může
odevzdat značky do depozitu a odstranit
ho z pozemní komunikace. Pokud to udělá, příspěvek nepojištěných do garančního fondu se ho netýká,“ radí Vladimír
Krejzar. Výhodou je, že značky lze
odevzdat na kterémkoli registru
vozidel i mimo trvalé bydliště.
Povinnost přitom dopadá i na majitele, kteří nepojízdné vozidlo rozebrali. Ti musí předložit doklad
o jeho ekologické likvidaci, aby

mohlo být vozidlo v registru zapsáno jako zaniklé. Pokud si není majitel vozu jistý, jestli má auto řádně
pojištěné, jednoduše zadá svou registrační značku do formuláře na
webu www.ckp.cz.
Co dělat, když přišla výzva
k úhradě příspěvku do garančního fondu?
„Pokud lidé tuto výzvu obdrží, je to pro ně
signál, aby si dali povinné ručení do pořádku a předešli násobně vyšším částkám
v případě škody, kterou by nepojištěným
vozidlem mohli způsobit,“ doplňuje
Vladimír Krejzar a dále radí: „Platbu za nepojištěné období může každý
provést jednoduše pomocí mobilního
bankovnictví a QR kódu či klasickou složenkou. Výši příspěvku určuje vyhláška
Ministerstva financí ČR podle druhu
vozidla. Pokud s příspěvkem řidič nesouhlasí, stačí doložit potřebné dokumenty,
které dokazují skutečnosti vylučující vznik
nároku na příspěvek.“
Pozor – příspěvek ale nenahrazuje
pojištění. Pokud bude nepojištěným
vozidlem způsobena škoda, viník ji
zaplatí do výše jedné třetiny z celkového nároku, a to může být až
300 000 Kč. Tento limit, který zavádí
novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, má zabránit
likvidačním finančním dopadům na
viníky nehod způsobených nepojištěnými vozidly.

UNIQA nabízí úrazovou asistenci
po nehodách pro motoristy
UNIQA nabízí užitečný
doplněk k pojištění aut
– úrazovou asistenci pro
motoristy, kteří se zranili
v souvislosti s nehodou
anebo užíváním vozidla.
Připojištění s asistencí doplňuje
paletu krytí jak
k havarijnímu
pojištění, tak
i povinnému ručení. Poúrazová
asistence je dostupná 24 hodin denně
a není omezena věkem pojištěného.
Připojištění s touto speciální asistencí
lze uzavřít buď pro řidiče auta, anebo
pro celou posádku. Je určena pro osobní,
užitková a terénní vozidla. Zajišťuje komplexní servis pro osoby s handicapem
po autonehodě, které nejsou schopné
během léčby úrazu vykonávat běžné činnosti. Lze ho nárokovat 24 hodin denně
až do celkového limitu 10.000 korun pro
každou pojištěnou osobu s omezenou
pohyblivostí.
Cena úrazového připojištění včetně úrazové asistence je 300 korun pro řidiče
vozu a 130 korun pro každé sedadlo
v autě (pojištění celé posádky). U prémiových produktů havarijního pojištění
UNIQA je cena poloviční.

Co kryje úrazová asistence
pro motoristy UNIQA?
• Telefonické zdravotní informace
a konzultace (alergie, životospráva,
dermatologie, léky, prevence,
konkrétní zdravotní problém apod.).
• Doprava z a do zdravotnického
zařízení (do a z bydliště pojištěné
osoby; sanitka nebo taxi).
• Dovoz léků, nákup potravin
a hygienických potřeb. Dovoz
jednoho teplého nebo zmrazeného
jídla denně do bydliště pojištěného.
• Běžný úklid domácnosti
(luxování, vytření, umytí nádobí,
praní, žehlení apod.)
• Asistence – pomoc při osobní
hygieně, s přípravou jídla apod.
• Opatrování dětí a seniorů
ve společné domácnosti (dohled
a pomoc s běžnými denními úkony).
• Zajištění pobytu a doprava psa nebo
kočky do nejbližšího útulku nebo
zvířecího hotelu na nezbytnou dobu.
Služba je dostupná nepřetržitě
na telefonu 272 10 10 20.

Povinné ručení
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Vyšší limity u povinného ručení
přinášejí zajímavé beneﬁty
Nový občanský zákoník významně
rozšířil a zvýšil odškodnění při
újmách na zdraví, které se projevuje
i v povinném ručení. „Zejména často
jezdící motorista by měl vždy zvolit vyšší
limity plnění. Připlatit si pár stokorun
ročně se určitě vyplatí,“ zdůrazňuje
ředitel Úseku pojištění motorových
vozidel v Kooperativě Aleš Zethner.
V poslední době škody
z povinného ručení stále
rostou, jedná se zejména
o škody na zdraví. Uvědomují si řidiči, že nejnižší
limity nemusí stačit?
Zatím stále ne. V povinném
ručení proto klientům doporučujeme zvolit vyšší limity,
alespoň 100 milionů na majetkové škody a 100 milionů
na škody na zdraví. Dvojnásob to platí pro ty, kteří

tráví za volantem více času,
najezdí hodně kilometrů
nebo často vyrážejí do zahraničí. Například u trvalých
následků na zdraví může
pojišťovna odškodnění vyplácet i několik desítek let.
Zájem klientů naznačuje,
že podpora vyšších limitů
formou zajímavých beneﬁtů
se osvědčila, neboť více než
tři čtvrtiny si volí limity 70/70
milionů a vyšší. Důležitý je

také servis, který pojišťovna
v případě nehody zajistí.
Povinné ručení nabízí i nějaký servis pro majitele
vozu?

Ano, například komfort přímé likvidace
pro situace, kdy
jste poškozeným při
dopravní nehodě
způsobené jiným
vozidlem – nemusíte nic složitě řešit
s pojišťovnou viníka,
obrátíte se na svoji pojišťovnu a ta
s vámi vše vyřeší.
Při sjednání povinného ručení s limity
100/100 milionů korun a vyššími u nás
získáte automaticky
i přímou likvidaci
v ceně. V novém
produktu, který jsme
na konci loňského
roku uvedli na trh,
pak klienti s vyššími
limity získávají i další beneﬁty, např. úrazové pojištění
řidiče. Při sjednání s havarijním pojištěním zdarma
získají i pojištění VÝMOL,
tedy škody, kterou si způso-

bí na neoznačeném výmolu v silnici. Klient by se měl
zamyslet i nad rozsahem
asistenčních služeb – hradí pojišťovna odtah vozidla
při záměně paliva? Zaplatí
odtah vozidla při poruše?
Doveze palivo, když dojde?
To jsou praktické věci, které
mohou pomoci.
Pojištění poškození vozidla vjetím do výmolu není
úplně obvyklé, jak si ho
máme představit?
Je to novinka. Vjetím
do neoznačeném výmolu
na vozovce si většinou motorista poškodí pneumatiku
a disk, tomu také odpovídá
limit 10 000 Kč, který jsme
u tohoto pojištění stanovili na pojistnou událost.
Na druhou stranu, budeme
po klientovi vyžadovat podrobnou fotodokumentaci
výmolu a poškození vozu
s celkovou dispozicí místa,
kde k poškození došlo.
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Jak postupovat při nehodě? Zavoláním Záchranky to nekončí.

