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Pomoc seniorům: víte,
kam se pro ni obrátit?
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
V rámci ochrany seniorů byla zavedena řada speciálních opatření. Třeba nákupní doba od 8 do 10 hodin vyhrazená
pro lidi starší 65 let. Těm, kteří si sami nakoupit nemohou, tyto služby zajišťují obce či dobrovolníci. FOTO | M. SVÁČEK

Starší lidé na Ostravsku a Karvinsku nezůstávají
v době omezení kvůli koronaviru bez pomoci. Zde
jsou kontakty, kde si ji mohou domluvit.
MARTIN PJENTAK
OSTRAVSKO, KARVINSKO | Nejohroženější skupinou novým druhem koronaviru jsou senioři. Města i obce nabízejí pomoc těm, kteří si sami nemohou nakoupit či vyřídit potřebné záležitosti.
Zde je seznam nouzových kontaktů
v jednotlivých městech regionu.
Ostrava
Pomocnou ruku osamělým seniorům
a lidem v izolaci, kteří nemají přiroze-

nou síť sociálních kontaktů a nemohou
se spolehnout na pomoc rodiny, sousedů nebo známých, nabízí ostravský
magistrát ve spolupráci s dobrovolnickou organizací Adra.
Lidé kvůli ní mohou volat na zelenou
linku 800 199 922, kde pracovníci městské policie převezmou jejich požadavek
a v opodstatněných případech jej předají neziskové organizaci Adra, jejíž dobrovolníci zajistí seniorům a lidem v karanténě nákup základních potravin, drogistického zboží a léků.

„O nabízenou službu od jejího spuštění projevila zájem zhruba stovka lidí.
Lidé volají ale i z jiných důvodů, například kvůli informacím o koronaviru
nebo rouškám. Dobrovolníků je dostatek, nákup dorazí včas. Je ale nutné, aby
si o nabízenou pomoc volala ta správná
cílová skupina,“ řekl primátor Tomáš
Macura.
Podobnou linku pro lidi nad 65 let zřídila i Ostrava-Poruba. Funguje denně
od 8 do 12 hodin na lince 599 481 500
nebo 599 481 550.
Dobrovolnickou pomoc nabízí také
Ostravská univerzita. Lze ji domluvit
prostřednictvím facebookových stránek
dobrovolníciOU nebo na e-mailu:
dobrovolniciOU@gmail.com.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

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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DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Havířov
Pomoc pro seniory nad 70 let, osoby se
zdravotním postižením a osoby v nařízené karanténě zřídil také magistrát v Havířově. Pomáhá jim zajistit jídlo či nákupy potravin a léků. O pomoc si lidé mohou volat na telefonní číslo 722 726
010, vždy v pracovních dnech v době
od 8 do 16 hodin. Nákup lze objednat
s uvedením jména a příjmení, adresy pobytu a telefonního čísla také na e-mailu:
seniornakupy@havirov-city.cz.

Český Těšín
Město Český Těšín zřídilo kontaktní linku 603 433 470 přednostně určenou pro
občany umístěné v karanténě z důvodu

Linka ministerstva zdravotnictví:
1212 – informace v souvislosti
s aktuální epidemií.
■ V případě vážných zdravotních
problémů či ohrožení života
volejte linky 112 a 155.
■ „Tísňovou linku 155 kontaktujte
jen v případě závažného
zdravotního stavu, nikoli pro
získání informací o virové
nákaze či s jinými dotazy,“
apeluje krajský mluvčí
záchranářů Lukáš Humpl.
■ Bezplatná linka seniorů:
800 200 007, denně od 8 do 20
hodin.
■ Infolinka Zdravotního ústavu
Ostrava: 596 200 111.
■

Klimkovice
Senioři či nemocní lidé, kteří nemají jinou možnost zajistit si základní potraviny, zdravotní a hygienické potřeby
a léky, mohou v Klimkovicích volat
v pracovních dnech od 9 do 14 hodin číslo 556 420 005 nebo napsat na e-mailové adresy: kis@mesto-klimkovice.cz
nebo bilkova@mesto-klimkovice.cz.

Karviná
Linka pro seniory a osoby v karanténě,
kteří potřebují sociální pomoc a podporu, funguje v Karviné od pondělí do neděle vždy od 8 do 15.30 hodin na číslech
607 032 821 a 607 033 990. V případě,
že lidé nemají kredit na volání, mohou
volat linku městské policie 156.
Orlová
V případě, že orlovští senioři žijí osaměle a nemají se na koho obrátit o pomoc,
mohou požádat o zajištění jídla, hygienických potřeb a dalších náležitostí zdejší městskou policii na čísle 596 511 112
nebo odbor sociální a zdravotní na čísle
737 178 941.

Důležitá čísla

Města a obce nabízejí seniorům zajištění nákupu.
COVID-19, kteří nemají možnost zabezpečení donášky potravin do míst svého
pobytu a nemají ani osobu blízkou, která by to mohla udělat za ně.
Bohumín
Osamělí senioři a lidé v karanténě z Bo-

INZERCE

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
6.4. - 9.4. 2020

Galerie Domu kultury města Orlové / od 9:00 do 18:00 hod.
Velikonoční kraslice, karabáče, ozdoby,
dárky, ubrusy, prostírání, věnce
a jiné velikonoční dekorace.

Rychvald
Obyvatelé Rychvaldu, kteří by museli
zůstat v karanténě a nemohli by si nakoupit, mohou volat v pracovní době na
telefonní čísla 596 543 050 a 596 543
037. V mimopracovní době pak na číslo
731 414 042.
ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA

humína, kteří nemají nikoho, kdo by
jim nakoupil potraviny či drogerii, mohou v pracovní dny od 7 do 15 hodin
kontaktovat linku 734 788 658. O víkendech a v pracovní dny od 15 do 7 hodin
lze volat městské policii na čísla
596 092 156 nebo 731 130 666.
Vratimov
Městský úřad Vratimov poskytuje pomoc lidem v karanténě a starším občanům, kteří mohou mít problém zajistit
si potřebné nákupy či vyzvednutí léků.
Kontakt je na telefonním čísle 607 225
927.
Šenov
Šenov zřídil v rámci nouzového stavu
funkci koordinátora pro nákup a rozvoz
potravin a léků. Ten předává objednané
zboží bezkontaktně ke dveřím občanů.
Občané mohou dodané zboží zaplatit
převodem na účet města, případně v hotovosti na úřadě až po skončení stavu
nouze. Platby v hotovosti nejsou v současné době koordinátorem přijímány.
Za donášku není městem účtován žádný
poplatek. Službu lze zajistit na čísle
702 822 570.

Petřvald
O zajištění nákupu základních potravin
a léků pro osoby s nařízenou karanténou nebo seniory lze v Petřvaldu žádat
na telefonním čísle 606 068 262 či na
e-mailu: dvoracek@petrvald-mesto.cz.
Petrovice u Karviné
Pro seniory, nemocné či lidi v karanténě, kterým nemohou pomoci rodinní příslušníci nebo sousedé, nabízí obec pomoc při zajišťování nákupů základních
potravin, dodávky léků či poradenství
v jejich složité situaci. Pro tyto účely je
zřízena speciální telefonická linka 720
949 769. Volat lze každý pracovní den
v čase od 8 do 15.30 hodin. V případě
zařízení nákupu, který bude dodán v následující den dopoledne, je třeba volat
v čase od 8 do 12 hodin.
Dolní Lutyně
Pro seniory nad 65 let, nemocné či lidi
v karanténě nabízí obec Dolní Lutyně
pomoc při zajišťování nákupů základních potravin, dodávky léků či poradenství v jejich složité situaci. Pro tyto účely lze volat linky 602 111 062 nebo 730
521 442. Linky fungují každý pracovní
den od 8 do 12 hodin.
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Studenti hlídají děti lékařů
Místo praxe nyní
studenti ostravské
pedagogické fakulty
pomáhají hlídat děti
zdravotníků či hygieniků,
kteří je v současné době
nemají kam jinam dát.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ŽANETA MOTLOVÁ
OSTRAVA | Chodí do domácností, pečují i o děti hygieniků přímo v sídle krajské hygienické stanice. Studenti ostravské pedagogické fakulty teď místo praxe ve školách pomáhají lékařům a sestrám fakultní nemocnice a hygienikům, kteří musí do práce a nemá jim
kdo dohlédnout na děti.
Službu škola nabídla přednostně ostravské fakultní nemocnici a krajské hygienické stanici, z volných kapacit pak
pohlídá děti i dalším zájemcům.
„V předběžném průzkumu ve fakultní nemocnici se nám přihlásily více než
tři stovky zájemců z řad zaměstnanců
nemocnice,“ informoval mluvčí Ostravské univerzity Adam Soustružník.
Během prvních tří dnů možnosti hlí-

dání využily desítky těchto rodičů. Univerzita každou konkrétní poptávku ze
strany nemocnice či hygieniků vypíše
jako požadavek studentům do univerzitního systému.

Zájem je velký
„Zájem ze strany studentů je velký, vypsané aktivity jsou nejpozději do patnácti minut rozebrané,“ konstatoval Soustružník. Zájem mají i zdravotní sestry
praktických lékařů.
Studenti pečují o děti od osmi ráno
zhruba do třetí hodiny odpoledne. Rodina vybraného studenta vždy předem pozná a dohodnou se na podrobnostech.
Pro hlídání má fakulta k dispozici několik stovek budoucích pedagogů.
„Aktivitu jsme otevřeli formou pedagogické praxe, která bude studentům
placena mimořádným stipendiem. Podle aktuální situace je o tuto praxi z řad
studentů velký zájem. Budeme mít dostatečnou kapacitu k opatrování dětí lékařů a sester a dalšího zdravotnického
personálu,“ komentoval děkan fakulty
Tomáš Jarmara.
Vzhledem k volným kapacitám v prvních dnech se zvažuje rozšíření pro další zájemce. „Často nám volají třeba
sestřičky praktických lékařů, jestli by
nabídku mohly využít. Vzhledem k volným kapacitám to pravděpodobně bude
možné,“ dodal Soustružník.

Zájem o hlídání dětí je velký jak ze strany studentů, tak ze strany zdravotníků či hygieniků.
ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA
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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

Česká republika

27. března 2020 9

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.
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10

ks

osoba/den

24

ks

osoba/den

15

MAX.

Do Prahy je přinesli mniši

10

BALENÍ

osoba/den

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

osoba/den

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

ks

osoba/den

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

INZERCE

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
Ostrava
(křižovatka Místecká X Rudná)

BG Technik cs, a.s., Výstavní 123/11,
tel.: 596 781 718, 602 750 655

Frýdek Místek - Baška

Zahradní stroje Foldyna, Baška 41,
tel.: 558 649 049, 723 934 215

Nový Jičín

Zahradní centrum HUSQVARNA,
Nerudova 50,
tel.: 774 864 206
Další nejbližší prodejny:

Hranice, Olomouc 2x,
Přerov, Zlín 2x a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

16 27. března 2020

Česká republika

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.

INZERCE

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:
Hranice I - Město, GardenTechnik ŠOBORA, Tř. 1. máje 2074, T 605 332 063 / Olomouc, AGROCENTRUM DFG, Týnecká 826/55, T 585 154
632 / Ostrava, BG TECHNIK cs, a.s., Místecká-Rudná , T 596 781 718 / Šumperk-Vikýřovice, NAZET s.r.o., U kaple 339, T 583 212 419 /
Uherské Hradiště-Jarošov, ZEND, Pivovarská 256, T 572 545 071, 777 869 077 / Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská
758, T 602 601 316 / Uherský Brod-Těšov, MIKRA ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028 / Vizovice,
AGRO SMETANA, Zlínská 703, T 577 452 870 / Zlín, AGRO SMETANA, Vršava 4975, T 604 605 288 / Zubří, ANTONÍN ŠUPLER, U Bečvy 261,
T 571 658 001, 571 658 222

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.

Česká republika
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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.

INZERCE

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?

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

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

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN 5PLUS2 PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
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Příběhy,
rozhovory
a zajímavosti
z regionu
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Náš kraj

Vážení čtenáři, přinášíme vám jarní vydání čtvrtletního
magazínu MF DNES Náš kraj. Přejeme příjemné čtení.
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HLEDÁNÍ TAJEMNA
FALON STÁDO DIVOKÝCH KONÍ ROZŠÍŘIL HŘEBEC FALON. FOTO: MARIE SLABEJOVÁ

Stádu přibyl
poslední hřebec
IVANA LESKOVÁ

J

ediné stádo divokých koní, exmoorských ponyů, které žije v kraji, má
nový přírůstek.
„Před pár dny přijel ze středočeských
Milovic poslední hřebeček Falon, který
tady měl být už od listopadu. Jenže když
tehdy odchytávali čtrnáct domluvených
hřebců, podařilo se jim chytit a naložit
jen 13 koní. Falon zůstal na pastvinách,“
líčila Marie Slabejová, podniková ekoložka potravinářské firmy z Otic.
Firma poskytla pro stádo pozemky. Divoké koně půjčila do kraje společnost
Česká krajina. V zemi se jim daří dobře,
už je jich okolo 120 a prostory v Milovicích nestačí. Proto se dostávají i do dalších regionů. Jejich příjezd do Kozmic na
Opavsku podpořil Moravskoslezský kraj.
Poskytl 800 tisíc korun na vybudování
ohrady a zázemí na Kozmických ptačích
loukách. Tamní pozemky postupně vykoupili majitelé otické společnosti. Vrátili jim původní mokřadní ráz, a tak umož-

nili vznik přírodní ptačí rezervace. „Doufáme, že divocí koně budou ptačí louky
šetrně udržovat selektivní pastvou travin. Zatím vše nasvědčuje tomu, že jejich
pastva bude mít pro zdejší biodiverzitu
velký přínos,“ řekla Slabejová, podle níž
se koním v Kozmicích daří.
„Nový pony zvládl cestu bez potíží
a ostatní koně v čele s vůdčím hřebcem,
kterého pracovně nazýváme Kipo, si pro
nového člena stáda hned přišli. Patrně si
na sebe pamatují,“ sdělila ekoložka. Začátek soužití se přesto neobešel bez potíží.
Falon byl totiž vystresovaný dlouhou cestou a některým hřebcům trvalo, než jej
přijali. „Staronového člena odháněli od
stáda, někdy až do vody. Až asi po dvou
dnech, kdy se urovnávala hierarchie stáda, se hřebci sžili a nyní už se spokojeně
pasou všichni společně,“ popsala Slabejová. Většina návštěvníků se podle ní chová v rezervaci ohleduplně. Problémy ale
působí lidé, kteří tam pouštějí psy na volno. „Psi plaší koně a ruší hnízdící ptáky,“
dodala Slabejová.
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Pocta kutilům v muzeu

Muzeum Třineckých železáren a města Třince připravilo expozici se stovkami fuškových
exponátů ze 70. a 80. let minulého století.
PETR WOJNAR

V

šem kutilům vzdává hold výstava
Muzea Třineckých železáren a města Třince s názvem Werkfušky. Ta
připomíná vynalézavost a šikovné ruce
zaměstnanců někdejšího socialistického
podniku dnešních Třineckých železáren.
V tamních dílnách vznikaly pod rukama zaměstnanců různého zaměření například kamna, ozdobné garnýže, legendární „rojberky“ na ruční pohon a mnoho dalšího. V muzeu se shromáždily zhruba dvě stovky fuškových exponátů zejména ze 70. a 80. let minulého století. „Jsou
to technické unikátní originály s vlastní
zajímavou historií. Byla by velká škoda,
aby zmizely někde na šrotišti,“ podotkla
ředitelka muzea Eva Zamarská.
Pro ty, kteří preferují pobyt v lese, připravilo muzeum výstavu o světě hub.
Akce s příznačným náz- vem Mykokos-

mos seznámí návštěvníky po zpřístupnění muzea se základy nauky
a také s méně známými
druhy hub či vyloženými
raritami, jejichž nález je
snem každého mykologa.
Kdo raději kouká vzhůru než k zemi, ocení třetí
z akcí. Zástupci třineckého muzea ve spolupráci
s Ornitologickou stanicí
Muzea Komenského v Přerově totiž přichystali výstavu s názvem Atlas ptáků neobyčejných.
Zájemci se na ní dozví podrobnosti
o vývoji vztahu člověka ke zvířatům od prvobytně pospolné společnosti do současnosti. Zaměří se na různé druhy ptáků
skutečných, ale i vymyšlených, které
ovlivnily lidskou fantazii v mýtech, po-

VYROBENO DOMA UKÁZKA UMU ZAMĚSTNANCŮ TŘINECKÉ HUTI. FOTO: MUZEUM
TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN A MĚSTA TŘINCE

věrách, staly se předlohami pro božstva
či symboly různých vlastností.
V souvislosti s mimořádnou situací týkající se koronaviru je muzeum až do odvolání pro veřejnost uzavřeno, výstavy
byly plánovány do 24. dubna.

