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Eva Decastelo
Na děti neumím
být příliš přísná,
i když by to občas
potřebovaly

26. 3. 2021

…str. 4 a 5

Pacienti řeší nemoci,
zbraně i vlasy kaplanky
Příští 5plus2 vychází
už ve čtvrtek 1. dubna
Milé čtenářky, milí čtenáři.
Velký pátek je státním svátkem, proto příští vydání týdeníku 5plus2 najdete ve stojanech a také v elektronické čtečce (www.5plus2.cz) již
ve čtvrtek 1. dubna. Vaše redakce

Sestra Františka, civilním jménem Jana Majerčíková, do nemocniční pastorační služby vstoupila po svých čtyřicátých
narozeninách.
FOTO | FNUSA

Naslouchají a pomáhají lidem v těžkých chvílích.
O služby nemocničních kaplanů je v době pandemie
a zákazu návštěv zájem, i na covidových odděleních.
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Útěchu, naslouchání, povzbuzení, ale také možnost ventilovat svoji bolest nabízejí pacientům nemocniční kaplani. Pacienti si s nimi mohou promluvit
o své nemoci, o tom, co je tíží, a třeba
si tím i trochu vynahradit osobní kontakt s blízkými, který teď v nemocnicích kvůli zákazu návštěv není možný.
„Naším pracovním nástrojem je rozhovor a jsme v nemocnici pro kohokoli,

pro nemocné, pro jejich příbuzné i pro
personál,“ vysvětluje Jana Majerčíková, známá jako sestra Františka, která
spolu s dalšími dvěma kaplany zajišťuje
tuto spirituální oblast potřeb nemocných ve Fakultní nemocnici u sv. Anny
v Brně.
Denně v nemocnici navštíví pět až dvacet pacientů, u některých tráví i více než
hodinu. Nejčastěji se na ni obracejí ti,
kteří v nemocnici setrvávají delší dobu
a chtějí mluvit převážně o své nemoci.

Pacienty navštěvuje bez ohledu na jejich vyznání. „Chodím za pacienty napříč generacemi, stavy, myšlenkovými
proudy. Volají mě třeba i nemocní, kteří
si chtějí popovídat o uprchlících nebo
zbraních, zajímá je, jestli mám vlasy,“
vyjmenovává Majerčíková s úsměvem.
Původně zdravotní sestra vstoupila
do pastorace v době, kdy služba nemocničních kaplanů začínala, a díky svým
zkušenostem ze zdravotnictví k ní byla
přijata. „Začátky byly náročné, personál nemocnice nevěděl, kdo jsme, co na
odděleních pohledáváme. Postupně se
ale mezi námi a zdravotníky vytvořila
důvěra a sami nás začali za pacienty volat,“ vzpomíná na začátky v roce 2005.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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Velké sčítání konikleců

Nový domov
Jihomoravský kraj chce v Kunštátě a Letovicích
vybudovat chráněné bydlení pro asi dvacet klientů
ústavu Paprsek pro mentálně postižené.
MAREK OSOUCH

Na Kamenném vrchu roste koniklec velkokvětý v takovém množství, že se jedná pravděpodobně o největší světovou lokalitu jeho výskytu. Počty se udávají
v řádech desetitisíců trsů. Přesné číslo se zatím nepodařilo spočítat, proto letos na jaře proběhne důležité sčítání, které má světový unikát potvrdit. Odborníci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity při něm budou využívat
počítačových analýz.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

KUNŠTÁT, LETOVICE | Téměř jako rodina spolu už přes rok žije osm někdejších klientů velkoopatovického zařízení
Paprsek pro mentálně postižené. Bydlí
ve dvou čtyřčlenných domácnostech
v Boskovicích, další čtveřice se pak přestěhovala do domu v Benešově. Podobné bydlení by teď mělo vyrůst rovněž
v Kunštátě a Letovicích.
„V Kunštátě by mělo jít spíš o domov
pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu, v Letovicích pak o chráněné bydlení,“ přiblížila ředitelka ústavu Paprsek Marie Wetterová. Dodala
však, že jsou teprve na začátku a rozbíhá se komunikace s občany a zastupiteli
daných měst.
Jihomoravský kraj, jenž ústav ve Velkých Opatovicích zřizuje, se tímto způsobem snaží klienty začlenit do většinové společnosti a místní komunity, což je
pro tyto lidi, kteří jsou schopni samostatně fungovat, prospěšné.

„Do Kunštátu by šlo osm až dvanáct
klientů. To se ještě upřesní podle výsledného projektu. Plánujeme totiž postavit
dva domky, kdy jeden z nich by mohl
být větší a byl by pro dvě čtyřčlenné domácnosti,“ uvedla krajská radní pro sociální oblast Jana Leitnerová (Piráti)
s tím, že by se do Kunštátu měli stěhovat lidé s kombinovaným postižením,
tedy jak mentálním, tak i zdravotním.
I proto se plánuje bydlení zcela bezbariérové.
V Kunštátě už na konci února na schůzi zastupitelů proběhla dvouhodinová
debata s místními občany o celém záměru. A komunikace dál pokračuje. „Někteří byli spíše zvídaví, zajímali se
o projekt a podporovali jej, z dalších
byla ale znát obecná nedůvěra vůči samosprávě. Zmiňovali třeba to, aby tam
kraj nechtěl ubytovnu pro migranty. Věřím, že se podaří tyto obavy vyvrátit,“
doplnila Leitnerová. Podle ní je důležité, aby s plánem místní souzněli, především nejbližší sousedé z ulice.

INZERCE

CHRÁNĚNÁ DÍLNA hledá zaměstnance pro pracoviště v Josefově (Olomučany) na tyto pozice:
OPERÁTOR DŘEVOVÝROBY, JEDNODUCHÉ KOMPLETAČNÍ PRÁCE, TRUHLÁŘ, FAKTURANTKA NA PC,
ŠITÍ, BALENÍ, ÚKLID, JEDNODUCHÁ OBSLUHA STROJŮ, VÝDEJ OBĚDŮ
Pozice jsou pro osoby se sníženou pracovní schopností – (INVALIDITA 1., 2. nebo 3. stupně)
Doprava z Blanska zajištěna,
Plánování směn dle potřeby
Přestávky během práce
Příjemný kolektiv mužů i žen
z Adamova a Křtin dostupné autobusem
Možnost ubytování
Stravování v místě pracoviště
Zkrácený/plný úvazek

Trend
Trend

Kontakt:
Ondřej Janů
776 519 934
janu@domestav.cz
Olomučany

Nordic internet
na doma
Stabilní, bez závazku,
bez datových limitů
www.nordictelecom.cz
Překvapivá volnost
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pro postižené
Na setkání nezaznamenala nějaký
strach z nových obyvatel, jak tomu bylo
před dvěma roky ve Svitávce, kde se situace vyhrotila. Mezi místními kolovaly lži, že se do chráněného bydlení budou stěhovat sexuální devianti a další
nebezpeční jedinci. Kraj z plánů v obci
posléze vycouval a našel nové místo
v nedalekých Boskovicích a Benešově.
Plán pro stavbu v Kunštátě zatím narušuje především pandemická situace
a přísná opatření, kdy je složité uspořádat besedy, případně návštěvy podobných zařízení. Už na začátku března
chtěli na hejtmanství vědět, jak se situace v Kunštátě vyvinula. Podle tamního
starosty Zdeňka Wettera (ČSSD) ale stále pokračují v jednáních. „Nedokážu
teď říci, jestli budeme o prodeji pozemků rozhodovat už na dubnové schůzi zastupitelů,“ sdělil starosta.
V Kunštátě by Jihomoravský kraj
chtěl odkoupit pozemky v ulici V Lávkách a následně na nich postavit menší
přízemní domky. „Letos bychom chtěli
pozemky koupit, zpracovat projekt, získat stavební povolení a podat žádost
o dotaci z Evropské unie,“ popsala harmonogram radní Leitnerová.

Pokud vše dobře půjde, příští rok na
jaře by se začalo stavět a noví obyvatelé
by se do domova přestěhovali v létě za
dva roky.
V Letovicích prozatím schůzka neproběhla. Zkušenosti s chráněným bydlením tady ale mají díky církevní diakonii. Podle Wetterové si už ve městě vytipovali objekt, který by mohl kraj přímo
odkoupit, upravit a nastěhovat do něj
klienty Paprsku. „Je to ale opravdu na
začátku, zatím i řešíme, kolik lidí by
tam mohlo v budoucnu bydlet. V současnosti uvažujeme o osmi,“ dodala ředitelka Paprsku.

V Kunštátě má chráněné bydlení
mít podobu přízemních domků.
FOTO | PAPRSEK

Pacienti řeší nemoci,
zbraně i vlasy kaplanky
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Od října dochází i na covidová oddělení. „Kdybych se ocitla v takové situaci
já, budu ráda, když za mnou někdo přijde a budu mu moct vypovědět, jak se to
stalo a co cítím,“ říká a dodává, že pokud má pacient možnost ventilovat
svou bolest, často sám dojde ke smíření.
Taková možnost je obzvlášť vítaná
v aktuální situaci, kdy kvůli pandemii
platí dlouhodobý zákaz návštěv.
„Většina pacientů na covidových odděleních vidí svůj stav nadějně, ale jsou
i pacienti, kteří vědí, že zemřou,“ přiznává sestra Františka. Aby mohla svoji pomoc nabídnout i těm, kteří si o ni sami
neřeknou, aktivně obchází oddělení
a rozhovor nemocným nabízí.
Kromě standardních covidových oddělení dochází i na anesteziologicko resuscitační kliniku k nejtěžším případům, tedy za lidmi na umělé plicní ventilaci a v umělém spánku. „Chodím se za
nimi modlit, mluvím na ně nahlas, ale
samozřejmě odezva od nich není žádná,“ dodává.
Práce nemocniční kaplanky podle ní

není pro každého. „Když člověk prožívá hodně věcí osobně, tak ho to převálcuje. Různé osudy lidí je možné vnímat
jenom z pohledu naděje a v mladším
věku jsem měla co dělat, abych měla tu
naději pro sebe, natož ji někomu přinášet,“ vypráví Majerčíková.

„

Většina
pacientů
na covidových
odděleních vidí svůj
stav nadějně, ale jsou
i pacienti, kteří vědí,
že zemřou.
Do nemocniční pastorační služby
vstoupila po svých čtyřicátých narozeninách. Hnacím motorem jsou pro ni pozitivní reakce pacientů, kteří se za ní
v mnoha případech vracejí i po vyléčení. „V nemocnici jsme k dispozici pro
kohokoli, nejen pro nemocné,“ uzavírá
sestra Františka.

INZERCE

WE ARE ITAB
Hledáte zaměstnání? Rádi byste pracovali pro perspektivního, stabilního a fér zaměstnavatele?!
Společnost ITAB Shop Concept CZ, a.s., celosvětový výrobce a dodavatel pokladních zón, regálových systémů, interiérů,
osvětlení a vstupních systémů hledá kolegy na následující pozice:

OBCHODNÍ REFERENT/KA

aktivní rozvoj obchodů u stávajících i nových zákazníků,
vedení kompletní administrativy zakázek,
zadávání objednávek do systému,
příprava cenových nabídek, vystavování faktur,
kontrola realizace zakázek, ...

REFERENT/KA NÁKUPU

nákup požadovaných komodit,
vyjednávání obchodních podmínek s dodavateli,
sledování skladu zásob,
hodnocení dodavatelů,
sledování a kontrola skladových zásob, ...

Bližší informace o pracovních pozicích Vám rádi poskytneme na telefonním čísle: 516 805 851 nebo na e-mailové adrese:
jana.paralova@itab.com.

ITAB Shop Concept CZ, a.s. / Chrudichromská 2364/19, Boskovice / itab.com
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Česká republika

Sport nenávidím, ale otužování
mě uchvátilo. Díky němu hubnu
Nepřehlédnete ji, i když měří sotva 160 centimetrů.
Eva Decastelo je totiž nejen moderátorkou, ale
v posledních letech i tváří úspěšných seriálů v čele
se Slunečnou, jejímž scenáristou je Evy manžel
René. „Slunečná uspěla, protože je to pohádka
s dobrým koncem. Obzvláště v současné době lidé
potřebují chvíli vypnout a zasnít se. Do scénářů mu
ale nekecám,“ ujišťuje matka dvou dětí a nyní také
nadšená propagátorka koupání v ledové vodě.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Dokud neměla uklizený pokojíček
a napsané úkoly, neexistovalo, aby si šla
hrát ven. Ačkoliv moderátorka a herečka
Eva Decastelo vzpomíná na přísnější výchovu svých rodičů s povděkem, že jí jasně vymezila mantinely, sama prý takto důsledná
není. „Na svoje děti neumím být příliš přísná, i když cítím, že by to občas potřebovaly,“ říká na adresu svým potomků, které má
s manželem Reném, jenž stojí za populárními
televizními seriály i knižními bestsellery.
Váš muž René je scenáristou populárního seriálu Slunečná, kde máte zároveň roli cukrářky. Řešíte někdy doma,
co se odehraje v dalších dílech?
Vůbec to neřešíme, protože moje připomínky jsou v naprosté většině blbé a já
sama to většinou tak nějak vycítím, už
když se to snažím vyslovit. Je důležité mít
sebereflexi a vědět, že do některých věcí
nemáte kecat. I přestože máte manžela scenáristu a pocit, že byste se k tomu měla vyjádřit.
Jste na svého muže pyšná?
Velmi. Jsem na něj opravdu velmi pyšná.
Já jsem na něj byla pyšná vždycky. Můj
muž vydal už asi devět knížek a téměř každá byla bestseller. Pod pseudonymem Božena Svárovská vydal několik dílů Deníků odbarvené blondýny, teď dva díly Slunečné nebo Dům – Velká bitva s Omany,
což je takový český Harry Potter. Renda
je nesmírně talentovaný.

Proč se pode vás Slunečná stala takovým fenoménem?
Protože přišla v dobrý čas. Lidé si potřebovali odpočinout a tohle je prostě pohádka,
pohádka s dobrým koncem. A lidé, obzvlášť dnes, potřebovali něco, u čeho by
mohli vypnout, zasnít se, zasmát, a kde je to
hezké a milé. Ale i jiné manželovy věci
byly úspěšné – psal scénáře pro Ordinaci
v růžové zahradě, pak Doktory z Počátků,
Ohnivý kuře, seriál Krejzovi a v současné době píše Modrý kód a Slunečnou.

lístek. Moje děti ani nevědí, že něco takového existuje. Když jsem byla
malá, měli jsme doma černobílou televizi a pouhé
dva programy. Což je
teď pro mnohé nepředstavitelné. A naprostou většinu času
jsem trávila venku.
Mamka mě vypustila ven a já jsem
se se smrákáním
vrátila domů.
Kdybych mé
děti dnes vy-

pustila ven, tak už je snad nikdy neuvidím, protože by se ztratily.
Kdo byl tenkrát vaše oblíbená hvězda?
Sandokan. Měla jsem ho i na
tričku. Kamir Bedy byl neuvěřitelný. Líbila se mi
i ústřední písnička toho seriálu a hrozně jsem chtěla
být lady Marianna, ta
dívka, co ji miloval.
Sen vidět ho na vlastní
oči se mi splnil někdy
ve 20 letech, protože
tady točil na Barrandově Opičího krále
a já tam dělala produkci. Potkala
jsem ho na chodbě a byl to parádní zážitek. A pořád to byl
fešák!

Jak jste se s manželem seznámili?
Nás asi před sedmnácti lety seznámil můj bývalý přítel Matěj Ruppert. To jsme nikdo netušili, že
o osm let později s Rendou budeme spolu. Bylo to tehdy
v cukrárně Dolce Vita, která
patřila Petrovi Hapkovi.
Opravdu mě vůbec nenapadlo, že bychom spolu mohli
být. Až později, když už jsem
nebyla s Matějem a René nebyl se svoji ženou, mě poprosil, zda bych mu nemoderovala křest knížky. A pak už
jsme si tak nějak zůstali.
Dnes spolu máte dvě krásné a talentované děti. Je jejich dětství v něčem jiné,
než bylo to vaše?
Moje dětství bylo rozhodně
méně technické, doma jsme neměli ani pevnou telefonní linku, takže
když jsem se potřebovala s někým
na něčem domluvit, musela jsem rovnou a napevno. A na rozdíl od mých
dětí umím ještě poslat korespondenční

Eva Decastelo

Narodila se 12. září 1978 v Litoměřicích. Vystudovala střední pedagogickou školu se zaměřením
na rodinné obory. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu, natáčení reklam. Později pak
fotila pro magazíny jako Penthouse, Hustler či Playboy.
■ S divadlem začala v roce 1997 v komedii Jana Krause Nahniličko, moderovala řadu televizních
i rozhlasových pořadů včetně reality show Big Brother. Věnovala se také produkci či fotoeditování.
■ Zahrála si v řadě seriálů, hlavně ve Slunečné, Ohnivým kuřeti či v Ulici.
■ Objevila se také v zahraničních produkcích, jako byl seriál Immortal s Lorenzo Lamasem.
■ Jejím manželem je od roku 2009 René Decastelo, s nímž má dvě děti — Michaela a Zuzanu.
■

FOTO | HERMINAPRESS
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S prací produkční či moderátorky nejrůznějších nejen společenských akcí má Eva Decastelo
mnohaleté zkušenosti. Na snímku z roku 2014 je na pódiu brněnských veletrhů spolu s herečkou Michaelou Maurerovou.
Od loňska se může Eva těšit
i z velkého diváckého úspěchu
seriálu Slunečná, v němž hraje
a za jehož vznikem zároveň stojí
jako scenárista její manžel René.
FOTO | ARCHIV MAFRA A HERMINAPRESS

Měla jste v té době ještě nějaké oblíbené seriály?
Králíky z klobouku a Bolka a Lolka.
Vzpomínám si, že jsem nenáviděla pohádku Potkali se u Kolína, protože jeden ten
medvěd byl strašně vyčůranej a pořád šikanoval toho druhého, menšího kamaráda. A mně ho bylo moc líto. Ten malej
vždycky říkal „Pane, ty vaše hry jsou nějaké vypečené!“ A taky že byly!
Jaká byla výchova vašich rodičů, v porovnání s vaší dnešní vychovou?
Byla o dost přísnější. Nikdo se se mnou nebavil, dokud nebyl kompletně uklizený pokojíček, nebyly udělané úkoly. Neexistovalo, že bych šla ven bez splnění svých povinností. Také jsem občas dostala zaracha
neboli domácí vězení, což už dnes děti téměř neznají. A jsem za to vděčná, protože
ta, jak říkávala moje babička, Kinderstube – teda správná výchova, je základ. Nejsem schopná být na své děti takhle přísná, ale občas cítím, že by to potřebovaly.
Necháváte si své názory pro sebe,
nebo vždycky říkáte to, co si myslíte?
Jsem spíš diplomat a myslím, že v dnešní
době je to tak v mé profesi lepší. Často se
stane, že člověk řekne něco, co vzbudí velké emoce, a je to třeba úplně zbytečné.
Takže jsem opatrná, a když dojde na nejhorší, raději mlčím. Neřeším věci, které
nemůžu nijak ovlivnit.
Na sociálních sítích jste ale hodně otevřená. Baví vás tenhle způsob prezentace, nebo vás spíš už dnes živí?
Popravdě sociální sítě mě občas i baví, ale
v téhle době, kdy není divadlo ani moderování, mě zčásti i živí. Beru to proto seriózněji než dřív, kdy to byla víc zábava. Dnes

už nemám takovou volnost, musím víc
plánovat, vědět přesně, co a jak. S klienty
všechno dopředu konzultuju, spolupráce
mám nastavené velmi precizně, nejsem
zrovna levná, a proto si všechno hlídám.
Nezveřejním nic bez předchozího odsouhlasení a zatím se mi nestalo, že by byl někdo nespokojený.
Kdo je v tomhle směru váš vzor?
Sleduju plzeňskou Andulu, Anetu Chovancovou nebo Nikol Štíbrovou, jsou moc
vtipné a baví mě. Sleduju všechny své kolegy z práce, jako třeba Terezku Brodskou
nebo Lucku Polišenskou. A samozřejmě
hvězdy jako Beyoncé nebo módní domy
Dior či Chanel. Prostě se na to ráda dívám.
Na sociálních sítích trávím tak tři hodiny
denně. Máme to doma zavedené s dětmi
tak, že se jim počítá čas strávený na internetu. Stejně tak si to hlídám i já.
Poslední dobou ale utíkáte i do studené Vltavy…
Ano, našla jsem si novou sportovní vášeň – otužování. O mně všichni vědí, že
sport obecně nenávidím, nicméně tohle je
určitá forma neinvazivního sportu, který
mě uchvátil. Trvá to už od září a vypadá
to, že u toho zůstanu. Cítím se dobře, hubnu a mizí mi celulitida.
Co vám kromě otužování dal a co kromě celulitidy vzal ten poslední rok
ovlivněný pandemií?
To je jednoduché – vzal mi práci a dal mi
volný čas a mateřskou dovolenou, kterou
jsem vlastně nikdy neměla. Týden před
porodem jsem moderovala, týden po porodu jsem opět moderovala. Takže jsem si ji
dopřála teď. A je to super, protože si svou
skvělou rodinu užívám.

PŘÍSPĚVEK 2 000 KČ
NA DENTÁLNÍ HYGIENU
Jen u nás ho získáte pro každého člena rodiny
Změňte zdravotní pojišťovnu do konce března

WWW.CHCIDOOZP.CZ
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Úspěchy i vnitřní běsy. Život sestry
Lídy Baarové ukončila sebevražda
Přestože si herečka Zorka Janů narozdíl od své sestry Lídy
Baarové nezavdala s nacisty, po válce ji kolegové vyhnali
z divadla. Pro křehkou duši 24leté dívky to byla poslední
kapka, po níž se před 75 roky rozhodla odejít ze světa.
ZÁBLESK
HISTORIE
MARTIN BRABEC
ČR | Byla krásná a talentovaná. Ale také
přecitlivělá a často nešťastná. Mladší sestra
slavné herečky Lídy Baarové Zorka Janů
od dětství snila o divadelní a filmové dráze.
Předpoklady k tomu měla a také si svou touhu plnit začala, ovšem když se rodina i ona
sama dostala do soukolí poválečného vyšetřování nakonec neprokázané kolaborace
sestry Lídy s okupanty, její křehká duše
tlak nevydržela. Před 75 lety, koncem března 1946, spáchala ve 24 letech sebevraždu.
Zorka Janů, vlastním jménem Zora Babková, se narodila 9. července 1921 ve Štěchovicích. Vystudovala gymnázium a Pražskou konzervatoř, přičemž sledovala, jak
se z její o sedm let starší sestry Lídy postupně stává filmová hvězda první kategorie.
„Zorka byla o něco vyšší než Lída a řekl
bych, že měla ještě o něco krásnější nohy
než Lída. I ona byla neobyčejně krásná.
Ale dost nešťastná. Měla velmi citlivou, až
přecitlivělou povahu, což jí hodně komplikovalo život, nejenom herecký, ale hlavně
osobní. I proto, jak si myslím, tak tragicky
skončila,“ vzpomínal v knize Stanislava
Motla Mraky nad Barrandovem herec Svatopluk
Beneš.
Ne náhodou,
sám říkal, že
Zorka byla
jeho studentskou láskou. Ve fil-

mu Zorka Janů debutovala už coby 12letá
dívenka v komedii Madla z cihelny, kde
hlavní roli ztvárnila její sestra Lída. V letech 1937 až 1941 přidala další více než desítku snímků, včetně slavných filmů jako
Pacientka dr. Hegla, Cech panen kutnohorských či Minulost Jany Kosinové. Působila
také na divadelních prknech. Měla zkrátka
našlápnuto k úspěšné kariéře. Vnitřně se
ale trápila. Byla nespokojena sama se sebou, držela drastické diety. Kvůli depresím
byla i hospitalizovaná v sanatoriu. Její křehké psychice nepomohl ani vztah se ženatým spisovatelem Františkem Kožíkem.
Ten později vzpomínal: „Zorka si mi stěžovala na trvalé bolesti hlavy, na otoky obličeje, na nedůvěru, zda dost umí.“
Chtěla být stejně úspěšná jako sestra
Lída, ale nebyla ani zdaleka tak průbojná.
„Jsem tak divně nemocná. Miluji nade
všechno klid a vyrovnanost, jenže nedokážu žít bez toho vzrušeného zákulisí, i když
mě to stravuje. Ale má-li mě něco zahubit,
ať je to divadlo,“ svěřovala se Zorka svému deníku, z něhož citoval Adam Georgiev v knize Deník sestry Lídy Baarové.