Důležité je přeDejít sekunDární nehoDě
Víte, jak postupovat při nehodě
a jak zabránit sekundárním škodám na zdraví a majetku? A co
když si nemůžete při nehodě vybavit, u které pojišťovny jste pojištění, a vůbec si nejste jistí, koho
máte zavolat kvůli odtahu auta?
Autonehoda je bez diskuse nepříjemný zážitek, a to i v případě,
když u ní nejsou žádní zranění.
I když se nemusí volat záchranka a řešit zraněný spolucestující
nebo řidič, nebo když záchranka se
zraněnými odjede, zbývá na místě
v lepším případě nabourané auto,
v horším případě nepojízdný vrak.
V tu chvíli řidič začne řešit otázky
ohledně odtažení auta, které může
v tu chvíli mimo jiné překážet provozu a způsobit sekundární nehodu.

lenosti alespoň 5 metrů od silnice,
a zavolat na Linku pomoci řidičům
na číslo 1224, která je propojí s asi-

Linka pomoci řidičům 1224
je provozována Českou
kanceláří pojistitelů už
téměř pět let, od té doby
pomohla už statisícům
českých řidičů.
stenční službou pojišťovny a situaci pomůže vyřešit. V případě
zranění někoho z místa nehody

Jaký je tedy správný postup po
nehodě nebo při poruše vozu?
Nejprve by si řidič i spolujezdci
měli obléct reflexní vestu a opustit
vozidlo. Dále je potřeba umístit výstražný trojúhelník na dálnici nejméně do vzdálenosti 100 metrů, na
jiných silnicích alespoň do 50 m
od vozidla. Poté musí neprodleně
opustit vozovku, ideálně do vzdá-

Poprvé je to nejvíc
K 1. dobití dostaneš
500 Kč kreditu navíc!

Bonusový kredit 50 % z dobíjené částky při
prvním dobití (do max. výše dobíjení 1000 Kč).
Více o dalších výhodách předplacené karty
na www.mobil.cz

samozřejmě řidiči kontaktují nejprve linku 112 a přivolají pomoc.
Linka pomoci řidičům 1224 je provozována Českou kanceláří pojistitelů už téměř pět let, od té doby
pomohla už statisícům českých
řidičů. Pokud zavoláte na číslo
1224, budete v průměru za 6 vteřin spojeni s operátorem. Nahlásíte název pojišťovny, u které je dané

auto pojištěno. Pokud to nebudete
vědět, operátor tuto informaci vyhledá podle SPZ vašeho auta. Poté
vás přepojí na smluvní asistenční
společnost vaší pojišťovny, která
na místo nehody okamžitě vyšle
vůz a zařídí opravu nebo odtažení
auta do servisu. A to vše v rozsahu
sjednaném v povinném ručení či
havarijním pojištění

Povinné ručení
férově a se slevou

V povinném ručení patří mezi tři největší hráče v ČR. ČPP celkem pojišťuje přes
1, 3 milionu vozidel. „Abychom se udrželi na špici, naši nabídku stále inovujeme. Letos do
prodeje uvádíme již čtvrtou generaci produktu AutoCombi Plus,“ říká Miloš Velíšek, ředitel úseku pojištění vozidel ČPP. Zásadní změnou je navýšení limitů pojistného plnění
u všech tří typů povinného ručení. „Náš SPOROPOV má limity pro újmu na zdraví a majetku navýšeny na 45 milionů korun, nejprodávanější SPECIÁLPOV na 75 a stále častěji vyhledávaný SUPERPOV na 130 milionů korun,“ doplňuje Miloš Velíšek. K dalším změnám ČPP
přistoupila v oblasti segmentačního kritéria bonus/malus. Podle statistik míru rizikovosti řidiče ovlivňují především škody z nejbližší doby, na rozdíl od těch z dávné historie.
Právě tuto skutečnost ČPP nově zohledňuje v ceně pojistného. A jako první na trhu začala ČPP vázat bonus/malus na osobu provozovatele, který s vozidlem nejen jezdí, ale za
jeho provoz také plně zodpovídá. ČPP tak pokračuje na cestě ke spravedlivým sazbám
a férovému přístupu k těm, kteří ze systému odčerpávají méně prostředků. Sjednejte si
povinné ručení pohodlně a bezpečně ze svého domova. ČPP slaví 25 let svého působení
na trhu a při sjednání smlouvy přes své webové stránky vám nyní nabízí slevu 25 %.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 28. března 2020
Nova

Prima

Prima cool

6.10 Tlapková patrola (20, 21) 7.00 Looney
Tunes: Úžasná show (2) 7.25 Kačeří příběhy
(19, 20) 8.10 Hvězdné tolary 9.20 SuperStar
11.20 Koření 12.15 Volejte Novu 12.50 Rady
ptáka Loskutáka 14.00 Výměna manželek IX
15.20 Co je šeptem... 17.05 Mumie 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Max Steel II (7) 6.30 Ninjago VIII (3)
6.55 M.A.S.H (63) 7.25 M.A.S.H (64) 7.55
M.A.S.H (65) 8.30 Autosalon.tv 9.45 Tlouštíci
EXTRA 10.20 Máme rádi Česko 12.15
Vražedné záhady slečny Fisherové III (3) 13.25
Vražedné záhady slečny Fisherové III (4)
14.45 Tulipány pro Rose. Romantický film
(Kan., 2016) 16.40 Limonádový Joe. Filmová
komedie (ČR, 1964). Hrají K. Fiala, R. Deyl ml.,
M. Kopecký, K. Fialová 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

7.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (6) 8.05
Top Gear 2011 9.20 Pevnost Boyard (10) 11.50 Replay 12.25 COOL e-sport 12.55 Futurama VI (13)
13.20 Simpsonovi XX (13-16) 15.20 Futurama VI
(14) 15.40 COOLfeed 15.50 Flynn Carsen: Honba
za Kopím osudu 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XX (17-20) 19.50 COOLfeed 20.00
Sahara 22.40 Skautův průvodce zombie apokalypsou 0.35 Pod černou vlajkou II (6)