INZERCE

První bilance projektu BezpapírOVA: dál roste počet elektronických
plateb kartou i počet odbavení Kreditními jízdenkami
K 31. 12. 2019 ukončil Dopravní
podnik Ostrava (DPO) prodej klasických jednorázových papírových
jízdenek. Za první měsíc roku 2020
stoupl jak počet jednorázových plateb bankovními kartami tak počet
odbavení prostřednictvím Kreditních jízdenek. Bankovními kartami
se odbavilo v lednu 2020 více než
527 tisíc cestujících v celkové výši
více než 11 milionů korun. Z Kreditních jízdenek si lidé koupili od 16.
prosince 2019 již 210 tisíc jízd. Průměrně si z kreditu na jízdence pořídili zhruba 10 jízdenek.
„Po dvouměsíčním odstupu se nebojím říct, že přechod na plně elektronické
jízdné jsme zvládli. Dětské bolesti máme
za sebou, udělali jsme několik úprav
a stále pracujeme na dalších vylepšeních
systému Kreditních jízdenek,“ uvedl generální ředitel DPO Daniel Morys.
DPO prodal od 16. prosince více než
20 tisíc nosičů Kreditních jízdenek, přičemž počet odbavení se vyšplhal nad

210 tisíc. Z jedné Kreditní jízdenky se
tak cestující odbaví v průměru více než
desetkrát.
„Stále přijímáme podněty od cestujících, poctivě je evidujeme a vyhodnocujeme. Zprovoznili jsme již i možnost zaplatit v jízdenkomatech bankovní kartou
nebo v Eurech. Dále jsme navýšili počet
jízdenek, které lze zakoupit z kreditu jediné Kreditní jízdenky, a to na 50, což je
přínos hlavně pro paní učitelky, které jezdí na výlety s celou třídou. Určitě ještě
přidáme jízdenkomaty do dalších míst

v Ostravě a zabýváme se i možností jak
prodloužit životnost Kreditních jízdenek
na více než půl roku,“ doplňuje Daniel
Morys.
DPO zároveň upozorňuje cestující,
že mají v březnu poslední měsíc na to,
aby využili již nakoupené jednorázové
papírové jízdenky. K 1. 4. 2020 totiž přestanou úplně platit a ve vozidlech DPO
bude k dispozici pouze elektronický odbavovací systém.
www.dpo.cz

22 27. března 2020

Náš kraj

Jak najít dávné předky

Zdeněk Čadan je předsedou havířovského Klubu genealogie a heraldiky. Sám při pátrání
po svých předcích došel k roku 1620. „Tam je už problém třicetiletá válka,“ říká.
PETR WOJNAR

P

řed pěti lety se Zdeněk Čadan
vydal na pátrání po stopách
předků. Ve svém bádání v rodové linii došel až do roku 1620,
kde mu další práci ztěžují okolnosti třicetileté války. Jak však předseda
havířovského Klubu genealogie a heraldiky říká v rozhovoru pro MF DNES: „Práce pro genealoga nikdy nekončí, pořád je
kde pokračovat.“
O koníčku, který obnáší chození po archivech, ale i hřbitovech, Zdeněk Čadan
vyprávěl při příležitosti havířovské výstavy Putování za předky.
Co vás přivedlo ke genealogii?
Odjakživa mám rád historii a můj kamarád se genealogii věnuje přes deset let. Viděl jsem, jak pátrá a bádá, a začal jsem s
ním jezdit po archivech.

INZERCE

Od čeho se může člověk, který začíná
s pátráním po svých předcích, odrazit?
Zpravidla začínáte od nejstaršího žijícího
člena rodiny. Ten vám dá na ofocení rodné listy svých rodičů, a pak můžete pokračovat po dané linii. Důležitými zdroji informací jsou knihy narození, oddavek a
úmrtí. Potom se dá čerpat z urbářů z dob
Marie Terezie, kde se dělaly soupisy majetku. Kolik měl kdo slepic, jak velké měl
pole či jestli to byl podruh, tedy pacholek
žijící v podnájmu.
Takže trávíte spoustu času v archivech?
Ale nejen tam. Když víte, odkud vaši předci pochází, vyrazíte na tamní hřbitovy
a hledáte na náhrobcích své příjmení.
Když jej naleznete, tak začnete zjišťovat,
kdo jej obhospodařuje a kde takového
člověka najdete. Důležité informace můžete získat i díky kontaktu s dalšími badateli.

Předpokládám, že čím hlouběji jdete do
historie, tím náročnější tato práce je…
To platí, nicméně ta práce nikdy nekončí. Když už se třeba nedokážete dostat
dál v mužské linii, můžete jít po té ženské. A takto neustále pokračovat.
Jak hluboko se podařilo dostat vám?
Zatím jsem se dostal do 17. století, do
roku 1620. Problémem je třicetiletá válka, kdy se pálily archivy, kostely. Je těžké
se přehoupnout přes rok 1600, ale věřím,
že se mi to podaří.
K jakému roku se vlastně dostávají
nejurputnější genealogové? Existuje
nějaké maximum, kterého je při pátrání
možné dosáhnout vzhledem
k dostupnosti informací?
Taková hranice neexistuje. Mám kamaráda, který tvrdí, že má rod zmapovaný až
do roku 1200.
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Hodně záleží na tom, z jakých poměrů
rod pochází, u šlechtického původu se zachovala logicky obsáhlejší dokumentace.
Týkalo se to vašich předků?
To ne, mí předkové nebyli žádní zámečtí
páni, ale prostí lidé, kteří osídlovali Čeladnou a Beskydsko. Byli to často pastevci
a zahradníci, což v té době znamenalo,
že měli určité pole či pozemky. Často
také bojovali ve válkách. Jeden byl například rakouský voják, který byl v zajetí
v Rusku. Také můj dědeček z matčiny
strany byl zajatec za první světové války.
Tady mi hodně pomohlo pátrání ve vojenských archivech.
Setkal jste se díky bádání s někým
z vašeho rozvětveného rodokmenu?
Od jedné větve z Čeladné jsem se dostal
k paní, která se dříve jmenovala Čadanová. Setkal jsem se s ní a mimochodem
jsem zjistil, že to je babička hokejisty
Lukáše Krenželoka. Při mém bádání se
mi také z Ameriky ozvala žena, se kterou
jsme společně došli ke zjištění o našich
předcích, a sice že před čtyřmi generacemi si nějaká slečna Čadanová vzala pana
Kurečku a odešli za prací do Ameriky.

GENEALOG PŘEDSEDA HAVÍŘOVSKÉHO KLUBU A ČLEN ČESKÉ GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ
SPOLEČNOSTI V PRAZE ZDENĚK ČADAN. FOTO: ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA

To jsou zajímavá zjištění. Najdou se lidé,
kteří jsou za ně ochotni zaplatit? Funguje
genealogie i na komerční bázi?
Ano, existuje řada lidí, kteří si nechají za
peníze vybudovat rodokmen. Někteří kolegové to dělají. Znám jednoho člověka,
který za to dal 100 tisíc.

Pomáhá dnes genealogům digitalizace?
Rozhodně, nemusíme jezdit do badatelny, do muzeí, dá se pracovat z pohodlí
domova. Na druhou stranu, když přijedete do archivu a dají před vás knihu narození z roku 1700, tak na vás dýchne historie. Jezdit po archivech má své kouzlo.
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Městský obvod Ostrava-Jih
nabízí k pronájmu byty,
nebytové prostory, garáže
a garážová stání v parkovacích
domech v lokalitách Hrabůvka,
Zábřeh, Výškovice, Dubina
a Bělský les.

Veškeré aktuální informace, formuláře žádostí
o pronájem a další informace najdete na:

nemovitosti.ovajih.cz
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Janáčkův festival
bude hostit
uznávané hvězdy

Adam Plachetka, Patricie Petibon, Gustáv Beláček, Jana Kurucová,
Jaroslav Březina a řada dalších výjimečných pěvců a hvězd letos zavítá
na Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Přehlídka spojená
se jménem světově uznávaného skladatele Leoše Janáčka ovládá
kulturní dění v Ostravě, Hukvaldech a okolních městech několik desítek
let, ovšem teprve potřetí se divákům představí s novým názvem, v
novém formátu a s celou řadou novinek.
MARTIN JIROUŠEK

M

ezinárodní hudební festival
Leoše Janáčka začne 27. května a potrvá do 1. července,
kromě Ostravy a Hukvald navštíví dalších pět měst Moravskoslezského kraje. Na kvalitě uměleckého programu přehlídky má tradičně
velký podíl jeho ředitel Jaromír Javůrek,
který se za desetiletí působení stává i nepřehlédnutelnou festivalovou tváří. I tentokráte vsadil na jedinečnost přizvaných
hostů a jejich náročný repertoár, spojujícím elementem je jim tentokráte především zpěv.
„Na festival se vrací třeba Adam Plachetka i Gustáv Beláček, naopak festivalovou premiéru bude mít slovenská hvězda
Jana Kurucová. Španělské melodie zazní
v podání sopranistky Patricie Petibon.
V programu festivalu nebudou chybět
ani večery folklorní či operní,“ láká mluvčí přehlídky Michaela Dvořáková.
Festival letos poprvé zavedl umělecké
rezidentury. „Českým rezidentem bude
klavírista Martin Kasík a zahraničním německý violoncellista Daniel Müller-Schott. Mezi významné festivalové
hosty patří například klavírista Jean- Efflam Bavouzet nebo Luzernský symfonický orchestr,“ podotýká Dvořáková.
„Snažíme se, aby každý festivalový ročník byl něčím zajímavý, osobitý. Nyní se
nám podařilo pozvat do Ostravy plejádu
výjimečných a odlišných pěvců. Bez nadsázky lze tedy říci, že Janáčkův festival
bude letos rozezpívaný. Pěveckou festivalovou přehlídku si nenechá ujít sólista

Metropolitní opery v New Yorku Adam
Plachetka ve známých Mozartových a neznámých Salieriho operních áriích,“ komentuje ředitel účast jedné z největších
mezinárodních hvězd.
Ale ani domácí scéna nezůstane v pozadí. „Český pěvec Jaroslav Březina přednese krkolomný tenorový part v Janáčkově
Zápisníku zmizelého a mladá Barbora Jirásková, absolventka Janáčkovy konzer-

„BEZ NADSÁZKY LZE
ŘÍCI, ŽE JANÁČKŮV
FESTIVAL BUDE
V LETOŠNÍM ROCE
ROZEZPÍVANÝ.“
vatoře v Ostravě, se představí za doprovodu varhan v ‚Janáčkově‘ rychaltickém
kostele,“ dodává Jaromír Javůrek a pokračuje: „Zahraniční pěvci budou prezentováni skvělou rakouskou sopranistkou Simonou Eisinger, slovenskou sopranistkou Janou Kurucovou a basistou Gustávem Beláčkem. Zcela výjimečným bude
vystoupení Patricie Petibon v písních španělské provenience za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava.“
Festival nabídne rovněž mimořádné
projekty, které každoročně zpestřují jeho
jinak okázalý program.
„Originální bude provedení Janáčkovy
Moravské lidové poezie Ivou Bittovou.
K provedení náročných sólových partů
v Orffově oratoriu Carmina burana jsme

na závěrečný koncert pozvali ostravskou
sopranistku Veroniku Rovnou Holbovou,
Romana Hozu a Richarda Samka. Pro
mladší publikum jsou připraveny hned
dvě operní představení: Temlův Kocour
v botách v podání operního souboru Národního divadla Brno a Smetanova Prodaná nevěsta v adaptaci a představení Divadla loutek Ostrava. Mezi mé osobní
preference patří jazzový koncert Františka Uhlíře, živé legendy českých jazzových kontrabasistů, k jeho 70. narozeninám,“ prozrazuje ředitel přehlídky.
Zahájení se tradičně koná pod střechou Kulturního domu města Ostravy
a 27. května v něm zazní takřka povinná
skladba Janáčkova Sinfonietta, ovšem
v závěsu s ní také Beethovenova Osudová. To vše pod taktovkou Daniela Raiskina, v doprovodu Janáčkovy filharmonie
Ostrava a klavíristy Martina Kasíka.
„Janáčkova Sinfonietta je skutečným
prubířským kamenem pro všechny zahraniční dirigenty. Všichni jsme zvědavi, jak
si s Janáčkovou partiturou poradí Daniel
Raiskin. Všichni o Beethovenovi vědí, ale
ne všichni opravdu znají jeho dílo. Připomenout si jednu z jeho nejslavnějších
symfonií, Osudovou, v roce 250. výročí
skladatelova narození tedy vůbec není
marné,“ vysvětluje Javůrek.
Klavírista Martin Kasík se zároveň zhostí dvojí úlohy, bude totiž rezidenčním
umělcem letošního ročníku přehlídky.
Jedná se o další novinku, která má obohatit festivalové dění.
„Poprvé zavádíme umělecké rezidentury. Rezidenčním umělcem reprezentujícím Českou republiku bude klavírista, ví-
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těz Mezinárodní interpretační soutěže
Pražského jara Martin Kasík. Prvním zahraničním rezidenčním umělcem bude
německý violoncellista Daniel Müller-Schott. Tento mimořádný talent, jenž
byl v počátcích své kariéry podporován
nadací Anne-Sophie Mutter, díky které
mohl strávit rok studiem u legendárního
Mstislava Rostropoviče, je mimo jiné vítě-

„JANÁČKOVA
SINFONIETTA JE
SKUTEČNÝM PRUBÍŘSKÝM
KAMENEM PRO VŠECHNY
ZAHRANIČNÍ DIRIGENTY.“
zem Mezinárodní hudební soutěže Petra
Iljiče Čajkovského v Moskvě z roku
1992,“ uvádí Ondřej Sikora, výkonný ředitel festivalu. Oba umělci se představí na
dvou festivalových koncertech i na moderovaných besedách v Centru PANT. „Navíc povedou interpretační kurzy pro mladé umělce, které organizujeme ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity,“ dodává Sikora.