„Nepatříš mezi české herce!“
Ačkoliv toužila dál budovat kariéru, s nacisty se zaplést nikdy nehodlala, naopak je přímo nenáviděla. Od snímku Z českých
mlýnů z roku 1941 se do konce války pak na
plátně objevila už jen jednou, a to ve filmu
Kluci na řece (1944). Své sestře Lídě velmi zazlívala její předválečný vztah s říšským ministrem propagandy Josephem Goebbelsem, nejednou se kvůli
tomu s ní pohádala. Když pak po vál-

Zorka Janů
v roli Jiřiny
ve filmu Čekanky
z roku 1940.
FOTO | WIKIPEDIA.ORG

ce začalo věznění a vyšetřování Lídy Baarové (stejně jako dalších hereckých hvězd jako
Nataši Gollové či Adiny Mandlové, více
vboxu) kvůli nakonec neprokázané kolaboraci, svět se začal Zorce Janů definitivně hroutit.
Matka zemřela po infarktu, který ji postihl během výslechu; a sama dostala zákaz
hrát v divadle. Podle zprostředkovaných
svědectví měl Zorce zabránit ke vstupu do
Komorního divadla herec Václav Vydra
mladší údajně se slovy, že „sestra Lídy Baarové mezi české herce nepatří“. Zorka se
rozplakala a odešla domů. „Bez divadla nechci žít,“ svěřila svému nedávno ovdovělému otci. Od té doby už byla jakoby duchem
nepřítomná, přestala se zajímat o svět kolem sebe. 24. března 1946 (některé prameny uvádí datum 27. března, který je uveden

na parte i v některém dobovém tisku) vyskočila z patra rodinné vily, kde i s otcem žila.
Po dopadu na schody ještě chvíli žila, ale zemřela po převozu do nemocnice.
Těžko odhadovat, jak by se život Zorky
Janů vyvíjel, kdyby ji soukolí honu na kolaboranty, ať už na ty skutečné, nebo jen domnělé, nevzalo možnost hrát. Nepochybně
však šlo o poslední kamínek do tragické mozaiky jejího života. „Co na tom, že se nikdy
za okupace ani v nejmenším neprovinila?
Co na tom, že měla spíše blízko k levicovým umělcům, stačilo jen to, že byla
sestrou Lídy Baarové. Později jsem si uvědomil, že tenkrát Zorce vzali úplně všechno, co měla, jako by jí doslova vyrvali duši
z těla…“ zamyslel se v knize Mraky nad
Barrandovem Svatopluk Beneš.

Lída Baarová
Jedna z nejúspěšnějších českých hereček 30. a 40. let se prosadila i v zahraničí. V předválečných letech se však zapletla s ženatým říšským
ministrem propagandy Josephem Goebbelsem, kvůli čemuž poté měla od roku 1941 stopku u německého filmu, posléze i u toho českého, proto
natáčela v Itálii. S cejchem kolaborantky po válce strávila více než rok a půl ve vazbě. Propuštěna byla na konci roku 1946, protože jí nebylo
prokázáno udavačství ani spolupráce s gestapem. Posléze z Československa odešla a pokračovala v herecké kariéře.

Adina Mandlová
Jako sexsymbol 30. let po válce doplatila na četné kontakty s nacistickými představiteli protektorátu.
Dokonce čelila fámě, že byla milenkou K. H. Franka. Zatčena byla krátce po osvobození v Berouně,
davem lidí byla v těch chvílích málem lynčována. Několik měsíců strávila ve vazbě na Pankráci, byla jí
vyměřena pokuta 100 tisíc korun a odnětí svobody, ovšem na tu dobu, kterou si už odseděla. V roce 1948 odešla do Británie.

Nataša Gollová
Po válce doplatila na svůj někdejší vztah s Wilhelmem Söhnelem, faktickým vládcem nad protektorátní
kinematografií. Před soudem se sice dokázala obhájit, ovšem bylo jí zakázáno hrát na pražských
scénách a do světa filmu se vracela jen pozvolna. Také proti Söhnelovi bylo stíhání nakonec zastaveno.

ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1 %

ROČNÍ
ÚROK

Zastavovaný areál zámku Račice v rámci dluhopisového programu e-Finance CZ v celkové hodnotě uveřejněné na adrese www.e-ﬁnance.eu/zajistene-dluhopisy.

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 4,1 % po celou dobu investice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

Dvouleté dluhopisy

Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129.
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

Uvažujete o prodeji nebo
pronájmu Vaší nemovitosti?
Oslovte nás a získejte svého osobního makléře. Realitní činnosti se věnujeme přes 20 let.
Zabýváme se prodejem, pronájmem a výkupem nemovitostí.

Tomáš Šmídek, certiﬁkovaný realitní makléř

+420 725 777 142,

smidek@e-ﬁnance.eu

Objednávejte na:

 515 555 565

www.eﬁshop.cz, jidlo@eﬁshop.cz

HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ

ROZVOZ ZDARMA 7 DNÍ V TÝDNU V BRNĚ A OKOLÍ DO 25 KM
Vakuované hotové jídlo až domů s trvanlivostí 7 dní nebo zavařené jídlo s trvanlivostí 3 měsíce si můžete objednat od
kuchařů restaurací a hotelů skupiny e-Finance, a.s.
MÁME 3 VÝDEJNÍ MÍSTA V BRNĚ
K OSOBNÍMU ODBĚRU:
•

eFi Hotel, Bratislavská 52, Brno

•

EFI Pivovar, nám. 28. října 23

•

Restaurant TEFITI, Zelný trh 4

VELIKONOČNÍ MENU OD 1. 4. 2021:
Krém z medvědího
86 Kč / 2 porce
česneku s bylinkovými krutony
Pečená jehněčí kýta
208 Kč/2 porce
na česneku a bylinkách,
špenát s medvědím česnekem
Pečené jarní kuřátko
198 Kč / 2 porce
plněné velikonoční nádivkou
Křepelka nadívaná telecí 198 Kč / 2 porce
fáší, vlašské ořechy, medvědí česnek
Velikonoční mazanec
78 Kč / 500 g
Pesto z medvědího česneku 98 Kč / 200 g

ŘEMESLNÉ PIVO
Z EFI PIVOVARU

Prodej řemeslných piv v balení sklo, PET
a KEG s možností zapůjčení výčepu
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Musel vařit v chemičce jedy, pak
Jindřich Hlaváček
pracoval v 60. letech ve
Spolaně. Netušil, že se
podílí na výrobě látky
Agent Orange, použité
ve válce ve Vietnamu.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Jedna z nejstrašnějších zbraní války ve Vietnamu byla chemikálie známá
jako Agent Orange. Jed, rozprašovaný
nad vietnamské lesy z amerických letadel, měl ničit porost skrývající bojovníky Vietkongu i pole poskytující komunistickým partyzánům obživu.
Bojová látka ale obsahovala dioxiny,
jednu z nejjedovatějších chemických
sloučenin, kterou lidstvo kdy vyrobilo.
Otrávily se miliony zvířat i lidí, desítky
tisíc zemřely, u dalších se po čase objevila rakovina, neplodnost, chronická poškození organismu. Protože dioxiny poškozují přímo genetickou výbavu člověka a zůstávají v těle, dodnes se v zasažených oblastech rodí postižené děti, ročně kolem šesti tisíc.
Američané rozprášili nad Vietnam desítky milionů litrů, smrtící koktejl míchali na základnách v jižním Vietnamu
ze dvou chemických látek.
Jedna ze složek se v 60. letech vyráběla i v Československu nedaleko Mělníka – ve Spolaně Neratovice. Jenže otrava, které podlehly desítky tisíc Vietnamců, se brzy projevila i na českých dělnících. Osmdesát jich onemocnělo, několik zemřelo. Výroba nebezpečné látky
byla okamžitě ukončena, provoz zakonzervován do betonového sarkofágu.
Když týdeník 5plus2 loni tuto tragickou kapitolu české chemičky připomněl, ozval se redakci z bývalých zaměstnanců Spolany Jindřich Hlaváček.
Otrávil se mezi prvními, měl jeden z nejvážnějších průběhů a lékaři, kteří tehdy
dioxiny a jejich účinek ještě zcela nezna-

li, mu tehdy řekli, že možná zemře.
Manželé Hlaváčkovi tvoří milý pár
z pražských Vysočan, dnes jsou již v důchodu. Sedáme si ke stolu a Jindřichu
Hlaváčkovi se strašně třesou ruce.
„Z otravy mám poškozené nervy,
sotva se můžu napít ze sklenice,“ říká
muž narozený v roce 1944. A začíná vyprávět. Spolana si ho vychovávala už
coby studenta, prošel mnoha tamními
obory a provozy – solanka, kyselina sírová, střiž, klihárna.

Prodej Američanům přes
holandského překupníka
V polovině 60. let nastoupil do výroby.
„Měli vynikající moderní prostředí, čisto, provoz jako víno. K tomu základní
plat 2800, což bylo tenkrát hezké,“ popisuje nástupní podmínky, na které chemička lákala.
Jeho pozice se nazývala „provozní
chemik“ a postupně se dostal i do haly,
kde se míchala látka označovaná jako
„butyl ester kyselina 2,4,5-trichlorfenoxyoctová“, tedy jedna ze dvou součástí
nechvalně známé chemické zbraně
Agent Orange. „Vůbec jsme nevěděli,
že něco takového vyrábíme, bylo nám
řečeno, že mícháme postřiky do zemědělství,“ vzpomíná Hlaváček.

„

Vůbec jsme
nevěděli, že
něco takového
vyrábíme, bylo nám
řečeno, že mícháme
postřiky do zemědělství.
Jenže barely s nebezpečnou látkou
prodával při honbě za valutami státní
podnik zahraničního obchodu jistému
nizozemskému překupníkovi, který,
aniž by to chemička prý věděla, vše
předprodával americké armádě.
Nic z toho však tehdy 23letý Jindřich
netušil a „vařil“ jedovatou směs v obrovských kotlích, velkých prý asi jako mají
v pivovarech. Z kotlů ale odcházely vý-

Manželé Hlaváčkovi. Jindřich by rád potkal kolegy s podobnými zkušenostmi ze Spolany. Pokud by se mu chtěl kdokoliv ozvat, týdeník 5plus2 může
zprostředkovat kontakt. Pište na josef.hora@mafra.cz.
FOTO | JOSEF HORA
pary plné dioxinů. „Pracovali jsme na
směny, vedoucí měl na starosti zahuštění směsi. Přitom dostal největší dávku
výparů,“ vzpomíná Hlaváček s tím, že i
on několikrát funkci vedoucího směny
zastával.

Možná zemřete, říkali lékaři
Brzy se začala projevovat otrava. Prvním varováním, že něco není v pořádku,
byla neobvyklá únava některých zaměstnanců, jimž se k tomu objevilo na kůži
tzv. chlorakné, známé například z otravy šéfa ukrajinské opozice Viktora Juščenka v roce 2004.

„Nebylo to během týdne, ale za nějakou dobu se mi začaly dělat po těle
malé vřídky,“ vypráví dnes 76letý muž.
Šel k závodnímu lékaři, který ho uklidňoval, že to jsou jen nějaké „puntíky“.
Jenže z „puntíků“ byly brzy velké boule, které praskaly a vytékala z nich páchnoucí tekutina. Stav se zhoršoval. „Poslali mě do nemocnice. Tam si mě nechali, na kožním oddělení jsem zůstal
asi rok. Měl jsem tak centimetr zdravé
kůže, jinak všude boláky, nejhorší za
ušima,“ popisuje.
Lékaři po biopsii diagnostikovali
akutní otravu jater, orgán se zvětšil
o čtyři centimetry. Pacient musel držet
Sudy s jedovatou
chemikálií Agent
Orange. Americká
armáda je skladovala na základnách
při válce ve Vietnamu. Chemický roztok rozprašovala
při akci s kódovým
označením Ranch
Hand. Následky nesou potomci zasažených lidí i dnes.
FOTO | ARCHIV MAFRA
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mu nedávali šanci přežít
přísnou dietu. „K obědu i večeři stále na
talíři žervé, dva plátky veky a kousíček
másla,“ vypráví Hlaváček.
Svět tehdy účinek dioxinů téměř neznal. „Vyzkoušeli na mně asi 70 mastí,
po jedné jsem třeba úplně zčernal. Když
za mnou přišla máma, tak mě nepoznala,“ vzpomíná.
Boláky nezmizely ani po 12 měsících
a lékaři mladíka propustili. „Poslali mě
domů s tím, že mi nedávají šanci na vyléčení a možná ani na život,“ říká. S nepříznivou diagnózou odešel do bytu k rodičům na pražské Vinohrady. „Vypadal
jsem strašně. Celý další rok jsem chodil
ven až po setmění,“ vzpomíná.

Pomohl roztok síry a lihu
S pomocí času, lékařů, mládí a sportu se
postupně z nejhorších příznaků dostal.
Pomohla mu jedna drsná terapie.
„Známá lékárnice mi poradila takový
recept – smíchat 5 litrů lihu se sírou, pořádně promíchat, pak zalézt do co nejvíc horké vany, co snesu a následně se
směsí natřít. Lítal jsem po bytě, tak
strašně to pálilo, hrozná bolest. Ale pomohlo to a boláky se začaly hojit. K
tomu mi maminka vařila a nutila dodržovat dietu, i kvůli ní jsem se vyléčil,“
vzpomíná muž, jehož dieta provází celý
život. Roky chodil na kontroly, kde si
vždy týden dva poležel.
V lékařské zprávě tehdejší Kliniky nemocí z povolání Ústavu národního zdraví (ÚNZ) z roku 1969, kterou má
5plus2 k dispozici, je v závěru napsáno:
„Chronická otrava pentachlorfenolem a
tetrachloridbenzodioxinem.“
Přišel čas promluvit si s vedením Spolany. „S šestnácti kolegy jsme každý dostal odškodnění 14 tisíc korun. Původně
jsem ty peníze odmítl, čekali jsme víc.
Jenže odborový právník řekl, ať to
vezmeme. Následně nám dala Spolana
skrz dalšího právníka ultimátum – kdo
do konce roku nepodepíše, nedostane

Soudy trvají dodnes
Americká armáda použila směs
ničivých herbicidů známou jako
Agent Orange během války ve
Vietnamu (1962 až 1971). Letos
v únoru začal soud na pařížském
předměstí Évry projednávat
žalobu proti 14 společnostem,
které v 60. a 70. letech chemické
látky Američanům dodávaly. Žalují
je právě Vietnamci, ovšem
chemické firmy jako Monsanto,
Dow Chemical či Uniroyal tvrdí, že
nemohou za to, jakým způsobem
americká armáda naložila s jejich
výrobky. Spolana mezi žalovanými
nebyla. S asanací otráveného
území dnes pomáhají například
Američané nebo Češi.

nic. Tak jsem podepsal,“ dodává.
Začalo vyšetřování. Spolana tehdy
vůbec netušila, že při výrobě jsou vedlejším produktem jedovaté dioxiny.
Až lidem z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice se podařilo zjistit, že podobné potíže se vyskytly
také u firmy Behring&Son v německém
Ingelheimu, kde byl provoz okamžitě
INZERCE

uzavřen. Na to byly ihned uzavřeny i zasažené budovy ve Spolaně, v šatnách dokonce zůstaly osobní věci zaměstnanců,
na stolech jejich svačiny. Část provozu
byla zakonzervována do betonového
sarkofágu, nikdo tehdy nevěděl, jak dioxiny odstranit. Tak se koncem 60. let
zrodil „malý český Černobyl“, který byl
za miliardy zlikvidován až v roce 2008.

Americká
letadla
ve Vietnamu
rozprašují roztok
Agent Orange.

MASO V KUCHYNI
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Velikonoční masové dobroty
Svátky jara jsou spjaté
nejen se sladkým
beránkem či s vajíčky
na bezpočet způsobů,
ale také s recepty
pro pravé „masožrouty“.
5plus2
■ V KUCHYNI

Vepřová panenka s pestem

Velikonoční nádivka

Pro 4 osoby potřebujeme: 1 velkou vepřovou panenku, sůl, pepř, 4 lžíce špenátového pesta,
6 plátků slaniny. Špenátové pesto: 200 g špenátových listů, 50 g piniových oříšků, 2 lžíce
citronové šťávy, 80 ml olivového oleje, sůl, 4 lžíce parmazánu.

Potřebujeme: 150 g vepřového plecka,
150 g uzeného bůčku, 150 g telecího masa,
pepř, nové koření, bobkový list, tymián
a rozmarýn, 6 rohlíků, muškátový oříšek,
3 vejce, strouhanka, čerstvé bylinky (pažitka,
libeček, kopřivy), česnek, máslo.

Postup: Vepřovou panenku omyjeme, osušíme, lehce osolíme a opepříme. Maso natřeme
rovnoměrně špenátovým pestem. Na dvojitý alobal rozložíme plátky slaniny, položíme na něj
maso a slaninu kolem panenky pevně obtočíme. Panenku zabalenou do alobalu dáme péct
do vyhřáté trouby. Po 20 minutách pečení balíček rozevřeme, zvýšíme teplotu a panenku asi
5 až 7 minut pečeme odkrytou. Před porcováním ji necháme odpočinout, aby nevytekla
všechna šťáva.
Zdroj: 2x iDNES.cz, foto: Foodstory.cz

Jehněčí s hořčičnou omáčkou a bylinkovými nočky
Potřebujeme: 300 g vařených brambor, 50 g solamylu, 10 g másla, sůl, čerstvé bylinky podle chuti (tymián,
rozmarýn, petržel, mladé kopřivy), 4 steaky z jehněčího hřbetu, tymián, šalvěj, česnek, olivový olej, máslo, sůl
a pepř, kysanou smetanu, dijonskou hořčici.
Postup: Nejdříve si připravíme nočky. Uvaříme brambory a ještě horké je propasírujeme. V míse je smícháme
s máslem, solamylem, nasekanými bylinkami a dochutíme solí. Vzniklé těsto rozválíme a nakrájíme z nich nočky.
Vaříme v pomalu se táhnoucí vodě 4 až 6 minut. Před podáváním opečeme. Jehněčí maso omyjeme, osušíme,
osolíme a opepříme z obou stran a vložíme do pánve s rozpáleným olejem. Přidáme česnek, tymián, šalvěj
a na závěr máslo. Opečeme z každé strany tak, aby uvnitř maso zůstalo růžové. Vyndáme z pánve a necháme
maso odpočinout. Do výpeku přidáme zakysanou smetanu a lžičku hořčice. Mícháme, dokud nám nevznikne
požadovaná omáčka. Servírujeme tak, že nakrájíme maso podélně na plátky, přidáme nočky a hořčičnou omáčku.
INZERCE

Postup: V osolené vodě si uvaříme maso.
Do hrnce přidáme také celý pepř, nové
koření, bobkový list, snítek tymiánu
a rozmarýnu. Po uvaření necháme maso
vychladnout a nakrájíme ho na kousky.
Rohlíky nakrájíme na kostičky a zalijeme částí
vývaru. Po chvíli je vyždímáme, promícháme
s masem, osolíme, opepříme, ochutíme
muškátovým oříškem a přidáme nasekané
bylinky. Vše promícháme. Oddělíme žloutky
od bílků. Žloutky vmícháme do směsi.
Z bílků ušleháme tuhý sníh, který také lehce
vmícháme. Připravíme se pekáč vymazaný
máslem a vysypaný strouhankou, do kterého
vložíme připravenou nádivku. Pečeme
ve vyhřáté troubě na 180 °C zhruba hodinu.
Recept: Jiří Konhefr

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Jaro v rytmu
KRÁSY A POHODY
Chladivá úleva
pro unavené oči
Únava, stres a hodiny strávené za monitorem počítače jsou nejčastější příčiny
způsobující únavu očí. Kůže pod očima
se stává citlivou, začíná natékat
a pozvolna se vytváří nevzhledně
zbarvené kruhy.

B

ojujte s kruhy pod očima s pomocníkem z lékárny. Vyzkoušejte OCUTEIN® SENSIGEL –
hydratační oční gel s okamžitým
osvěžujícím a zpevňujícím účinkem
pro pokožku v oblasti očí. V jeho
j
složení naleznete kombinaci
kyseliny hyaluronové a elastinu, která pokožku regeneruje,
hydratuje a rovněž zabraňuje
vzniku mimických vrásek. Složení přípravku je cíleně doplněno o přírodní kofein stimulujícíí
výživu pokožky a světlík lékařský. Ten nejenže zasaženou oblast čistí a zklidňuje, ale také má
blahodárný vliv na odstraněníí
kruhů a otoků v oblasti očí.
Díky chladivému roll-on
GEL
aplikátoru poskytuje OCUTEIN® SENSIG
SENSIGEL
pokožce okamžitou úlevu.

Aktivně a šetrně
odstraňuje UŠNÍ MAZ!
Snižuje riziko zánětu ucha

Čišt
Čištění uší je důležitou součástí každodenní hygieny.
Na jejich čištění se většinou využívají vatové tyčinky. Ty
vša
ša často zatlačují ušní maz hlouběji do zvukovodu, což
však
m
může způsobit nepříjemný zánět. Představujeme vám proto
úč
účinnou a bezpečnou revoluci v čištění uší!

P

ro pravidelnou ušní hygienu doporučujeme vyzkoušet
AurisClean z prémiové řady Da Vinci Academia, který účinně odstraňuje nadměrný ušní maz. Tím preventivně zamezuje tvorbě ušní mazové zátky, čímž snižuje riziko zánětu ucha.
AurisClean funguje na revolučním principu aktivního kyslíku.
Díky němu dochází k odloučení ušního mazu od kůže zevního
zvukovodu. Unikátní složení a pohodlná forma aplikace tohoto
zdravotnického prostředku garantuje bezpečné užívání jak u dospělých, tak i dětí. K dostání v lékárnách ve formě spreje či kapek.

NĚ
ÚČINNĚ A BEZPEČ EM
ÍK
SL
KY
ÍM
VN
S AKTI

Pro život v pohodě

Už žádné trápení, starosti ani vnitřní neklid! Nastal čas přemoci psychickou
nepohodu i občasné poruchy nálady, naladit se do pozitivna a opět se naplno radovat ze života! Poznejte recept, jak povznést svou náladu do plusu
s jedinečným přípravkem z lékárny.