20.05 Zázraky přírody
Moderátoři M. Kramár a V. Kořen
vás provedou pořadem, u kterého se budete divit, žasnout
a bavit se. Dále účinkují: I. Šmoldas, A. Hemala, J. Šídlo a P. Nečas
21.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.20 Amadeus
Drama (USA, 1984). Hrají
F. Murray Abraham, T. Hulce,
E. Berridgeová, S. Callow,
R. Dotrice. Režie M. Forman
0.15 Detektiv Endeavour Morse II
Dávné hříchy. Seriál (VB, 2014).
Hrají S. Evans, R. Allam
1.45 Manéž Bolka Polívky
Spoluúčinkují: Z. Stivínová,
Z. Korčián, „český Elvis Presley“
V. Lichnovský a Českomoravská
hudební společnost (2001)
3.55 Sama doma
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.15 Krimi 6.40 Noviny 7.20 Policisté

v akci 8.25 Policisté v akci 9.30 Policisté v akci
10.30 Na chalupě 11.30 Nové bydlení 12.30 O zvířatech a lidech (12) 13.35 Synové a dcery Jakuba
Skláře (1) 15.05 IQ Taxi CZ 16.50 30 případů majora Zemana (4) 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře
(2) 21.30 IQ Taxi CZ 23.25 Dědictví (25, 26)

NEDĚLE 6.55 Noviny 7.40 Policisté v akci 8.45
Policisté v akci 9.45 Policisté v akci 10.50 Soudní
síň – cz 11.35 Soudní síň – cz 12.30 Jsem máma (4)
13.25 Synové a dcery Jakuba Skláře (2) 14.45 Tři
chlapi na cestách 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.35 Jsem máma (5) 23.35
Všechno, co mám rád 0.55 Záchranáři v akci
PONDĚLÍ 5.15 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Ranní
noviny 8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci 11.45
Záchranáři v akci 12.40 Zoo (55) 13.50 Zoo (56)
14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Tři chlapi na cestách 22.20 Policisté v akci
23.20 Na chalupě 0.15 Ve jménu zákona (103)

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

INZERCE

ČT1
7.25 Komu straší ve věži 8.15 Gejzír 8.45
Durrellovi II (1/6) 9.35 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Po stopách hvězd 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Čertův
švagr 14.15 Pavouk se smaragdovýma očima
14.55 Perinbaba 16.30 Eva tropí hlouposti.
Komedie (ČR, 1939) 18.00 Co naše babičky
uměly a na co my jsme zapomněli 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

FILM NA PŘÁNÍ
KAŽDOU SOBOTU

HLASUJTE ONLINE
CSFILM.JOJ.CZ
20.20 Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
Fantasy (USA, 2017)
22.40 Prci, prci, prcičky: Svatba
Komedie (USA/N, 2002)
0.25 Mumie
3.50 Víkend
4.35 Volejte Novu
5.05 Novashopping

ÚTERÝ 8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

11.45 Záchranáři v akci 12.40 Zoo (57, 58) 14.55
Soudní síň 17.05 Policisté v akci 18.00 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Všechno, co mám
rád 21.30 Soudní síň – cz 22.25 Policisté v akci
23.30 Na chalupě 0.25 Ve jménu zákona (104)

STŘEDA 8.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Záchranáři v akci 12.25 Zoo (59, 60) 14.45
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.50 Policisté v akci
17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15
O zvířatech a lidech (13) 21.20 IQ Taxi CZ 22.25
Policisté v akci 23.20 Na chalupě
ČTVRTEK 8.40 Soudní síň 9.40 Soudní síň
10.50 Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.40
Zoo (61, 62) 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15
30 případů majora Zemana (5) 21.30 Soudní síň –
cz 22.25 Policisté v akci 23.25 Na chalupě
PÁTEK 8.40 Soudní síň 9.40 Soudní síň 10.45
Policisté v akci 11.40 Záchranáři v akci 12.25 Zoo
(63, 64) 15.00 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.15 Synové a dcery Jakuba Skláře
(3) 21.30 Smrt stopařek 23.30 Policisté v akci

20.15 Temný Kraj (2)
Čarodějnice (2/2).
Krimiseriál (ČR, 2016). Hrají
L. Vaculík, K. Nováková, J. Teplý,
K. Zima, M. Trnavský.
Režie J. Bártů
21.45 Jak básníkům chutná život
Filmová komedie (ČR, 1987).
Hrají P. Kříž, D. Matásek,
E. Vejmělková, J. Hlaváčová,
R. Hrušínský.
Režie D. Klein
0.00 V řetězech
Thriller (USA, 2006).
Hrají S. L. Jackson, Ch. Ricciová,
J. Timberlake.
Režie C. Brewer
2.25 Nepoučitelní
Krimikomedie (USA, 2013).
Hrají J. Anistonová, T. Robbins,
J. Hawkes.
Režie D. Schechter
4.25 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor

z hor 9.20 Stefanie 10.20 Zvěřinec 10.50
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.35 Paní domu
15.15 Pralinky 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Stefanie 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.20 Labyrinty vášně

8.20 Doktor z hor 9.20 Stefanie 10.20 Na červeném koberci 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.35 Zvěřinec 15.15 Pralinky 15.55 Nespoutaný
anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor
z hor 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 11.10
Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.10 Podraz 7.25 Mentalista VI (18, 19) 9.05 Vidláci
11.50 Nesvatbovi, romantická komedie (USA)
14.00 Koralína a svět za tajemnými dveřmi, animovaný film (USA, 2009) 15.55 Zachraňte Willyho 3,
dobrodružný film (USA, 1997) 17.25 Rychle a zběsile 7, akční film (USA/Čína/Jap./Kan./SAE, 2015)
20.00 Sufražetka, drama (VB, 2015) 22.05
Parchanti, akční film (USA, 2010) 23.50 Tajemná
řeka, krimidrama (USA, 2003)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 8.05 Ninjago VIII (2) 8.35 Max
Steel II (6) 8.55 Námořní vyšetřovací služba II
(4, 5) 10.50 Švec, komedie (USA, 2014) 12.55 Emma,
romantická komedie (VB, 1996) 15.30 Žít a nechat
zemřít, akční film (VB, 1973) 18.15 Divoké vlny, anim.
pohádka (USA, 2007) 20.00 Slečna zamilovaná,
komedie (USA, 2009) 22.00 Monstrum, horor (USA,
2008) 23.45 Skautův průvodce zombie apokalypsou, komediální horor (USA, 2015)

ÚTERÝ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Paní domu 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové

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

PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
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neděle 29. března 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.05
16.20
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.20
21.55
22.34
22.35
0.15
1.45
2.30

Krásné živé památky 6.25 Pomeranč
a kachna 6.45 Eva tropí hlouposti
8.10 Úsměvy Karla Smyczka 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 10.55
F. L. Věk (13/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Tom v kozí kůži
Královny kouzelného lesa
Sardinky aneb Život jedné rodinky
Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (6/6)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Zrádci (6/6)
168 hodin
Kabinet dr. Honzáka
Výsledky losování Šťastných 10
Pátek čtrnáctého
Detektiv Endeavour Morse II
Sestřičky (3/6)
Banánové rybičky