INZERCE

SLOVENSKÉ ESO NA MEZINÁRODNÍM HUDEBNÍM FESTIVALU LEOŠE JANÁČKA VYSTOUPÍ MEZI
JINÝMI TAKÉ UZNÁVANÁ SOPRANISTKA JANA KURUCOVÁ. FOTO: ARCHIV MAFRA
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Známý záhadolog pátrá
po tajemnu i v kraji

Arnošt Vašíček je ostravský záhadolog. O tajemnu všeho druhu dokáže dlouze vyprávět.
„U hypotéz, které používám, se teprve ukáže, nakolik jsou pravdivé,“ tvrdí.

LEGENDY, MÝTY, ZÁHADY „V NAŠEM REGIONU JE PLNO ZÁHAD,“ ŘÍKÁ ZÁHADOLOG ARNOŠT VAŠÍČEK. FOTO: ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA

MARTIN JIROUŠEK

Z

námý ostravský záhadolog Arnošt Vašíček, podle jehož námětů byly natočeny například seriály Strážce duší, Ztracená brána či Ďáblova lest, vydává knižní novinku České tajemno. V publikaci
jsou zastoupeny i záhady moravskoslezského regionu a paralelně k ní vznikl také
dokumentární seriál.
Nyní se spisovatel soustředí zejména
na možnost nálezu bájné hrobky vůdce
Hunů Attily, který má být pohřben u Frýdku-Místku, anebo vypráví o legendárním
alchymistovi, jenž žil na zámku v Kravařích. „Záhadám spjatým s regionem se
chci věnovat i nadále,“ říká.
Jak si na tom stojí ohledně záhad
moravskoslezský region?
V našem regionu je plno záhad, dovedl
bych si představit i samostatný seriál Moravskoslezská mysteria. Na první dobrou
mě napadá například úžasný hrad Sovi-

nec, kde bych rád natočil jeden z dokumentárních filmů. Najdeme u nás stopy
po řadě mimozemských aktivit. Když
jsem dokončoval svou nejnovější knihu,
podařilo se mi objevit staré noviny ještě z
dob monarchie, v nichž se popisují neznámé objekty na obloze. V době, kdy se

„NAPŘÍKLAD JSEM NALEZL
V ROČENCE Z ROKU 1907,
ŽE SE TADY NAŠEL
FRAGMENT RITUÁLNÍHO
HUNSKÉHO KOTLE.“
ještě ani pro podobné úkazy nepoužívalo
dnešní názvosloví.
V Kravařích stojí zámek, na kterém
údajně pobýval jeden z nejzáhadnějších
alchymistů, který udivil i samotného
Rudolfa II.

Jmenuje se Michal Sendivoj, záhadný Polák, který byl pravděpodobně nemanželské dítě, a přesto se nějakým podivným řízením osudu dostal do těch nejvyšších
kruhů. Pozoruhodné na tom je, že sloužil
třem císařům, mimo jiné pověstnému Rudolfu II. nebo Ferdinandu II. Pokaždé s
nimi byl zadobře, a dokonce jim půjčoval
peníze. Na oplátku dostal darem zkonfiskovaný zámek v Kravařích, kde dožil do
svých sedmdesáti let. Pravděpodobně dělal tajného agenta, protože se všemi
uměl vyjít.
Údajně dokázal proměnit kov ve zlato?
I když to není můj postřeh, tak se o slavném alchymistovi Edwardu Kelleym říkalo, že má nějaký záhadný prášek umožňující transmutace kovů na zlato a že vlastní i nějaký tajný rukopis. Faktem je, že totéž se začalo říkat o Sendivojovi. Jeden
polský badatel zjistil, že Sendivoj si vzal
Kelleyho vdovu, začal spravovat jeho majetky a s velkou pravděpodobností získal
i tyto věci.
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Sendivoj je opředen řadou záhad, dost
klamal tělem, některé spisy podepisoval
jinými jmény.
Jaké záhadné kousky se mu přisuzují?
K Sendivojovi se váže i taková rarita, že
předpověděl existenci kyslíku. Zhruba
170 let před jeho objevením napsal, že
existuje nějaká sloučenina, která když
není, tak lidé umírají a oheň uhasne. Bohužel po Sendivojovi nezůstaly žádné
průkazné prameny, existuje jen legenda,
jež říká, že nechal udělat devět zlatých
kachen. Nikdo neví proč.
Ale vy patrně tušíte, jak to bylo?
Myslím si, že rozluštění spočívá v tom, že
jich bylo devět, což je číslovka pro synonymum určitého tajemství. Zlaté kachny
rozhodil po různých místech kravařského zámku. Už je to skoro dvě stě let, kdy
pět těchto kachen bylo nalezeno a okamžitě roztaveno. Jsem přesvědčen, že
byly duté a Sendivoj v nich nechal nějaké
zápisky. Zbývají nám čtyři kachny, které
nebyly nikdy nalezeny.
Co když to ale bylo jinak?
To nemohu vyloučit. Používám hypotézy, o kterých je třeba dále uvažovat, te-

prve časem se ukáže, nakolik jsou pravdivé, nebo ne. Pro mě je podstatné, že nic
nevíme o tom, co máme za humny. Například jsem nalezl v archeologické ročence z roku 1907, že se na našem území
našel fragment rituálního hunského kotle. Sám sebe jsem se ptal, kam se mohl

„MÝM CÍLEM NENÍ JENOM
POBAVIT, ALE TAKÉ
UKÁZAT, ŽE V ČESKU
I V NAŠEM REGIONU MÁME
SENZAČNÍ VĚCI.“
podít? Nikdo nevěděl. Logicky se nabízelo hledat po institucích, které v té době
už existovaly a v nichž by teoreticky mohl
být tento vzácný fragment uložen. Jediná
tak stará instituce je Slezské zemské muzeum v Opavě. Obrátil jsem se tedy na
ně. Odpověděli mi: Kdepak, tady nikdy
nic takového nebylo. Volal jsem jim znovu a znovu.
Až se ho podařilo najít?
Pak jsme v muzeu byli s mým spolupra-

covníkem Petrem Zajacem a najednou
k nám přišel pán a podal nám něco zabaleného v novinách se slovy: No, tak jsme
to našli. Ukázalo se, že tak vzácný nález
ležel více než sto let v depozitáři. Pak
jsme jeli do Krnova, kde se našel další
kousek. Když jsme točili na zámku
v Bruntále a vysvětlovali jim, že teď jdeme po hunském kotli, řekli nám: My tu
máme také kousek. Když budeme ještě
trošku pátrat, tak jej složíme. Nejvíce mě
potěšilo, že když jsme přijeli do Slezského zemského muzea později, už měli ten
kousek kotle vystavený.
Máte spoustu zábavných historek, ale
snažíte se i o osvětu, že?
Mým cílem není jenom pobavit, ale také
ukázat, že jak v Česku, tak i v našem regionu máme senzační věci, jenom o nich nevíme.
A co s těmi, kteří by rádi v senzačním
odhalování pomohli?
Mám pro ně i jednu výzvu, určenou pro
ty, kteří nutně potřebují peníze. Kdybychom totiž náhodou opravdu našli Attilovu hrobku, tak je o ní známo, že je prokletá. Hledáme proto někoho, kdo by to riskl a šel do ní první.
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Rytíři nebes nad Dobrou
Letecká show Rytíři nebes
- už její šestý ročník - se uskuteční
v obci Dobrá u Frýdku - Místku 8. května 2020.
„Tento slavnostní den k 75. výročí ukončení druhé světové války začneme
vzpomínkovým aktem u památníku občanům, kteří položili životy ve válečných bojích na území naší obce,“ říká starosta ing. Jiří Carbol. „Celá akce však
už dávno přerostla náš mikroregion a láká tisíce návštěvníků ze širokého okolí. Hlavním tahákem jsou pochopitelně letecké souboje na obloze nad naší
obcí, v letošní premiéře to bude například střetnutí letounů Messerschmitt
Bf 109 a Jakovlev Jak-3. Ovšem připraven je i bohatý doprovodný program
s pozemní vojenskou technikou, se složkami integrovaného systému Moravskoslezského kraje, s pyrotechnickými efekty, s velkou hudební scénou atd.

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA
PRO PEVNÉ ZDRAVÍ
A JASNOU MYSL
zlepšuje
imunitu
pamět'
zažívání

100 %
přírodní

Vegan

bio

Leteckou show Rytíři nebes pořádáme ve spolupráci s areálem U Medvěda
a s organizací Hravý klaun, takže na své si přijdou návštěvníci všech věkových
kategorií. A samozřejmostí je i domácí kuchyně od Rytířského stolu.“

certifikované
superpotraviny
Speciální sypké směsi bylin a hub nabité
vitamíny a minerály. Stačí zamíchat 1 čajovou
lžičku do oblíbeného nápoje nebo potraviny.

Podrobnější informace: www.dobra.cz

Prodejna: Nádražní 84, Mor. Ostrava

775 775 777

www.alpik.cz
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Zachráněná
památka

V Paskově už sedm let zvelebují zdejší zámek i s přilehlým areálem
a parkem. Ze zdevastovaného areálu, v němž dlouhá léta byla léčebna,
se stalo místo, které využívají jak místní lidé, tak návštěvníci z řad turistů.
MARTIN PJENTAK

T

éměř neuvěřitelnou proměnou
prošel během posledních sedmi
let areál barokního zámku v Paskově. Město postupně opravuje
někdejší ruinu, v níž byla po
dlouhé desítky let onkologická léčebna,
i přilehlý park tak, aby památka sloužila
nejen místním obyvatelům, ale byla i případným lákadlem pro turisty. Součástí
opraveného zámku jsou totiž i výstavní
prostory, v nichž je například k vidění
unikátní soubor modelů dřevěných kostelů ze severní Moravy a Slezska. „Přitom
zámek v době, když jsme jej přebírali, vypadal jako po nájezdu švédských vojsk,“
připomněl paskovský starosta Petr Baďura.
Město Paskov koupilo zámek i s přilehlým
areálem v roce 2013 za 27 milionů korun.
Co stálo za tímto rozhodnutím, u kterého
muselo být předem jasné, že kromě
nákupní ceny to bude dlouhodobě
nákladná záležitost?
Areál zámku včetně parku vlastně tvoří
pomyslný střed města a v okamžiku, kdy
se stávala realitou jeho postupná a přitom velmi rychlá devastace, jsme nemohli připustit, aby došlo k úplnému zničení
této kulturní a přírodní památky, tak jak
se to stalo v některých jiných obcích. To
při vědomí, že zde selhal stát, který areál
vlastnil, byť prostřednictvím Fakultní nemocnice Ostrava, která prohlásila tento
majetek za nepotřebný.
V jakém stavu byl tehdy zámek?
Před samotným odkoupením jsme si budovy prohlédli, abychom zjistili skutečný
stav nemovitostí. Nebyl to povzbudivý
pohled. Následky „nájezdů“ vandalů
a sběračů kovu byly, v nadsázce řečeno,
srovnatelné s důsledky nájezdu švéd-

ských vojsk v době třicetileté války nebo
stavu po konci druhé světové války.
Jaká byla vaše reakce?
Hlavně jsme si ujasnili, jak tento areál do
budoucna využívat a které potřeby obce
by se v něm daly v budoucnu realizovat.
Rovněž jsme se v anketě zeptali na názor
obyvatel Paskova, zda máme areál odkoupit. Výsledek ankety byl jednoznačný,
více jak 90 procent z 3 500 účastníků ankety záměr podpořilo. Hned v lednu následujícího roku jsme, i v třeskutých mrazech, udělali prohlídku areálu pro veřejnost, aby na vlastní oči viděli jeho stav, a
současně jsme se účastníků zeptali, co si
myslí o jeho budoucím využití.

„OBJEKTY ZÁMKU MĚLY
ÚPLNĚ ROZKRADENOU,
NEBO ČÁSTEČNĚ
ROZEBRANOU KOVOVOU
STŘEŠNÍ KRYTINU.“
Ptali jste se tedy i na názor místních
obyvatel?
Uspořádali jsme besedy, kde jsme lidem
vysvětlili, že nejde jen o finance, ale hlavně o celkový vliv na kvalitu života obyvatel Paskova i jeho blízkého okolí. Že opravou zámku můžeme vytvořit podstatně
lepší podmínky pro kulturní a společenské akce, využívání volného času, spolkovou činnost a že díky tomu budeme moci
lidem zpřístupnit rozlehlý park se staletými, mnohdy unikátními stromy a souborem soch z 18. století. V podvědomí jsme
vnímali i reálnou možnost využití areálu
zámku soukromým investorem, jehož důsledkem bylo jeho opětovné znepřístupnění.

Čím jste po koupi objektu začali a co se
za tu dobu změnilo?
První změnou bylo zpřístupnění parku
pro veřejnost. Souběžně byly zahájeny
práce na záchranu objektů, které měly
úplně rozkradenou, nebo částečně rozebranou kovovou střešní krytinu. Následovala oprava bývalého nádvoří vnitřní části hlavní budovy, které už v srpnu 2014
posloužilo jako místo pro svatební obřad. Poté přišlo na řadu odstraňování různých vestaveb do původních půdorysů
zámeckých komnat. Zahájili jsme i projekční práce studie využitelnosti areálu
při respektování námětů občanů. Zpracovali jsme projekt na rekonstrukci pavilonu na 25 malometrážních bezbariérových bytů prioritně určených pro seniory, které mají kapacitu pro 35 ubytovaných, a jehož součástí je prostor pro komunitní setkávání a relaxační zahrada.
Tato zatím finančně nejnáročnější etapa
byla dokončena v listopadu loňského
roku.
Součástí zámeckého areálu jsou dnes ale
i veřejně přístupné výstavní prostory. Co
je v nich k vidění?
Už v listopadu roku 2017, kdy jsme si připomínali 750 let od první dochované písemné zmínky o Paskovu, bylo otevřeno
informační centrum, výstavní prostory
věnované bohaté historii paskovského
panství a významnému entomologovi Edmundu Reitrovi, který zde působil jako
hospodářský správce. V atriu byla instalována stálá expozice Galerie erbů držitelů
Paskova věnovaná všem významným držitelům od prvopočátku do roku 1945.
Lákadlem je i poměrně nová výstava
modelů dřevěných kostelů...
V loňském roce jsme vytvořili podmínky
pro zcela unikátní expozici modelů dřevěných kostelů, kaplí a zvoniček Těšínska
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a severovýchodní Moravy Jana Blizňáka,
včetně bezbariérového přístupu do zámku a sociálního zařízení pro jeho návštěvníky.
Takže hlavní budovu zámku už máte
obsazenou?
K dokončení revitalizace hlavní budovy
je potřeba provést rekonstrukci prostor,
do kterých bude v přízemí umístěna regionální knihovna, včetně prostoru pro
edukační a vzdělávací činnost ve druhém
nadzemním poschodí, kde budou rovněž kanceláře městského úřadu.
Co ještě zbývá udělat?
Je toho ještě hodně: rekonstrukce předzámčí, kde hodláme umístit denní stacionář pro seniory, Českou poštu a další
služby, revitalizace bytovky v parku i bývalého domku správce panských rybníků, obnova lávky pro pěší, která propojí
park s mateřskou školou, postupná obnova parku, který je přírodní památkou v režimu Natury 2000 a zvláště chráněnou lokalitou výskytu brouka páchníka hnědého. V tomto případě máme příslib, že
část bude realizována z dotačního titulu
Moravskoslezským krajem.
pokračování na straně 30