O

bjevte přímou a bezpečnou cestu k plnohodnotnému životu. Vyzkoušejte
tradicí ověřený, originální přípravek L-Tryptofan. Tento unikátní doplněk
stravy obsahuje čistý a kvalitní L-tryptofan, jenž je přirozeným zdrojem
hormonu štěstí (serotoninu). Díky jeho syntéze posouvá úroveň nálady do pozitivní roviny. L-Tryptofan vám proto pomůže navrátit duševní klid a ztracenou
pohodu. Při jeho užívání se zároveň nebudete muset obávat nežádoucích účinků,
jako je omezení bdělosti či návykovost.

Žádejte originál.

Nedejte striím šanci!

Těhotenství je pro pokožku velmi náročné období. Kůže se napíná a zvětšuje tak, že může
dojít k popraskání její svrchní části a vzniku strií. Důležitá je především prevence!

J

ako zaručený pomocník zaměřený na problematiku strií se maminkám výborně osvědčil tělový krém Elasti-Q® Exclusive. Je určen hlavně pro těhotné a kojící ženy, ale doporučuje se používat i po porodu, kdy napomáhá odstranit strie již vzniklé. Přípravek obsahuje kombinaci elastinu, D-panthenolu, kyseliny hyaluronové a vitaminu E, která kůži nejen
chrání, ale napomáhá také její hydrataci a pružnosti. Elasti-Q® Exclusive krém je obohacen také
o účinné látky pupečník a kozinec. Pupečník regeneruje, zklidňuje a vyhlazuje kůži, kozinec zase zvyšuje pevnost pokožky. K dostání v lékárnách.
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Česká republika

Sčítání v otázkách a odpovědích
5plus2
■ RÁDCE

S první minutou soboty
27. března startuje v Česku
Sčítání 2021. Je povinné,
ale můžete si vybrat, jestli
jej zvládnete po internetu,
nebo dáte přednost
papírovému formuláři.

ČR | Čtvrthodina a hotovo. Tak málo času
podle statistiků zabere elektronické vyplnění letošního celonárodního Sčítání
2021, na které máte od soboty dva týdny.
Na webu www.scitani.cz či v rámci aplikace Sčítání21 budou e-formuláře k vyplnění do 9. dubna. Kdo to nezvládne online,

ten musí spoléhat na „papír“. Týdeník
5plus2 připravil odpovědi na několik základních otázek, které vás v souvislosti se
sčítáním jistě napadnou.
Když nevyplním formulář online, kdo
a kdy mě bude kontaktovat, abych to
udělal na „papíru“?
Pokud jste se nesečetli online, musíte od
17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od

INZERCE

sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš
příchod před vaším domem. K zastižení
člověka má komisař dva pokusy. Vyzvednout formulář a obálku si můžete také
sami na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty
a krajských správách Českého statistického úřadu. Vyplněný formulář v obálce
odevzdáte nejpozději do 11. 5. na poště
nebo ho vhodíte do poštovní schránky.
Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.
Jak ovlivňuje odpovědi skutečnost,
že bydlím jinde, než mám hlášený trvalý pobyt? Za který byt odpovídám?
Odpovídá se za místo, kde opravdu člověk bydlí, kde se nejvíc zdržuje, kde se
prostě nejvíc cítí „být doma“.

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 37 %

Co když na některé otázky neznám
odpověď nebo odpovědět nechci?
Podle zákona má s výjimkou dobrovolných otázek občan povinnost vyplnit
formulář úplně a pravdivě. Otázky týkající se národnosti a náboženské víry
jsou dobrovolné.

SELVO 3500

58 290 Kč

36 990 Kč
Dojezd 48 km
Rychlost 25 km/h
Může za mne vyplnit online formulář
někdo jiný z rodiny?
Senioři nebo všichni ti, kteří nemají
k IT technologiím pozitivní vztah, mohou požádat kohokoliv, například souseda nebo členy rodiny, aby formulář
na internetu vyplnili za ně. Kdo požádá
třeba děti nebo vnoučata, musí jim poskytnout své nacionále – tedy jméno, datum narození, číslo občanského průkazu a další povinné informace.

0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
2 nezávislé brzdy
Výkon 500 W (1000 W)
Nový výrobek
10x delší životnost baterie
e
za příplatek
Brno - Černovice

Přerov

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

KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14,
tel.:581 737 028 - 029

Boskovice

Zahradní technika M. Dlouhý,
Smetanova 53,
tel.: 722 744 267

TLAMKA s.r.o., Chrudichromská 1b,
tel.: 516 456 297, 777 064 225

Konice

Další nejbližší prodejny: Zlín

2x, Olomouc 2x,
Třebíč, Znojmo a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

K čemu jsou data získaná ze sčítání potřeba?
Tuzemské sčítání slaví letos 100 let, ale
vůbec poprvé v historii je primárně připravováno online. Pomůže v mnoha
aspektech a v organizaci života v Česku. Města například zjistí, kolik je potřeba školek, kde je třeba stavět nové byty
nebo které dopravní linky jsou přeplněné. Sčítání pomáhá ale také v boji s covidem-19, ukáže totiž na regiony s největším počtem seniorů. Statistici vzkazují:
Sečtěte se a pomozte získat cenné informace pro další rozvoj naší země. Výsledky sčítání totiž pomáhají všem.
Kam se obrátit s dotazy?
Informace najdete na webu scitani.cz
nebo volejte na číslo 253 253 683 nebo
274 056 789 či 840 30 40 50.
(jos)

MF

Náš kraj – jižní Morava
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PENNY JE VŽDY DOBRÝM SOUSEDEM

U

ž takřka čtvrtstoletí, přesně od roku 1997,
nakupují Češi a Moravané v obchodech PENNY. Za tu dobu se stalo součástí života
a blízkým sousedem statisíců lidí po celé zemi,
a také sítí s nejvyšším počtem prodejen u nás.
V letošním roce plánuje otevřít 400. obchod s červenožlutým logem.

Každoročně PENNY otevírá 8 až 10 nových prodejen
a další desítky modernizuje. Z nejnovějších prodejen
nabízejících 7 dní v týdnu kompletní sortiment s důrazem na české a lokální produkty se v posledních měsících mohou těšit obyvatelé Ivanovic na Hané, Jilemnice, Dobrovic, Chocně nebo Dobré u Frýdku-Místku.
„Nové lokality vybíráme s důrazem na to, abychom byli
dostupní všem po celé zemi. Aby nás jednoduše řečeno
měli za humny. Klademe důraz na menší města a obce,
protože naším cílem je být součástí dané komunity. Být
zkrátka dobrým sousedem,“ říká Tomáš Kubík, manažer komunikace PENNY. Právě proto PENNY vždy
úzce spolupracuje s vedením města nebo obce a svoji
prodejnu navrhuje tak, aby byla součástí daného místa a dotvářela jeho atmosféru. „Naším cílem je zlepšit
nejen zásobování a nákupní možnosti obyvatel, ale respektujeme dané prostředí a potřeby obyvatel. Snažíme se lidem přinést i něco navíc. V Jilemnici jsme se
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Vizualizace možné podoby prodejny PENNY
podíleli na vybudování kruhového objezdu na hlavním
tahu do města, v Boru u Tachova zase na vybudování
odpočinkového parku, v Týnci to bylo dětské dopravní hřiště, a podobně.“ Jednou z hodnot, které PENNY
vyznává, je sousedskost a blízkost, proto mu záleží
na příjemném prostředí nejen v prodejnách samotných, ale i v jejich okolí, na což myslí už při přípravě
nových projektů. Nejnověji také podpořilo projekt Sázíme budoucnost, který má za cíl vysázet 10 miliónů
stromů v celé České republice.
Příchod PENNY do obce pak mimo jiné znamená, že
platí do obecního rozpočtu daně z nemovitosti, vytváří
pro místní pracovní místa, a to s nadprůměrnými platy
v rámci oboru, nebo nabízí možnosti spolupráce pro
místní dodavatele, ať už pekaře, řezníky či farmáře.
Otevření každé nové prodejny tedy přináší do obce
nejen možnost nakupování sedm dní v týdnu 357 dnů
v roce bez nutnosti dojíždění do okolních měst, ale
také příležitosti pro místní podnikatele. V každé z téměř 400 prodejen najdou zákazníci každý den širokou
nabídku převážně českých produktů.
V rámci své společenské odpovědnosti se PENNY významnou měrou podílí na činnosti České federace potravinových bank. Už řadu let zdarma poskytuje zázemí v podobě centrálního skladu v Modleticích u Prahy.
Navíc kromě každoročních dodávek potravin ve výši
více než 50 tun potravin, věnovalo jen v loňském roce

potravinovým bankám navíc dva mimořádné dary potravinové pomoci v celkové hodnotě 6 500 000 korun.
Celkem tak loni PENNY prostřednictvím Potravinových
bank věnovalo potřebným 320 000 porcí jídla. PENNY
také podporuje seniory prostřednictvím Nadace Krása
Pomoci, která jen loni obdržela dary ve výši 1,4 miliónu korun. Při příležitosti modernizace svých prodejen
v Plzni věnovalo na péči o seniory ﬁnanční dar také
Městské charitě Plzeň. Dlouhodobě také bojuje proti plýtvání potravinami, plastům a má vlastní projekt
na lepší podmínky pro hospodářská zvířata.

Náš kraj
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VÝTVARNICE SOŇA ŠTOSSOVÁ
FOTO: ARCHIV S. ŠTOSOVÉ

NÁŠ KRAJ – JIŽNÍ MORAVA
MLADÁ MALÉREČKA

16

Výtvarnice z Tetčic Soňa Štossová kromě
obrazů maluje i kraslice. Dělá je už od
mala, techniky zdobení vajíček se naučila
sama, jen podle výtvorů, které viděla.

ZA BRANAMI ZOO

18

Zoologické zahrady na jihu Moravy jsou
sice kvůli pandemii zavřené, to ale neznamená, že se v nich nic neděje. Návštěvníci
se mohou těšit na spoustu mláďat a také
nová zvířata. Okukující lidé chybí především surikatám, vlkům nebo opicím.

VÝLETY SE ZHOUPNUTÍM

22

Není lepší pohled na svět než … z houpač-

ky! To si řekla parta dobrovolníků z Kyjova,
která na místech s romantickými výhledy
v blízkosti města rozvěsila více než desítku
houpaček.

ce a taky jak se dá nepříznivý vývoj změnit.
Přiblíží i novou venkovní hru dobrodružství
v říši hmyzu.

PO STOPÁCH GÉNIA
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Automobilový závodník Jan Kopecký jezdí
Rally Hustopeče, která vede i přes Starovice. Tam na něj čekají přátelé v čele s vinařem Zdeňkem Trčkou, v jehož sklípku renomovaný sportovec rád tráví čas.

OHROŽENÝ HMYZ
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Na ty, kteří rádi řeší hádanky a logické úkoly, čeká venkovní šifrovačka zábavního vědeckého parku VIDA!, jež účastníky provede
brněnskými uličkami po stopách slavného
vědce Kurta Gödela.

Rozhovor s brněnským entomologem Martinem Zárubou o tom, jak rychle mizí z krajiny hmyz, proč se to děje, jak vážná je situa-

ZÁVODNÍK VE VINICI
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BLANSKO
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Ve speciální příloze si přečtete o výstavbě
nových bytů, nové kavárně v centru Blanska nebo o Welšanovi, který miluje fotbal
a svoji vášeň našel na jihu Moravy.
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Krmivo na Váš dvůr
Prodej pytlovaných krmných směsí pro domácí
hospodářská zvířata. Krmiva pro drůbež, králíky,
husy a kachny, prasata, bažanty a další.

Balení: 10kg, 25kg
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 8.00 – 11.00 11.30 – 14.00
Kontakty: Hustopeče - tel.: 720 964 016 | Opava - tel.: 724 724 904

TEXT: DENISA OVESNÁ
FOTO: ARCHIV S. ŠTOSSOVÉ

500 kraslic
každé Velikonoce
Malérečka nemusí být babička s brýlemi a šátkem kolem hlavy.
Důkazem toho je Soňa Štossová, která dělá kraslice už od mala,
techniky zdobení vajíček se naučila sama, jen podle výtvorů,
které viděla u ostatních.

T

ouhu tvořit v sobě měla už od
školky, kreativitu zdědila po otci
a dědečkovi, kteří taky hezky malovali. Místo vysněné umělecké
školy sice nakonec vystudovala
agronomickou fakultu, v rodinném domku v Tetčicích však s manželem, dětmi a
babičkou žije úspěšná výtvarnice. Soňa
Štossová dělá portréty lidí a zvířat, ale nejen to. „To, co tvořím, různě obměňuji,
protože po nějaké době mi přijde, že mě
ta samá věc už nebaví. Proto jsem háčkovala, vyráběla šperky, baňky, a každý rok
zdobím vajíčka na Velikonoce,“ popisuje
Štossová.
Loni i předloni nazdobila pět set kraslic. Letos jich už v půlce března měla dvě
stovky. K této práci se dostala až časem.
Velikonoce měla ráda odjakživa a vždy se
sestrou zdobily vajíčka. Zpočátku je malovaly jen obyčejně, jednou barvou, a lepily
na ně obrázky. To se postupem času přestalo Soně Štossové líbit a hledala nějakou zajímavější variantu. A tak začala
zdobit voskem. Začátky nebyly jednoduché, ale metodou pokus–omyl se postupně vypracovala k dokonalosti. Dnes nezdobí kraslice jen voskem, ale také akrylovými barvami, nebo je gravíruje a vyvrtává do nich dírky.
VYFOUKNUTÁ VAJÍČKA
SBÍRÁ CELÝ ROK
„Před devíti lety jsem požádala o členství
do Asociace malířů a malířek kraslic a na
základě mých prací mě vzali. Jsem za to
velmi ráda a díky tomu se zabývám tradičním zdobením vajíček. Měla bych

tuto tradici nadále dodržovat a pokud
možno ji i předávat dál,“ vysvětluje mladá malérečka.
Celý rok sbírá vyfouknutá vajíčka, aby
před Velikonocemi nemusela běhat po
obchodech, shánět bílá vejce a na rychlo
je vyfukovat. Jakmile tedy skončí jedny
jarní svátky, už začíná shromažďovat
skořápky na ty další. „Udělám si opatrně
špičatým nožem dvě dírky, jednu větší
a jednu menší na foukání. Do té větší strčím špejli a trochu ten vnitřek vajíčka rozbiju a smíchám, aby to šlo dobře ven.
Poté do vajíčka napustím vodu a vypláchnu je. Takhle připravené je odkládám
k ostatním a před Velikonoci je začínám
zdobit,“ popisuje Štossová.
Už i její známí vědí, že když nepotřebují rozdělit žloutek od bílku, vajíčko vyfouknou a skořápky putují k umělkyni na
zdobení. Je jedno, jak silná skořápka je,
důležité je, aby vajíčko nebylo nakřáplé
nebo aby na sobě nemělo vady, třeba
malé bradavičky. I když se nepodaří udělat hezká a malá dírka na vyfouknutí, rozhodně nekončí v koši.
Takové pak zdobí spolu s dětmi, které
se to teprve učí: „Dceři je jedenáct let
a občas mi pomáhá. Když si techniku
zkouší, nelíbí se jí, že to nemá tak hezké
jako já. Ale já jí vždy říkám, že jsem už
udělala tisíce vajíček, že se to taky naučí
a bude je mít dokonalé. Myslím si, že to
přijde postupem času, až bude mít třeba
i větší trpělivost.“
I sama malérečka však má stále na čem
pracovat. Existují totiž tak náročné techniky zdobení vajíček, na které si zatím ne-

SOŇA ŠTOSSOVÁ UČILA SE METODOU
POKUS–OMYL. DNES ZDOBÍ KRASLICE
VOSKEM, AKRYLOVÝMI BARVAMI, NEBO JE
GRAVÍRUJE A VYVRTÁVÁ DO NICH DÍRKY.

troufá. „Hodně složitá je třeba vosková
batika. To dělají malérečky, které umí výborně pracovat s rozžhaveným voskem.
Tím malují vzory na vajíčko, které se pak
naloží do barvy. Začíná se od nejsvětlejší,
takže se nejdříve namočí do žluté barvy,
pak se zase namalují voskem další vzory.
Opět se ponoří do barvy, tentokrát už
tmavší, takže do červené. Potřetí se na vajíčko namalují vzory a noří se do černé
barvy. Nakonec se kraslice nahřeje, setře
se vosk a vznikne nádherný trojbarevný
vzor,“ vysvětluje.

Když zdobí voskem, musí pracovat rychle, protože tuhne rychle. Dopředu si
tedy namyslí, jaký motiv chce malovat.
Jedno slepičí vajíčko jí trvá asi deset minut, křepelčí má hotové už za pět minut, a naopak pštrosí může malovat i hodinu.
„Práce se pštrosím vejcem je trochu
náročnější. Skořápka je silná asi čtyři milimetry, takže už tu dírku na vyfouknutí
musím vrtat vrtačkou. Při vyfukování mi
pak pomáhá kompresor, protože i to by
bylo nad moje síly. Na pštrosí vejce se
pak dá malovat i akrylovými barvami,
jako na plátno, protože plocha je dostatečně velká,“ popisuje malérečka.
Občas dělá i trochu netradiční kraslice. Mezi ty patří například vajíčka, která zdobí pro fanoušky brněnské hokejové Komety. Speciální kraslice gravíruje
a maluje akrylovými barvami, aby trefila
INZERCE

přesné odstíny modrého komeťáckého
loga.
Nejvíce ji stále baví malování obrazů.
K tomu, aby si namalovala něco pro sebe, jen tak pro radost, se už dlouhou dobu nedostala. Pracuje totiž jen na zakáz-

„PRÁCE SE PŠTROSÍM
VEJCEM JE NÁROČNĚJŠÍ.
SKOŘÁPKA JE SILNÁ ASI
ČTYŘI MILIMETRY, TAKŽE
TU DÍRKU NA VYFOUKNUTÍ
MUSÍM VRTAT VRTAČKOU.
PŘI VYFUKOVÁNÍ MI
POMÁHÁ KOMPRESOR.“

kách, na něž si čas udělat musí. „Řekla
bych, že když budu pořád doma, tak
budu mít na tvoření víc času, ale tak to
bohužel není. Mám dvě děti, které teď
nechodí do školy ani do školky, takže
jsem maminka, učitelka, kuchařka a uklízečka v jednom,“ směje se umělkyně. Dodává, že díky pandemii koronaviru
a tomu, že jsou teď doma všichni celý
den spolu, si alespoň ověřili, že spolu
umějí vycházet.
Své dovednosti a zkušenosti Soňa Štossová předává dál. Vede výtvarný kroužek
ve škole, dospělé učí malovat ve středisku volného času v Rosicích. Od září je
však vše kvůli pandemii zrušeno. Na druhou stranu má teď spoustu nových objednávek. „Chtěla bych mít hodně spokojených zákazníků, aby se třeba jednou říkalo, že kdo nemá doma Štossovou je out,“
uzavírá s nadsázkou umělkyně.
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Zavřené, ale živé zoo.
Lidé chybějí hlavně opicím
Mláďata takinů indických, surikat,
koz, klokanů nebo třeba malá
lvíčata čekají v jihomoravských
zoo na návštěvníky. I přes
současnou nepříznivou situaci
zahrady chystají na letošní sezonu
několik novinek.

CHILLI A HAŠLERKA DVĚ MLÁĎATA TAKINA
INDICKÉHO SE V BRNĚ NARODILA NA KONCI ÚNORA.

INZERCE

N

ové roztomilé zvířecí přírůstky i první slunečné dny přímo
lákají k návštěvě zoo. Na to si
však lidé ještě musí počkat.
Brány zoologických zahrad nejen na jihu Moravy jsou pro návštěvníky
kvůli pandemii stále zavřené a zpřístupnění – třeba jen venkovních částí areálů –
je stále v nedohlednu. A zatímco třeba žirafy se chovají, jako by se nic nedělo, čilý
návštěvnický ruch, na nějž jsou zvířata
zvyklá, chybí především surikatám, vlkům nebo opicím.
Zájemci o dění v zoo teď mohou do výběhů nahlédnout jen virtuálně, přes přenosy na sociálních sítích a webkamery.
A co se děje za zavřenými branami? Život se tam rozhodně nezastavil a v brněnské zoologické zahradě se od začátku
roku radují z více než deseti nových mláďat.
K novým přírůstkům na Mniší hoře patří surikaty, osinák africký, kozy nebo dvě
mláďata takina indického, která se narodila na konci února a chovatelé je pojmenovali Chilli a Hašlerka.
„I přesto, že právě takiny se nám daří odchovávat pravidelně, každé narozené mládě znamená pro zoologickou zahradu úspěch. Jednáme také s koordinátorem evropského záchovného programu o transportu dříve narozených jedinců do jiných zahrad,“ řekla kurátorka chovu savců Šárka Mikátová. V brněnské zoo
je aktuálně skupina devíti takinů, z toho
je jeden chovný samec a dvě chovné samice.
K světu se má i samička klokana žlutonohého narozená na konci loňského ro-

ku, která už trvale poskakuje mimo vak
své mámy. „Klokany žlutonohé chováme
v České republice jako jediní. Chov jsme
zahájili v roce 2015 po vybudování speciální průchozí expozice. Tu obývají společně s klokany bahenními,“ dodala
mluvčí zoo Monika Brindzáková.
A s elánem po stromech šplhá i mládě
pandy červené, jež se narodilo loni a dostalo jméno Siddhi. A je historicky prvním v Brně odchovaným pandím mládětem. Přestože zoo chová pandy červené
od roku 2013, prvního potomka se dočkali až loni.
Adresu z americké na brněnskou nedávno změnil samec urzona kanadského, který na Moravu přicestoval z Minnesoty. Po povinné karanténě ho čeká seznamování s brněnskou samicí.
ŽIRAFY ČEKAJÍ
NA KHARIHO
Převozy zvířat jsou však kvůli současným
opatřením komplikované. I proto si na
svého nového člena ještě musí počkat žirafí stádo, které obývá nové stáje. „V Africké vesnici se už loni měla zpřístupnit
nová vyhlídka a přístavba stájí pro žirafy,
nicméně kvůli zavření zoo v podzimních
měsících nebylo možné tyto stavby návštěvníkům ukázat. Vše se tak přesune
na letošní jaro, kdy by měl do Zoo Brno
dorazit také nový samec žirafy síťované,“
uvedl ředitel zoologické zahrady Martin
Hovorka.
Žirafí fešák se jmenuje Khari a teď ještě
pobývá v britské Whipsnade Zoo. Přesný
termín jeho příjezdu na jih Moravy zatím
není stanoven.

TEXT: ZUZANA BRANDOVÁ
FOTO: ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

ŽIRAFY TITO NÁDHERNÍ SAVCI MAJÍ OD LOŇSKA
V AFRICKÉ VESNICI NOVOU VYHLÍDKU A STÁJE,
KTERÉ ALE NÁVŠTĚVNÍCI JEŠTĚ NEVIDĚLI. TEĎ
OČEKÁVAJÍ PŘÍJEZD NOVÉHO SAMCE.