Nova
6.10
6.30
7.25
7.45
8.35
8.55
10.05
11.55
13.55
16.15
17.45
19.30
20.20
22.15
22.45
0.25
1.50
3.50
4.45

Oggy a Škodíci V
Tlapková patrola (22, 23)
Looney Tunes: Úžasná show (3)
Kačeří příběhy (21, 22)
Malý Sheldon II (9)
Jak princezny
po nocích tancovaly
102 dalmatinů
Jsem číslo čtyři
Sci-fi (USA, 2011)
Láska přes internet
Romantická komedie (USA, 1998)
Jak napálit advokáta
Komedie (ČR, 1980)
Co je doma,
to se počítá, pánové...
Komedie (ČR, 1980)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Křižovatka smrti 2
Akční komedie (USA/HG, 2001)
Jak napálit advokáta
Co je šeptem...
Jak princezny
po nocích tancovaly
Novashopping

Prima
6.10
6.35
7.05
7.35
8.00
9.10
9.45
11.00
11.45
12.40
13.05
13.45
14.10
16.35
18.55
19.40
19.55
20.15
22.20
1.00
4.45

Max Steel II (8)
Ninjago VIII (4)
M.A.S.H (65)
M.A.S.H (66)
Přírodní vesmír (15)
Prima ZOOM Svět
Polda (3)
Partie
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak básníkům chutná život
Filmová komedie
(ČR, 1987)
Kurz sebeovládání
Komedie (USA, 2003)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Bezva ženská na krku
Romantická komedie
(ČR, 2016)
Základní instinkt
Thriller (USA, 1992)
Kmotr III
Drama (USA, 1990)
Přírodní vesmír (15)

Nova Cinema
5.55 King Kong 8.20 Zachraňte Willyho 3 9.55 Co
je šeptem... 12.15 Koralína a svět za tajemnými dveřmi 14.00 Sufražetka 16.00 Klokan Jack 17.45 Piráti
z Karibiku: Salazarova pomsta, fantasy (USA, 2017)
20.00 Wild Wild West, sci-fi (USA, 1999) 22.00
Nenarození, horor (USA, 2009) 23.40 Rychle a zběsile 7, akční film (USA/Čína/Jap./Kan./SAE, 2015)

Prima cool
7.25 Top Gear 2011 8.40 Pevnost Boyard (1) 11.05
Partička 11.55 Jak se točí pohádka (5) 12.25
Futurama VI (14) 12.55 Simpsonovi XX (17-20)
14.50 Futurama VI (15) 15.10 COOLfeed 15.20
Sahara 17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XX (21)
18.30 Simpsonovi XXI (1-3) 19.50 COOLfeed 20.00
Kurýr: Restart 22.00 Narcos III (5) 23.20 Vikingové
V (15) 0.25 Pod černou vlajkou II (7)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.10 Ninjago VIII (3) 7.40 Max
Steel II (7) 8.00 Námořní vyšetřovací služba II (5, 6)
10.05 Flynn Carsen: Honba za Kopím osudu 12.00
Limonádový Joe 14.15 Divoké vlny 15.55 Slečna
zamilovaná 18.05 Tajemství zakázaného lesa
20.00 Pomsta Růžového pantera, komedie (VB,
1978) 22.05 V řetězech, thriller (USA, 2006) 0.30
Základní instinkt, thriller (USA, 1992)

pondělí 30. března 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi II (1/6) 9.55
168 hodin 10.30 Poldové a nemluvně
(12/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kapesníček
14.20 Perinbaba
15.55 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Místo zločinu Ostrava (13/13)
21.10 Sestřičky (4/6)
21.50 Reportéři ČT
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Kriminalista II
23.55 Profesionálové
0.50 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Kalendárium

Nova
5.55
8.35
8.55
10.00
11.00
11.45
12.00
12.35
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.15
23.10
0.45
1.30
1.45
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Comeback
Specialisté (61)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (669)
Mentalista VI (20, 21)
Dr. House III (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3859)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (63)
Specialisté (64)
Smrtonosná zbraň (14)
Mentalista VI (20, 21)
Dr. House III (23)
Malý Sheldon II (10)
Specialisté (62)
Střepiny
Co na to Češi

6.10
6.35
7.20
8.15
8.50
9.20
10.20
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
1.05
2.00
3.00
4.00
5.35

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (9)
Ninjago VIII (5)
M.A.S.H (66)
M.A.S.H (67)
M.A.S.H (68)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Láska žije dál
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (17)
Jake a Tlusťoch IV (18)
Walker, Texas Ranger V (18)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (240)
Modrý kód (2)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (18)
Jake a Tlusťoch IV (18)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.10 Flintstoneovi: Mela doby kamenné 6.30 102
dalmatinů 8.15 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
11.05 Sufražetka 13.40 Láska přes internet 15.50
Wild Wild West, sci-fi film (USA, 1999) 17.50
Mumie, dobrodružná komedie (USA, 1999) 20.00
Špionáž, thriller (USA/Fr., 2013) 22.05 Instinkt,
thriller (USA, 1999) 0.20 Krásná a zvrácená, thriller

Prima cool
12.15 Futurama VI (15) 12.45 Simpsonovi XX (21)
13.10 Simpsonovi XXI (1-3) 14.40 Těžká dřina 15.10
Re-play 15.45 Futurama VI (16) 16.05 COOLfeed
16.10 Hvězdná brána II (9) 17.05 Top Gear 2011
18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI (4-7) 20.15
Po hlavě (9) 20.50 Teorie velkého třesku VIII (14,
15) 21.45 Experiment 21 22.20 Partička 23.00
Cesty k úspěchu 23.05 Úplně debilní zprávy

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.20 Ninjago VIII (4) 7.45 Max
Steel II (8) 8.10 Námořní vyšetřovací služba II (6)
9.05 Námořní vyšetřovací služba II (7) 10.10
Květiny od vraha 12.05 Hříšný tanec 2 13.45
Tajemství zakázaného lesa 15.45 Pomsta Růžového
pantera 17.50 Nadějný rok, komedie (USA, 2011)
20.00 Nahoru, dolů, romantický film (USA, 2000)
22.05 Rudý orel (2/2) 0.20 Kurýr: Restart

úterý 31. března 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Úsměvy Mileny Steinmasslové
10.30 Pošta pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Škola doma
14.45 Všechno, co mám ráda
15.15 To je vražda, napsala III
16.50 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Ach, ty vraždy!
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Columbo
0.05 Kabinet dr. Honzáka
0.50 AZ-kvíz
1.25 Krásné živé památky
1.50 Zahrada je hra
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.35
8.50
10.00
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.20
0.10
1.00
1.40
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3859)
Specialisté (62)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (670)
Mentalista VI (22)
Mentalista VII (1)
Dr. House III (24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3860)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (965)
Víkend
Smrtonosná zbraň (17)
Mentalista VI (22)
Mentalista VII (1)
Dr. House III (24)
Malý Sheldon II (11)
Specialisté (64)