PŘED ZÁMKEM STAROSTA PASKOVA PETR BAĎURA V AREÁLU ZÁMKU, JEHOŽ SOUČÁSTÍ JE TAKÉ
PARK SE SOUBOREM SOCH Z 18. STOLETÍ. FOTO: ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA
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BYDLENÍ V NÁJMU JE DOBRÁ VOLBA
PRO MLADÉ I SENIORY

Nedostatek cenově dostupných bytů, jejich
omezená nabídka a rostoucí ceny, potřeba
více vlastních peněz pro koupi, to všechno
jsou důvody, proč zájem o nájemní bydlení
stoupá.
Bydlet v činžovním bytě bylo kdysi zcela
běžné a je docela možné, že i v tomto případě se tato doba vrátí. Renesance nájemního
bydlení v budoucích letech je velmi pravděpodobná, především ve velkých městech. Již
nyní jsou v kurzu menší byty po rekonstrukci, člověk, který jde bydlet do pronájmu, většinou nechce nic řešit, chce podepsat smlouvu a za týden bydlet.
Bydlení v nájmu je pro mnohé určitě tou
nejlepší volbou. Mladým lidem vyhovuje

bydlet v centru města, když založí rodinu,
mohou se bez problémů přestěhovat do klidnější části obce či města nebo dokonce zamířit na venkov. A ve stáří se zase vrátit do menšího bytu v domě s výtahem, do města, kde je
veškerý komfort včetně obchodů a zdravotnického zabezpečení. To vše nájemní bydlení umožňuje. Změna nájmu je mnohem jednodušší než prodej a koupě nového bytu. Navíc
je potřeba počítat také s tím, že doba prodeje
a koupě nemovitosti se může protáhnout i na
více než rok. Kdežto u nájmu můžete bydlet
téměř ze dne na den.
Když si chceme výhody bydlení v nájmu
shrnout, především je to bydlení méně náročné na počáteční kapitálovou investici
a bydlet můžete i v exkluzivních lokalitách.
Jestliže se stěhujete za prací a nechcete si
v daném místě byt koupit, jde rozhodně o nejlepší řešení. Zatímco koupě bytu či domu vás
dlouhodobě uváže na jedno místo, nájemní
bydlení je ﬂexibilní, přitom institucionální soukromí pronajímatelé mají zájem na co nejdelších smlouvách a záleží jen na vás, jak dlouho
budete nájemní byt využívat. V neposlední
řadě představuje nájemní bydlení také bezstarostnost. Pokud bydlíte v nájmu, nemusíte
se starat o revizi plynu, staré stoupačky atd.
Stačí to oznámit pronajímateli, který vše zařídí.

Výhody nájemního bydlení
Je méně náročné na počáteční kapitálovou investici, na rozdíl od hypotéky nevyžaduje tak vysokou počáteční investici.
Nájemní byt můžete mít i v exkluzivních
lokalitách.
Pokud se stěhujete za prací a nechcete si
v daném místě byt koupit, nájemní bydlení je
jednoznačnou volbou.
Pokud jste změnili práci a nechcete přejíždět z jednoho konce města na druhý,
pronajměte si byt co nejblíže od nového
zaměstnání.
Koupě bytu či domu vás dlouhodobě uváže
na jedno místo. Nájemní bydlení je ﬂexibilní
i z hlediska času. Smlouvy u soukromých pronajímatelů jsou obvykle na rok až dva, institucionální soukromí pronajímatelé mají zájem
na co nejdelších smlouvách a záleží jen na
vás, jak dlouho budete nájemní byt využívat.

residomo.cz
obchodni-prostory.cz

Pronájem bytů a komerčních nemovitostí
v Moravskoslezském kraji.
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dokončení ze strany 29
Kolik vás opravy zatím stály? Město
údajně platí většinu nákladů ze svého?
Proinvestovali jsme zde zatím zhruba
140 milionů korun, z toho 100 milionů
jsme zajistili bankovním úvěrem. Další
peníze jsme získali z fondu mikroprojektu Česká republika – Polsko. Na restaurování soch a pískovcového vstupního portálu i balkonu nám přispěl Moravskoslezský kraj. Našli se i soukromí dárci, kteří
nám přispěli nezanedbatelnou částkou.
A kde ještě hledáte peníze?
Zatím se nám nepodařilo získat prostředky z fondů na záchranu kulturních památek, kterou areál zámku je. Nejsme totiž
zapsáni na seznamu UNESCO ani čekatelé na tento zápis. Nevzdáváme se a pokusíme se využít jiné možnosti.
Cílem obnovy zámeckého areálu bylo
zlepšit společenský život u vás
v Paskově, jak to tedy nyní vypadá?
Kromě výše uvedených stálých expozic
využíváme prostory zámku pro pořádání
výstav malířů, grafiků, fotografů a dalších umělců z našeho kraje, ale i Slovenska a Polska, které mají svoji jarní, letní
a podzimní část. Dále v areálu pořádáme
velikonoční a výroční jarmarky, akce pro

HISTORIE POHLED NA PASKOV A ZDEJŠÍ ZÁMEK NA OBRAZE Z ROKU 1700. FOTO: ARCHIV

rodiny a děti, hudební koncerty, různá
společenská setkání, ale i sportovní akce,
například vítání léta na kole nebo v polovině listopadu běžecký závod Paskovská
devítka. Neopakovatelným projektem
byl alegorický průvod připomínající historický vývoj 750 let Paskova, který vytvořilo na 300 dobrovolníků z řad obyvatel

města a místních spolků a sportovních
klubů.
A co se bude dít v nejbližší době?
Pokud nezasáhne vyšší moc, budou mít
příznivci folkloru možnost navštívit
12. června letošního roku 2. ročník dětského Folklorfestu.
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Paskovský zámek
VýstaVy jarní sezÓny 2020
26. 3. – 17. 5. 2020

Výstavy jsou přístupné každou sobotu a neděli, vždy od 10:00 do 17:00.
Mimo tento termín po dohodě s Městským úřadem v Paskově.

sezÓnní VýstaVy
zámecká galerie
Miroslava Ježková „Proměny“ – olej, akryl a pastel
Malá výstavní místnost
Zuzana Brichtová „Křídla lásky“– obrazy
Galerie „U schodiště“
Anna Havlíková „Retro výstava – svatební“
šaty, oznámení, fotografie…
Galerie „U balkónu“
Lenka Hrdá „Průřez tvorbou Lenka Hrdá olejomalby 1999-2020“
olejomalby, mandaly malované akrylem
Galerie „Kino“
Fotopozitiv F-M „Život, jak ho vidím“ – fotografie
schodiště
Mladí výtvarníci o regionu – malba

společné zahájení sezónních výstav
proběhne za přítomnosti autorů 26. 3. 2020 od 17 hodin
součástí zahájení bude vystoupení
komorního vokálního sboru Catena Musica.

Srdečně zve
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Petr Baďura – starosta města

stálé exPoziCe

Zámecké atrium: Galerie erbů držitelů Paskova
Paskovské muzeum: stálá expozice k historii Paskova
Sál Edmunda Reittera: edmund reitter a jeho svět
Galerie „Knihovna“: Památník raškovic „abychom nezapomněli“
Galerie „Dřevěné architektury“:
Modely dřevěných kostelů, kaplí a zvoviček těšínska a severovýchodní Moravy
Další informace: www
ww
ww.mesto-paskov.cz,
w
Město Paskov, vww
vw
ww
ww
w
w.slezskabrana.cz,
Kultura Slezské brány, tel.: 702 210 559
Výstavy připravilo Město Paskov ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí Region Slezská brána

Kontaktujte náš
personální odbor:

Martin Merta, tel: 554 605 407
e-mail: merta@kos.cz
www.kos.cz
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Přehrada láká na sezonu
Vedle tradičního festivalu
dračích lodí a legendárního
cyklistického závodu letos
i olympijský park a okružní
jízdy unikátní elektrolodí.
Slezská Harta se chystá na
novou sezonu. Přehrada
i příroda okolo ní přiláká
každý rok více návštěvníků.

ELEKTROLOĎ TURISTY NA SLEZSKÉ HARTĚ
SVEZE VÝJIMEČNÉ PLAVIDLO. FOTO: MAFRA

ŽANETA MOTLOVÁ

P

rvní zájemci o okružní jízdy si už
teď zamlouvají termíny. Hladinu
Slezské Harty, přehrady plné zátok,
obklopené sopkami a přezdívané jesenické moře, bude brázdit originální výletní
loď, jediná svého druhu v republice. Jezdí výhradně na elektropohon, neboť
v ochranném pásmu přehrady se nesmí
používat spalovací motory.
„Lidé už volají a rezervují si termíny,

máme objednávky i na srpen a na září.
Hlavní sezona lodní dopravy je od května
do října,“ uvedl předseda mikroregionu
Slezská Harta Josef Havlík.
Plavidlo nesoucí jméno Harta, jež vzešlo z veřejného hlasování, pojme až 45 výletníků a jeho domovským přístavem je
Leskovec nad Moravicí.
Lodní doprava na Slezské Hartě však
má několikaletou tradici v podobě repliky staré plachetnice Santa Maria, která
vozí turisty od roku 2010.

„Zájem o lodní dopravu po Slezské Hartě narůstá. Teď se bavíme o více než sedmi tisících přepravených lidí za sezonu,“
uvedl Bedřich Buťák, starosta Leskovce
nad Moravicí a místopředseda mikroregionu.
V srpnu navíc vodní hladinu největší
moravskoslezské přehrady obsadí dračí
lodě, uskuteční se tam již sedmý ročník
jejich závodů a doprovodného hudebního programu, který každoročně navštíví
desetitisíce lidí. Naopak vůbec poprvé se
letos Harta začátkem druhého prázdninového měsíce promění v Olympijský
park, kde si zájemci na jednotlivých stanovištích zkusí sporty z letní olympiády.
Nejen za vodními sporty však k nádrži
o rozloze 870 hektarů míří stovky lidí. Malebnou krajinu vytvořenou jedněmi
z nejmladších sopek v republice křižují tisíce cyklistů. Už pojedenácté v květnu vyjedou i na legendární Superior Bike Maraton okolo přehrady. Cyklistika je v okolí
Slezské Harty jedním ze stěžejních sportů, přibývá cyklotras, nechybí ani půjčovna elektrokol.
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SLEZSKÁ
HARTA

PLOVÁRNA
NA
VÝSLUNÍ...

V ROCE 2020
LODNÍ
DOPRAVA
NA
SLEZSKÉ
HARTĚ
AKCE
ZÁVOD
30.5.

OLYMPIJSKÝ
PARK
V LESKOVCI
NAD MORAVICÍ

AKCE
ROKU
21.-23.8.

ROZHLEDNA...

Květen - Říjen

REZERVACE
SPUŠTĚNY
RETRO
NA FAŘE...

2020

RYCHTA
A
ZRCADLOVÝ
LABYRINT

LEGENDÁRNÍ
CYKLISTICKÝ
ZÁVOD

KOLEM SLEZSKÉ HARTY

TIP
1.-2.8.

FESTIVAL
DRAČÍCH
LODÍ

Aktivity se konají za finanční podpory Moravskoslezského kraje
pro aktuální informace sledujte:
Web.: www.slezskaharta.eu
Facebook / Mikroregion Slezská Harta

2020

MILUJU
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Příběh knihtiskařů aneb
Když tiskli Kryl a Scotti

Slavný písničkář Karel Kryl patřil k tiskařskému rodu. „Zásluhy tiskařů Krylových a jejich
místo v naší kultuře jsou nedoceněné,“ míní spisovatel Vojtěch Klimt. Napsal o tom knihu.
MARTIN JIROUŠEK

T

iskárna Kryl a Scotti z Nového Jičína, jež se v roce 1938 po záboru Sudet musela přestěhovat do
Kroměříže, patřívala ke špičkovým zařízením svého druhu. Obracely se na ni osobnosti novodobého
českého písemnictví, na rotačkách se tiskla díla Josefa Čapka, Jaroslava Seiferta,
Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové
či Josefa Váchala.
Spisovatel Vojtěch Klimt prostudoval
archivní materiály a podařilo se mu do
detailu vystavět obraz obrovského úsilí
a rozmachu podniku, který má za sebou
jedinečný příběh plný osudových okamžiků dramatického 20. století – včetně
pádu tiskárny v době komunismu a odkazu známého písničkáře Karla Kryla, který
k tiskařskému rodu patřil.
Shrnul jej v knize Poddat se nemíním.
„Zásluhy tiskařů Krylových a jejich místo
v naší kultuře jsou nedoceněné. Původně
se počítalo s kratším popisem dějin tiskárny, s co nejúplnějším seznamem jejich tisků a s otištěním plných textů několika větších článků, které o nich v minulosti vyšly. Naštěstí to dopadlo jinak,“
říká Klimt.
Co vás při práci na tématu nejvíce
překvapilo?
Překvapoval mě každý nový nález, každá
nová informace, těšilo mě, že snad vzniká důstojné ocenění práce tiskařů Krylových, i kvůli Karlu Krylovi nejmladšímu,
kterého jsem měl rád a za jehož přítele
jsem se směl považovat.
Od roku 1991 jste předsedou Klubu Karla
Kryla a v roce 2006 vám vyšla Krylova
biografie. Tušil jste, že jednou vznikne
i příběh Kryla a Scottiho?
K některým materiálům jsem se dostal už
při psaní první knížky a v letech předtím,
ale mnoho toho nebylo. O psaní historie
tiskárny tehdy nemohla být řeč. Bylo to
pro mne podstatně složitější než u životopisu Karla Kryla, kde jsem většinu materiálů před sepsáním knížky znal, tady jich
bylo třeba dobrých devadesát procent posbírat a objevit. Proto jsem na začátku
oslovil dva lidi, kteří se tiskárnou Krylových dlouhodobě zabývají, jeden mě odmítl zdvořile, druhý méně zdvořile. Nako-

REKLAMA UKÁZKA TOHO, JAK VYPADALA DOBOVÁ REKLAMA – TAKTO ŽIVNOSTNÍCI SVOU FIRMU
PROPAGOVALI V ROCE 1929. FOTO: ARCHIV VOJTĚCH KLIMTA

nec to ale nebyla velká ztráta a bývalo by
mě to asi připravilo o jedno z největších
dobrodružství mého života.
Tiskárna začala v Novém Jičíně existovat
již v roce 1909, zachovalo se něco
z původní budovy?
Bohužel, obě sídla tiskárny v Novém Jičíně srovnali kulturní barbaři se zemí. První sídlo v Mlýnské ulici se ještě dočkalo

„BYLO TO PRO MNE
PODSTATNĚ SLOŽITĚJŠÍ
NEŽ U ŽIVOTOPISU KARLA
KRYLA, KDE JSEM VĚTŠINU
MATERIÁLŮ PŘED
SEPSÁNÍM KNÍŽKY ZNAL.“
roku 1989, velkou stavbu tiskárny v Máchově ulici i s celým blokem domů zdemolovali komunisté už několik let předtím. Areál v Kroměříži ještě stojí, byl ale
necitlivě upravován a dlouhá léta zanedbáván.

A jak vlastně práce na vaší knize
vypadala?
Práce na základním textu zabrala asi dva
roky, zbytek bylo doplňování seznamu
tisků, včetně všech bibliografických údajů a původních formulací o tiskařích v tirážích. Postupně si během jednoho roku
vypůjčit v knihovnách kolem osmi set publikací, to nebyla žádná legrace. Formát
knihy zvolilo nakladatelství a jsem rád,
že je větší.
Byla to mravenčí práce? A bylo nutné
některé materiály upřednostnit před
jinými?
Při shromažďování materiálů mi hodně
pomohly digitalizované fondy našich největších knihoven. V digitalizovaných dokumentech lze plnotextově vyhledávat,
měl jsem vytvořený sáhodlouhý seznam
klíčových slov, dokonce včetně překlepů
a zkomolenin, protože software, který naskenované materiály knihovnám převádí
do textové podoby, není bezchybný. Postupně jsem se tak dostal ke zdrojům, na
které bych při prostém vyskloňování
jmen Kryla a Scottiho nedosáhl. Ušetřilo
mi to několik let práce.