Kromě něj letos do Brna na Mniší horu
přijede také například samec losa evropského nebo samice koně Převalského.
A zoo plánuje doplnit i další expozice. Ta
s názvem Žijí tu s námi se nachází hned
ve vstupním esíčku a v současné době
v ní najdete například ještěrky zelené
nebo jezevce lesního, v druhé polovině
roku tam přibudou ještě zmije obecné.
Naopak do dvou polských zoo z Brna
vyrazili dva lvi konžští. „Anoona a Akashinga se narodili na konci roku 2017
a jedná se o první odchov samice Kivu
a samce Lolka. Lví rodinka byla mezi návštěvníky velmi oblíbená, ale už delší
dobu jsme hledali pro mladé lvy nový domov,“ dodala Mikátová.
Aktuální dění z brněnské zoologické zahrady mohou lidé sledovat na sociálních
sítích a do výběhů některých zvířat nahlédnout přes webkamery. Kdo chce zoo
podpořit, může si adoptovat některé ze
zvířat, a přispět tak na jejich chov v době,
kdy zahrada musí být zavřená.
V HODONÍN MAJÍ MLÁDĚ VLKA,
PŘÍRŮSTKY ČEKAJÍ U CHAMELEONŮ
Také mláďata v hodonínské zoologické zahradě mohou lidé sledovat jen přes internet. Ve výběhu dovádějí půlroční čtyřčata
lva jihoafrického, která patří k velkým návštěvnickým lákadlům.
A na konci loňského roku se narodil sameček vlka hřivnatého. „Chovný pár je už
pokročilého věku, i přesto se desetiletá samice a o dva roky starší samec stali rodiči.
A to již popáté. Šance, že samice zabřezne,
byla minimální. Proto byl tento vrh pro nás
překvapením,“ vysvětluje zooložka Lenka
Štursová. Mláděti se daří dobře, nachází se
ve společném výběhu s rodiči, kteří se o něj

vzorně starají. Na vlka hřivnatého a lví
smečku má zoo aktuálně vyhlášenou sbírku.
V letošním roce už mají v Hodoníně přírůstky u ovcí, koz a také u klokanů. „Za leden a únor máme mládě klokana obrovského a klokana rudokrkého. Přírůstky
očekáváme u chameleonů jemenských,“
vyjmenovala mluvčí zoo Marie Blahová.
Dodala, že v zoo mají dokonce i vejce u gekonů obrovských, ale těžko říct dopředu,
jestli se odchov podaří.
A komu návštěvníci v zavřené zoo chybí nejvíce? Podle ošetřovatelů především
primátům, pro něž jsou okukující lidé vítaným rozptýlením. Komu naopak nechybí, jsou ryby, které si v době pandemie odpočinou od hluku.
PADESÁTKA MALÝCH PAPOUŠKŮ
V BOŠOVICÍCH
Jediná papouščí zoo v Evropě, v Bošovicích na Vyškovsku, se může těšit z desítek
letošních mláďat, na svět přišli malí papoušci dvanácti druhů.
Jako první se letos vylíhla ptáčata u papoušků senegalských, následovala mláďata žaků velkých, jedno u aratingů slunečních a tři u arů červenoramenných. Mladé mají i amazónci bělobřiší nebo černotemenní.
Letos papoušci zahnízdili brzy a mají
hodně mladých. Celkem se v zoo, která
má především jihoamerické papoušky,
ale také papoušky z Afriky či Austrálie, vylíhlo kolem padesáti mláďat a další už
mají vajíčka.
Kromě papoušků tady na návštěvníky
bude letos čekat další novinka, a to menší
dětská zoo, která by se měla otevřít do
léta. Budou v ní klokani či ovce.

HRY V ZOO V HODONÍN

Zoo v Hodoníně na svých sociálních sítích nabízí soutěž Malý badatel, jejímž cílem je vytáhnout děti ven do přírody.
Celé jaro budou na webu zveřejňovány
úkoly, které mohou děti plnit. Druhá hra
startuje 29. března a jmenuje se Zvířecí
detektiv. „Děti se na sociálních sítích dozvědí indicie, které je nasměrují k pátrání
po zvířatech v naší zoo, a touto formou
o nich zjistí nové informace,“ zve na interaktivní program pro děti mluvčí zoo Marie Blahová.

SIDDHI PRVNÍ MLÁDĚ PANDY ČERVENÉ SE V BRNĚ
NARODILO TEPRVE LONI, I KDYŽ JE ZDE CHOVAJÍ
UŽ OD ROKU 2013.

Inzerce

Je za námi složitý rok, ale
zvládáme to. I díky solidaritě,
odpovědnosti a nasazení lidí

D

o roku 2021 jsme vstoupili za zpřísněných opatření proti nemoci
covid-19 a nyní jsme pravděpodobně v nejsložitější situaci od doby,
kdy byly v České republice zachyceny první případy nákazy koronavirem. Uvědomuji si, jak je to pro občany těžké a bolestné období, které přináší
odloučení od blízkých a bohužel někdy i jejich ztrátu, ekonomické ohrožení
i sociální izolaci týkající se všech věkových kategorií. Po celou tu dobu se snažíme pomáhat a usnadnit život ve městě, i když většina kompetencí je během
krizového řízení v rukou centrálních státních orgánů, případně kraje. Kde
to jen trochu bylo možné, převzali jsme iniciativu, abychom byli takříkajíc
„o krok napřed“. Současně ale pracujeme na rozvoji města – považujeme za
svoji povinnost, aby se občané, až se začneme vracet k normálu, mohli těšit
z toho, že je život v našem městě zase o něco lepší a příjemnější.

V takzvané první vlně, vloni na jaře, kdy bylo
informací opravdu málo a selhávala i státní pomoc, jsme se zaměřili na zajištění srozumitelné
komunikace směrem k veřejnosti a na podporu nejvíce ohrožených oblastí života města
– úlevy jsme poskytli provozovatelům gastro
provozoven a díky snížení nájmů obecně podnikatelům, ale též kulturnímu sektoru, který je
pro Brno důležitý. Pomáhali jsme s distribucí
obědů seniorům a zřídili jsme také tři kontaktní
centra pro lidi bez přístřeší, z nichž dvě fungují doposud. A léto, které bylo – naštěstí – klidnější, se neslo ve znamení nabídky kulturního,
sportovního a volnočasového vyžití pro ty, kteří
z jakýchkoliv důvodů neodcestovali za dovolenkovými zážitky mimo město.

Stále se potýkáme s nedostatkem vakcín, přesto zde už byla na počátku letošního března podávána vakcína tisícovce lidí denně, a to včetně
víkendů. A počty očkovaných by měly růst.
Péče o rizikové spoluobčany
Jako první jsme vloni na začátku října, tedy měsíc předtím, než to bylo uloženo ministerstvem
zdravotnictví, začali s antigenním testováním
klientů a pracovníků domovů pro seniory. Šlo
o další mimořádně důležité preventivní opatření proti šíření onemocnění covid-19, především u jedné z nejohroženějších skupin obyvatel. Jen za první měsíc bylo provedeno v 11
domovech celkem cca 3 000 testů. I díky tomu
nedošlo v našich domovech k masivní nákaze
a vše se podařilo zvládnout vlastními silami bez
nutnosti povolávat armádu či hasiče. Za to patří
všem pracovníkům našich domovů velké poděkování!

Záložní nemocnice a očkovací centrum na
výstavišti
O přípravě projektu záložní nemocnice na brněnském výstavišti jsme rozhodli už na konci
března 2020, kdy nebyl dostatek dat a nebyly
žádné předpoklady vývoje. Chtěli jsme být připraveni, pokud by situace s počty nakažených
eskalovala. K tomu nakonec došlo koncem října, kdy jsme – na základě domluvy s řediteli brněnských nemocnic – zahájili stavbu v pavilonu
G2. Pět dní trvalo vybudování interiéru a o další
týden později byla Fakultní nemocnice připravena zahájit provoz, prostory tedy byly vybaveny potřebným zdravotnickým vybavením
a materiálem a byl zajištěn kvalifikovaný zdravotnický personál. Na tomto místě je nutné podotknout, že oproti Praze jsme to zvládli s velmi
malými náklady, mimo jiné i proto, že bylo pro
využití pavilonu stanoveno pouze symbolické
nájemné a o energie jsme se dělili s Jihomoravským krajem a s FN Brno.

Jako první, opět ještě před koncem roku 2020,
jsme v domovech pro seniory začali s očkováním proti nemoci covid-19. Celkový počet naočkovaných klientů první dávkou v tuto chvíli
překračuje 70 %, druhou dávkou pak 50 %.

Nemocnici nakonec naštěstí nebylo nutné využít, nicméně díky vhodným prostorovým dispozicím došlo k její přeměně na velkokapacitní
očkovací centrum – první v České republice.

Nyní probíhá vakcinace v domech s pečovatelskou službou. Městská Poliklinika Zahradníkova
má i vlastní mobilní očkovací týmy, které podávají vakcínu imobilním občanům.

Město již v říjnu zařídilo v objektu bývalých židenických kasáren ubytování pro osoby v tíživé
životní situaci, jež jsou pozitivní na covid-19.
Toto zařízení, které má kapacitu 100 osob a poskytuje stravu, výdej ochranných pomůcek
a ošacení, je ukázkou skvělé spolupráce všech
aktérů působících v této oblasti, tedy magistrátu, městské policie, krajské hygieny, nestátních
neziskových i městských příspěvkových organizací či nemocnic.

Rozvoj města se nesmí zastavit
Z pohledu veřejných financí byl velmi turbulentní přelom roku – jednak se schvaloval rozpočet města, a jednak došlo ve sněmovně ke
schválení takzvaného daňového balíčku. Ten
sice přináší více peněz lidem v podobě nižších
daní, ale současně znamená výpadek plánovaných daňových příjmů města, byť nám byl
naštěstí z části kompenzován ze strany státu. I přes menší množství peněz, které budou
k dispozici, jsme se rozhodli, že nechceme a ani
nemůžeme rozvoj města zastavit. Znamená to
tedy, že se bude šetřit na provozních výdajích,
ale velké investiční projekty poběží dál. Finišuje
přeložení tramvajové trati z ulice Dornych na
Plotní, podle plánu také běží výstavba tramvajové trati do bohunického kampusu. Do druhé
etapy vstoupilo budování velkého městského
okruhu na Žabovřeské, ještě letos by měly začít i stavební práce na úseku Tomkovo náměstí a Rokytova. Pokračuje dostavba kanalizace
v Brně, na výstavbu nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou
je vyčleněno bezmála půl miliardy. Běží administrativní, projekční a přípravné práce spojené
s výstavbou multifukční haly u výstaviště a Janáčkova kulturního centra. Čeká nás přístavba
pětadvacetimetrového bazénu za Lužánkami,
rozšíření wellness zóny na koupališti Kraví hora,
rozvoj sportoviště u Anthroposu, a pokud se
podaří získat dotace, tak i zahájení stavby atletické haly Kampus.
Je za námi složitý rok a pravděpodobně budou ještě těžké i následující týdny a měsíce. Po
celou tu dobu vnímám ve svém rodném městě
obrovskou vlnu solidarity, dnes a denně vidím
neuvěřitelné nasazení, statečnost a odpovědnost. Nesmírně si toho vážím a všem, kteří jakkoliv přispěli k tomu, abychom vše zvládali,
chci poděkovat!
Markéta Vaňková
primátorka města Brna
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Rosicko patřilo horníkům

M

OD ROKU 1848
Těžební jámu prorazili Jan a Antonín
Müllerovi už v roce 1848, následujících
sedm desetiletí se tam těžilo černé uhlí,
a to až v hloubce 625 metrů pod zemí.
Později v novém století továrníci v místě
zřídili i koksovnu, jednu z nejmodernějších v Evropě, a dehtovou továrnu.
Z dolu na povrch se vyváželo jen uhlí
nejlepší kvality, to znečištěné se ponechávalo v dole. A nevozily ho jen vozíky. Od
roku 1897 odtud putovalo uhlí dokonce
i vzduchem, pomocí lanové dráhy mezi
Simsonem a Dolem Františka v Padochově. Jenže nic netrvá věčně a po ukončení
těžby zůstala jediná železná věž jako připomínka.
Ta se majestátně tyčí nad celým areálem a pro příležitostné návštěvy ukrývá
kromě nezbytného vybavení každého
horníka také jednu raritu. „Je tam i kus
zkamenělého pravěkého stromu, který
vlastně kdysi horníci ze štoly celý vytáhli,“ prozrazuje Horká.
Přitom ještě před šesti lety obdivovali
místí ve Zbýšově důlní věže dvě. Kromě
té historické u Simsona se tyčila jedna
moderní nad Dolem Jindřich II., jen
kousek od dnešního Muzea průmyslových železnic. Ta šla však kvůli špatnému technickému stavu k zemi, důl je zasypán někdejší hlušinou, zatopen vodou a zašpuntován betonem. Nic to nemění na tom, že se svou hloubkou 1 550
metrů šlo o nejhlubší důl ve střední Ev(mls)
ropě.

SIMSON TĚŽNÍ VĚŽ DOLU SIMSON BYLA VYHLÁŠENA PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝM OBJEKTEM

INZERCE

www.format1.cz

PLAŠIČE na MYŠI
OdH1 slyšitelný/tichý
(ultrazvuk), na baterie
či adaptér, do 100 m2

445,–
baterie 6 x 12,–
nebo adaptér 200,–

OdH1MAX do 200m2, jen
na adaptér, cena včetně adaptéru
735,–

KUNA V AUTĚ?

NA KRTKA

AodHa
12/24 VDC,
napájení
z autobaterie

OdK-H2
do půdy,
do 400 m2
495,–

595,–

NAPÁJECÍ ZDROJE
Transformátorové, spínané,
zakázkové DC/DC, AC/DC
stabilizované od 2W do 40W

od 180,–

Informace, objednávky u výrobce a distributora:
FORMAT1 spol. s r.o., č.p. 643, 683 52 Křenovice u Brna
Tel. 544 223 265, 544 223 668
mobil: 603 253 728
Mail: format1@format1.cz
www.format1.cz

ceny uvedeny
v Kč včetně DPH
bez poštovného
a balného

alé lucerničky, krumpáče
a vozíky a hlavně všude se
rozléhající pozdrav Zdař
Bůh! Tak kdysi vypadala Rosicko-oslavanská pánev po
mnoho desetiletí. I dnes lidé, kteří zamíří
za historií těchto míst, narazí na připomínky těžkého řemesla. Ruce ani obličej
mít umouněné nikdo nebude, naopak výletníci si užijí impozantní výhledy na pozůstatky těžkých strojů i krajinu, která
kdysi živila stovky horníků.
Vůbec nejpůsobivější jsou výhledy
z hald, uměle navršených kopců z vykutané hlíny. Dnes už jsou tyto hlušiny zalesněné, ale ve výhledu na krajinu nebrání.
Z té ve Zbýšově se návštěvníkům otevírá
výhled na impozantní věž kdysi výkonného Dolu Simson.
„Do areálu se lidé nedostanou, naštěstí nádherná věž ale ční opravdu vysoko.
Od Simsona se mohou vydat na zbýšovskou cihelnu, ta mimo jiné dodala tisíce
cihel na stavbu hornických kolonií,“ radí
Halka Horká z Mikroregionu Kahan, který seskupuje nejen bývalé hornické obce
na Brněnsku.
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I při obyčejné procházce se dají
objevit úžasné výhledy. A ještě
lepší je, když se u nich mohou
výletníci krásně zhoupnout. Na
Kyjovsku rostou houpačky jako
houby po dešti.
TEXT: MARKÉTA LANKAŠOVÁ
FOTO: TOMÁŠ KOLAŘÍK

Nádherné výhledy do krajiny,
při nichž se zhoupnete

N

ení lepší pohled na svět než …
z houpačky! To si řekla parta
dobrovolníků z Kyjova, která
na místech s romantickými výhledy v blízkosti města rozvěsila více než desítku houpaček. Každá má
vlastní jméno a nezaměnitelnou atmosféru místa. V letošní, už čtvrté rozhoupané
sezoně v krajině přibudou netradiční
atrakce i tam, kde si je budou přát sami
výletníci.
„Nechali jsme se inspirovat neziskovou organizací naOKRAJI, která po celé
republice, ale převážně v Čechách, rozvěšuje na vhodné stromy houpačky. I když
jsou některé i v okolí Brna, pro nás a pro

naše rodiny to bylo daleko. Chtěli jsme je
mít blíž,“ vysvětluje Tomáš Kolařík, proč
se s přáteli rozhodl instalovat houpačky
i do okolí Kyjova.
Dohromady se díky nim objevilo v krajině už čtrnáct houpaček. Lidé je jednoduše najdou na internetové mapě Rozhoupaná kyjovská krajina. Aktuálně na ní
mohou vidět i to, že čtyři houpačky jsou
mimo provoz.
„Sundali jsme houpačky Chrastěnku,
Májenku, Lesanku a Zezulku. Postupně
sundáme všechny a budeme je renovovat. Zároveň rozvěsíme i další houpačky,“ slibuje další z dobrovolnic, Martina
Urbancová.
Materiál, z něhož jsou houpačky vyrobené, má jenom omezenou životnost, je
potřeba také pravidelně obměňovat
lana. V krajině totiž zůstávají i přes zimu
a na jejich stavu jsou vlivy počasí znát.
„Na začátku jsme si mysleli, že houpačky
nepřežijí ani jednu sezonu. Že je jednoduše zničí vandalové. Ale naopak. Lidé z vesnic, protože houpačky máme i mimo území Kyjova, se o ně starají, udržují je,“ upozorňuje Kolařík.
Parta „houpačkářů“ se snaží, aby
strom, na němž je houpačka zavěšená,
byl poblíž turistické trasy. „Tak, aby si
k němu lidé mohli udělat pěknou a nenáročnou vycházku. A také aby výhled
z houpačky stál za to,“ podotýká Kolařík.
Jenže to s sebou nese úskalí. Třeba
v podobě vlastníka stromu. „Někdy se

nám nepodaří vypátrat, komu strom
nebo pozemek patří. A bez svolení vlastníka nemůžeme podniknout nic. Důležitý je také stav stromu, děláme pravidelné
obchůzky s arboristou, který kontroluje,
zda je dřevo v pořádku. Nechceme dopustit žádný úraz,“ vysvětluje houpačkový
nadšenec.
K běžné údržbě teď Kolaříkovi přibyl
další úkol – vytipovat nová vhodná místa,
kde by houpačky mohly viset. Oslovil i veřejnost, aby poradila, kde by se houpačky
vyjímaly. „Lidi to chytlo. Sešly se nám desítky tipů. Většinou je to však tip, kde
není známý vlastník. Ale nám to nevadí,
čím větší zásobník míst budeme mít, tím
lépe se nám bude vybírat,“ říká s tím, že
nejlepší stromy pak vyberou s odborníkem a podle domluvy s vlastníkem.
Protože je pro arboristu důležité vidět
strom v rozpuku, organizace nové houpačky rozvěsí nejdříve v polovině dubna.
„Naším cílem bylo ukázat lidem místa
v krajině. Krásné výhledy jsme navíc rozhoupali a rozhoupali jsme taky lidi, co na
výlety chodí. Dostáváme spoustu reakcí
z vycházek. Na naši dobrovolnou zábavu
se v poslední době nabalují další dobrovolnické nápady,“ těší Kolaříka.
V blízkosti houpajících se vyhlídek
Akátky, Chrástěnky, Johanky, Májenky či
Lesanky mohli lidé v minulosti hledat
kešky. A v průběhu podzimu kyjovský Domeček, dům dětí a mládeže, rozmístil k
houpačkám úkoly pro děti.
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Po stopách génia z Brna

K

KURT GÖDEL BRNĚNSKÝ RODÁK BYL JEDNÍM
Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH LOGIKŮ VŠECH DOB.
NA FOTOGRAFII SE SVÝM PŘÍTELEM
ALBERTEM EINSTEINEM. ZDROJ: INSTITUTE
FOR ADVANCED STUDY, FOTO: RICHARD AREN

urt Gödel byl génius. Ve světě
slavný matematik, který od
40. let minulého století působil
na americké univerzitě v Princetonu, je ale ve svém rodném
Brně stále málo známý. Na ty, kteří rádi
řeší hádanky a logické úkoly, teď čeká venkovní šifrovačka z dílny zábavního vědeckého parku VIDA!, jež účastníky provede
brněnskými uličkami po stopách tohoto
významného vědce. „V Brně je v současnosti venkovních her hned několik, většina z nich je však pro menší děti. Chtěli
jsme, aby naše Šifra Kurta Gödela byla zajímavá i pro teenagery a ty, kteří už s šifrováním mají nějakou zkušenost,“ říká Sven
Dražan, programový manažer VIDA!
Při hře před týmem stojí hned několik
zábavných i zapeklitých úkolů. Úspěšní
řešitelé odhalí tajemství, které Gödel, významný logik a přítel Alberta Einsteina,
zanechal ve svém rodném městě. „Při šifrování si užijete opravdovou radost ze
spolupráce. Každý člen týmu je přínosem. Každý si všimne něčeho jiného, má
jiné nápady,“ doplňuje Dražan.

Hra má dva stupně pokročilosti. První
si užijí rodiny s dětmi od osmi let, druhou ocení i mírně pokročilí luštitelé. Pokud se chcete zúčastnit, je nezbytné zakoupit si startovní balíček a použít vlastní mobilní zařízení s připojením na internet. Startovní balíček pro tým dvou až
pěti osob stojí 200 korun, k dostání je na
e-shopu a k vyzvednutí ve všední dny od
9 do 17 hodin na pokladě brněnského zábavního vědeckého centra VIDA! v Křížkovského ulici. Hry se mohou zájemci zúčastnit do konce dubna.
Kurt Gödel vystudoval logiku a matematiku. Popsal takzvané věty o neúplnosti a ukázal, že se matematika může dát
rozvíjet, přestože tehdy už byla považována za uzavřenou vědu. Jeho úvahy se staly základem pro programovací jazyky a
počítače, bez nichž si dnešní svět ani nedokážeme představit. Díky svým objevům se stal legendou a vyhledávaným
člověkem, od nějž se očekávaly další převratné objevy. V Brně je po něm od roku
2019 pojmenovaná ulička, která spojuje
Pekařskou a Husovu.
(zab)
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Darujte plazmu, zachraňuje životy,
i když jste neměli COVID-19, vyzývají lékaři
Pacienti po autonehodách, při operacích i těhotné ženy. Život mnoha z nás
někdy závisí na darované krevní plazmě. I proto lékaři vyzývají, aby se co
nejvíce lidí stalo dárci krevní plazmy.
V centrech sanaplasma ji lze darovat
bez ohledu na to, zda máte, či nemáte
protilátky proti COVID-19.
V Česku je okolo čtvrt milionu dárců krevní plazmy. Bohužel okolnosti související
s pandemií uvěznily mnoho z nich doma.
„Krevní plazma, ani mnohé léky, jež se
z ní vyrábějí, nemohou být vytvořeny
uměle v laboratoři. Proto je potřeba, aby
zdraví, dospělí lidé, kteří mohou, přišli
krevní plazmu darovat,“ vyzývá hematoložka Alice Drábková z odběrových center sanaplasma. Ta podle ní nyní fungují
bez omezení. Jako zdravotnická zařízení
navíc představují výjimku pro cestování
mimo okres.
Pro potřeby podání léků z plazmy při operacích nebo pacientům po úrazech přitom nezáleží, zda dárce plazmy prodělal
COVID-19 a jestli má v krvi protilátky.
„Plazma mužů, jež prodělali COVID-19,
je žádaná pro pacienty se závažným průběhem onemocnění COVID-19. Nicméně
u ostatních pacientů závislých na lécích

z plazmy na množství protilátek nezáleží. Proto může darovat plazmu opravdu
téměř každý zdravý dospělý,“ zdůrazňuje
hematoložka.
50 mInutOVý ODBěr můŽe
zAChránIt lIDSký ŽIVOt
Darování plazmy je pro lidské tělo méně
náročné, než darování krve. V průběhu odběru se z krve plazma odﬁltruje
a krvinky spolu s krevními destičkami se
okamžitě vrátí zpět dárci. I proto, že odběr pro zdravého člověka nepředstavuje
velkou zátěž a plazma se rychle v těle obnovuje, je možné darovat plazmu jednou
za 14 dní.
Brněnské odběrové centrum
sanaplasma se nachází
na adrese Soukenická 973/2,
v blízkosti hlavního nádraží.
Otevřeno je od pondělí do soboty.
Prvodárci si mohou domluvit
schůzku osobně,
telefonicky na 537 021 720
nebo v mobilní aplikaci Sana-App.
www.sanaplasma.cz
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„Bez hmyzu by byl život
těžký, ne-li nemožný“
Rozhovor s brněnským
entomologem Martinem Zárubou
o tom, jak rychle mizí z krajiny
hmyz, proč se to děje, jak vážná je
to situace a taky jak se dá
nepříznivý vývoj změnit.