Prima
6.10
6.35
7.20
8.50
9.20
10.20
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
22.50
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Max Steel II (10)
Ninjago VIII (6)
M.A.S.H (68, 69)
M.A.S.H (70)
Prostřeno!
Inga Lindströmová:
Elin má každý rád
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (18)
Jake a Tlusťoch IV (19)
Walker, Texas Ranger V (19)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (23)
Na Pavláska
Polda (3)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (19)
Jake a Tlusťoch IV (19)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.15 King Kong 7.45 Mentalista VI (20, 21) 9.20
Láska přes internet 12.05 Wild Wild West 14.35
Mumie 16.50 Co je doma, to se počítá, pánové...,
komedie (ČR, 1980) 18.35 Jak napálit advokáta,
komedie (ČR, 1980) 20.00 Zpátky ve hře, sportovní drama (USA, 2012) 22.10 Tombstone, western
(USA, 1993) 0.30 Prci, prci, prcičky: Svatba

Prima cool
11.20 Po hlavě (9) 11.55 Těžká dřina 12.25 Futurama
VI (16) 12.55 Simpsonovi XXI (4-7) 14.50 Teorie velkého třesku VIII (14, 15) 15.45 Futurama VII (1) 16.05
COOLfeed 16.10 Hvězdná brána II (10) 17.05 Top
Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI
(8-11) 20.15 Teorie velkého třesku VIII (16-19) 22.10
Partička 22.50 Úplně debilní zprávy 22.55
Americký chopper IV (9) 23.55 Partička

Prima Max
6.00 Nad krajinou 8.25 Ninjago VIII (5) 8.55 Max
Steel II (9) 9.25 Námořní vyšetřovací služba II (7)
10.15 Námořní vyšetřovací služba II (8) 11.20
Tulipány pro Rose 13.15 Nadějný rok 15.20 Nahoru,
dolů, romantický film (USA, 2000) 17.35 Škola
ro(c)ku, hudební komedie (N/USA, 2003) 20.00
Prvotní strach, thriller (USA, 1996) 22.45 S.W.A.T. –
Jednotka rychlého nasazení, akční film (USA)

středa 1. dubna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 To je vražda, napsala III 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 První pohled
14.25 Columbo
15.55 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (13/22)
21.15 Musím tě svést
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Kobova garáž (1/2)
0.10 AZ-kvíz
0.35 Na stopě
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou
2.15 Dobré ráno
4.45 Kluci v akci

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.55
23.50
1.25
2.05
2.45
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3860)
Ordinace v růžové zahradě 2 (965)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (671)
Mentalista VII (2, 3)
Dr. House IV (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3861)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Výměna manželek IX
Smrtonosná zbraň (18)
Mentalista VII (2, 3)
Dr. House IV (1)
Smrtonosná zbraň (16)
Malý Sheldon II (12)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (671)

6.15
6.40
7.25
8.50
9.25
10.25
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
22.50
0.10
1.05
2.05
3.05
4.05
5.35

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (11)
Ninjago VIII (7)
M.A.S.H (70, 71)
M.A.S.H (72)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Ten pravý
Romantický film (N/Švéd., 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (19)
Jake a Tlusťoch IV (20)
Walker, Texas Ranger V (20)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (241)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Temný Kraj (2)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (20)
Jake a Tlusťoch IV (20)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.50 Jsem číslo čtyři 7.45 Mentalista VI (22) 8.35
Mentalista VII (1) 9.25 Klokan Jack 11.35 Špionáž
13.50 Co je šeptem..., komedie (USA, 2005) 15.40
Zpátky ve hře, sportovní drama (USA, 2012) 17.45
Řeka, drama (USA, 1983) 20.00 Souboj Titánů, fantasy film (USA/VB, 1981) 22.20 Maminčin mazánek,
komedie (USA, 2007) 0.05 Křižovatka smrti 2

Prima cool
12.20 Futurama VII (1) 12.45 Simpsonovi XXI (8-11)
14.45 Teorie velkého třesku VIII (18, 19) 15.40
Futurama VII (2) 16.00 COOLfeed 16.05 Hvězdná
brána II (11) 17.00 Top Gear XVII 18.10 COOLfeed
18.20 Simpsonovi XXI (12-15) 20.15 Prima Partička
21.15 Teorie velkého třesku VIII (20, 21) 22.00 Star
Trek: Discovery (1) 22.55 Úplně debilní zprávy
23.00 Americký chopper IV (10)

Prima Max
6.15 Ninjago VIII (6) 6.40 Max Steel II (10) 7.05
Námořní vyšetřovací služba II (8, 9) 9.05 Falešný
příběh 10.55 Limonádový Joe 13.10 Škola ro(c)ku
15.30 Ve jménu krále, fantasy film (USA/Kan./N,
2006) 18.05 Poslední tah štětcem, krimifilm (Austr.,
2004) 20.00 Tristan a Isolda, dobrodružný film
(USA, 2006) 22.30 Spletenec, sci-fi horor
(Kan./USA, 2009) 0.45 Prvotní strach

čtvrtek 2. dubna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 Kapesníček. Komedie (ČR,
1984) 10.10 Komici na jedničku 11.00
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Škola doma
14.45 Světáci
15.10 To je vražda, napsala III
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.00 AZ-kvíz
0.25 Toulavá kamera
1.00 Banánové rybičky
1.30 Kuchařská pohotovost

Nova
5.55
8.45
9.00
9.45
11.00
11.45
12.00
12.35
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
23.05
0.40
1.20
2.05
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3861)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (672)
Mentalista VII (4, 5)
Dr. House IV (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3862)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (966)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň II (1)
Mentalista VII (4, 5)
Dr. House IV (2)
Smrtonosná zbraň (12)
Malý Sheldon II (12)
Kolotoč
Co na to Češi

6.15
6.45
7.25
8.55
9.25
10.25
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.25
0.20
1.20
2.20
3.20
4.25
5.30

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (12)
Ninjago VIII (8)
M.A.S.H (72, 73)
M.A.S.H (74)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Čas na lásku
Romantický film (N/Švéd., 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (20)
Jake a Tlusťoch IV (21)
Walker, Texas Ranger V (21)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Vinaři (2)
Tlouštíci
Tlouštíci EXTRA
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (21)
Jake a Tlusťoch IV (21)
Prostřeno!
Šéf na grilu
Pohoda u krbu