Náš kraj

27. března 2020 33

Kde se nacházejí další prameny?
V Novém Jičíně, Kroměříži a v dalších moravských městech, od Prahy veskrze daleko. Přesto se to bez řady jízd na Moravu
neobešlo, zdigitalizované knihy a periodika jsou z důvodu právní ochrany přístupné většinou jen přímo v knihovnách, které je spravují. Objevování zmínek týkajících se tiskárny bylo velkým dobrodružstvím. Upřednostnil jsem materiály, které se neopakují, chvály na práci tiskárny
je, zejména do roku 1940, velmi mnoho,
podobné to bylo s opakujícími se záležitostmi v korespondenci.
Takže informací bylo hodně a zvažoval
jste, co zveřejníte?
Materiály jako korespondence manželky
Josefa Kryla pro příběh tiskárny nejsou
tak podstatné, stejně jako obsáhlý trestní
spis týkající se krádeží, kterých se účastnil jeden ze synů Ferdinanda Scottiho.
Jsem rád, že bylo možné uvést na pravou
míru, kterého ze dvou synů Scottiho se to
týkalo, protože dosud to bylo publikováno opačně. Nejvíce bylo třeba řešit, jaké
tisky Krylových zařadit a nezařadit do obrazové přílohy, která zkrátka musí mít nějaké hranice.
Jak dalece byla vaše studie ovlivněná
novojičínskými reáliemi?
Nový Jičín navštěvuji už léta, mám tam
přátele. Ale místa spojená s tiskárnou už
neexistují. Podařilo se mi tam však zcela
náhodou nalézt hrob Scottiho bratrance
Eduarda a jeho manželky, při pátrání po
předcích tiskařů jsem takto systematicky
prošel řadu hřbitovů na Moravě, s nálezy
z matrik, které jsou naštěstí také zdigitalizované, z toho pak vznikly v knize otištěné rodokmeny Kryla a Scottiho.
Co zdroje v tamním archivu? Přinesly
něco?
Návštěva Státního okresního archivu

zachovali ještě podstatně hůře. Ani jedno
z těchto měst si ale Kryly tiskaře nijak
zvlášť nepřipomíná, to si spíše přivlastní
nějaký ten kousek ze slávy jejich potomka, nejmladšího Karla Kryla.
Existuje ještě někdo z pamětníků
událostí, o kterých píšete?
Z pamětníků už žije snad jen paní Mahulena Parmová, manželka posledního
zákazníka Krylových – Pavla Parmy
z Frenštátu pod Radhoštěm. Velká krasavice, kterou obdivovali i Nezval s Halasem, dnes stále šaramantní dáma. Její
dceru Petru Šmajstrlovou se mi podařilo
kontaktovat a velmi mi i s manželem pomohli. Obecně mohu říct, že i přes některé překážky jsem měl stejně jako u první
knihy velké štěstí jak na lidi, které jsem
oslovil, tak na materiály, jež se podařilo
dohledat.

MANŽELÉ KNIHTISKAŘ KAREL KRYL MLADŠÍ
S MANŽELKOU MARIÍ ŠEBESTOVOU NA
FOTOGRAFII POŘÍZENÉ KOLEM ROKU 1942.
FOTO: ARCHIV VOJTĚCHA KLIMTA

v Novém Jičíně byla samozřejmě přínosná, a podobně i v Kroměříži. Krylovi mu-

„Z PAMĚTNÍKŮ UŽ ŽIJE
SNAD JEN PANÍ
MAHULENA PARMOVÁ,
MANŽELKA POSLEDNÍHO
ZÁKAZNÍKA KRYLOVÝCH.“
seli na podzim roku 1938 Nový Jičín po
záboru nacisty opustit, komunisté jejich
nemovitosti srovnali se zemí, pozemek
prostě ukradli, ale v Kroměříži se k nim

Měl jste možnost poznat se s potomky
knihtiskařů Kryla a Scottiho?
S nejstaršími žijícími příslušníky rodiny
se znám už od devadesátých let, ale, jemně řečeno, nijak mi práci na knize neusnadnili.
Nakolik je vaše práce o výjimečné
novojičínské tiskárně uzavřená? A s čím
z toho, co se týká historie rodiny
Krylových, by se podle vás měla ještě
v dohledné době veřejnost seznámit?
Historií tiskárny se zabývá několik dalších lidí, určitě mohou přinést nové souvislosti a detaily. Snad jsem ale nic podstatného neopomněl. Rovněž pátrání po
dalších pracích Krylových bude náročná
a zřejmě nikdy neuzavřená kapitola. Jedna z věcí, u kterých doufám, že v budoucnu spatří světlo světa, je nahrávka rozhovoru polského novináře s tiskařem Karlem Krylem mladším a jeho manželkou
Marií, ale také některé další dokumenty a
fotografie, které jsou v držení rodiny.

INZERCE

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

34 27. března 2020

Náš kraj

Kouzlo starého biografu

FILMOVÝ KLUB RETROLETÁK K FILMOVÉMU KLUBU KINA VLAST. FOTO: ARCHIV J. POLÁŠKA

Pestrou historii mají za sebou kina ve Frýdku-Místku.
Zažila nabité sály i zásahy komunistů do programu.
MARTIN PJENTAK

Z

ačínalo se promítáním ve stanech nebo v pronajatých sálech, teprve po čase nahradila
kočovné biografy stálá dřevěná
či kamenná kina. „První z nich
vzniklo ve Frýdku v roce 1915,“ vypráví Ja-

romír Polášek z Muzea Beskyd, který se
zabývá více než stoletou historií biografů
ve Frýdku-Místku.
Do českých zemí dorazil Lumiérův vynález v roce 1896, zhruba rok po své premiéře. Poprvé se promítalo 22. října v Praze, čtyři týdny nato i v Ostravě. Během následujících dvou let bylo na našem území

INZERCE

WERKOVÉ FUŠKY

5/2/2020 – 24/4/2020
Železárny vzdají hold kutilství
Kutilství - werkové fušky u nás hrály před listopadem
1989 velkou roli. Vždyť řada dnes běžných výrobků byla
pro většinu lidí nedostupná, a proto musela postačit
šikovnost hutních kutilů.
U většiny kutilských počinů jde o technické unikátní originály s vlastní zajímavou historií. Byla by velká škoda,
aby zmizely na šrotišti. Vždyť kolik zaměstnanců různých
profesí mělo ke kutilství blízko ...

ATLAS PTÁKŮ NEOBYČEJNÝCH

5/2/2020 – 24/4/2020
ve spolupráci s Ornitologickou stanicí Muzea Komenského v Přerově
Mytologie a skutečnost ptáků zve do muzea
Výstava seznamuje s vývojem vztahu člověka ke zvířatům od prvobytně pospolné společnosti do současnosti. Všímá si některých druhů
ptáků vyhynulých v průběhu vývoje živočišných druhů, se kterými se
lidé potkávali v podobě zkamenělin.

MYKOKOSMOS

5/2/2020 – 24/4/2020
ve spolupráci s Ornitologickou stanicí Muzea Komenského v Přerově
Muzeum plné hub známých i neznámých
Návštěvníci se na výstavě mohou dozvědět základní informace z mykologie a seznámit se s množstvím rozličných druhů hub. Nejznámější
je dělení podle jedlosti na jedlé, nejedlé a jedovaté, což zajímá český
národ houbařů nejvíce.

Muzeum Třineckých
železáren
a města Třince

Frýdecká 387, Třinec
www.muzeumtz.cz

vydáno dvacet kinematografických licencí. „ Biografy byly velmi populární, protože ukazovaly zajímavosti z celého světa.
Nejaktuálnější filmy předváděla kočovná
společnost Kosmograf bratří Oeserů, která se v Moravské Ostravě objevila v červenci 1901. Měla k dispozici velký a
dobře vybavený stan a dostatečnou zásobu filmů,“ přiblížil Jaromír Polášek.
Bratři Oeserovi se postarali zřejmě
i o historicky první promítání ve Frýdku
v létě roku 1903 při příležitosti srazu německých turnerských spolků. „Na lístky
se stály obrovské fronty. Promítal se balet Popelka, velmi populární byl dokument o búrské válce,“ popsal Polášek.
Poté doba kočovných kin skončila a začaly se objevovat první stálé biografy. Ve
Vítkovicích v roce 1908 zahájilo činnost v
dřevěné boudě kino Central, po jeho vzoru si pak ve Frýdku v roce 1915 nechala
postavit zděné kino místní podnikatelka
Marie Jakeschová.
„Za pár let se dostala do nezáviděníhodné situace. V nové republice byl vydán zákon, že licence nesmějí být udělovány soukromníkům, a tak kino nemohla
provozovat,“ uvedl historik. Musela budovu pronajmout městu, které licenci
mělo, a po pár letech mu ji i prodala. Město kino přestavělo, rozšířilo a poté vybavilo zvukem. V původní prvorepublikové
podobě vydrželo až do šedesátých let
pod názvem kino Slovan. V roce 1967 ho
zavřeli, přestavěli a znovu otevřeli o rok
později. „Hrálo už jen do roku 1979, ale
přestavba se mnohonásobně zaplatila.
Kino totiž mělo panoramatickou 70milimetrovou projekci a na filmy byl obrovský nával, a to navzdory drahému vstupnému,“ podotkl Polášek.
Filmy v tomto formátu měly kvalitou
dosud nepřekonaný obraz a zvuk. „V panoramatickém kině to byl obrovský zážitek. Hrávala se i tři představení denně.
První bylo v pět, druhé o půl deváté a třetí o půl dvanácté. Tržby byly na tehdejší
dobu neuvěřitelné, vstupné stálo i padesát korun, což bylo v té době hodně peněz. Lidé si dokonce nosili rozkládací stoličky a půjčovali si stoličky z baru, aby se
na film dostali. Místo 450 tak bylo v kině
550 lidí,“ pokračoval odborník.
Po roce 1968 v kině Slovan jako na protest proti ruské okupaci převládaly filmy
západní provenience. „Vedoucím kina
byl Vladislav Čejka, který byl sice kovaný
komunista, ale dokázal promítání západních filmů obhájit. Říkal, dejte mi dobré
filmy a budou i dobré tržby. Klidně budeme promítat sovětské snímky, ale budete
pak nahoře muset zdůvodnit, že nevyděláváme,“ vyprávěl Polášek. Až po roce
1975 dosáhli komunisté potlačení západních filmů. „Na sovětské filmy, na které
nikdo nechodil, nahnali povinně školy,“
vylíčil historik. Kino Slovan dnes již neexistuje. Na přelomu sedmdesátých a
osmdesátých let bylo zbořeno, ustoupilo
silničnímu průtahu městem.
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Lanovka na Pustevny
slaví osmdesát let

Beskydy mají zřejmě světový primát. Lanovku na Pustevny z roku 1940. Vzorem pro její
stavbu byly zámořské dřevorubecké dráhy. Továrník František Wiesner začal vozit lidi.

JUBILANTKA LANOVKA NA PUSTEVNY SE NĚKOLIKRÁT PROMĚNILA. FOTO: JOSEF GABZDYL

JOSEF GABZDYL

B

eskydy měly štěstí v neštěstí.
Když tehdy továrník a nadšenec František Wiesner z východočeské Chrudimi hledal
v roce 1939 místo pro výstavbu
lanovky, neměl příliš na výběr. „Po německém záboru připadly všechny hory
nad tisíc metrů Říši. Krkonoše, Šumava i
Jeseníky. Jedinou výjimkou byly právě
Beskydy,“ konstatoval historik a dlouholetý vedoucí lanovky Jan Mikeska. Nejvíce se pak nabízela trasa na horské sedlo
Pustevny, odkud to je kousek na poutní
Radhošť.
Právě lanovka z Ráztoky na Pustevny letos slaví kulatiny, od první jízdy pro veřejnost 4. března 1940 uplynulo osmdesát
let. A primát má dráha přímo světový.
„Pokud vezmeme sedačky, které jsou pevně ukotvené a slouží jen pro přepravu
lidí, tak Beskydy jsou opravdu první na
světě,“ potvrdil Mikeska.
Wiesner lanovku a její provedení odkoukal v USA a v Kanadě, kde sledoval lanovky, kterými dřevorubci přepravovali
kmeny. „Ale také si na ni připevňovali sedačky, aby se svezli. A to Wiesnera zaujalo,“ přiblížil beskydský historik.
Od myšlenky k uskutečnění tehdy nebylo daleko. Natož od zahájení stavby.
Ta začala v lednu 1940 a už 3. března se
kolaudovalo a zkušebně jezdilo. A hned
druhý den vyjeli první odvážlivci. „Dva
měsíce od začátku stavby, to je nyní nemyslitelné. Ale podle toho první lanovka

vypadala. Měla jen dřevěné podpěry, bezpečnostní opatření žádná,“ usmál se Mikeska. Navíc v zimě před osmdesáti lety
uhodily třeskuté mrazy, takže podpěry
byly ukotvené nestabilně. Ostatně po první sezoně je nahradily podpěry z ohýbaných kolejnic. O novinku byl obrovský zájem. Ve srovnání s dnešní trasou byla původní délka poloviční a dolní stanice stála asi o dva kilometry výše. Rekonstrukce
se lanovka dočkala v roce 1956 a v takřka
nezměněné podobě jezdila do začátku
80. let.
Ačkoli příliš bezpečnostních opatření
neměla, neštěstí se jí vyhýbala. Mikeska
si jen vzpomíná, že pamětníci vykládali,
jak na začátku 60. let po poruše lanovka

INZERCE

bez brzd začala couvat a několik cestujících utrpělo zranění.
Na konci 70. let drážnímu úřadu docházela trpělivost. „Několik let vyhrožoval,
že starou lanovku nechá zastavit.
A v roce 1982 se tak i stalo,“ vzpomenul
Mikeska, který na lanovce v roce 1968 začínal jako průvodčí a po 42 letech končil
coby vedoucí. Nová lanovka měla původně vést až od hotelu na Ráztoce, naopak
ochránci přírody trasu měnit nechtěli.
Nakonec zvítězilo kompromisní řešení. A
od 1. ledna 1987 se začalo jezdit na jedné
z nejmodernějších lanovek ve střední Evropě. Jenže po 33 letech už dvoumístná
otevřená sedačka nevyhovuje a potřebuje obměnu.
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Paul Gebauer.
Sedlák, který
maloval

Rozhovor s kurátorkou Slezského zemského muzea
v Opavě Lenkou Valečkovou o zapomenutém malíři Paulu
Gebauerovi, jinak také sedlákovi ze Sosnové.
MARTIN PJENTAK

R

odinný statek Gebauerových
v Sosnové na Opavsku se od
ostatních něčím lišil. V prvním
patře domu se nacházel ateliér, v němž tvořil malíř a zároveň sedlák v jedné osobě Paul Gebauer.
V třicátých letech dvacátého století byl
jedním z nejvýznamnějších malířů působících na Opavsku. S koncem války a odsunem německých obyvatel, kteří tehdy
tvořili ve zdejším regionu většinu, se postupně ztratil i Gebauerův umělecký odkaz. Malíři, jeho dílu i životu se věnovala
kurátorka Slezského zemského muzea v
Opavě Lenka Valečková.
První, co mne při prohlídce obrazů Paula
Gebauera napadá, proč není zjevně tak
talentovaný malíř více známý?
To je hodně častý dotaz. Paul Gebauer je
málo známý především proto, že to byl
německý malíř. Hned po válce byl jeho
majetek zkonfiskován, následně nato byl
s celou svou rodinou odsunut do Německa. Jeho díla po dlouhá desetiletí ležela
v muzeu nepovšimnuta. Po válce i historici umění považovali díla německých malířů za nehodnotná, nebyla jim věnována
pozornost, a až v posledních letech se němečtí malíři předválečné éry dostávají
znovu do povědomí.
Z německých malířů z Opavska a Slezska
je Paul Gebauer nejslavnější?
Ano, svědčí o tom i velké množství veřejných zakázek, které dostával. Jeho největším počinem je zakázka na výmalbu kostela svaté Hedviky. Významných německých malířů tady ale bylo mnohem více,
například Fritz Kruspersky z Opavy, který
se proslavil jako scénograf v opavském divadle a dokázal se prosadit i po odsunu v
Německu; dále Otto Schweigel, Richard
Assmann, Raimund Mosler a další.
Zmínila jste, že Fritz Kruspersky po
odsunu udělal v Německu kariéru. Jak
na tom byl Gebauer?