Jaká je situace u nás?
U nás není o hmyzu tolik studií, ale i zde
jde vidět, že ho je mnohem méně. I já
osobně si pamatuji, že za mého mládí
bylo hmyzu mnohem více. Nedokážeme
říct, jaký je přesný pokles, liší se to místo
od místa, ale je jasné, že ubývá. Oficiálně
je 20 procent našich druhů uvedeno jako
ohrožené, fakticky to ale bude mnohem
více.

TEXT: ŠÁRKA KROUPOVÁ
FOTO: ARCHIV M. ZÁRUBY

Jaké jsou hlavní příčiny úbytku?
Jedním důvodem je zvýšená chemizace
krajiny. Máme tu hodně chemických látek, ať už to jsou pesticidy, anebo umělá
hnojiva. Tato zvýšená chemická nálož
hmyzu nevyhovuje. Dalším důvodem je
změna zemědělské krajiny. Ta dnešní vypadá úplně jinak než před padesáti lety.
Hmyz potřebuje pestrou krajinu. Čím
pestřejší je, tím větší množství druhů dokáže uživit. Pokud máme jen jedno velké
pole s jednou plodinou, kde se používá
chemie, přežije tam jen několik málo druhů.

S

příchodem jara se tradičně
v přírodě probouzí život. Platí
to i pro hmyz, který ale začíná
postupně mizet. Entomolog
Martin Záruba upozorňuje, že
pokud člověk nezmění svůj přístup ke
krajině, bude na tom hmyz velmi špatně.
Podle některých odborníků se vymírání
druhů v posledních letech značně
zrychlilo. Jak je na tom hmyz?
Většina hmyzu žije krátkou dobu, ve většině případů je to jeden rok. Jejich populace se početně rychle mění, takže není
nic zvláštního, že po kruté zimě je na daném místě hmyzu o polovinu méně. Naopak, když jsou dobré podmínky, hmyz
bez problémů zdvojnásobí svou populaci. Výzkum je proto velmi komplikovaný,
nicméně z dosavadních studií je jasné, že
se stavy snižují. Například podle německé dlouholeté studie se počty hmyzu na
některých místech snížily až o 75 procent.

Jak velký vliv má na úbytek hmyzu lidská
zástavba?
Dnešní města jsou pro hmyz velmi nepřátelská. Mnoho druhů se orientuje podle
měsíce, takže ve městech často létají
k velkým umělým světlům, kde zemřou.
Nebezpečné jsou i asfaltové povrchy anebo povrchy aut. To hmyzu připomíná
vodní hladinu, takže poté přistávají na asfaltkách a pokouší se plavat, což opět
vede k jejich smrti. Problematická je
i údržba zeleně v mnoha městech, ale
musím říct, že se to postupně začíná zlepS DĚTMI MARTIN ZÁRUBA
VEDE VÝUKOVÉ
PROGRAMY PRO DĚTI.
JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ JE
PODLE NĚJ CESTA, JAK
PŘÍRODĚ POMOCI.

šovat. Jsou města, která nechávají některé plochy trávy úmyslně neposekané. To
vidím jako dobrý první krok.
Můžu já, jakožto jednotlivec, nějak hmyzu
pomoci?
Chemizaci jako jednotlivci tolik neovlivníme, ale můžeme dávat přednost bio farmářům, kteří nepoužívají hnojivo v takové míře. Jestli má člověk pole, může tam
dát nějaké remízky, čímž rozčlení krajinu. Můžeme pomoci hmyzu tak, že nebudeme sekat trávu příliš na krátko, omezíme chemii a vysadíme nějaké luční květiny. Takovou poslední možností je tvorba
různých hmyzích hotelů na našich zahrádkách.
Jak to podle vás bude s populací hmyzu
do budoucna?
Pokud se současná situace nezmění, tak
to bude velmi špatné. Pokud nezměníme
náš přístup ke krajině, co se týče hnojiv
a stylu využívání, tak bude hmyzu ubývat
čím dál víc. Hmyz je jedna ze základních
složek ekosystému a opyluje většinu zemědělských plodin. Situace je někde až
tak špatná, že si zemědělci musejí půjčovat včelstva pro opylení jejich půdy. Bez
hmyzu by byl život těžký, ne-li nemožný.
Mnoho lidí nepovažuje úbytek hmyzu za
vážný problém. Lze to nějak změnit?
Smysl vidím především ve výukových
programech pro děti a veřejnost. Právě
proto v centru pro environmentální vzdělání Lipka chystáme ke Dni Země novou
online hru v přírodě, která bude o úbytku
hmyzu v naší krajině.

DOBRODRUŽSTVÍ
V ŘÍŠI HMYZU

Venkovní online hra na Kraví hoře
v Brně. K zapojení bude potřeba jen
chytrý telefon a data. Startuje 22.
dubna, tedy na Den Země, a aktivní
bude až do června 2022. Hra má dvě obtížnosti – pro menší děti z 1. stupně ZŠ a
pro starší deseti let. Základní linku tvoří
příběh, kdy děti omylem vypijí zmenšovací lektvar a dostanou se do říše hmyzu. Trávník je jako džungle a brouci jsou
velcí jako sloni. Aby se děti mohly zase
zvětšit, budou procházet předem připravenou trasu a plnit úkoly, tvořit, hrát hry
a potkávat různé druhy hmyzích přátel,
o nichž se zároveň dozvědí, proč a jak je
chránit.
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Zelené pivo bude.
2 810 hektolitrů

U

ž pošestnácté uvařili starobrněnští sládci tradiční zelené
pivo. Do českých hospod a restaurací rozvezou 2 810 hektolitrů, na Slovensko 290 hektolitrů. Čepovat se začne tradičně na Zelený
čtvrtek, který letos připadá na 1. dubna.
Kvůli koronaviru si ho lidé bohužel nemohou vypít přímo v podniku u stolu s přáteli, ale každý si ho může odnést alespoň
domů.
„Je to pro nás prostě svátek, těšíme se.
Když jsme zelené pivo připravovali vloni,
nikoho nenapadlo, jak nás potrápí epidemie a její přísná opatření. Hospody byly
na Velikonoce zavřené, proto jsme pivo
nabídli k jejich znovuotevření koncem
května. Opravdu pevně doufám, že letos
podobná situace nenastane a pivem si
na svátky jara připijeme tradičně na Zelený čtvrtek,“ konstatoval výrobní ředitel
Heinekenu Milan Schramm.
Volba zelené barvy vychází z typického

jarního symbolu, který představuje probouzení přírody po zimě.
Brněnští sládci od začátku stále dodržují stejnou recepturu. Zelené pivo vaří
z kvalitní vody, speciálního světlého ječného sladu a jakostního žateckého chmele, který se vyrábí výhradně pro tento
druh piva a jehož parametry se trochu
liší od sladů běžně používaných u ostatních starobrněnských piv.
Svou sílu speciální pivo získává spodním kvašením po dobu osmi dnů, poté
při teplotě kolem jednoho stupně Celsia
dokvašuje, chuťově se zakulacuje a získává typický buket a říz. Nakonec se do piva přidává likér. Zelená barva piva je tudíž výsledkem kombinace několika faktorů – technologie, surovin, výluhu i likéru.
Zelené pivo se vaří tradičním způsobem
na dva rmuty.
Spolu s chmelem se přidává bylinný výluh. Ten je nedílnou součástí zeleného
piva. Používá se několik druhů bylin, jed-

PODSLÁDEK
PETR HRČKA

FOTO: STAROBRNO

nou z nich je kopřiva dvoudomá. „Přesné
dávkování koncentrovaného a silného výluhu je výrobním tajemstvím. Musí se hlídat čas kontaktu bylin s vroucí vodou,
abychom dosáhli patřičné kvality a koncentrace. Potřebujeme řádově litry výluhu,“ přiblížil sládek a manažer kvality Jiří
Brňovják.
Seznam hospod a restaurací, které budou letos čepovat zelené pivo, najdou zájemci na webových stránkách www.zelenepivo.cz.
(vh)
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Malotraktory Vari
pro jarní údržbu zahrady

AKČNÍ CENY
✓ Prodej
✓ Servis
✓ Poradenství
✓ 30 let zkušeností
Agroservis Holý
Na Kačence 1253, Moravský Krumlov
+420 734 678 116
www.agroservisholy.cz
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Šampiona napájí
víno ze Starovic

M

alebnou oblastí kolem Hustopečí je automobilový závodník Jan Kopecký zvyklý
projíždět pokaždé co nejrychleji. Pro vinařskou obec Starovice to platí taky; vždyť tudy každoročně
vede Rally Hustopeče, kde nedávný mistr
světa a sedminásobný mistr republiky
v rallye pravidelně usiluje o prvenství.
Jakmile ale soutěž skončí, Kopecký ve
Starovicích bez otálení přibrzdí. Obvykle
ho tam totiž čekají přátelé v čele s vinařem Zdeňkem Trčkou, v jehož sklípku renomovaný sportovec rád tráví čas.
„Není složité kouzlu tohoto kraje podlehnout. Hlavně pan Trčka je velký expert.
V jeho sklípku člověk ‚žere‘ každé slovo,
když začne vyprávět o vinařství. Těším se,
že si to zopakujeme,“ neskrývá náklonnost
k regionu Kopecký. Brigádu sběru hroznů
ještě absolvovat nestihl, ale jeho rodina
a přátelé si tuto příležitost již vyzkoušeli.

Plné událostí jsou pro Kopeckého zejména dny ve druhé polovině června, kdy
se hustopečská rallye jede a Zdeněk Trčka má pro Kopeckého blízké a fanoušky
nachystána místa přímo ve své vinici.
„Vždycky jim tam vytyčí nejlepší divácká místa. Rychlostní zkoušky se jedou přímo kolem jejich vinic. Místa se tam dají
různě měnit, díky čemuž je ze soutěže vidět mnohem víc,“ vypráví Kopecký.
Před pěti lety ho Trčka s manželkou zastavili při dojezdu rallye přímo u jeho vinice a dekorovali ho „vavřínovými“ věnci
z jejich révy.
Závoděním pro něho obvykle program
na Břeclavsku nekončí. Kolikrát si přidá
ještě „poslední etapu“ ve sklípku se zpěvem a nefalšovaným folklorem.
Zkušený vinař Trčka ročně vyprodukuje deset tisíc lahví. Speciální edici již dříve vyrobil na počest některých Kopeckého úspěchů a víno má připraveno také

RALLY HUSTOPEČE JAN KOPECKÝ DOSTAL
OD PŘÍTELE, VINAŘE ZDEŇKA TRČKY, VĚNEC
Z JEHO RÉVY. FOTO: ARCHIV Z. TRČKY

pro jezdcovy děti z ročníku jejich narození. „Jeho prckové jsou ještě malí. Až jim
bude osmnáct, tak budou mít krásný dárek,“ říká Trčka hrdě.
Od letoška se možná budou potkávat
ještě častěji. Kopecký s jižní Moravou
spojil i svoje sportovní kroky, když vstoupil do nově vytvořeného Agrotec Škoda
Rally Teamu.
Mezi ty celebrity, které si v proslulé vinařské oblasti kolem Hustopečí koupily
nebo pronajaly sklípek, se ale jen tak nezařadí. „Motorsport není tak výdělečný
jako třeba hokej. Byla by to lákavá myšlenka, ale z mé strany není možno ji realizovat,“ pravil Kopecký.
(jip)
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NOVÝ PEUGEOT 5008
7MÍSTNÝ SUVERÉN

NOVÝ PEUGEOT I-COCKPIT®
VARIABILNÍ VNITŘNÍ PROSTOR
INFRAČERVENÁ KAMERA S NOČNÍM VIDĚNÍM

Nechte se uchvátit impozantním stylem a nejvyspělejšími technologiemi nového 7místného vozu Peugeot 5008! Za robustním vzhledem s modernizovanými liniemi se skrývá dokonale uzpůsobený
prostorný interiér pro všechny vaše cesty s rodinou nebo s přáteli. Propracovanou variabilitu vnitřního prostoru zajišťují nezávisle sklopná sedadla 2. řady a 3. řada sedadel uložených v podlaze
velkorysého zavazadlového prostoru. Intenzivní zážitky z řízení si užijete díky nové generaci inovativního místa řidiče PEUGEOT i-Cockpit® a vysoce výkonným motorům v kombinaci s automatickou 8st.
převodovkou EAT8. S technologií Advanced Grip Control vás nezaskočí žádný povrch ani nepřízeň počasí. Nasedněte do nového vozu Peugeot 5008 a přesvědčte se, že překoná všechna vaše očekávání.
Spotřeba a emise CO2 modelu Peugeot 5008 v kombinovaném provozu 4,0–5,5 l/100 km, 106–125 g/km. Foto je pouze ilustrativní.
*Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km.

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno

www.rmservis.cz
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EVŽEN ONĚGIN
NA OBRAZOVKÁCH

POZORUJTE VČELY
I BŘEZŇÁČKY

Když nemohou diváci do divadla, odvysílá
premiéru Čajkovského opery Evžen Oněgin
z repertoáru Národního divadla Brno Česká televize. Operu na námět proslulého
Puškinova románu ve verších o mladém petrohradském švihákovi, který znuděn životem ve městě utíká na venkov, kde se setká s naivní mladičkou Taťánou, odvysílá
ČT art živě v pondělí 29. března od 20.15,
v hudebním nastudování Roberta Kružíka
a režii Martina Glasera. Na webu divadla je
možné zakoupit symbolické benefiční vstupenky. Výtěžek z nich poputuje Sociálnímu
nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje na pomoc lidem, jež koronavirus dostal do těžké životní situace.
(zab)

Fungují ještě pranostiky, nebo už světu vládne jiný přírodní řad než v minulosti? To
chce společně s veřejností ověřit národní
park Podyjí. Stačí k tomu stáhnout si na
jeho webu kalendář, pohled z okna a venkovní teploměr. Výsledek mohou lidé posílat
správcům a soutěžit tak o ceny. Ambicí je bádat nejen v březnu, ale i celý rok, nebo několik let. Právě nyní vylétají včely, probouzí se
první motýli, sasanky vytváří nádherné koberce. Vracejí se čápi, veverky vyvedly mláďata a objevují se první zajíčci „březňáčci“,
kteří se rodí osrstění a hned vidí. Byl to také
březen před 30 lety, kdy vláda vyhlásila národní park Podyjí. Nejmenší národní park
(md)
v epublice, jediný v kraji.

PŘÍBĚHY VYTESANÉ
DO SOCH V PARKU
Antičtí bohové, které v zámeckém parku ve
Slavkově u Brna zpodobňují barokní sochy
od mistrů Giovanniho Giulianiho a Ignáce
Lengelacha, ožívají při hledací hře Příběhy
do kamene tesané. Stačí si na webu místního zámku stáhnout hrací kartu s otázkami
a vyrazit do parku. „Kromě této hry máme
v zámeckém parku ještě další, které jsou určeny menším dětem a každý měsíc je obměňujeme. Jejich cílem je děti rozhýbat a zpestřit jim procházku,“ přiblížila slavkovská
mluvčí Veronika Slámová. Od 29. března
tak na děti čeká hra Králíček Filípek hledá
Velikonoce a od 19. dubna další hra nazvaná V trávě.
(zab)
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Pivovar Starobrno
plní štamgastům přání.

Uvařil obzvlášť hořký Bitr!
P
ivovar Starobrno vyslyšel dlouhodobá přání všech pivních fajnšmekrů,
kteří volali po pivu s vyšší hořkostí,
a připravil speciální extra hořký ležák Bitr.
Spodně kvašená novinka Bitr se může pochlubit 35 jednotkami IBU, čímž se stává
pivem s nejvyšší hořkostí v celé historii pivovaru. K dostání je již nyní v obchodech
v láhvích či plechovkách.

Světlý extra chmelený hořký ležák Bitr
je v pivovaru Starobrno úplnou novinkou.
Místní sládci ho uvařili na přání pivních
fajnšmekrů, kteří podle průzkumů dávají
přednost spíše více hořkým pivům. „Pivaři si
Bitr oblíbí pro jeho plnou chuť, příjemně vyvážený říz a lahodný chmelový dozvuk, který nabádá k dalšímu napití. Rovněž ocení jemnou,
svěží chmelovou vůni se sladovým pozadím,“

říká o novince sládek pivovaru Starobrno
Jiří Brňovják.

Bitr se vaří léty prověřenými postupy, tradičním způsobem na dva rmuty. Sládci při
jeho vaření používají jen ty nejkvalitnější suroviny. Za příjemnou chmelovou vůni vděčí
Bitr kombinaci tří prvotřídních typicky českých odrůd včetně nejznámějšího Žateckého poloraného červeňáku, který se pro svou
jemnost a příjemné aroma používá i při závěrečném studeném chmelení v ležáckých
tancích.

Ležák se vyznačuje také středním řízem,
vyšší hořkostí od prvního loku a jiskrně
zlatavou barvou. Extrakt původní mladiny (dříve stupňovitosti) činí u Bitru 11,5 %
hmotnosti. Obsahuje 4,6 % alkoholu. O Bitr

je dobře postaráno i při jeho ležení, kdy
dozrává v historickém pivovarském sklepě
z roku 1872, který je vytesán do skály Žlutého kopce. To umožňuje během zrání Bitru
udržovat optimální teplotu.
Recepturu extra hořkého ležáku ladili
sládci několik měsíců. „Aby byla chuť skutečně dokonalá, degustovali Bitr odborníci z pivovaru, hospodští, známé brněnské osobnosti
a samozřejmě naši štamgasti,“ doplňuje sládek Starobrna Jiří Brňovják.

Příznivci piva už nyní najdou tuto novinku v prodejnách a hned, jakmile to situace
dovolí, také v hospodách na čepu. Do vybraných provozoven v Brně a jeho okolí se
bude dodávat i nefiltrovaná varianta, v níž
hořkost piva vyniká ještě více.

NOVINKA

EXTRA hořký
LEžák od Starobrna

Blansko

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

FOTO: MAFRA

TEXT: MAREK OSOUCH
VIZUALIZACE: MÚ BLANSKO

Blanenské sídliště Písečná
se rozroste o stovky bytů

Stovky nových obyvatel Blanska najdou v blízké době bydlení na sídlišti Písečná. Kromě bytů ale
developer společně s vedením města plánuje také stavbu parků, dětských hřišť nebo mateřské
školy. Do nové lokality také prodlouží městskou autobusovou linku.