5.45 Hvězdné tolary, pohádka (N, 2011) 6.55
Mentalista VII (2, 3) 8.30 Řeka 11.20 Zpátky ve hře
13.50 Co je doma, to se počítá, pánové... 15.30
Souboj Titánů, fantasy film (USA/VB, 1981) 17.45
Batman, dobrodružný film (USA/VB, 1989) 20.00
Piráti na vlnách, komedie 22.35 Vraždy na domácí
půdě 0.25 Maminčin mazánek

Prima cool
11.15 Star Trek: Discovery (1) 12.20 Futurama VII (2)
12.50 Simpsonovi XXI (12-15) 14.45 Teorie velkého
třesku VIII (20, 21) 15.40 Futurama VII (3) 16.00
COOLfeed 16.05 Hvězdná brána II (12) 17.00 Top
Gear XVII 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI
(16-19) 20.15 Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého
třesku VIII (22, 23) 22.15 Námořní pěchota 0.30
Americký chopper IV (11)

Prima Max
8.10 Ninjago VIII (7) 8.40 Max Steel II (11) 9.00
Námořní vyšetřovací služba II (9, 10) 10.55 Emma
11.35 Poslední tah štětcem 15.35 Tristan a Isolda
18.05 Henry ze zkumavky, komedie (USA, 2011)
20.00 Strach, krimifilm (ČR, 1963) 22.15 Borat:
Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku
slavnoj kazašskoj národu, komedie (USA, 2006)
23.55 Spletenec, sci-fi horor

pátek 3. dubna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 To je vražda, napsala III 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Poldové a nemluvně (13/13)
21.15 13. komnata Marka Výborného
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Všechnopárty
22.35 Profesionálové
23.30 Kriminalista II
0.30 AZ-kvíz
1.00 Objektiv
1.25 Banánové rybičky
1.55 Žiješ jenom 2x

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.10
15.55
16.57
17.00
17.25
18.20
19.30
20.20
22.25
0.10
1.35
2.15
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3862)
Ordinace v růžové zahradě 2 (966)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (673)
Mentalista VII (6, 7)
Dr. House IV (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comebeck
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Řachanda
Pohádka (ČR, 2016)
R.I.P.D. – URNA: Útvar
rozhodně neživých agentů
Akční komedie (USA, 2013)
Mentalista VII (6, 7)
Smrtonosná zbraň (18)
Malý Sheldon II (13)
Kolotoč

6.15
6.45
7.25
8.20
8.55
9.25
10.25
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
0.05
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (13)
Ninjago VIII (9)
M.A.S.H (74)
M.A.S.H (75)
M.A.S.H (76)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Smím prosit?
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (21)
Jake a Tlusťoch IV (22)
Walker, Texas Ranger V (22)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Poslední zúčtování
Akční film (VB, 2018)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (22)
Jake a Tlusťoch IV (22)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

6.15 Batman 8.35 Mentalista VII (4, 5) 10.10 Lego
DC Superhrdinové: Vesmírný souboj 12.05 Souboj
Titánů 14.40 King Kong žije 16.40 Nominace na
Oscara 18.20 Báječná dovolená, komedie (USA,
1988) 20.00 Lego příběh, animovaný film
(Austr./Dán./USA, 2014) 21.55 Hra o přežití, thriller
(USA, 1994) 23.40 Vraždy na domácí půdě

Prima cool
8.55 Top Gear XVII 10.05 Hvězdná brána II (12)
11.05 Autosalon.tv 12.20 Futurama VII (3) 12.50
Simpsonovi XXI (16-19) 14.50 Teorie velkého třesku
VIII (22, 23) 15.40 Futurama VII (4) 16.00
COOLfeed 16.05 Hvězdná brána II (13) 17.00 Top
Gear XVII 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI
(20-23) 20.15 Legenda o strážci hrobky 22.00
Poslední průzkum 0.10 Americký chopper IV (12)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.55 Ninjago VIII (8) 7.25 Max
Steel II (12) 7.50 Námořní vyšetřovací služba II (10,
11) 9.45 Pomsta Růžového pantera 11.50 Falešný
příběh 13.50 Henry ze zkumavky 15.45 Ranč
nových začátků 17.40 Vynálezce her 20.00 Muž se
zlatou zbraní, dobrodružný film (VB, 1974) 22.45
Vrahova múza 0.40 Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu
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„Člověk není vládcem vesmíru“
Zlínský katolický kněz
Kamil Obr vypráví
o tom, jak se lidé mají
vyrovnat s koronavirem
a jak se ze současné
situace poučit.

Nedá se asi odhalit konkrétní viník. Ale
když se podíváme na život naší evropské společnosti, tak zjistíme, že jsme si
zvykli na určitý standard života a nejsme zvyklí z něho ustupovat, a to i za
cenu toho, že se třeba ničí příroda. To je
možná spíš otázka pro filozofa. Je ale
třeba vidět svět vcelku, že jsme vzájemně propojení, což nám chybí, a tyto situace nám to odhalují.

MILAN LIBIGER

Myslíte to tak, že koronavirus nemusí být přímý důsledek našeho chování, ale mohl by nás na ně upozornit?
Ano. I pokud jde o mezinárodní obchod
či turistiku, nejsme ochotní slevovat.
V posledních týdnech vidíme, že jsou
lidé bezohlední a přes zákazy vycestují,
protože mají zaplacenou dovolenou
a nedbají na to, že přinesou nákazu do
svých domovů a potažmo do celé společnosti.

ZLÍN | Nepropadávat panice a současně situaci ohledně koronaviru nebagatelizovat. Ctít nařízení vlády a využít karanténu k přemýšlení o roli člověka
v dnešním globálním světě. To jsou
rady zlínského katolického kněze Kamila Obra, jak si poradit s aktuální situací.
„Jestli má situaci pomoci vyřešit izolace, tak bychom to měli tak brát. Tady
není o čem diskutovat. Kvůli tomu jsme
omezili bohoslužby a přenášíme je jen
přes internet,“ říká Obr.
Máme mít v souvislosti s koronavirem důvod k velkým obavám?
Dění ve světě ukazuje, že to není banální věc, že jde o život. A život je obrovská hodnota, je potřeba jej chránit. Pokud je cestou izolace, respektujme to.
Reakce lidí jsou ale různé. Může to
být dáno i tím, že si ve střední Evropě žijeme řadu desetiletí v klidu, nejsme zvyklí na ohrožení a hůře se
proto omezením podřizujeme?
Máme oproti mnoha jiným zemím ve
světě hodně vysoký životní standard.
Zvykli jsme si, že je to normální. Ale
teď se ukazuje, že normální může být
i to, že lidé začnou být nemocní a budou
umírat. Je to pro nás trochu šok.
V Asii jsou lidé zvyklí čelit podobným nebezpečím života častěji. Můžou proto být disciplinovanější?
Když člověk zažívá těžké věci často,
tak je na ně více připravený. My jsme
s ohledem na fungování našeho zdravotnictví zvyklí, že se o nás vždycky postará lékař. Najednou nám ale pandemie
ukazuje, že jsme strašně zranitelní,
i když žijeme ve střední Evropě.