Rodina Paula Gebauera byla odsunuta
v roce 1946, to mu bylo už okolo šedesáti
let. Už neměl věk na rozjíždění nové kariéry. Snažil se sice ve svém novém bydlišti
v Bavorsku etablovat mezi místní umělce, ale už to nebylo ono. Ale především
došlo k přetrhání jeho vztahu k rodné
Sosnové, který je cítit z každého jeho obrazu, a to ho zlomilo. Násilné odtržení od
rodné země a od statku, kde jeho rodina
hospodařila po dvě století, pro něj bylo
těžkou životní ranou, kterou přežil jen o
pět let.
Další zajímavostí, která zaujme, je to,
že Gebauer byl kromě malíře i sedlák…
Malířství vystudoval ve Vídni a v Drážďanech. Za první světové války musel narukovat, po návratu z armády se ale ujal rodinného statku v Sosnové. Potom založil

„DOBOVÉ OHLASY
NA JEHO DÍLO JSOU
POZITIVNÍ, POPISUJÍ JEJ
JAKO PRECIZNÍHO TVŮRCE
OBDAŘENÉHO TALENTEM.“
rodinu a dlouho se věnoval především
sedlačení. Byl hluboce spjat se zemí a práce na rodinném statku pro něj byla prioritou. Malířství ale nemohl popřít a věnoval se mu také, ale z první poloviny dvacátých let máme doloženy pouze portréty
rodiny. Teprve v druhé půli dvacátých let
už dostával soukromé zakázky a začal rozjíždět i malířskou kariéru. Ale stále u něj
hrála hlavní roli práce na statku. Ostatně
už ve třicátých letech se Gebauerovi říkalo „malíř a sedlák“.
Existuje ve výtvarném světě více
osobností, u nichž se malířství snoubí se
sedláctvím?
To netuším, ale to, že byl sedlák, je znát
i na jeho obrazech. Maloval to, co kolem
sebe každý den viděl: práci na poli, sbírá-

BANKÉŘ OBRAZ BANKÉŘE KOCHA (DOLE
VPRAVO) BYL PŘEDLONI K VIDĚNÍ VE VÍDNI
A BRUSELU. FOTO: A. SATINSKÝ, MAFRA

ní brambor, vesnické výjevy. V jedné ze
svých vzpomínek píše, jak na poli stál se
stojanem před řadou lidí s kosami a jak
postupovali, musel posunovat stojan v terénu dále a dále. I postavy na jeho obrazech jsou většinou lidé ze Sosnové, které
vídal každý den, jeho známí a příbuzní,
čeledíni, děvečky ze statku.
Byl Gebauer i navzdory tomu, že značnou
část času věnoval svému statku, plodným
malířem?
Určitě. V muzeu máme například fotografie několika desítek obrazů, které kdysi
zdokumentoval muzejní fotograf Rudolf
Chodura, jejichž další osud nám ale dnes
není znám. Možná se dochovaly, ale nevíme, kde jsou. Po odsunu bylo u Gebauera na statku zabaveno 89 obrazů, které
byly umístěny do Slezského zemského
muzea. Vše přitom vytvořil v relativně
krátké době deseti let.
Jak vnímala Paula Gebauera dobová
kritika a jak jej vnímá ta dnešní?
Dobové ohlasy na jeho dílo jsou pozitivní, popisují jej jako precizního tvůrce obdařeného velkým talentem. Dnes zůstává Gebauer stále trochu zapomenut,
osobně si myslím, že si ocenění zaslouží.
Vlaštovkou k jeho zviditelnění mohlo být
zapůjčení jeho portrétu bankéře Kocha
na výstavy ve Vídni a v Bruselu, kde obraz visel vedle děl Gustava Klimta, Egona
Schieleho, Oskara Kokoschky a dalších
významných malířů.
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Česká republika

S výtvarníkem
Jiřím Strakou o dopadu
koronaviru, o tradiční
čínské tušové malbě
i podkrkonošské krajině.
Proč se mu nepovedlo
stát se Číňanem?
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Říkali mu Čchi Paj-š'.
Teď do Číny nemůže

„

že v sobě mám něco z naší kultury, co
nejde vyrvat. Ale možné je se intenzivně sinizovat, což jsem udělal. Kdysi pro
mě bylo poctou, že můj učitel David Sehnal o mně řekl, že jsem nejsinizovanější Čech, kterého zná.

TOMÁŠ PLECHÁČ
ČR | Za jiných okolností by již mířil do
Číny, avšak kvůli opatřením souvisejícím s novým typem koronaviru si výtvarník Jiří Straka musel pobyt v České
republice nedobrovolně prodloužit.
V trutnovské městské galerii instaloval výstavu Bouře nad Studencem s obrazy romantické krajiny Podkrkonoší
vytvořenými tradiční čínskou tušovou
malbou. Vernisáž však galerie z preventivních důvodů odložila.
„Čekal jsem na výstavu a před pár
dny jsem měl letět do Číny. Nákazu tam
podle všeho dostali pod kontrolu a do
konce března bude všechno fungovat.
Teď je otázka, jak to bude vypadat v Evropě,“ říká třipadesátiletý výtvarník, který od mládí miluje všechno čínské. Vystudoval sinologii, mluví plynule čínsky, má čínskou manželku a žije napůl
v Praze a napůl v Pekingu. Díky přátelům má přehled, co nemoc COVID-19
v nejlidnatější zemi způsobila.
Jak to v Číně při zavedení přísných
opatření vypadalo?
Bylo to velmi vážné, některé uzavřené
zóny, kde přitom nebylo zas tak moc nakažených, vypadaly děsivě. Čína má výhodu, že může nasadit takové prostředky, které si tady nikdo nedovolí. Díky
drakonickým opatřením a nasazení armády nákazu podle všeho dostali pod
kontrolu. Spousty lidí byly několik týdnů zavřeny doma, po ulicích chodily policejní hlídky v maskách a kontrolovaly, jestli někdo neběhá po ulici. Manželka pochází z turistické oblasti na hranicích s Vietnamem. Objevily se tam dva
případy nákazy koronavirem a stát okamžitě celou oblast vojensky uzavřel. Vyskytly se ještě další dva tři případy a to
byl konec. Teď už se tam život vrátil k
normálu. V zemi byl velký deficit nemocnic a kapacitně nestačily pacientům. Myslím si, že nás to také čeká. Stejně jako ekonomické dopady. Peking byl
několik týdnů městem duchů, všechno
bylo zavřené a zkrachovala asi třetina restaurací.
Žijete v Praze a Pekingu. Jak jste se
dostal do Podkrkonoší a Studence?
Pocházím z Roztok u Jilemnice, kam
jsem chodil na základní školu. Teprve
střední jsem studoval v Praze. V Roztokách mám rodiče a často se tam vracím.
Byly doby, kdy jsem byl v Číně několik
let a do České republiky jezdil jen na
Vánoce. V poslední době trávím více
času v Čechách. K rodičům jezdím, jak
je to možné, a třeba tam strávím i týden

V Číně jsou
velké rozdíly
mezi lidmi a není
potřeba se v soudech
unáhlovat. Nejde házet
všechny do jednoho
pytle s komunistickými
aparátčíky.

Obrazy rodné podkrkonošské krajiny Jiří Straka vytváří tradiční čínskou tušovou malbou.
FOTO | TOMÁŠ PLECHÁČ
malováním. Dennodenně chodím do přírody v okolí Studence, fotím a kreslím.
Protože tato místa procházím od dětství, jsem s nimi sžitý a v proměnách počasí a ročních dob je vnímám velmi intenzivně.
Často tvoříte v plenéru. Vznikaly
tak i obrazy z cyklu Bouře nad Studencem?
Skoro výhradně vznikaly v ateliéru podle fotografií a skic. Malovat v přírodě
na velký formát je dost náročné, jde spíš
o ten samotný akt. Mé živé malby jsou
založené na humoru a ironii, spojují
malbu podle modelu s exhibicí čínské
tušové malby. Tím, že to dělám na
zemi, tak stále měním úhel pohledu. Proto je předem vyloučené, aby vznikla
přesná realistická malba. V případě Bouře nad Studencem šlo hlavně o výsledek. Obrazy jsou natolik asijské a čínské, že u některých bez názvu divák na
první pohled nepozná, že to je podkrkonošská krajina nebo rostliny. Přitom ale
díla vznikla na základě velmi intenzivního prožitku z tohoto kraje.
Vystavoval jste v Pekingu i v jiných
asijských městech. Jak náročné je
prosadit se tam tradiční čínskou
technikou?

Je to velmi těžké. Manželka mi často
říká, že kdybych byl etnický Číňan, už
dávno bych byl mnohem známější a vydělal spoustu peněz. Jako Evropan a
priori vzbuzuji jistou nedůvěru, zvlášť
když se snažíte dělat tak specificky čínskou věc, jako je tušová malba. Zaškatulkují si vás tak, že se chcete vyrovnat
starým čínským vzorům, což v mém případě už dávno není pravda. Pouze lidé,
kteří se tím tématem zabývají podrobně, dokážou ocenit, že je to úplně jiná
kategorie. Často dostávám otázku, jestli
maluji pro Čechy, nebo pro Číňany. Odpovídám, že pro obě skupiny, ale kdybych se měl rozhodnout, tak moje tvorba spíš spadá do čínského umění.
Řekl jste, že jste se chtěl stát Číňanem. Můžete to rozvést?
Byla to od dětství taková má iracionální
úchylka, jež se nedá vysvětlit. Někoho
odmala zajímají auta nebo má potřebu
dělat muziku. Od dětství mě fascinovaly čínské věci, nápisy na obalech, které
jsem si už na základní škole vylepoval.
Později jsem se dostal k čínské malbě.
Proč se nezdařilo stát se Číňanem?
Přece jen člověk v sobě nemůže zcela
popřít lokální kořeny a modely myšlení,
ani to asi není žádoucí. Pochopil jsem,

Vyrůstal jste za totality. Dostat se v
té době v Československu do kontaktu s čínskou kulturou asi nebylo
zrovna jednoduché.
Když mě Čína začala na základní škole
zajímat, byla pro Sovětský svaz nepřátelskou zemí a rozhodně u nás nebyla v
módě. Učitelé to neviděli rádi, považovali mě za exota. Stejné to bylo i později na střední výtvarné škole v Praze. Na
občanskou nauku jsme měli zarytou komunistku, která mě hodně varovala. Tajně jsem chodil na čínskou ambasádu
půjčovat si časopisy o Číně. Kamarádi
to o mně věděli, měl jsem přezdívku
Čchi Paj-š' podle známého čínského malíře. Pod paží jsem neustále nosil jeho
monografii. Realita sice byla jiná než
mé představy, ale byl jsem nadšený.
Hrozně se mi tam zalíbilo. Čína je nesmírně otevřená země, lidé jsou velmi
srdeční a méně se vymezují. Cizince přijímají velice dobře.
Neměl jste problém žít v zemi, kde
vládne komunistická strana?
Je to velmi složitý kulturní, politický a
historický problém, který jsem sám v
sobě velmi intenzivně řešil. I proto, že
mám blízko k Tibetu a do jeho východní části, kde mám spoustu kamarádů,
často jezdím. Byl bych rád, aby se negeneralizovalo, abychom se o jednom obrovském národu nevyjadřovali šmahem. V Číně jsou velké rozdíly mezi lidmi a není třeba se v soudech unáhlovat.
Znám spoustu úžasných lidí, které nejde házet do jednoho pytle s komunistickými aparátčíky. Uvědomuji si problémy, které v Číně jsou, a přestože jsem
se s tím prostředím velmi sžil, nestane
se ze mě nadšený zastánce tamního systému. Na druhou stranu nechci generalizovat. Myslím si, že je dobré v rámci
možností něco dělat, aby to bylo lepší.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SPUSTIL
PORTÁL SPOLU TO DÁME
Pomáháme si navzájem v Moravskoslezském kraji – Spolu to dáme.
To je podtitul webové stránky, kterou zřídil Moravskoslezský kraj.
Lidé tu mohou ode nabízet a využívat dobrovolnickou pomoc.
„Doba je napjatá. Lidé se obávají
o své zdraví a zdraví svých blízkých.
Nevíme, kdy se naše životy vrátí do normálu. O to důležitější je držet spolu a respektovat nastavená pravidla. Děkuji
proto všem lidem, kteří jsou ohleduplní
ke svému okolí, nemyslí jen na sebe, ale
také na ostatní, sousedy, kolegy v práci,
babičku odvedle,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.
Dodal, že dobrovolnickou pomoc mohou na tomto portálu nabízet jednotlivci i organizace. V domácnostech, pobytových sociálních službách, všude tam,
kde je kvůli koronaviru potřeba pomoci.
„Je to jakási ‚burza práce“ – pohlídám
děti, nakoupím, uklidím, ušiju roušku.
Prostě lidé budou jejím prostřednictvím
nabízet a využívat potřebnou pomoc,“
upřesnil hejtman Ivo Vondrák.