H

lad po vlastním bydlení alespoň částečně uspokojí v Blansku na sídlišti Písečná. To se
v nejbližších letech rozroste
o dalších 406 bytů, které tady
chystá dvojice developerských společností – a jejich záměr se líbí i vedení Blanska.
„Poptávka po bytech ve městě je stále vysoká, takže jsme rádi, že se našel zkušený
developer, který si troufá na tak velký projekt,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha
(ODS).
Bytové domy za několik let vyrostou
právě na městských pozemcích. Rada už
předloni vypsala záměr na zastavění lokality a nedávno jí přišly dvě nabídky,
z nichž vzešla jako vítězná ta od dvojice firem Hopa Group a Trikaya. V březnu jejich výběr posvětili i zastupitelé.
„U podaných návrhů jsme posuzovali
kromě výše kupní ceny za metr čtvereční
také další kritéria: počet a strukturu bytů
a jejich celkovou výměru, počet bezbariérových bytových jednotek převáděných
bezplatně do majetku města, výměru revitalizovaného veřejného prostranství,
nebo například velikost školky, komerčních prostor či mobiliář relaxační části veřejného prostoru, jako jsou hřiště nebo
park, které také budou převedeny bezplatně městu,“ uvedl místostarosta Ivo
Polák (ČSSD).
Druhý konkurenční návrh počítal s mé-

ně než čtvrtinou bytů, jež naplánovala Hopa Group a Trikaya. Dvojice developerů totiž má smluvně ošetřeno to, že odkoupí od
soukromého vlastníka sousední pozemky,
na nichž také nové bytové domy vyrostou.
Jak říká jednatel společnosti Hopa Group
Jan Musil, bez odkupu soukromých parcel
by byla výstavba velmi složitá. Lokalitu totiž rozdělovaly na dvě poloviny.
„Zatím je vše ve fázi vizualizace. Teď
nejdříve musíme zadat projekt a teprve
v momentě, kdy bude hotový a budeme
mít veškerá povolení, začneme stavět. Pokud by vše šlo dobře, tak minimálně dva
roky zaberou přípravy,“ doplnil Musil.
Spíš ale na základě zkušeností z jiné výstavby v Blansku očekává, že to zabere
delší čas.
Na Písečné totiž firma dlouho bojovala

„V MOMENTĚ, KDY BUDE
HOTOVÝ PROJEKT
A BUDEME MÍT VEŠKERÁ
POVOLENÍ, ZAČNEME
STAVĚT. POKUD BY VŠE
ŠLO DOBŘE, TAK
MINIMÁLNĚ DVA ROKY
ZABEROU PŘÍPRAVY.“

s námitkami proti stavbě jiné více než
stovky bytů. Místní sepisovali petice a báli se, že nová zástavba zhorší dopravní situaci, další měli obavy o vzácné druhy živočichů. Nakonec ale povolení dostali.
Hopa Group spolu s Trikayou má kromě bytových domů v Rezidenci Písky, jak
se projekt oficiálně jmenuje, vybudovat
také dvoutřídní mateřskou školu s dětským hřištěm, již převede do majetku
města. Město získá rovněž dva bezbariérové byty a stometrový komerční prostor. „Součástí projektu jsou také přírodní prvky, jako bylinkové zahrady, workoutové a rekreační chodníčky. Na konci
trasy vedoucí z chráněného území Čertovka je navržen menší přírodní amfiteátr,“ přiblížila autorka návrhu Monika
Sirná z projekční kanceláře Abras.
Nová výstavba by měla přinést výhody
i stávajícím obyvatelům sídliště. Město
s investorem prodlouží trasu linky městské hromadné dopravy a přeloží točnu
a autobusové zastávky hlouběji do sídliště, aby to lidé k ní měli blíže.
„Projekt splňuje také nepřekročitelnou
podmínku města, a to napojení celé výstavby na systém centrálního zásobování
teplem. Navýšení počtu odběratelů bude
mít do budoucna jednoznačně pozitivní
vliv na cenu tepla a udržitelnost soustavy
centrálního zásobování ve městě,“ dodal
místostarosta.
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Zámecký areál
získává nový lesk

O

kolí blanenského zámku se návštěvníkům mění před očima.
Předloni tady zrevitalizovali
rybník, jemuž se tak vrátila původní podoba z 19. století, loni
rekonstruovali jednu budovu v předzámčí
za sedm milionů a letos se dělníci pouští
hned do té sousední. Oprava zchátralého
domu spolyká více než 12 milionů korun.
Hotovo chtějí mít do konce roku.
Budova po rozsáhlé rekonstrukci zásadně změní podobu – dostane nový krov a
výškově dorovná i tu sousední, již opravenou, na adrese Zámek 2. Fasáda pak bude
ladit s opravenými stavbami předzámčí i
se zámkem.
„Součástí této rekonstrukce bude také
úprava vnitřních dispozic objektu a výstavba nových podkrovních místností,
čímž dojde k vytvoření zázemí pro Muzeum Blanenska,“ uvedl Petr Mráček z in-

vestičního oddělení odboru správy a rozvoje města.
Muzeum dnes sídlí přímo na zámku a postupně už přesunulo své konzervátorské a restaurátorské dílny do podzámčí, do již opravené budovy. V té nově rekonstruované budou kanceláře a také depozitář, tedy veškeré
provozní zázemí. „Tím se kompletně uvolní
druhé, dosud veřejnosti nepřístupné patro
zámku. Rádi bychom tady otevřeli expozici
měřicí techniky, kterou vyráběl blanenský
podnik Metra,“ přiblížila ředitelka blanenského muzea Pavlína Komínková.
Kromě využití prostor muzeem se do opravené budovy přesunou také keramické dílny
a ateliéry blanenské základní umělecké školy. „Část objektu užívaná muzeem se propojí
se sousedním objektem Zámek 2. Část objektu určená pro školu bude prostřednictvím
nového vnitřního schodiště propojena s budovou předzámčí, kterou nyní využívá umě-

FOTO: MÚ BLANSKO

lecká škola,“ doplnil Petr Mráček. A postupuje i plán na modernizaci poslední části předzámčí, což je bývalá hasička, která je ze středu města nejviditelnější částí, protože směřuje přímo k náměstí.
Budovu nahradí podle vítězné studie moderně pojatý objekt s multifunkčním prostorem pro výstavy a nejrůznější kulturní a společenské akce. V přízemí bude sídlit informační kancelář Blanka. „Konkrétní podoba
nové budovy se bude řešit až v průběhu zpracování projektu pro stavební řízení. Půjde
ale o moderní stavbu s ustupujícím proskleným průčelím a krytou lodžií,“ doplnila
Zuzana Fialová z investičního odboru s tím,
že postupně se bude vyjasňovat také přesná
podoba prostoru před vstupem do zámeckého areálu.
Tuto investici blanenská radnice odhaduje na 40 milionů korun a chtěla by ji zrealizovat v příštím roce.
(mos)
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Strojní konstruktér – vedoucí – pracoviště Blansko

Strojní konstruktér – pracoviště Blansko

Obor:
Specializace:

Obor:
Specializace:

obráběcí stroje
svislé soustruhy – karusely, obráběcí stroje

Požadavky:
 VŠ vzdělání strojního zaměření
 Praxe v oboru konstrukce obráběcích strojů nutná
 Schopnost samostatného rozhodování a konstruování mechanických
součástí na úrovni dílů a sestav, vč.
tvorby výkresové dokumentace,
kusovníků a průvodní dokumentace strojů
 Dobrá znalost práce s CAD software
(Autodesk Inventor výhodou)
 Preciznost a zodpovědnost
Náplň práce:
 Konstrukce výrobků, jejich podskupin a jednotlivých dílů
 Zhotovování 3D modelů a vypracování 2D dokumentace
 Tvorba instrukcí pro výrobu a nákupní oddělení
 Tvorba kusovníků
 Tvorba průvodní dokumentace ke
strojům

obráběcí stroje
svislé soustruhy – karusely, obráběcí stroje

 Orientace ve strojírenských a výrobních technologiích a procesech
 Schopnost samostatného plnění
svěřených úkolů
 Vysoké pracovní nasazení, flexibilita,
ochota cestovat
 Dobré komunikační schopnosti
a týmová práce
 Řidičský průkaz skupiny B
 Znalost světového jazyka (AJ, NJ)
nutná

Požadavky:
 SŠ/VŠ vzdělání strojního zaměření
 Schopnost samostatného konstruování mechanických součástí na
úrovni dílů a sestav, vč. tvorby výkresové dokumentace, kusovníků
a průvodní dokumentace strojů
 Znalost práce s CAD software
(Autodesk Inventor výhodou)
 Preciznost a zodpovědnost
 Orientace ve strojírenských a výrobních technologiích a procesech

 Vedení konstrukčního týmu,
spolupráce s ostatními kolegy
a odděleními ve společnosti na
řešení zakázek a technická podpora
ostatních oddělení, rozhodování na
vedoucí pozici
 Jednosměnný provoz
 Nástup ihned
 Mzda dle praxe a zkušeností

Náplň práce:
 Konstrukce výrobků, jejich podskupin a jednotlivých dílů
 Zhotovování 3D modelů a vypracování 2D dokumentace
 Tvorba instrukcí pro výrobu a nákupní oddělení
 Tvorba kusovníků
 Tvorba průvodní dokumentace ke
strojům

Nabízíme:
 Odpovídající platové ohodnocení dle znalostí
a praxe s navýšením po zkušební době při
dosažení samostatného plnění úkolů

 Pružnou pracovní dobu
 5 týdnů dovolené
 Příspěvky na stravování

Uchazeči prosím výhradně zasílejte své životopisy v českém a anglickém
či německém jazyce na email: jana.kadlecova@vtlblansko.cz

 Schopnost samostatného plnění
svěřených úkolů
 Vysoké pracovní nasazení, flexibilita, ochota cestovat
 Dobré komunikační schopnosti
a týmová práce
 Řidičský průkaz skupiny B
 Znalost světového jazyka (AJ, NJ)
nutná

 Spolupráce s ostatními kolegy
a odděleními ve společnosti na řešení zakázek a technická podpora
ostatních oddělení
 Jednosměnný provoz
 Nástup ihned

 Možnost osobního rozvoje, jazykové kurzy
 Možnost cestování (zahraniční služební cesty)
 Mobilní telefon

VTL Blansko, a.s.,
výroba a servis obráběcích strojů

32 26. března 2021

Náš kraj

Kavárnu na Dukle
chtějí mít už v létě

A

ž se otevřou letní zahrádky, lidé
v centru Blanska si budou moci
posedět v nové kavárně na prostranství po zbořeném hotelu
Dukla.
Blanenská radnice ji slibuje už od demolice hotelu, která se dělala před šesti lety,
opakovaně v následujících letech vypisovala i výběrová řízení na investora a provozovatele zařízení, pokaždé ale bez úspěchu.
Zájemce našla až koncem loňského roku.
„Plocha je zejména v letních měsících
celodenně využívaná a navštěvovaná nejen rodiči s dětmi a možnost občerstvení
zde chybí. Využijí ji také návštěvníci kulturních a společenských akcí, které se v centru města pořádají,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha (ODS).
Kavárna, která by měla první návštěvníky přivítat letos v červenci, nabídne prostor k sezení uvnitř pro asi dvacet lidí. Venku bude terasa o velikosti zhruba čtyřiceti

metrů čtverečních, již od kavárny oddělí
prosklená stěna.
Otevřeno má být od brzkého rána, aby se
zachytila první vlna návštěvníků, lidí mířících do práce, na autobus či vlak. „Provoz
plánujeme včetně víkendů. Nejdéle budeme mít otevřeno do 22 hodin,“ uvedla Radka Smíšková z firmy CoCo Café, která bude
kavárnu provozovat.
„V nabídce by měly být zejména různé
druhy kávy a čaje, mléčné koktejly, základní sortiment zákusků, koláčů a dezertů, ze
slaného pak několik polévek a dalších jídel,“ dodala Smíšková.
Pro stavbu, která přijde na zhruba pět
milionů korun a zajistí ji firma CubeSpace,
zvolilo vedení města modulový systém. Kavárna totiž v centru u náměstí Republiky
nemusí být trvale. Prozatím je nájem sjednaný na deset let, poté ale není vyloučené,
že se přemístí jinam. O upraveném prostranství totiž blanenská radnice mluvila v

V CENTRU BLANSKA HOTEL DUKLA ZBOŘILI
PŘED ŠESTI LETY A MÍSTU, KAM CHODÍ HODNĚ
LIDÍ, CHYBÍ MOŽNOST OBČERSTVENÍ.
RADNICE UŽ MÁ I PODOBU KAVÁRNY, KTERÁ
TAM BUDE. FOTO: MÚ BLANSKO,
VIZUALIZACE: CUBESPACE

minulosti jako o dočasném řešení. „Odhaduji však, že prostranství bude tímto způsobem sloužit delší dobu, klidně dvacet
let,“ prohlásil před časem starosta.
Nevyužitý ale stále zůstává suterén po
hotelu Dukla, který nebyl zdemolován.
Město stále marně hledá nájemce, který
by se ujal tohoto prostoru o velikosti přes
600 metrů čtverečních.
(mos)
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ITAB Shop Concept CZ otevírá nový výrobní závod
a logistické centrum v Prostějově!
Společnost ITAB Shop Concept CZ, a.s zahájila své působení v České republice již
před 29 lety a své místo našla v průmyslové
zóně v Boskovicích, kde před 14 lety otevřela výrobní závod.
ITAB Shop Concept CZ je výrobcem a dodavatelem pokladních zón, regálových systémů,

interiérů, osvětlení a vstupních systémů pro
obchodní řetězce, restaurace, kavárny, autosalony, pro skladové i kancelářské prostory
po celém světě.
Holding ITAB se sídlem ve Švédsku má v současné době 45 poboček a zaměstnává okolo
4.000 lidí nejen v Evropě, ale také ve Spojených arabských emirátech, Indii, Číně, Argentině, USA a v mnoha dalších zemích po celém
světě.
ITAB Shop Concept CZ exportuje své produkty do 29 zemí světa a po dobu své existence
si společnost u svých zákazníků získala velmi
dobré renomé, a to zejména z důvodu spolehlivosti, ﬂexibility, ale také především díky svému
inovativnímu přístupu a důrazu na vynikající
kvalitu svých výrobků.
Za posledních několik let zaznamenává naše
společnost značný růst, což představuje rozšiřování nejen portfolia našich produktů, ale také
navyšování počtu zaměstnanců všech profesí.
V průběhu několika příštích týdnů otevírá
ITAB Shop Concept CZ, a.s. nové výrobní

a logistické centrum v Prostějově, kde najde
své místo pro činnost divize Osvětlení/Lighting, která je velmi důležitou součástí portfolia
naší společnosti, a jejíž úkolem je vytvořit pro
klienta koncept moderního a úsporného řešení osvětlení.

ITAB Shop Concept CZ, a.s., itab.com
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Město lépe spojí nový most

L

idé z Blanska a okolí o té stavbě
slýchají už čtvrtstoletí. A vzpomenou si na ni vždy, když v centru
u vlakové zastávky na dlouhé minuty „spadnou šraňky“ a auta
pak ve špičce dokážou velmi rychle zablokovat nedaleký kruhový objezd, a tím pádem i průtah městem. Po letech slibů budování mostu za 300 milionů konečně začne.
Ambiciózní plán na obří most, který
pár set metrů od současného přejezdu vytvoří lepší spojnici s částí za železničním
koridorem nazývanou Staré Blansko, se
stále sunul do budoucna.
V současnosti už ale běží výběrové řízení a dělníci se do stavby pustí možná už
v dubnu. Letos plánují zakládat piloty
pro nosné pilíře, zároveň začnou stavět
okružní křižovatku na Svitavské. První řidiči by se po mostě měli projet nejpozději na konci příštího roku.
„Je vydané stavební povolení, máme
přiklepnuté peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), už letos je
možné z této dotace čerpat 85 milionů ko-

run. Kraj přidá dalších třicet, takže společně s příspěvkem od města máme pro
letošek k dispozici 120 milionů,“ vyčíslil
starosta Blanska Jiří Crha (ODS), jenž od
listopadu zastává i post krajského radního pro dopravu.
Že se stavba skutečně blíží a počítá se
s ní ve státním rozpočtu, potvrdilo i ministerstvo dopravy. „Celková částka, kterou
se má SFDI během dvou let na projektu
podílet, je 198,6 milionu,“ upřesnil mluvčí ministerstva František Jemelka.
Pro Blansko jde o zásadní stavbu. Spojení města s částí za řekou a tratí je dnes

„JE VYDANÉ STAVEBNÍ
POVOLENÍ, MÁME
PŘIKLEPNUTÉ PENÍZE
ZE STÁTNÍHO FONDU
DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY.“

možné jen přes přejezd u zastávky Blansko město. Jenže intenzita provozu na
hlavním koridoru z Brna do Prahy znamená, že ve špičce jsou závory dole i desítky
minut v kuse. U přejezdu tak roste kolona aut, která pak způsobuje kolaps dopravy.
Potíže mají i záchranáři či hasiči. „Podle zpráv od Správy železnic by za pět let
měly být závory dole až 50 minut z jedné
hodiny. To by byla tragédie,“ odůvodňoval nutnost stavby mostu už před dvěma
roky Crha.
Místo přes přejezd, který zanikne a jejž
nahradí podchod pro pěší, tak řidiči budou za dva roky mířit po 155 metrů dlouhém mostě, součástí něhož se stane i lávka pro chodce. Začínat má poblíž autobusového nádraží na křižovatce ulic Svitavská a Fügnerova, kde vznikne kruhový objezd. Železnici překlene tak, že se vyhne
průmyslovému areálu na Starém Blansku a vyústí v Brněnské ulici, opět s kruhovým objezdem. Tam už poslední týdny dělníci pracují na rekonstrukci komunikací.
(mos)
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DĚLÁME SVĚT LEPŠÍM

POJĎTE DO TOHO S NÁMI

•

Staňte se součástí týmu silné nadnárodní společnosti s
dlouholetou tradicí, která si stále uchovává rodinnou atmosféru

•

Spojte svoji kariéru s úspěchy naší firmy v desítkách zemí celého
světa - více než 80 pracovišť v 35 zemích, šest výzkumných a vývojových středisek, tři závody přímo v Blansku

•

Dále se s námi rozvíjejte a vzdělávejte, užívejte benefitů, které vám
budou dělat radost

725 984 512
601 102 682

kariera@pyrotek.com

... od roku 1956
Pyrotek® - globální lídr ve výrobě
žáruvzdorných materiálů pro hliníkařský
a slévárenský průmysl, přední dodavatel
inovativních řešení pro výrobu skla, oceli,
zinku, akustických a tepelných izolací.

Pyrotek CZ, s.r.o.,
s r o , Poříčí 24, 678 01 Blansko

pyrotek.com

34 26. března 2021

Náš kraj

Fotbal, zpěv
a klobása. Kdo
by to takhle
nemiloval?

TEXT: JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
FOTO: ARCHIV RALPHA DAVIESE

Příběh Welšana Ralpha Daviese jako kdyby vypadl
z knížek Nicka Hornbyho o fotbale a lásce k němu.
Davies svoji vášeň našel v Blansku, jehož tým
nadšeně podporuje. A také o tom poutavě píše.

M

álokdo toho o fotbalu na jižní Moravě ví tolik co lektor
angličtiny Ralph Davies z Walesu. Když se před více než
dvaceti lety přestěhoval kvůli přítelkyni do Brna, automaticky začal
chodit na Zbrojovku. Časem ho ale její zápasy přestaly bavit, a tak hledal, kde by
našel klub, který by ho oslovil.
„Zašel jsem na Bystrc, byl jsem i na Slovensku nebo v Rakousku. Většinou jsem
viděl fotbal bez emocí, nudu. Pro Zbrojovku byly tehdy důležité víc tři body než
pobavit fanoušky, a uvědomil jsem si to
na jejím zápase proti Slavii, v němž se nestalo vůbec nic,“ vypráví energický čtyřicátník češtinou se zvonivým „ř“ a britským přízvukem.
Až mu před jedním z víkendů zavolal
kamarád, že by se mohli potkat na zápase krajského přeboru v Blansku.
„První zápas jsme prohráli s Kyjovem.
Říkám si, tady je to dobrý. Perfektní sta-

dion na Údolní, stará tribuna, dobrá klobása. Líbilo se mi tam. Za dva měsíce
jsme jeli na zápas Blanska do Boskovic.
Krásné město, zámek, spousta fanoušků
z Blanska a vyhráli jsme tam 1:0. A byl
jsem v tom. Odjížděl jsem s přesvědčením, že tohle je můj tým,“ usmívá se Davies.
Zatímco „běžní“ fanoušci obdivovali
persony ražení Jana Poláka nebo Pavla
Zavadila, Davies přilnul k borcům, jako
byli či jsou David Juran, Jan Trtílek nebo
Jakub Šplíchal. K hrdinům regionálních
hřišť.
„Po zápase se dalo zajít na pivo. Ti kluci jsou i mými kamarády,“ říká Welšan.
Doma horuje pro Swansea City, na Moravě pro FK Blansko. Na zápasy chodí se
svou skupinou v dresech a vlastní vlajkou. Zároveň vznikl internetový blog Blansko Klobása, kde Davies začal zachycovat
svoje zážitky z fotbalu a cest za ním.
Jeho fotbalovým koníčkem je totiž

groundhopping, tedy navštěvování stadionů, hřišť a zápasů.
Pokud ho nebaví dění na trávníku, je
schopen studovat architekturu stadionu.
„Zajímavý má Břeclav, kde je tribuna postavena na střeše baráku. Perfektní stadion je v Drnovicích. Líbí se mi ‚anglický‘
stadion v Opavě, a pak samozřejmě Lužánky v Brně,“ tahá Davies z paměti.
Ruku v ruce s návštěvou stadionu jde
také ochutnávání místních klobás. „Havířov, tam je fakt dobrá. V Břeclavi měli svého řezníka, to byla lahůdka. Trochu pálivá. Bystrc se taky nemá za co stydět,“ pomlaskává si Davies.
Kdysi jeho pozornost v době zápasu
Mikulova proti Šatovu zaujal i Gulášfest
a v Bzenci poznal na vlastní kůži, že spory mezi soupeřícími fanoušky ideálně
urovná domácí slivovice. Není ale
všechno jeho cestování jen o jídle a pití.
Fotbalová turistika zavedla skupinu
Blansko Klobása třeba do uhelného
dolu v Petřkovicích, do Podzámecké zahrady v Kroměříži nebo na přírodní
stezky a bunkry kolem Lednicko-valtického areálu.
Klobásu prý Davies před časem přestal
jíst, nadšení pro fotbal a Blansko mu ale zůstalo. Jeho anglicky psané články se objevily také na klubovém webu FK Blansko
a jednou by chtěl napsat i knihu, v níž by
svoje zážitky shrnul třeba jako Nick Hornby ve slavné knize Fotbalová horečka. Jeho
texty si s těmi knižními nezadají už teď.
„Hornby není mojí inspirací. Jeho život fanouška je i mým životem! Tak žijí
všichni fanoušci. Není to jen fotbal, ale
i kamarádi a cestování. Zazpíváme si chorály. Každou sobotu máme co dělat,“ líčí.
RALPH DAVIES PŘES DVACET LET ŽIJE TENTO LEKTOR
ANGLIČTINY V BRNĚ. S BLANSKEM SLAVIL UŽ
PRVENSTVÍ VE FOTBALOVÉ DIVIZI D, ZDE S HRÁČI
TOMÁŠEM FEIKEM A LUBOŠEM CHLOUPKEM.

INZERCE

Vybírejte z široké nabídky
prověřených vozů z programu
ŠKODA Plus a získejte nejlepší
výkupní cenu
za svůj ojetý vůz.

ŠKODA PLUS
Jarní nabídka
prověřených vozů

Při využití našeho značkového financování a pojištění můžete
získat navíc celou řadu atraktivních výhod. Více informací
o nabídce najdete na skodaplus.cz nebo vám rádi poradíme
online či telefonicky.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Povinné ručení za

1 000 Kč/rok
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,7–6,9 l/100 km, 123,1–163,7 g/km

Ilustrativní fotograﬁe

První půjčovna
elektrických
tocyklů v Brně
Brn
motocyklů

CENY JI OD

200 Kč /den
Chystáte se pořídit si svůj
elektromotocykl a nevíte co
vlastně máte čekat? Nebo
?
chcete jen zkusit něco nového?
Přijďte si vyzkouet některý
z naich e-motocyklů!

VÍCE INFORMACÍ:

Italské superbiky
s technikou moto GP
10 kW
107
2 Nm
200
R
Rychlost
a 240 km/h
Dojezd
D
a 200 km

www.e-motopujcovna.cz

+420 733 201 212, info@e-motobrno.cz, AUTONOVA BRNO s.r.o., Masná 418/20, 602 00 Brno

hravé, zabavné,
ideální do města na
kadý den
Ř
Řidičské oprávnění AM
n
nebo B
R
Rychlost a 100 km/h
D
Dojezd a 100 km
H
Hmotnost od 64 kg

sportovníí enduro
e
do
kadého terénu
118 kW
P
Provoz a 2 hodiny
Ř
Řidičské oprávnění B
3 jízdní reimy

#emotopujcovna

INZERCE

OBI Brno, Sokolova 622/1, 619 00 Brno - Horní Heršpice

www.obi.cz

INZERCE

TYTO JAHODNÍKY
ŠPLHAJÍ
K NEBI...
POUZE

39,- Kč
DNÍK

N JAHO

ZA JEDE

...tyto jahodníky poskytují bez přestávky od konce dubna až do doby,
než přijdou mrazy, jahody, které budete moci trhat ve výšce člověka.
Jeden francouzský pěstitel vytvořil
opravdu ojedinělou odrůdu jahod. Tato odrůda je schopna vyšplhat během 6 měsíců v roce
do výšky 1,30 m a více. Máte hezké
jahody, které jsou čisté, zdravé
a mají jedinečnou vůni.

ZASAĎTE SI JE BĚHEM SVÉHO
VOLNA NA ZAHRADĚ NEBO
DO KVĚTINÁČE NA BALKONĚ.
Tyto popínavé jahodníky Mount
Everest (chráněná značka) potřebují na zakořenění jen velmi málo

místa. Přizpůsobí se jakékoliv půdě a jsou odolné vůči chladu.
Na zasazení stačí jen pár minut
a potom je už budete muset
pouze podepřít a občas zalít.