Katolický kněz Kamil Obr ze Zlína věří, že pandemie nového koronaviru by
mohla přispět k sebereflexi společnosti.
FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA
Co si z toho můžeme vzít?
Je to výzva k tomu, aby si člověk uvědomil, že je pořád jenom slabý a zranitelný tvor. Nejen z náboženského hlediska
bychom si měli uvědomit, že zdaleka ne
vše si zařídíme jenom výrobou nebo nastavením sociálních či zdravotních služeb, ale že je tady pořád něco, co nás
přesahuje. Mělo by nás to vést k pokoře, že nejsme vládci vesmíru.
Jsme příliš pyšní?
Nevím, jestli je to to pravé slovo. Možná jsme příliš sebejistí. Tato situace nás
může přivést k tomu, že předefinujeme
svůj přístup k životu a smrti. Můžeme si
uvědomit, že nemáme nic jistého.

Mohou to věřící brát i tak, že epidemie je božím zásahem?
Věřící lidé počítají s tím, že Bůh řídí
běh světa i vesmíru. Byl bych ale velice
opatrný na vyjádření, že Bůh trestá lidstvo za nějaké hříchy. Spíš nás nechává
zakusit to, že každé jednání má nějaké
důsledky. Nechci říct, že jako lidstvo
můžeme za to, že vznikl koronavirus
a začal zabíjet. Ale v mnoha jiných oblastech nepřihlížíme k tomu, že věci spolu souvisejí. Že tím, jak se svět stále
více globalizuje, ovlivňujeme život na
celé zeměkouli.
V případě koronaviru těžko budeme
hledat přímého viníka, že?

Volají vám jako knězi lidé a ptají se
na něco?
Kontakt s lidmi máme, ale není tak častý, jak jsem si myslel. Většina z nich sleduje dění v televizi nebo na internetu
a myslím si, že věřící jsou poměrně disciplinovaní. Dříve se ptali, jestli budou
bohoslužby, jestli mohou přijít ke zpovědi. To ale ustává. Lidé to přijali jako
omezení, které je nutné. Nevolají proto,
že jsou zoufalí. Ale musíme si uvědomit, že současná omezení mohou trvat
i několik týdnů, a když je člověk dlouho
doma, tak může něco takového nastat.
Co byste lidem vzkázal, když budou
dlouho doma?
Má to rub i líc. Můžeme mít více času
na rodinu, na vztahy, ale je to i psychicky náročné. Je dobré to vidět vcelku.
Lidé by měli dát svým dnům řád a neměli by jen sledovat apokalyptické zprávy,
aby je to nesemlelo.
Dá se říci, že mnohdy proklínaný internet a sociální sítě teď dobře slouží?
Jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Pokud
jim člověk dá určité místo v životě, mohou dobře sloužit. Je dobře, že toto médium existuje.

Zlínský filmový festival se přesune na září
ZLÍN | Ani jedna z největších společenských a kulturních událostí v kraji neunikla důsledkům situace s novým koronavirem. Šedesátý ročník Zlín Film Festivalu se nebude moci uspořádat v plánovaném termínu na přelomu května
a června.
Pořadatelé však už avizovali, že Zlín
o oblíbený festival nepřijde, ten se uspořádá v novém termínu 4. až 10. září.
„Je nám to nesmírně líto, že letos děti

tradičně neoslaví svůj svátek a blížící se
konec roku na našem festivalu, ale termín festivalu musíme letos přeložit. Namísto konce školního roku plánujeme
přivítat s dětmi jeho začátek,“ řekl prezident festivalu Čestmír Vančura.
Změna termínu se dotkne i dalších doprovodných akcí souvisejících s festivalem. Pozastaven byl například program
Salonu filmových klapek.
„Minulý týden měla odstartovat v Pra-

ze Klapka tour 2020, která byla z pochopitelných důvodů pozastavena. O náhradním termínu i podobě celého projektu momentálně jednáme, již nyní
však můžeme slíbit, že kompletní letošní kolekce klapek bude již brzy k vidění
na webu www.salonfilmovychklapek.cz,“ uvedla členka správní rady Nadačního fondu Filmtalent Zlín Markéta
Pášmová.
Odkládá se i start festivalového půl-

maratonu, který se měl původně konat
v sobotu 6. června. Nový termín bude
mimo standardní rámec festivalu v sobotu 12. září.
Přípravy Letní filmové školy, která
se má v Uherském Hradišti uskutečnit
od 24. července do 2. srpna, naopak zatím pokračují. Pořadatelé však zvažují
i varianty, kdyby se akce posunula na
jiný termín. Jasno by mělo být v příštích
týdnech.
(vm)
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Francouzský malíř Pierre Bonnard: Právě chyby dávají...

Tajenka: ...někdy obrazu život.
INZERCE

Akční ceny platí v prodejnách Jednoty
Uherský Ostroh 27. 3. - 7. 4. 2020
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Berani mají kádr kompletní,
Vsetín chce snižovat platy
Hokejový Zlín neplánuje
rozvazovat s hráči
smlouvy. Vsetín se
s nimi chce dohodnout
na ponížení platu.
PETR FOJTÍK
ZLÍN, VSETÍN | Zatímco některé hokejové kluby rozdávají hráčům předčasné výpovědi, extraligový PSG Zlín minulý týden oznámil podpis nové dvouleté smlouvy s druhým nejproduktivnějším hráčem
minulé sezony Jakubem Šlahařem. Chvíli předtím prodloužil kontrakt Šlahařův
spoluhráč z útoku Zdeněk Okál. Na delší
dobu to však bude zřejmě poslední podobná novinka. „V této chvíli už necháme kádr tak, jak je, protože vůbec nevíme, co bude,“ pronesl generální manažer
Beranů Martin Hosták v narážce na krizi
způsobenou novým koronavirem.
Že by kvůli ní klub rozvazoval hromadně smlouvy, však podle Hostáka momentálně nehrozí. „V této chvíli se nás to
netýká. Měli jsme radu jednatelů, na které se tohle téma vůbec neřešilo,“ ujistil
Hosták.
Víceméně je však zřejmé, že v mužstvu skončí jediní dva cizinci, lotyšský
obránce Ralf Freibergs i francouzský
útočník Valentin Claireaux, který přišel
v průběhu aktuální sezony.
Drtivou převahu na soupisce Beranů
tak budou mít zlínští odchovanci. Šlahař
byl přitom poslední, kdo se s klubem do-