Na adrese: spolu.msk.cz se dobrovolníci zaregistrují, uvedou svoje kontaktní údaje a pak podle typu nabízené
pomoci budou aplikací vedeni k dalšímu
postupu. Kromě obsahu nabízené činnosti je možné zadat i místo, kde má
být pomoc realizována. Potom už bu-

dou dobrovolníci kontaktováni samotnými žadateli o pomoc, kteří se rozhodnou nabídku využít.
„Na stránkách je samozřejmě možné
konkrétní pomoc také vyhledávat. Dobrovolníci mohou prostřednictvím aplikace svoji nabídku také spravovat, pokud

INZERCE

budou už vytížení nebo se rozhodnou
činnost ukončit, tak mohou svoji nabídku deaktivovat,“ řekl náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil
s tím, že pro zajištění ochrany osobních
údajů nejsou kontaktní údaje dobrovolníka zveřejněny. Kontakt mezi dobrovolníkem a zájemcem o pomoc se uskuteční
zasláním kontaktních údajů zájemce
o pomoc na email dobrovolníka.
„Ukazuje se, že řada lidí v našem
kraji je ochotná i v této složité době
nabídnout své možnosti a pomáhat
ostatním. Jsem za to velmi rád a děkuji. Právě v těchto časech je klíčová vzájemná pomoc a solidarita, a to nejen ve
smyslu distribuce materiální pomoci,
ale i v třeba v možnosti podpořit se
navzájem prostřednictvím hlídání dětí
nebo třeba úklidu v domácnosti. Pevně
věřím, že společně to opravdu dáme,“
ubezpečuje náměstek hejtmana Jiří
Navrátil.
Nová krajská webová stránka
spolu.msk.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ POMŮŽE PODNIKATELŮM V NOUZI
Kromě zajišťování ochranných
zdravotnických a hygienických pomůcek se Moravskoslezský kraj
stará o to, jak pomoci podnikatelům, kteří se ocitli nebo ještě ocitnou ve ﬁnanční tísni v souvislosti
s pandemií koronaviru.
„Rozpočet kraje není schopen vyřešit
tíživou situaci podnikatelů bez zapojení
evropských a národních zdrojů. Aktuálně mapujeme dostupnou pomoc
z Evropy i od státu a bavíme se s našimi partnery o nejlepší možné variantě
pomoci, jak z krátkodobého, tak dlouhodobého hlediska,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.
Upřesnil, že v Moravskoslezském
kraji je evidováno přes 255 tisíc podnikatelských subjektů, z toho 182 tisíc
živnostníků.
„Více než polovina oslovených ﬁrem
deklaruje problémy s poklesem tržeb
a upozorňuje na zhoršení situace
v dalších týdnech či měsících. Opatření
zavedená kvůli ochraně obyvatelstva
v souvislosti koronavirem se podle
předběžných průzkumů nejvíce dotkne
drobných podnikatelů, zejména v oblasti služeb, kde je zaměstnáno nejvíce
lidí. Podpora by měla být směrována

právě jim,“ řekl předseda představenstva Krajské hospodářské komory
Moravskoslezského kraje Jan Březina.
Evropská unie přislíbila České republice 25,5 miliardy na pomoc s následky
koronaviru, další peníze alokovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v programu COVID. Kromě této ﬁnanční pomoci stát prostřednictvím Ministerstva
práce a sociálních věcí a Ministerstva
ﬁnancí připravuje pro podnikatele další
kompenzační a liberační mechanismy.
Moravskoslezský kraj může hrát
důležitou úlohu v pomoci podnikatelům, kromě zdrojů ze svého rozpočtu
je schopný zajistit přerozdělování prostředků z evropské i národní úrovně.
Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou
komorou a Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava může zacílit
prostředky a pomoc na konkrétní problémy ﬁrem a zapojit také obce, které
se mohou na pomoci podnikatelům na
jejich území rovněž podílet.
„Osvědčila se nám zkušenost s modelem poskytování tzv. kotlíkových
dotací, kde již dnes dochází ke sdružování prostředků z evropských fondů,
státních zdrojů, krajských a obecních
rozpočtů. Proto v rámci našich příprav uvažujeme o tom, že by ze startu
mohla směřovat pomoc živnostníkům
a malým podnikům obdobným způsobem. Nedílnou součástí krajské pomoci by také bylo poradentství pro ﬁrmy,“
řekl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krkoška.
Upozornil, že důležité je zejména
stanovit kritéria pro výběr podniků,
které budou moci zajištěné zdroje za

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

určitých podmínek čerpat. Při deﬁnování těchto parametrů a nastavení
dlouhodobé podpory pro podniky bude
kraj úzce spolupracovat jak s centrální
úrovní, tak s partnery v kraji. První opatření by kraj mohl schválit na červnovém
zastupitelstvu. Některé podpůrné aktivity včetně poradentství ﬁrmám spustí
ještě dříve.
Důležité odkazy pro podnikatele:
 BusinessInfo.cz – Informační server
pro podnikatele a nejčastější otázky
a odpovědi podnikatelů a živnostníků: https://bit.ly/3a2PWzb
 Ministerstvo průmyslu a obchodu –
rozcestník důležitých odkazů včetně
kontaktů: https://bit.ly/2TZgmw1
 Hospodářská komora – aktuální
informace ke koronaviru:
https://bit.ly/3a42571

 Českomoravská záruční a rozvojová
banka – úvěr COVID:
https://bit.ly/3a4k1OD
 Ministerstvo práce a sociálních věcí
– přehled podpory:
https://bit.ly/3aevjzS
 Ministerstvo ﬁnancí – liberalizační
balíček: https://bit.ly/2Qt0lfT
 Statutární město Ostrava – podpora
pro drobné podnikatele:
https://bit.ly/2JaENRb
 Moravskoslezský kraj – informace
o koronaviru v kraji:
https://bit.ly/3a4ky35
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Česká republika

Dana Zátopková, usměvavá a přátelská. Sportovci k ní chodili pro rady i pozitivní energii, které měla na rozdávání.

FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA

Výjimečný sportovec i člověk.
Dana Zátopková je s Ťopkem
Zármutek z úmrtí olympijské vítězky v hodu
oštěpem Dany Zátopkové je velký. Až pomine
nouzový stav, sportovní svět věří, že bude možné
uspořádat rozloučení i pro širokou veřejnost.
PETR FOJTÍK
MATĚJ TOMÍČEK
ČR | Sice poznamenané bezpečnostními opatřeními, ale přesto velmi důstojné. Rozloučení s Danou Zátopkovou minulý týdnen doprovázela její oblíbená
cimbálovka, kvůli opatřením v souvislosti s koronavirem obřadu přihlížela
hrstka vybraných přátel.
Dana Zátopková většinu života strávila po boku svého proslulého manžela
Emila v Praze. Na Slovácko, odkud se
po druhé světové válce vydala úspěšně
dobývat sportovní svět, však nikdy nedala dopustit.
„Že se tak hlúpě můžete ptát,“ reagovala olympijská vítězka v oštěpu se smíchem na otázku, jak moc je ještě cérkou
ze Slovácka. „To je základ mého života.
Tam jsou moje kořeny,“ vykládala před

Vánocemi roku 2016 v posledním obsáhlém rozhovoru, který tehdy poskytla
východomoravské příloze MF DNES.
Dana Zátopková se pod dívčím jménem Ingrová narodila 19. září 1922 v
Karviné, ve stejný den jako její pozdější
manžel Emil, přáteli zvaný Ťopek, se
kterým se seznámila ve Zlíně. Celé mládí ale prožila na Slovácku, gymnázium
vystudovala v Uherském Hradišti, válku strávila v Buchlovicích. „Měla jsem
strašně ráda slovácké zvyky. Mamka vyšívala, uměla malovat. To ve mně zanechalo úctu k lidovému umění, lidovým
písničkám, cimbálovce. Kdybych nebyla takový divoch a nehrála házenou, tak
druhá moje touha byla dostat se do nějakého lidového souboru a moct tam tancovat čardáš,“ přiznala Zátopková.
S týmem Uherského Hradiště se stala
házenkářskou mistryní republiky, ale

„

Když jsem
poprvé házela
oštěpem u nás
v Hradišti, omylem jsem
trefila slepice, správce
mě pak hnal. Oštěp mne
ale chytl. Je to technicky
těžká disciplína.
proslavila se jako olympijská vítězka
v hodu oštěpem v Helsinkách roku
1952, kdy získala zlato ve stejný den
jako její manžel Emil v běhu na 5 tisíc
metrů. O osm let později přidala olympijské stříbro v Římě, dvakrát vyhrála
mistrovství Evropy, dodnes drží světový rekord v hodu dřevěným oštěpem.
„Začala jsem házet v pravý čas, nebylo tolik soupeřek. Oštěpařky byly
akorát v Evropě, jinde nebyl oštěp tak
oblíbený a vyvinutý,“ líčila Zátopková, která se s oštěpem poprvé seznámila na studentském atletickém kurzu u

Třeboně. „Přemluvila mě kamarádka
Soňa. Aby jí uznali zápočet z oštěpu,
potřebovala druhou, jinak by jí neplatil. Hodila jsem daleko, pak jsem vyhrála mistrovství republiky. Když jsem
pak poprvé házela u nás v Hradišti,
omylem jsem trefila slepice, správce
hřiště mě pak hnal. Oštěp mě chytl. Je
to technicky těžká disciplína. Zajímalo
mě, jestli se ho naučím.“
Naučila. A pro několik generací českých oštěpařů se stala vzorem. Podle
světového rekordmana a trojnásobného
olympijského šampiona Jana Železného byla Dana Zátopková unikát, člověk
s velkým Č. „Měla dar jisté geniality,
kterou v soužití s Emilem trošku potírala, ale sportovně i lidsky to byl naprosto
výjimečný člověk,“ vyznal se Železný.
Svého manžela přežila o bezmála dvacet let. Znovu se sejdou na Valašském
Slavíně ve skanzenu v Rožnově pod
Radhoštěm, kde má Emil hrob. „Tady
by se nám jednou oběma hezky spinkalo,“ řekl jí kdysi dávno Emil při procházce hřbitůvkem.
V pátek 13. března 2020 zemřela
Dana Zátopková ve věku 97 let v
Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

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
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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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Povinné ručení

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

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 306

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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Jak vybrat letní tábor a jak
na něj dítě připravit i vybavit
Pokud zvažujete, že své
dítko v létě zabavíte na
táboře (ať už na tom
velkém, nebo jen
příměstském), máte
nejvyšší čas se
rozhodnout. Pomůžeme
vám vybrat tábor, kde
bude vašemu potomkovi
skutečně dobře.
KOMERČNÍ PREZENTACE

P

okud se vaše dítko ještě necítí na
velký letní tábor, dobrým řešením bude příměstský, kam ho
ráno dovezete, užije si zábavný program, ale večer bude usínat ve své postýlce. V posledních letech patří k nejoblíbenějším příměstské sportovní kempy.
Abyste je svěřili do dobrých rukou,
zjistěte si předem pár důležitých věcí.
„Především to, jaké má organizátor
sportovního kempu zkušenosti s pořádáním podobných aktivit. Pokud je totiž nerealizuje pravidelně několikátou sezonu
nebo se sportování s dětmi nevěnuje během roku, nejspíš nebude mít dost zkušeností,“ upozorňuje Kristýna Přibylová,
autorka dětských tělocvičen Monkey’s
Gym, která pořádá v Praze tradiční
sportovní příměstské kempy.
Podle ní je pro dobrou výuku nutné
kvalitní sportovní vybavení v perfektním stavu. „Pokud organizátor nic tako-

vého nemá, je otázkou, jak kvalitní budou kurzy. Důležité je i zázemí. Jinak se
může stát, že dítko, natěšené na olympiádu v přírodě, stráví při špatném počasí
odpoledne pod střechou místní restaurace,“ upozorňuje Přibylová.
„Než své dítě svěříte organizátorům,
neváhejte si prověřit odbornost lektorů.
Zeptejte se jich na používanou metodiku, abyste měli jistotu, že se vaše dítko
bude nejen bavit, ale také se něčemu naučí. Vždy se ptejte na znalost první pomoci. Musíte mít jistotu, že lektoři budou vědět, jak případnou situaci řešit.“
Zajímejte se, jak je postaráno o stravování a pitný režim, co dostane dítě ke
svačině apod. I zde platí přímá úměra –
kvalitní servis s sebou nese i kvalitní
stravu.
Myslete také na storno a náhrady.
„Zákon schválnosti bohužel funguje
a děti často jako naschvál onemocní,
když si něco naplánujete. Abyste nepřišli o celou částku, měly by být storno
podmínky nastavené tak, abyste měli
možnost si vybrat náhradní termín nebo
aktivitu. Solidní organizátoři to tak dělají,“ dodává Kristýna Přibylová.

Na co si dát pozor při
výběru letního tábora
Je vaše dítko zralé na samostatný pobyt
a vybíráte letní tábor? Zde je několik
tipů čtyřnásobné maminky Štěpánky
Štrougalové z Baby clubu Juklík. „Tábor vybírejte spolu s dítětem. Soustřeďte se na jeho zájmy a zaměření tábora.
A zkontrolujte si i téma celotáborové
hry. O kvalitě tábora hodně napoví i délka jeho existence a reference, nejlepší

INZERCE

UNIKÁTNÍ SENIOR TÁBORY

Ozdravné prostředí Horní Bečvy, RS Pekárny Rališka
Turnus A: 30.8. - 5.9. 2020

B: 7.9. - 13.9. 2020

V ceně 4 100 Kč ubytování se soc. zařízením, plná penze, pití, výlety,
jízda na koni, přednášky, hosté Šlágru a velmi bohatý program.
Olympiáda, poklad, táborák, jóga, rekond. cvičení, střelba, taneční,
hudební, soutěžní večery s nestárnoucími songy aj.
RODINNÉ TÁBORY s ekluziv. program., bazén, koně, psí spřežení, výlet aj.
KOŇSKÉ TÁBORY - denní tréninky a vyjížďky na koních, ubytování
v nových stájích a skvělý doprovodný program
Tábory Harry Potter, Piráti z Karibiku a Hobit pro děti od 6 do 18 let

www.taboryvbeskydech.cz

e-mail: taboryvbeskydech@email.cz

Pořádá Spolek Tábory v Beskydech

tel.: 724 014 649

je samozřejmě šeptanda a doporučení
od kamarádů,“ říká.
Většina táborů již zveřejňuje fotografie i videa, má internetové stránky.
„Ukažte dítěti na internetu prostor, kde
bude tábor probíhat. Vyprávějte si o táboře, podělte se o vlastní zkušenosti
a vtipné zážitky, udělejte maximum pro
to, aby se dítě těšilo. Před táborem určitě vyzkoušejte, aby dítě spalo u kamaráda nebo u babičky,“ radí.
„Usnadněte mu odjezd a loučení, třeba dárkem, který smí rozbalit až po odjezdu autobusu. V předstihu napište na
tábor pohledy, ať pozdravy na dítě čekají. Vždy je lepší vyrazit na první tábor se
sourozencem nebo s kamarádem. Nezapomeňte přibalit plyšáka nebo oblíbenou hračku. Mobil naopak nechte
doma, pomůže to především vám, rodičům,“ říká Štrougalová.

Letní příměstské tábory
Týdenní sportovní kempy pro děti od
4 let pořádají odborníci z tělocvičen
Monkey’s Gym, kteří mají bohaté zkušenosti i propracovanou metodiku. Ty probíhají vždy od pondělí do pátku jako půldenní bloky s možností prodloužení do
odpoledne. Vybrat si můžete kemp inline bruslení, kemp míčových her, kemp
sportovní všestrannosti, taneční nebo
dětský atletický kemp. V Monkey’s Gym
se cvičí v malých skupinkách, program
je v tělocvičně i na venkovním hřišti a instruktoři dohlédnou, aby děti dodržovaly pitný režim a dopřály si i zdravou svačinku, která je v ceně. Termíny kempů
a více informací najdete na www.monkeysgym.cz.
Příměstské tábory zaměřené na plavání pořádá Baby Club Juklík. Jsou určené pro děti od 3,5 do 10 let, jimž se věnují odborní plavečtí instruktoři. Pro děti
je připravený program se zaměřením
na plavání, ale i další sportovní aktivity
a také na výtvarné činnosti. I když děti
pravidelně chodí 2x denně do vody na
organizované lekce, vše probíhá formou hry. Cílem je naučit děti mnoho nových věcí, ale dopřát jim i zábavu, která
je součástí všech aktivit. U menších dětí

se pamatuje i na odpočinek. Součástí
příměstského tábora je i možnost spaní
v Juklíku vždy ze čtvrtka na pátek. Více
na www.juklik.cz.
Malé výtvarníky nadchnou příměstské tábory Aladine. A na jeden můžou
i rodiče. Kreativní dílna Aladine připravila dva příměstské tábory plné zábavy
a tvoření. První se koná v Praze a je určen dětem, které se mohou těšit na textilní tvoření, kdy si vyrobí vlastní triko, porozumí technice Gelli Plate, vytvoří si
diamantové zápisníčky, kreativní diáře
či prázdninové deníky. Zkusí si vyrobit
krabičku na poklady a kouzelná zrcátka, kdy se sklo promění v dokonalé zrcadlo, nebo dřevěné věšáčky do pokojíčků. Nechybí ani hry, procházky a dobrodružné objevování Prahy.
Na druhý kreativní tábor v Choceradech mohou vyrazit i rodiče, kteří si
v příjemné atmosféře a ve společnosti
stejně naladěných lidí mohou vyzkoušet
průřez nejrůznějšími podobami tvoření.
Více na www.aladine.cz.