VYTVÁŘEJÍ NA VAŠÍ ZAHRADĚ
BAREVNOU OZDOBU
A DÁVAJÍ PLODY ŘADU LET.
Každý den budete udiveni tím, že
uvidíte, jak se šplhají stále výše
a objevují se listy, květy a posléze
velké červené plody, které se
budou zvětšovat a bude jich stále

více. Představte si radost vašich
dětí, až jim dovolíte utrhnout si
ve výši paží tyto velké sladké plody,
úplně zralé, čisté a bez prachu
na vašem „jahodovém stromě“.
Budete je trhat až do příchodu
mrazů, dlouho po ukončení sklizně běžných jahod a z roku na rok
vám budou neustále dávat
voňavé plody.
Ano, nyní se již nepotřebujete
ohýbat, abyste sbírali na zemi a
v blátě jahody, které napadli
živočichové ještě předtím, než
byly zralé.

Takto velké jahody
6 měsíců na vašem stole.

OBJEDNÁVKA
Ano, chci využít vaší výjimečné nabídky a získat popínavé jahody.
Kupón odstřihněte a zašlete na adresu:
VITALIFE SHOP S.R.O., P.O.BOX 11, 755 08 Vsetín
Je samozřejmé, že pokud nezískám do 90 dnů a po dobu minimálně 6 měsíců velké trsy
červených plodů, které bude možné sbírat ve výšce člověka, pouze vás o tom informuji
dopisem a vy mi vrátíte hned a zcela bez diskuse poštovní poukázkou na mé jméno peníze
za objednané jahodníky.
Na základě této celkové a definitivní záruky objednávám:

Všechny vaše dezerty s jahodami s jedinečnou vůní.

Záruka 24 měsíců

Popínavé jahodníky jsou zabaleny ve speciálním obalu
chránicím jejich kořeny. Můžete je zasadit okamžitě po přijetí.
Pokud nezískáte do 90 dnů velké trsy červených plodů, které
budete moci trhat ve výšce člověka, zavazujeme se vám vrátit
peníze za objednané jahodníky na pouhé požádání a zcela
bez diskuse poštovní poukázkou na vaše jméno.

❐1 sadu 5 jahodníků za cenu 349,- Kč.
❐1 sadu 10 jahodníků za cenu pouhých 569,- Kč (ušetřím 129,- Kč).
❐1 sadu 20 jahodníků za cenu pouhých 780,- Kč (ušetřím 616,- Kč).
Cenu za objednávku uhradím při převzetí jahodníků (+ 149,- Kč poštovné a balné).
Zde jsou mé kontaktní údaje:
Příjmení: ......................................................................... Jméno: ..........................................................
Adresa: ......................................................................................................................................................
Město: ............................................................................. PSČ: ..............................................................
Telefon*: ......................................................................... Podpis: ..........................................................
(*nepovinné)

e-mail*: ......................................................................................................................................................
(*nepovinné)

PR5P2J02

HUDEBNÍ IMPULSY

Laskavý svět Zdeňka Svěráka
JOSEF VLČEK

o více než 40 filmových rolích, 34 realizovaných filmových a televizních scénářích
a také o 22 albech písní.
Zdeněk Svěrák je nejvíc spojován s Divadlem Járy Cimrmana nebo s filmovou
tvorbou. Někdy se zdá, že písničky, většinou složené spolu se skladatelem Jaroslavem Uhlířem, jsou proti jeho dramatickým a filmovým projektům jen drobnosti,
ale i takových drobných dílek má na kontě

J

edna z nejuniverzálnějších osobností české kultury – spoluobjevitel
osobnosti Járy Cimrmana, dramatik, scenárista, herec, režisér, spisovatel
a básník Zdeněk Svěrák oslaví 28. března
pětaosmdesátiny. Je až neuvěřitelné, jak
velké dílo za ním zůstává. Statistici mluví
o 14 hrách pro Divadlo Járy Cimrmana,

několik stovek. Mnohá z nich si ve své oblibě nezadají ani s jeho velkými kusy.
Však se také řada z nich ve filmech objevila. Svěrákův text mají například ústřední
píseň z Vratných lahví Ani k stáru nebo
dokonce z nováckého seriálu Hospůdka.
Svěrák se s Jaroslavem Uhlířem poprvé
potkal v roce 1967. V jednom rozhovoru
dával k dobrému, že ho vlastně „ukradl“
svému kamarádovi Miloni Čepelkovi, s

INZERCE

VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

/

MALOTRAKTORY

/

KARTÁČE

/

ŠTÍPAČE

/

A DALŠÍ

ROTAČNÍ SEKAČKA VARI MP1 554H
/
/
/
/
/
/
/
/

motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
motor HONDA GCV170
variátorová převodovka s plynulou regulací pojezdu
centrální nastavení výšky sečení s indikátorem (6 poloh)
ocelový skelet, rychlospojka na mytí
bezpečnostní brzda nože, velká kola s kuličkovými ložisky
velký kombinovaný sběrný koš, indikátor naplnění koše
ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení

nímž Uhlíř původně spolupracoval. Jejich
pravděpodobně první společnou písní
bylo Strašidýlko Emílek.

„Anticovidová“ hymna
První opravdu slavnou Svěrákovou písní
ale byl Holubí dům, vydaný na deskách
v roce 1973. Byl to zároveň první hit Jiřího Schelingera. Patří dodnes k nejlépe testovaným písním všech rozhlasových stanic, třebaže je pro společnou tvorbu dvojice netypický. Na většinu Svěrákových textů je až příliš vážný. Svěrák tehdy psal
pod pseudonymem Emil Synek a v supraphonském katalogu je možné ho pod tímto jménem najít rovněž u několika písní
Ivana Mládka. Nejznámější z nich jsou
Láďa jede lodí nebo Mravenci v kredenci.
Další z galerie slavných písní se Svěrákovými texty je Severní vítr. Vznikl pro
film Vrchní, prchni!
(1980). Jaroslav Uhlíř rád vypráví o tom,
že původně skladbu
nabídli Pavlu Bobkovi, ale tomu se do ní nechtělo, tak ji musel Uhlíř nazpívat sám. Bobek přišel o neuvěřitelně úspěšný hit a z Uhlíře se stal zpěvák. Před několika lety testovalo Rádio Impuls přes pět stovek nejznámějších písní, ale jen jednu jedinou dokázali identifikovat úplně všichni – Severní vítr.
Nelze vynechat ani další notoricky známé písně, k nimž napsal slova Zdeněk Svěrák. Například slavný popěvek Není nutno zazněl poprvé v roce 1983 ve filmu Tři
veteráni a po 37 letech se stal hymnou loňského jarního boje s pandemií covidu-19,
když ji 25. března 2020 společně zazpívala, a tím si dodala odvahy, celá republika.

Úsměv jako pohlazení

8 modelů rotačních sekaček od

4 890 Kč s DPH

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
/ Brno, GARDEN STUDIO, U zoologické zahrady 2/212, T 546 222 990 / Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294
/ Brtnice, Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388 / Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská
2495, T 569 425 052 / Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 / Strakonice, Milisterfer, s.r.o., Volyňská 97, T 777 993 399 /
Znojmo, Ivan Krejčí, Pražská 88, T 515 221 833

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

V roce 1987 se poprvé objevil televizní pořad Hodina zpěvu, začátek cyklu písničkových pořadů určených původně pro děti.
Svěrákovo textařské kouzlo ale tkví v tom,
že písničky, které píše, dokážou oslovit
děti i dospělé, takže z 31 natočených Hodin zpěvu se brzy stal pořad pro celou rodinu. V jeho rámci se objevily také čtyři dětské miniopery, které se později staly základem pohádkového filmu Tři bratři.
Když na přelomu roku v rámci koncertní série Živáááák vystoupil v Rádiu Impuls Jaroslav Uhlíř s hodinovým pořadem,
složeným ze skladeb na Svěrákovy texty,
položil si mnohý z posluchačů otázku, čím
to je, že jejich písničky zabírají „na první
dobrou“. Těch vysvětlení je samozřejmě
mnoho, ale v první řadě je to laskavost
a pozitivita. Určitě také porozumění lidské
duši, člověčím chybám a drobným radostem. A v neposlední řadě je to úsměv. Nic
třeskutého, jen srdečný a přátelský úsměv.
Úsměv jako pohlazení. Tak ať máte důvod
k úsměvu, pane Svěráku.

POVINNÉ RUČENÍ

komerční příloha pátek 26. března 2021

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.

1)

2)
3)

4)

Česká asociace pojišťoven upozorňuje
na nejčastější mýty o povinném ručení:
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 nebývají to malé částky – na újmu na zdraví. Z povinného
ručení hradí pojišťovny poškozeným bolestné, ušlý výdělek,
náklady léčení, ztížení společenského uplatnění a další.

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, za každý den,
kdy vozidlo nebylo pojištěno, zaplatíte příspěvek do garančního
fondu ČKP. Výši příspěvku určuje vyhláška Ministerstva financí
ČR a rozhodně se nevyplatí nemít vozidlo pojištěné. 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.

5)

Po zániku povinného ručení je odevzdání registrační
značky vozidel dobrovolné

Pokud povinné ručení zanikne, je podle zákona povinností
vlastníka vozidla požádat registr silničních vozidel o vyřazení
vozidla z provozu, a to do 10 dní od změny. 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 oznámit, že vozidlo prodal. Pojištění
tak zanikne až dnem oznámení skutečnosti o prodeji vozidla
pojišťovně.

Povinné ručení: co
Vás aktuálně zajímá

Odpovídá hlavní analytik České asociace pojišťoven, Petr Jedlička
Ovlivňuje probíhající pandemie
i vývoj škod z povinného ručení?
Vlivem pandemie došlo na jaře
2020 ke krátkodobému poklesu
škodních událostí, který se projevil jak u škod vzniklých v České
republice, tak u zahraničních
škod. U škod vzniklých v ČR byl
zaznamenaný největší pokles ve

Vyšší limity v povinném
ručení se vám vyplatí
Při dopravní nehodě můžete způsobit jinému člověku vážné zranění s doživotními následky. Zákonem stanovený limit povinného
ručení je ve výši 35 milionů korun
na újmy na zdraví a na majetku.
Praxe však ukazuje, že případy,
kdy tato částka nemusí stačit,
nejsou dnes již výjimkou. Je třeba si
uvědomit, že rozdíl mezi skutečnou
výší škody a tím, co pojišťovna
za viníka zaplatí, pak jde k tíži
viníka nehody, který jej musí uhradit
z vlastní kapsy. Pojišťovny chrání své
klienty tím, že nabízí povinné ručení
zalimitované také ve variantách
několinásobně vyšších.
„Víme, že unijní normy uvažují o navýšení minimálních limitů, rozhodli jsme se však, že nebudeme čekat a pro ochranu
našich klientů jsme u naší
inovované produktové řady Autopojištění
Combi Plus navýšili
minimální limity pro
újmy na zdraví
a majetku,“ upozorňuje Miloš
Velíšek, supervizor pojištění
vozidel.
Motoristům ČPP

nabízí celkem tři varianty povinného ručení. „Základní SPOROPOV
nabízíme s limity ve výši 45 milionů
korun pro majetkové a zdravotní
újmy. Střední varianta SPECIÁLPOV
má limity ve výši 100 milionů korun
a u stále více vyhledávané varianty
SUPERPOV jsou limity 200 milionů
korun,“ upřesňuje Velíšek.
Produkty s vyššími limity navíc
obsahují zpravidla i další beneﬁty,
od nabídky širších asistenčních
služeb až po slevu na doplňková
připojištění. „A není třeba se obávat,
rozdíl v pojistném je při sjednání
vyššího limitu v řádu stokorun ročně,“
ujišťuje Miloš Velíšek z ČPP.
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Auto si sami nafotíte, ušetříte
čas i pohonné hmoty
„Vybíráte pojištění?
Zjistěte si, jestli nabízí
nějaké výhody, třeba
neomezenou asistenci,
nebo on-line sjednání,
které Vám ušetří čas,”
doporučuje ředitel Úseku pojištění motorových
vozidel v Kooperativě
Aleš Zethner.
V dnešní době se všichni snažíme
omezit osobní setkání, pokud možno
vše řešit on-line, nabízí tyto služby
i Kooperativa?
Na bezpapírovém procesu sjednání
a správy smluv pracujeme již několik
let. Takže on-line si klienti mohou sjednat povinné ručení i havarijní pojištění,
což i s ohledem na epidemiologickou
situaci využívá stále více klientů. Součástí havarijního pojištění nebo některých připojištění k povinnému ručení
je i povinnost vstupní prohlídky, proto
roste i počet vozidel, která chceme
fyzicky zkontrolovat. Abychom celý
proces zjednodušili, připravili jsme
novinku, která klientům umožní nafotit vozidlo svým mobilním telefonem
v klidu domova, prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní. Dříve byla nezbytná odborná prohlídka
technikem společnosti Global Expert

a tedy i „fyzický“ kontakt. Následovat
bude i funkcionalita využitelná při likvidaci pojistné události.
Upravovali jste i další služby nebo produkty v pojištění vozidel?
Každoročně evidujeme nárůst asistenčních zásahů, náš nový unikátní
asistenční program MAX+ proto cílí na
motoristy, kteří v těchto případech nechtějí nic řešit a vše ponechají na pojišťovně. Oproti ostatním asistenčním
programům totiž nabízí bezlimitní asistenci při poruše, havárii, řádění živlu,
vandalismu, částečném odcizení, a to
nejen u nás, ale i v zahraničí. A také
zapůjčení náhradního osobního vozidla v ČR i v zahraničí až na 7 dní či jeho
úschovu až na 15 dní. Ale není to jediná novinka, rozšířili jsme i krytí u pojištění skel. Nově jsem do něj začlenili
i skla v pevné, skládací nebo odnímatelné střeše, a dokonce i zrcadlová skla
zpětných zrcátek.

srovnání se stejným měsícem
předchozích let 2018 a 2019 (cca
33 %) během dubna a čtvrtinové
poklesy nastaly také v březnu
a květnu. V dalším období se již
počty řešených škod výrazně
nelišily od škod vzniklých ve
stejném
období
předchozího
roku. Navíc během nouzového
stavu
zdaleka
nejméně
klesly počty nehod vzniklých
z důvodu nepřiměřené rychlosti
nebo nesprávného předjíždění
s potenciálně nejvíce tragickými
následky.
V období dalších vln pandemie již
nenastal tak zásadní propad intenzity využívání individuální dopravy. Existuje nadále naopak spíše
tlak na její vyšší využití namísto
veřejné dopravy, tím pádem ale
vzniká i vyšší pravděpodobnost
vzniku škod.
Jak se tvoří cena povinného
ručení a co určuje její vývoj do
dalšího období?
Pojistné se vždy počítá na objem
budoucích škod, které nastanou
během trvání pojištění se všemi
riziky, které z toho vyplývají.
Pokud by nyní došlo k poklesu
pojistného, pak při následném
předpokládaném růstu škod nejen
o aktuálně chybějící škody – ale
i o přirozenou a stále se zvyšující
výši škod – by pojistné bylo naprosto nepostačitelné a spíše by pak
trh čekala velmi silná reakce
v podobě velkého zvýšení ceny
povinného ručení. Bez ohledu na
letošní epidemiologickou situaci
sledujeme pokračující vysokou
inflaci u majetkových i zdravotních škod, která stále dosahuje

velmi vysokých hodnot, kdy
u škod na majetku se jedná o cca
6 %, přičemž tento nárůst souvisí s navyšující se cenou práce
v autoservisech, rostoucí cenou
náhradních dílů, ale také s technicky sofistikovanější, a tím
nákladnější, opravou vozidel. Povinné ručení také nelze posuzovat
optikou pouze plechových škod
spojených zejména s náklady na
opravu vozidel, ale podstatná část
závazků ze škod na zdraví vzhledem k jejich dlouhé době výplaty
při trvalých následcích vychází

Povinné ručení - komerční příloha
na desítky let – hovoříme o ztrátě
na výdělku, nákladech následné
péče, ošetřovatelství, asistenci
zraněnému atd. Tyto náklady také
podléhají vývoji cen těchto služeb
po velmi dlouhou dobu. Je tedy
nutné, aby pojistné z roku dopravní nehody postačilo i na tyto
velmi dlouhodobé a v konečné
výši dopředu nejisté závazky.
Jak často vlastně způsobujeme
nehody?
U osobních automobilů způsobí
ročně škodu průměrně 34 klientů
pojišťoven na 1000 pojištěných

vozidel, škodní frekvence je
tedy 3,4 %. U rizikových klientů
je ale stále výrazně vyšší, téměř
každý pátý motorista ve věku
18 let způsobí během roku nehodu a škodní frekvence tak
u nich dosahuje 19 %, což proti
průměrnému klientovi dosahuje
více než pětkrát vyšších hodnot.
Je stále velký počet nepojištěných
vozidel oproti pojištěným?
Aktuální počet všech pojištěných
vozidel všech druhů, skupin a kategorií dosahuje cca 8,5 mil. kusů,
nicméně v posledním období
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výrazně poklesl počet pojištěných
vozidel tahačů (pokles zatím o 4 %)
a autobusů pro dálkovou přepravu
(pokles zatím o 14 %). Tento pokles
je důsledkem přerušení podnikání
v období nouzového stavu a vládních opatření, kdy společnosti,
které nemohou vykonávat činnost
přepravy osob nebo zboží, odhlásily aktuálně nepoužívaná vozidla
z registru po dobu, co omezení
činnosti trvá. Proti tomu stále
narůstá počet pojištěných vozidel
u osobních automobilů zejména
těch v nejmenší kategorii, kam
spadají také elektromobily.

Vedle toho je ovšem 161 000 vozidel bez sjednaného pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla.
Nejvíce nepojištěných škod těmito
vozy způsobí majitelé z Karlovarského a Ústeckého kraje, naopak
relativně málo nepojištěných škod
vzniká na jihu Čech, v Pardubickém kraji a ve všech moravských
krajích. Nepojištěné újmy na
zdraví a škody na majetku
vyřizuje Česká kancelář pojistitelů
z garančního fondu. Pomáhá
také vyřídit škody způsobené na
území ČR cizozemským vozidlem
a škody českých řidičů v zahraničí.

Ohleduplnost za volantem není slabost.
O vzrůstající agresivitě při řízení je
přesvědčeno 88 % populace
na silnicích chováme. Tento test
už vyplnilo téměř 34 tisíc řidičů.
Jan Matoušek, výkonný ředitel
České asociace pojišťoven, ke kampani říká: „Kampaní o bezpečnosti za
volantem s názvem ,Agresivita zabíjí‘
se zaměřujeme na nebezpečný fenomén současné doby. Agresivita za volantem způsobuje těžší nehody a více
mrtvých a zraněných. Chceme-li tomu
částečně zabránit, potřebujeme, aby
si řidiči uvědomili rizika vlastního
Ukázalo se, že téma agresivní
jízdy ve společnosti velmi rezonuje. Z průzkumů České asociace pojišťoven vyplývá, že
o vzrůstající agresivitě na silnicích
je přesvědčena drtivá většina populace (88 %), ale nevhodné chování
si za volantem připouští málokdo
(5 %). Spouštěčem agresivity je
mnohdy chování jiných účastníků
silničního provozu. Více než
třetina tázaných přiznává, že je
„do varu“ přivede pouhá pomalá
jízda jiných řidičů (pomalí řidiči
36 %, předjíždějící se kamiony
34 %, cyklisté zdržující provoz
15 %, kolona 12 %).

Ukázalo se, že téma
agresivní jízdy ve
společnosti velmi rezonuje.
Z průzkumů České asociace pojišťoven vyplývá,
že o vzrůstající agresivitě
na silnicích je přesvědčena
drtivá většina populace
(88 %), ale nevhodné
chování si za volantem
připouští málokdo (5 %).

Na stránkách www.agresivitazabiji.cz ve spolupráci s dopravními
psychology zveřejnila Česká asociace pojišťoven online test, jehož
pomocí si mohou řidiči nastavit
zrcadlo v tom ohledu, jak se k sobě

nebezpečného chování. Nestačí jen
opakovat, jak se mají řidiči na silnicích
chovat, aby změnili své chování, musíme na ně působit prostřednictvím
silných emocí. Pak si to zapamatují

lépe, dokážou si to promítnout na svoji
vlastní situaci.“
Na projektu spolupracovala Česká
asociace pojišťoven s Policií ČR
a BESIPem. Veškeré aktivity
v rámci kampaní jsou financovány
z Fondu zábrany škod ČKP, kam
pojišťovny odvádí 3 % zpřijatého po-

jistného z pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla. Takto získané prostředky, které spravuje
Česká kancelář pojistitelů, jsou
následně rozdělovány mezi hasiče,
záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení
bezpečnosti na silnicích.

INZERCE

Svářeč
Obsluha CNC strojů a center
Programátor CNC strojů (laser, ohraňovací centra)
Zámečník
Pracovník montáže pokladních boxů

Pracovník balení a expedice
Pracovník kvality - kontrolor
Lakýrník - vedoucí směny
Skladník
Servisní technik

ITAB Shop Concept CZ, a.s.

Chrudichromská 2364/19, Boskovice
Bližší informace o pracovních pozicích Vám rádi poskytneme na telefonním čísle:
516 805 851 nebo na e-mailové adrese: jana.paralova@itab.com.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 27. března 2021
Nova

Prima

Prima cool

7.05 Looney Tunes: Úžasná show II (10) 7.30
Příběhy Toma a Jerryho II (6, 7) 8.20 Tvoje
tvář má známý hlas – Šampioni 10.55 Koření
11.50 Volejte Novu 12.30 Rady ptáka
Loskutáka 13.40 Výměna manželek XIV 15.00
Hádej kdo? 17.10 Dovolená za trest 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Gormiti (10) 6.20 Pirátova rodinka (5)
6.45 Meteor Monster Truck (8) 7.15 M.A.S.H
(249) 7.45 M.A.S.H (250) 8.20 M.A.S.H (251)
8.50 Autosalon.tv 9.50 Cyklosalon.tv 10.15
Hudson a Rex II (5) 11.20 Máme rádi Česko
13.05 Vraždy podle Agathy Christie (14)
15.00 Vraždy pro slečnu Fisherovou (4)
16.55 Eva tropí hlouposti. Komedie
(ČR, 1939) 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ
ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55
SHOWTIME

5.40 Umění je cool 7.00 Pevnost Boyard 10.20
Re-play 10.55 COOL e-sport 11.25 Futurama VII
(8, 9) 12.25 Simpsonovi XIII (10, 11) 13.25
Simpsonovi XIII (12, 13) 14.25 Bitva u Midway 17.15
Futurama VII (10) 17.45 Futurama VII (11) 18.15
Simpsonovi XIV (16) 18.45 Simpsonovi XIV (17)
19.15 Simpsonovi XIV (18) 19.45 Simpsonovi XIV
(19) 20.15 G. I. Joe 2: Odveta 22.30 Vetřelec:
Vzkříšení 0.45 Simpsonovi XIV (16)

20.10 Tajemství těla
Není nad slzy štěstí a ty od smíchu. A to si představte, že ještě
skrývají neuvěřitelné informace
21.15 Minišou Karla Šípa
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.10 Maigret a muž z lavičky
Detektivka (Fr./Belg./ČR/Švýc.,
1993). Hrají B. Cremer,
M. Duboisová, A. Ferréolová,
J. Jézéquelová, E. Prat.
Režie E. Périer
23.40 Místo činu – Berlín
Pár slov po půlnoci. Krimiseriál
(N, 2020)
1.10 Manéž Bolka Polívky
3.30 Sama doma
Být doma neznamená šeď
a nudu. Móda, zdraví, děti a tipy
na víkend
5.00 Bydlet jako... v domě
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.45 Krimi 6.10 Noviny 6.45 Krimi

7.15 Noviny 7.55 Policisté v akci 10.00 Nové bydlení – Design 10.55 Na chalupě 12.00 Nové bydlení
13.05 Dr. Ludsky (7/10) 14.25 Bambinot (6/6)
15.45 Konec dětských lásek (5) 17.00 Nové bydlení –
Design 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30 Stříbrná pila
(6/6) 23.30 Dr. Ludsky (7/10) 0.35 Čau, Lujzo!