Poté, co Jakub Šlahař podepsal ve Zlíně novou smlouvu, je kádr týmu hotový.
hodl na pokračování. „Kuba patří k velmi šikovným hráčům, je to výborný bruslař s velmi dobrou koncovkou. Už loňskou sezonu měl velmi vydařenou. Letos
se mu skvěle dařilo ve spolupráci s Tondou Honejskem a Zdeňkem Okálem,“
zmínil trenér Robert Svoboda nejúdernější útok mužstva uplynulé sezony.
Turbulentně se naopak vyvíjí situace
v prvoligovém Vsetíně, na Lapači zvažovali nejdříve předčasné výpovědi z důvodů vyšší moci. „Ještě jsme neodeslali ani
jednu výpověď. Ale klukům jsme řekli,

že je vysoce pravděpodobné, že jim
smlouvy z důvodu vyšší moci vypovíme,“ připustil minulý pátek jednatel
vsetínského klubu Daniel Tobola. „Budeme se snažit najít optimální řešení pro
všechny.“
Nakonec by na předčasné výpovědi nemuselo dojít, klub se chce s hráči dohodnout na snížení platu za duben, kdy většině končí smlouvy. Ale co pak?
„Musíme všichni uznat, že současný
stav se dotkne každého. Ve finále je jedno, jestli máme pod smlouvou dvacet hrá-

FOTO | LUDĚK OVESNÝ, MAFRA

čů, nebo žádného. Víme, co bude za týden? Ví to hráč, ví to jeho agent? Nikdo
nemá křišťálovou kouli. My přestáváme
vidět na financování sportu jako takového,“ poznamenal Tobola, který i přes
všechny obtíže zůstává do budoucna optimistou.
„Nebude to úplně jednoduché, ale věřím, že čas všechny rány zahojí, všechno
si sedne a další sezona začne tak, jak má.
Že společně tuto nepříjemnou situaci překonáme,“ doplnil šéf hokejového Vsetína.

Dana Zátopková měla decentní pohřeb
PRAHA | V komorní atmosféře krematoria v pražských Strašnicích za tónů
písní uměleckého sboru Ondráš s vojáky čestné stráže a několika hosty. Tak
v pátek proběhl pohřeb olympijské vítězky v hodu oštěpem Dany Zátopkové.
Iniciátoři akce věří, že až pomine nouzový stav, bude možné uspořádat rozloučení pro širokou veřejnost.
Když se minulý pátek sportovní svět
dozvěděl, že v 97 letech zemřela Dana
Zátopková, všechny to zarmoutilo.
„Na Danu nikdy nezapomeneme,“
říkal Oldřich Svojanovský, předseda
Českého klubu olympioniků a rodák
z Otrokovic.
„Nedá se slovy ani vyjádřit, jak moc
nám bude scházet.“
Byla neustále usměvavá, kamarádská, dobrosrdečná. Sportovci k ní chodili nejen pro rady, ale také chtěli načer-

pat pozitivní energii, které měla na rozdávání. „Chtěla bych být jako ona, s tím
elánem a životním optimismem,“ přidala se Barbora Špotáková. „Každé setkání s ní bylo vždy velmi příjemné, měla
ohromný zájem o to, co se děje v současnosti, měla přehled.“
Ačkoliv se s ní chtěla rozloučit řada
lidí, pohřeb proběhl v komorní atmosféře, pro veřejnost jej v přímém přenosu
vysílala Česká televize.
Vzhledem k šířícímu se koronaviru
byli obřadu přítomni jen někteří hosté.
Obřad se nesl podle přání Zátopkové:
první dvě písně cimbálového uměleckého sboru Ondráš sama vybírala, nechyběly oblíbené žluté gerbery. Ovšem na
místě scházela kondolenční kniha či pietní místo, kde by lidé mohli uctít její
památku.
„Dana by si pro rozloučení zasloužila

plný sál. Až skončí současná opatření,
máme dvě varianty: jedna v podobě zádušní mše v Břevnovském klášteře, druhá v září při Běhu rodným krajem Emi-

la Zátopka z Kopřivnice do Rožnova
pod Radhoštěm, při této příležitosti bychom k Emilovi ukládali i paní Danu,“
prozradil Svojanovský.
(iDNES.cz)

INZERCE

OTEVŘENO!
ČERPADLA a vodárny
Bazénová čerpadla
Čerpadla a vodárny
Ponorná čerpadla

odborný servis a prodej
Nová čtvrť 1250, Staré Město, tel.: 602 749 377

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

500 až 1500 Kč za váš vrak
Odvoz ZDARMA.

Dobrotice 776 719 631

Symbolicky 100 za 100!
Emise:
Exkluzivní měděná replika legendární 100 Kčs
Důležité:
Pouze 1 replika legendární 100 Kčs pro každého zákazníka
Téma:
Výročí československé
měny

Distributor:
Národní Pokladnice

Nejrychlejší způsob rezervace:
www.slavnastokoruna.cz; tel.: 810 50 50 20

Pozor:
Symbolicky 100 za 100
pro každého

Cena:
100 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

Uctěte legendární 100 Kčs exkluzivní měděnou replikou

Provázela nás přes třicet let, byla zvolena čtvrtou nejkrásnější
bankovkou světa. Dokonce sám československý národ si
tuto bankovku vybral ve veřejném hlasování za své platidlo!
Národní Pokladnice se rozhodla uctít její odkaz na věčné
mědi, a to za symbolických 100 Kč.
Využijte příležitost vlastnit, díky symbolické nabídce
100 za 100, trvalou upomínku na nejpamátnější bankovku,
kterou všichni známe a máme s ní spjaté své vzpomínky!

100 Kč
poštovné a balné ZDARMA

Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.slavnastokoruna.cz
Telefonní rezervační linka:

810 50 50 20

Po-Pá 9:00-18:00, So-Ne 9:00-15:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

VAŠE ČÍSLO
REZERVACE:

72014462

CENA:

100 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 replika legendární 100 Kčs na zákazníka

ZPŮSOB
REZERVACE:

www.slavnastokoruna.cz; 810 50 50 20

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému zájmu
je možné objednat pouze 1 ks repliky legendární 100 Kčs.
Poštovné a balné je zcela ZDARMA.
Garantujeme Vám právo na vrácení repliky legendární 100 Kčs
ve lhůtě 14 dnů od doručení. Nabídka platí pouze 10 dní!

www.slavnastokoruna.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!
Téma:

Výročí československé měny

Avers:

Vyobrazení družstevnice a hutníka
níkka

Revers:

Hradčany

Rozměr:

100 x 50 mm

Kov:

Měď

Cena:

100 Kč (poštovné a ba
balné
alnéé ZZDARMA)
alné
al
DARM
DA
DAR
RMA)
A)

Důležité:

Pouze 1 replika legendární 100 Kčs na zákazníka

Internetový rezervační systém
www.slavnastokoruna.cz