Výbava pro malé
dobrodruhy
Batůžek na první expedice Easy Camp
Cub o objemu 13 litrů je lehký, vyrobený z odolného materiálu, má hlavní komoru a dvě kapsy. Polstrované ramenní
popruhy a měkká záda zaručí, že dobře
sedí a nikde netlačí. Má i reflexní prvky.
K mání je za doporučenou cenu 569 Kč.
Spacák pro drsné kluky i holky
Outwell Batboy Sleeping Bag zajistí teplo díky kapuci a zateplenému límci okolo ramen. Má velkou kapsu na zip a extra prostor pro další úložiště je v kapse
přenosné tašky, do níž lze spacák snadno a pohodlně sbalit. Je za doporučenou cenu 1 439 Kč.
Rostoucí spacák Boll Patrol Lite má
všechny vlastnosti a vychytávky spacáků pro dospělé a poroste společně s dítkem. Ojedinělé řešení umožňuje použití
od cca 3 let až do vzrůstu 155 cm. Syntetické vlákno Micro Fiber Dual zabezpečí potřebné teplo i pohodlí. Vnitřní vrstva je ze speciálního vlákna Tender
Touch, přirozeně hypoalergenního, připomínajícího jemnou bavlnu. K mání je
za doporučenou cenu 1 395 Kč.
Outdoorový nůž My first Opinel Animals má zakulacenou špičku, takže je
manipulace bezpečná. Snadno ovladatelný otočný kroužek zafixuje čepel v otevřené i uzavřené poloze. Rukojeť je z bukového dřeva a čepel z nerezové oceli
v délce 8 cm je pevná, pružná a ostrá.
Je za doporučenou cenu 375 Kč.

Moravskoslezský kraj
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„Doma bych se asi zbláznila“
Na Lysou horu v době
omezení způsobených
koronavirem míří desítky
lidí, je jich ovšem
podstatně méně než
obvykle.
DAREK ŠTALMACH
BESKYDY | Z rozhodnutí vlády skončil provoz tělocvičen i posiloven, města
zakazují vstup na dětská hřiště, lidem je
doporučováno vyhýbat se ostatním. Jedno z mála, co zbývá, je cesta do přírody.
„Jsem tady, protože bych se doma už
asi zbláznila,“ vysvětluje na vrcholu
Lysé hory Karolína z Frýdlantu nad Ostravicí. „Školu nám zrušili, tak jsem vzala psa a vyrazila na kopec.“
Podobně jako Karolína se na vrchol
nejvyšší hory Beskyd minulou středu
„vyplazilo“ několik desítek lidí. Navzdory krásnému počasí to ale byl jen
zlomek počtu výletníků a turistů, kteří
sem pravidelně ve velkém počtu i ve
všední dny míří.
„Lidí na vrcholu Lysé hory po vyhlášení nouzového stavu rozhodně ubylo,“
komentuje situaci Radek Křenek, meteorolog ze stanice na Lysé. „Může sem
chodit tak dvacet procent lidí oproti normální situaci, ale je to jen odhad, nepočítal jsem to. Každopádně to je vidět i na

Současná pandemie výrazně ovlivňuje život i na beskydské Lysé hoře.

zkoušel dál a dál, obkroužil jsem Kriváň, pak jsem přistál v Tatranské Lesné.“

Přes slovenské hranice ne

„

Může sem
chodit tak
dvacet procent lidí
oproti normální situaci,
ale je to jen odhad,
nepočítal jsem to.
kamerách u obelisku. Dříve tam pořád
někdo byl, teď tam bývá prázdno.“
Mezi těmi, kteří si včera nenechali výšlap na Lysou ujít, byli i ti, kteří jsou jinak v první řade v boji proti koronaviru.
„Jsme sestřičky, pracujeme na Fifejdách. Máme po službě, máme volno
a potřebujeme trochu vypnout. Takže
jsme se s kamarádkou rozhodly, že si
sem zajdeme. Ale ten kopec mě asi zabije,“ smála se jedna ze dvou dívek v nejprudším stoupání na trase z Ostravice
po dotazu, odkud jsou a proč míří právě
na Lysou horu.

Po práci do přírody
Po dobu trvání epidemie koronaviru pracují sestry v ostravské městské nemocnici na Fifejdách ve dvanáctihodinových
směnách. Jsou rozděleny tak, aby se co
nejméně potkávaly a při případném nakažení nemusely do karantény všechny.

2x FOTO | DAREK ŠTALMACH

„

Bez peněz, bez dokladů, jen s křídlem
a v oblečení, v němž letěl. „Naštěstí
jsem tam znal majitele hotelu, kde jsem
občas bydlel. Ten mi půjčil peníze, sedl
jsem na vlak a jel domů. Dneska ale rozhodně nic takového nechystám,“ usmál

Paraglidista nevynechá možnost vyletět nad krajinu ani v době pandemie.
Po práci měla i další návštěvnice
Lysé hory, pětatřicetiletá Kamila.
„Jsem pošťačka, ráno jsem si roznesla
svůj rajon, teď jsem se šla trochu projít,
abych se udržela ve formě,“ komentovala s ironií v hlase svou přítomnost na nejvyšším kopci Beskyd.
Stejně jako sestřičky z Fifejd i jí hrozí, že se může koronavirem při své práci
nakazit. „Ale snad se to nestane. Máme
nějaké roušky, dáváme si pozor a snažíme se chovat tak, aby nám nic nehrozilo,“ přiblížila současnou práci poštovních doručovatelek.
Že na Lysou míří výrazně méně lidí
než dříve, je zřejmé i na parkovišti u trafostanice na Ostravici, tradičního výchozího bodu pro ty, kteří se do hor dopravili autem. Na jindy minimálně z poloviny zaplněném parkovišti stálo včera dopoledne jen dvacet automobilů.
Jedním z nich přijely i tři rusky mluvící ženy. Na Lysou se ale nechystaly,
chtěly se projít jen po snazších trasách.

Naopak už podruhé během dvou dnů
se na Lysou horu vypravil paraglidista
Láďa. Na horu, podle svého zvyku, stoupá jen v trenýrkách. Paraglidingové křídlo i oblečení má uložené v ohromném
batohu na zádech. „Jen v trenýrkách
bych neletěl, nahoře totiž bývá pořádná
zima. Před letem se pořádně obléknu,“
reagoval na dotaz, zda se s minimálním
oděním chystá i do vzduchu.
Z Lysé hory vzlétá pravidelně. Z Ostravice, kde bydlí, to má na vrchol zhruba osm kilometrů. A oblečení potřebuje
důkladné. „Z Lysé hory mám výškový
rekord 3 036 metrů, obyčejně se dostanu tak do 2,5 kilometru. Nejdále jsem
doletěl do Vysokých Tater, ale to byla
taková náhoda,“ přiblížil letec své úspěchy spojené s královnou Beskyd.
Do Tater letěl šest a půl hodiny na jeden zátah. „Přitom jsem se šel jen
tak proletět. Říkal jsem si, že se podívám nad Velký Polom a pak si zaletím
zpátky. Ale nějak mi to šlo, tak jsem

Jen
v trenýrkách
bych neletěl, nahoře
totiž bývá pořádná
zima. Před letem se
pořádně obléknu.
se po dotazu, jestli se nebojí, že by porušil zákaz překračovat slovenskou hranici mimo přechody. „Dneska si jenom
slítnu dolů do Ostravice. Domů. To
bude stačit.“
Lidé toužící po pohybu a alespoň po
nějakém rozptýlení ale nemíří jen na Lysou horu. Velký pohyb je zjevný i na oblíbených cyklostezkách v okolí měst,
velké množství lidí zamířilo například
do Poodří. „Města se sice vylidňují, ale
o to větší davy míří do přírody. Vzhledem k velkému počtu lidí, kteří momentálně nechodí do práce, se nám nejen
o víkendu, ale i ve všedních dnech plní
Poodří stovkami, někdy i tisíci návštěvníky,“ komentoval situaci Jan Klečka,
ředitel CHKO Poodří. „Žádáme proto
návštěvníky o ohleduplnost k přírodě.
Ve velkém měřítku totiž registrujeme
třeba vjíždění motorovými vozidly do
CHKO, mnozí vjíždí i do luk a na hráze
rybníků.“
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Francouzský malíř Pierre Bonnard: Právě chyby dávají...

Tajenka: ...někdy obrazu život.
INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

ÚNOR / BŘEZEN 2020

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
2

1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
PILSNER
PILSN
URQU
URQUELL
ležák, 0,5 l

SEMTEX
Krvavý pomeranč
0,5 l

VELKO
POPOVICKÝ
Ý
KOZEL
Florián, 0,5 l

BIRELL
světlý
0,5 l

BIRELL
polotmavý 0,5 l

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LE VNĚ JI

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2020
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

OO
IC

RAJEC
nesycený
1,5 l

JTE

Více na: www.coopmobil.cz

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (Např.: COOP 01022020 12345)

RAJEC
jemně sycený
1,5 l

PU

Pořiďte si COOP Mobil, vyberte
až 5 čísel kamarádů, rodiny,
známých a volejte mezi nimi
zcela ZDARMA!
AKCE
ČASOVĚ
OMEZENA!

VELKO
POPOVICKÝ
KOZEL
světlý
0,5 l

S

KOFOLA
OFOLA originál, 2 l

SEMTEX
Forte, 0,5 l

POŘI Ď
TE

SEMTEX
Originál, 0,5 l

Ostravsko a Karvinsko
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Liga stojí. Fotbalisté trénují sami
Dohraje se tato
fotbalová sezona, nebo
předčasně skončí jako
volejbalistům,
basketbalistům
a hokejistům? To do
uzávěrky tohoto vydání
nebylo jasné. Jisté však
bylo, že pandemie
koronaviru přerušila
i fotbalové soutěže.

konat. Delší výpadek by byl problém,“
připustil Luboš Kozel.
Ostravský brankář Jan Laštůvka nynější přípravu za žádnou velkou komplikaci nepovažuje. „Celou kariéru se kromě společných tréninků udržuju i individuálně,“ uvedl na webových stránkách
klubu. „A myslím si, že to není problém
ani pro další kluky. Chodím běhat, ale
různých aktivit se dá dělat více. Celkově je však situace nepříjemná v tom, že
nevíme, kdy znovu začneme hrát a jak
dlouho provizorium potrvá.“
Délku nynější karantény nikdo nedokáže odhadnout.
„Komunikujeme s krizovým štábem,
v němž je pan Wolf,“ zmínil Juraj Jarábek šéfa MFK Karviná a zároveň primátora města. „Potřebné informace tak
máme, jenže zatím je vše v nedohlednu.“
Nikdo netuší, zda se sezona po odložení mistrovství Evropy na příští rok vůbec dohraje.
„Všichni dělají vše pro to, abychom
ještě hráli, ale uvidíme. Nechci předbíhat. Kéž by se to pohlo k lepšímu, ale
moc růžově to nevidím,“ přiznal Juraj
Jarábek.
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v týmu, ale v první řadě jde o zdraví
všech hráčů,“ uvedl karvinský kouč Juraj Jarábek. „Kluci mají individuální tréninkové plány. Trénují každý den a uvidíme, jak se to vyvine.“
Karvinští mají v kádru 15 cizinců.
„Slováci mají výhodu, že mohou být
doma, protože se na ně vztahuje pravidlo, že mohou dojíždět za prací do sousední země do sta kilometrů. Ostatní zůstali v Karviné,“ uvedl kouč.
Podle něj je důležité, aby se fotbalisté
udržovali alespoň na hranici, kterou
měli dosud natrénovanou. „Jsou to profíci, ale hlavní je, abychom nynější ohrožení co nejdříve zažehnali,“ pravil Jarábek.
Přesto fotbalistům chybí společná práce v mužstvu a s míčem.
„Každý hráč se v první řadě musí udržet fyzicky, běhat, posilovat. Fotbal
hrát nezapomene,“ tvrdí Juraj Jarábek.
To potvrzuje i Robert Hrubý. „Balon
samozřejmě doma mám, ale moc si do
něj sám nekopnu. Je to však jako jízda
na kole, fotbal se nezapomíná. Rozhodně bych však raději trénoval s balonem,
než běhal někde na pásu nebo v lese, ale
nedá se nic dělat.“
Kozel upozornil, že specifická fotbalová příprava pochopitelně všem schází. „Teď ale bude záležet na tom, jak
dlouho nynější stav potrvá. Pokud by
šlo o čtrnáct dnů, dalo by se to ještě pře-
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„Naši hráči mají sportovní hodinky
a čipy. Každý večer kontrolujeme, co
ten den udělali,“ řekl ostravský trenér
Luboš Kozel.
Jak to hráči zvládají?
„Kluci opravdu pracují. Je docela
možné, že tenhle pro ně neobvyklý způsob jim dodává motivaci, je to něco jiného. Někdy musíte pracovat za jiných
podmínek. Jediné, co nám někdy nezafungovalo, byly třeba hodinky, které vypověděly službu, takže jsme neměli
přesné údaje o přípravě některého z hráčů,“ připustil Kozel.
„Nynější tréninky nejsou pochopitelně ono, když se nemůžeme připravovat
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Naši hráči mají
sportovní
hodinky a čipy. Každý
večer kontrolujeme, co
ten den udělali. Je to
něco jiného, ale kluci
opravdu pracují.
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Ostravský záložník Robert Hrubý
v minulém prvoligovém utkání,
v němž Baník doma podlehl Mladé
Boleslavi 2:3. Po něm ligu přerušila
pandemie koronaviru. Zatím se neodehrála dvě kola.

ENERGE

OSTRAVA, KARVINÁ | Fotbalisté se
připravují samostatně. Bez legrácek
v šatně, bez snahy navzájem se na tréninku trumfovat.
„Zdraví je na prvním místě. Ten nynější čas můžeme využít i k tomu, že
jsme více s rodinou,“ řekl ostravský záložník Robert Hrubý, který se připravuje doma v Kostelci nad Černými lesy.
Spoluhráči mu pochopitelně chybějí.
„Samozřejmě, že se lépe trénuje, když
jsme pohromadě. Ale zvládneme to bez
sebe. Musíme, i když teď má běžet sezona, máme hrát zápasy, takže v tom to je
jiné. V tomto období jsme navyklí na
úplně jiný režim, ale nějak se s tím popereme. Nic jiného nám ani nezbývá. Jen
doufáme, že současná situace co nejdříve skončí,“ podotkl Hrubý.
Trenéři sledují fotbalisty na dálku pomocí sporttesterů, které měří a vyhodnocují sportovní aktivitu.
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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