NEDĚLE 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.10 Krimi

6.35 Noviny 7.15 Policisté v akci 9.15 Inženýrská
odysea (2, 3/13) 11.25 V sedmém nebi 13.50
Stříbrná pila (6/6) 14.50 Kouř, muzikál (ČR, 1990)
16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Dlouhá míle (2) 21.50 Okres
na severu (7/13) 22.55 Dlouhá míle (2), seriál (ČR,
1989) 0.25 Aféry 2, seriál (SR, 2011)

PONDĚLÍ 7.40 Soudní síň 8.30 Soudní síň 9.30

Soudní síň 10.45 Policisté v akci 11.45 Policisté
v akci 12.50 Slunce, seno, slanina 14.00 Soudní síň
15.05 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.15 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Kouř 22.20 Nový život II (5) 23.20 Nové
bydlení 23.55 Slunce, seno, slanina 0.50 Krimi

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

ČESKOSLOVENSKÝ NORMALIZAČNÍ SERIÁL

Inženýrská odysea
PÁTEK 20:20

20.20 Aladin
Dobrodružný rodinný fantasy
film (USA/Austr./VB, 2019)
22.40 Černá hodina
Horor (USA/Rus., 2011)
0.20 Hádej kdo?
Komedie (USA, 2005)
3.15 Castle na zabití VII (7)
4.25 Volejte Novu

ÚTERÝ 9.50 Soudní síň 10.55 Policisté v akci 11.50

Slunce, seno, slanina 13.05 Nový život II (5) 14.05
Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.15 Policisté v akci
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Aféry 2 21.00 Stříbrná pila (6) 22.00 Nový život II
(6) 23.00 Nové bydlení 23.45 Slunce, seno, slanina

STŘEDA 9.25 Soudní síň 10.30 Policisté v akci
11.30 Slunce, seno, slanina 12.50 Nový život II (6)
13.50 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.05 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na
severu (7) 21.20 Muž, který nesmí zemřít (1) 22.30
Nový život II (7) 23.30 Nové bydlení
ČTVRTEK 9.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Slunce, seno, slanina 13.00 Nový život II (7)
14.05 Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.15 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Aféry 2 21.10 Konec dětských lásek (6) 22.25
Nový život II (8) 23.25 Delukse 0.15 Nové bydlení
PÁTEK 9.35 Soudní síň 10.35 Policisté v akci
11.40 Slunce, seno, slanina 12.55 Nový život II (8)
13.55 Soudní síň 17.15 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Inženýrská
odysea (4) 21.25 Inženýrská odysea (5) 22.35
Ďábelské líbánky 0.25 Nové bydlení
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ČT1
7.15 O hloupé ženě 7.25 Jak Anče s komtesou k
modrému z nebe přišly 8.40 Hnízdo (12/12)
9.40 Gejzír 10.10 Dobrodružství Sherlocka
Holmese 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Tři
princezny tanečnice 13.55 Spravedlivý Bohumil
14.40 Dva týdny štěstí 16.20 Hercule Poirot XI
18.00 Móda s Terezou Vu 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny

20.15 Polda IV (11)
Zlatý důl. Krimiseriál (ČR, 2020).
Hrají D. Matásek, I. Orozovič,
O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Sedláčková. Režie J. Fuit
21.30 Zabiják poldů
Thriller (VB/Fr./USA, 2011). Hrají
J. Statham, P. Considine,
Z. Ashtonová. Režie E. Lester
23.35 Ctihodný občan
Thriller (USA, 2009). Hrají
G. Butler, J. Foxx, V. Davisová,
L. Bibbová, R. Hallová. Režie
F. G. Gray
1.45 Vetřelec 3
Thriller (USA, 1992). Hrají
S. Weaverová, Ch. S. Dutton,
Ch. Dance, P. McGann, B. Glover.
Režie D. Fincher
3.55 Hudson a Rex II (5)
Hra o kosti. Krimiseriál
(Kan., 2019). Hrají J. Reardon,
M. Nguyenová, K. Hanchard

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý poli-

bek 9.20 Paní domu 9.50 Úžasňákov 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý
polibek 18.55 Vášnivý polibek 19.55 Ententýky
20.55 Esmeralda 21.55 Esmeralda 23.05 Top
Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý poli-

bek 8.20 Vášnivý polibek 9.20 Stefanie 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Ententýky 15.55 Esmeralda
16.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 18.55
Vášnivý polibek 19.55 Esmeralda 20.55 Esmeralda
21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové zprávy
23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý
polibek 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek
19.55 Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.05 Orlové práva 6.50 Zápisník jedné lásky 8.55
Dr. House II (22, 23) 11.15 Drsňák Dudley, komedie
(USA, 1999) 12.35 Čínský zvěrokruh, akční film
(HG/Čína, 2012) 14.25 Není král jako král, animovaný film (USA, 2000) 15.45 Norman a duchové, animovaný film (USA, 2012) 17.20 Aquaman, akční
fantasy film (USA/Austr., 2018) 20.00 King Kong,
dobrodružný film (N/USA, 2005) 23.25 Hadi
v letadle, akční film (USA/N/Kan., 2006)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.50 Gormiti (9) 9.05
Poslední loď IV (6, 7) 10.55 Jedna za všechny,
komedie (USA, 2014) 13.15 Liga výjimečných, sci-fi
film (USA/N/ČR/VB, 2003) 15.25 Tajemství zakázaného lesa, dobrodružný film (USA/Kan., 2016)
17.20 Žít a nechat zemřít, akční film (VB, 1973)
20.00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné
děti, fantasy film (USA, 2016) 22.40 Něco na té
Mary je, romantická komedie (USA, 1998)

ÚTERÝ 9.50 Úžasňákov 10.20 Pohodové zprávy

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 18.55 Vášnivý
polibek 19.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 19.55
Ententýky 20.55 Esmeralda 21.55 Esmeralda 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.50 Úžasňákov 10.20 Pohodové

zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Ententýky 15.55 Esmeralda
17.55 Vášnivý polibek 18.55 Vášnivý polibek 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČÍSLO 352

neděle 28. března 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
13.50
14.25
15.10
15.55
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.20
21.49
21.50
23.10
23.55
1.15
1.40

Zajímavosti z regionů 6.25 Chytrý
synek 6.35 Dva týdny štěstí 8.15
Úsměvy Jana Potměšila 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Modrá krev
O loupežníku Olbramovi
O Honzovi a Barušce
Dvě z policejní brašny
Utopím si ho sám
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
Zločiny Velké Prahy (9/10)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Vetřelci a lovci
Případy detektiva Murdocha XIII
V hlavní roli obhájce
Banánové rybičky
13. komnata Ronyho Martona

Nova
6.00
6.10
7.05
7.30
8.15
9.30
11.10
12.55
14.35
17.00
19.30
20.20
22.55
23.25
1.10
2.30
2.50
4.05

Zig a Sharko III
Tlapková patrola III (21, 22)
Looney Tunes: Úžasná show II (11)
Příběhy Toma a Jerryho II (8, 9)
Brémští muzikanti
Beethoven 2
Italské prázdniny
Komedie (USA, 2003)
Lhář, lhář
Komedie (USA, 1997)
Aladin
Dobrodružný rodinný fantasy
film (USA/Austr./VB, 2019)
Mary Poppins se vrací
Romantický fantasy film (USA,
2018)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas –
Šampioni
Střepiny
Sousedi 2
Komedie (USA, 2016)
Lhář, lhář
Komedie (USA, 1997)
Malý Sheldon III (13)
Specialisté (26)
Brémští muzikanti

6.10
6.25
6.50
7.55
9.05
9.40
10.15
11.00
11.55
12.50
13.15
13.55
14.20
16.05
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
22.35
0.50
2.55

Prima

Nova Cinema

Gormiti (11)
Pirátova rodinka (6)
M.A.S.H (251, 252)
Druhá světová válka: Cena říše (4)
Prima SVĚT
Fachmani
Teď vaří šéf!
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Smrt talentovaného ševce
Krimifilm (ČR, 1982)
Líbáš jako Bůh
Romantická komedie (ČR, 2009)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Chlap na střídačku
Komedie (ČR, 2020)
Krvavé účty
Thriller (USA/Kan., 2019)
Jako pavouk
Thriller (USA, 2001)
Cyklosalon.tv

5.25 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 6.40 Lego
Scooby-Doo: Strašidelný Hollywood 7.55 Drsňák
Dudley 9.10 Norman a duchové 11.20 Není král jako
král 12.40 King Kong 16.05 Prezidentův syn 17.55
Dovolená za trest 20.00 Need for Speed, akční film
(USA, 2014) 22.25 Oni, horor (USA, 2007) 23.50
Rallye smrti, akční film (N/USA/VB, 2008)

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.10 Pevnost Boyard 10.25
Autosalon.tv 11.35 Cyklosalon.tv 12.00 Futurama
VII (10, 11) 12.55 Simpsonovi XIII (14-17) 14.55
G. I. Joe 2: Odveta 17.15 Futurama VII (12, 13) 18.15
Simpsonovi XIV (20) 18.45 Simpsonovi XIV (21)
19.15 Simpsonovi XIV (22) 19.45 Simpsonovi XV (1)
20.15 Kurýr: Restart 22.15 Černý orel 0.25
Simpsonovi XIV (20) 0.50 Simpsonovi XIV (21)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 10.25 Gormiti (10) 10.35
Poslední loď IV (7, 8) 12.25 Osud mé dcery 14.20
Tajemství zakázaného lesa 16.15 Eva tropí hlouposti, komedie (ČR, 1939) 18.10 Vybíjená, komedie
(USA/N, 2004) 20.00 Frajeři ve Vegas, komedie
(USA, 2013) 22.15 Zabiják poldů, thriller
(VB/Fr./USA, 2011) 0.20 Krvavé účty, thriller
(USA/Kan., 2019)

pondělí 29. března 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Dobrodružství
Sherlocka Holmese 9.55 168 hodin
10.35 Kukačky (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 Této noci v tomto vlaku
15.05 Všechnopárty
15.50 To je vražda, napsala XII
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 Rapl (4/13)
21.15 Reportéři ČT
21.55 Bilance
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.20 Rudý kapitán
0.15 Koncert Karla Gotta
0.55 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium

Nova
5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.20
22.15
23.10
0.00
0.50
1.30
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4020)
Specialisté (26)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon III (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (914)
Castle na zabití VII (8)
Dr. House II (24)
Dr. House III (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4021)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (123)
Specialisté (27)
Smrtonosná zbraň III (12)
Dr. House II (24)
Dr. House III (1)
Castle na zabití VII (8)
Smrtonosná zbraň III (12)
Střepiny

Prima
6.25
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
0.50
1.45
2.45
3.45

Gormiti (12)
Nový den
M.A.S.H (252)
M.A.S.H (253)
Osudové léto v jižní Francii
Romantický film (N, 2016)
Walker, Texas Ranger VII (7)
Policie Hamburk XI (20)
Policie Hamburk XI (21)
Námořní vyšetřovací služba XII
(12)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (54)
Postav si sen!
Expert na zločin (6)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(12)
Policie Hamburk XI (20)
Policie Hamburk XI (21)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.55 Hrdina až do konce 7.30 Beethoven 2 9.00
Teleshopping 9.30 King Kong 12.50 Teleshopping
13.25 Hádej kdo? 15.25 Need for Speed 17.40
Aladin, dobrodružný rodinný fantasy film
(USA/Austr./VB, 2019) 20.00 Tully, komediální
drama (USA/Kan., 2018) 21.50 Půlnoční běh, akční
krimikomedie (USA, 1988) 0.10 Aquaman

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 Top Gear 2009 (5) 8.35 Flash
(12, 13) 10.25 Hvězdná brána (11, 12) 12.30 Futurama
VII (12, 13) 13.20 Simpsonovi XIII (18-21) 15.10 Hvězdná
brána (13, 14) 17.15 Futurama VIII (1, 2) 18.15 Simpsonovi XV (2-5) 20.15 Simpsonovi XXXII (10) 20.45
Ajťáci IV (1) 21.15 Partička 22.00 Cesty k úspěchu
22.05 7 pádů Honzy Dědka 23.20 Re-play 23.55
Simpsonovi XV (2) 0.25 Simpsonovi XV (3, 4)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.50 Gormiti (11) 10.00
Poslední loď IV (8, 9) 11.50 Přes noc třicítkou 13.50
Vybíjená, komedie (USA/N, 2004) 15.50 Luisa
a Lotka, rodinný film (N, 2017) 17.50 Frajeři ve
Vegas, komedie (USA, 2013) 20.00 Letuška 1. třídy,
romantická komedie (USA, 2003) 21.45 Matky na
tahu, komedie (USA, 2016) 23.45 Kurýr: Restart,
thriller (Fr./Belg., 2015)

úterý 30. března 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Kdo chce kam... 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 Všechno, co mám ráda
14.30 Utopím si ho sám
16.00 To je vražda, napsala XII
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
20.15 Doktor Martin 2 (8)
21.10 Dobrá čtvrť
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Dabing Street (9)
22.30 Dabing Street (10)
23.00 Komici na jedničku
0.00 Kriminalista
0.55 AZ-kvíz
1.25 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.20
22.35
23.35
1.15
1.55
2.55
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4021)
Specialisté (123)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon III (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (915)
Castle na zabití VII (9)
Dr. House III (2, 3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4022)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Anatomie života (12)
Mise Nový domov III
Víkend
Dr. House III (2, 3)
Castle na zabití VII (9)
Mise Nový domov III
Malý Sheldon III (14, 15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (915)
Novashopping

Prima
6.25
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
0.20
1.20
2.15
3.15

Gormiti (13)
Nový den
M.A.S.H (253)
M.A.S.H (254)
Osudové léto v Dánsku
Romantický film (N, 2016)
Walker, Texas Ranger VII (8)
Policie Hamburk XI (22)
Policie Hamburk XI (23)
Námořní vyšetřovací služba XII
(13)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (92)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(13)
Policie Hamburk XI (22)
Policie Hamburk XI (23)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.50 Norman a duchové 7.15 Dr. House II (24) 8.05
Dr. House III (1) 8.55 Italské prázdniny 10.40
Teleshopping 11.10 Need for Speed 13.30
Teleshopping 14.05 Lhář, lhář 15.30 Vidláci 17.40
Mary Poppins se vrací20.00 Život je boj, akční
drama (USA, 2009) 21.55 Blok 99, krimifilm (USA,
2017) 0.20 Černá hodina, horor (USA/Rus., 2011)

Prima cool
5.15 Umění je cool 7.05 Top Gear 2009 (6) 8.35
Flash (13, 14) 10.25 Hvězdná brána (13, 14) 12.30
Futurama VIII (1, 2) 13.20 Simpsonovi XIII (22)
13.50 Simpsonovi XIV (1-3) 15.10 Hvězdná brána
(15, 16) 17.15 Futurama VIII (3, 4) 18.15 Simpsonovi
XV (6-9) 20.15 Teorie velkého třesku XII (1, 2) 21.00
Prima Partička 22.15 Vikingové VI (7) 23.15
Všechno je jinak (4) 23.25 Všechno je jinak (5)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.20 Gormiti (12) 7.40
Poslední loď IV (9, 10) 9.25 Tulipány pro Rose 11.20
Učitelem z nouze 13.40 Luisa a Lotka, rodinný film
(N, 2017) 15.40 Muž ve stínu, thriller (Fr./N/VB,
2010) 18.15 Letuška 1. třídy, romantická komedie
(USA, 2003) 20.00 Den poté, katastrofický film
(USA, 2004) 22.30 Monstrum z hlubin, akční horor
(USA, 2013) 0.10 Matky na tahu

středa 31. března 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Po stopách hvězd 10.10
Všechno, co mám ráda 10.40 Doktor
Martin 2 (8) 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 Tak neváhej a toč speciál
15.05 To je vražda, napsala XII
15.50 Polopatě
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 Losování Sportky a Šance
20.15 Hříšní lidé města pražského (13)
21.05 Hercule Poirot XI
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Příběhy slavných... Jiří Adamíra
23.40 Případy detektiva Murdocha XIII
0.25 AZ-kvíz
0.50 Máte slovo s M. Jílkovou
1.50 Pod pokličkou

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
1.10
1.50
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4022)
Anatomie života (12)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon III (16)
Ordinace v růžové zahradě 2
(916)
Castle na zabití VII (10)
Dr. House III (4, 5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4023)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
Malé lásky
Smrtonosná zbraň III (13)
Dr. House III (4, 5)
Castle na zabití VII (10)
Smrtonosná zbraň III (13)
Malý Sheldon III (16)
Co na to Češi

Prima
6.25
7.00
9.10
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
0.00
1.00
2.00
3.00
3.55

Gormiti (14)
Nový den
M.A.S.H (254, 255)
Osudové léto v Bavorsku
Romantický film (N, 2017)
Walker, Texas Ranger VII (9)
Policie Hamburk XI (24)
Policie Hamburk XI (25)
Námořní vyšetřovací služba XII
(14)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (55)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Polda IV (11)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(14)
Policie Hamburk XI (24)
Policie Hamburk XI (25)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.35 Beethoven 2 7.00 Dr. House III (2, 3) 8.40
Prezidentův syn 10.30 Teleshopping 11.00 Vidláci
13.10 Teleshopping 13.40 Dovolená za trest 15.50
Život je boj 17.45 Anna Karenina, drama (VB, 2012)
20.00 Zelená karta, komedie (USA, 1990) 22.00
Sezona zabíjení, akční film (USA/Belg./Bulh., 2013)
23.30 Sousedi 2, komedie (USA, 2016)

Prima cool
5.10 Umění je cool 7.05 Top Gear 2009 (1) 8.35
Flash (14, 15) 10.25 Hvězdná brána (15, 16) 12.30
Futurama VIII (3, 4) 13.20 Simpsonovi XIV (4-6)
15.10 Hvězdná brána (17, 18) 17.15 Futurama VIII (5)
17.45 Futurama VIII (6) 18.15 Simpsonovi XV (10-13)
20.15 Autosalon.tv 21.15 Partička 22.00 Holky za
mřížemi III (11) 23.20 COOL e-sport 23.50
Simpsonovi XV (10) 0.15 Simpsonovi XV (11, 12)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.15 Gormiti (13) 6.35
Poslední loď IV (10) 7.25 Poslední loď V (1) 8.20
Frida 10.50 Eva tropí hlouposti 12.45 Muž ve stínu,
thriller (Fr./N/VB, 2010) 15.35 Nevyřešená vražda,
thriller (USA, 2016) 17.35 Den poté, katastrofický
film (USA, 2004) 20.00 Akta Pentagon: Skrytá
válka, drama (USA, 2017) 22.25 Kořist, dobrodružný film (USA, 2006) 0.15 Monstrum z hlubin

čtvrtek 1. dubna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Potkal jsem ho v zoo
10.10 O svatební krajce 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Záhada hlavolamu
14.10 Pohádka o mokrosuchém štěstí
15.35 Ztracený princ
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
20.15 Doktor Martin 2 (9)
21.05 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Na stopě
23.00 Rocco Schiavone
0.35 AZ-kvíz
1.10 Objektiv
1.40 Banánové rybičky
2.10 Dobré ráno
4.40 Sváteční slovo ředitelky biskupského gymnázia Jany Vylobové

Nova
5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.30
13.00
14.10
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.10
23.05
0.45
1.25
2.10
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4023)
Malé lásky
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon III (17, 18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (917)
Castle na zabití VII (11)
Dr. House III (6, 7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4024)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1015)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň III (14)
Dr. House III (6, 7)
Castle na zabití VII (11)
Smrtonosná zbraň III (14)
Malý Sheldon III (17)
Víkend

Prima
6.25
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
1.05
2.00
3.00
4.00
5.35

Gormiti (15)
Nový den
M.A.S.H (255)
M.A.S.H (1)
Osudové léto na Mallorce
Romantický film (N, 2017)
Walker, Texas Ranger VII (10)
Policie Hamburk XII (1)
Policie Hamburk XII (2)
Námořní vyšetřovací služba XII
(15)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (93)
Mordparta II (5)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(15)
Policie Hamburk XII (1)
Policie Hamburk XII (2)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.05 Anna Karenina 7.10 Dr. House III (4, 5) 8.50
Život je boj 10.40 Teleshopping 11.10 Múza 12.55
Teleshopping 13.25 Mary Poppins se vrací 15.50
Zelená karta, komedie (USA, 1990) 17.45 Hráč,
drama (USA, 2002) 20.00 Divočáci, akční komedie
(USA, 2007) 21.50 Tombstone, western (USA, 1993)
0.05 Tully, komediální drama (USA/Kan., 2018)

Prima cool
5.10 Umění je cool 6.55 Top Gear 2009 (2) 8.25
Simpsonovi XXXII (10) 8.55 Ajťáci IV (1) 9.25 Teorie
velkého třesku XII (1, 2) 10.25 Hvězdná brána
(17, 18) 12.30 Futurama VIII (5, 6) 13.20 Simpsonovi
XIV (8-11) 15.10 Hvězdná brána (19, 20) 17.15
Futurama VIII (7, 8) 18.15 Simpsonovi XV (14-17)
20.15 Ochránci 22.15 Přímý kontakt 0.10
Simpsonovi XV (14) 0.40 Simpsonovi XV (15)

Prima Max
5.10 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
9.10 Gormiti (14) 9.25 Poslední loď V (1) 10.20
Poslední loď V (2) 11.15 G. I. Joe 2: Odveta 13.25
Nevyřešená vražda 15.25 Mia a bílý lev 17.35 Akta
Pentagon: Skrytá válka, drama (USA, 2017) 20.00
Tchán, komedie (ČR, 1979) 21.50 Sběratel polibků,
thriller (USA, 1997) 0.20 Kořist, dobrodružný film
(USA, 2006)

pátek 2. dubna 2021
ČT1
6.00

13.00
14.30
16.00
17.30
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.00
21.30
22.24
22.25
23.45
0.40
1.20
1.45
2.10
2.35
2.55
3.25
3.30

Když hraje klarinet 6.55 Pohádka
o mokrosuchém štěstí 8.15 Cesta do
pravěku 9.40 O Ječmínkovi 10.45
O princezně se zlatým lukem 11.50
Koloběžka První

Roztomilý člověk
Pyšná princezna
Sněžný drak
Tři životy
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Kukačky (13/13)
13. komnata Ivy Frühlingové
Všechnopárty
Výsledky losování Šťastných 10
Rozpuštěný a vypuštěný
Hříšní lidé města pražského (13)
Toulavá kamera
Zajímavosti z regionů
Banánové rybičky
Zahrada je hra
Bydlení je hra
Žiješ jenom 2x
Sváteční slovo místeckého
děkana Josefa Maňáka
Pod pokličkou

Nova
6.10
6.30
7.50
9.00
10.45
12.15
13.55
15.45
17.30
18.30
19.30
20.20
22.05
23.40
1.50
2.35
3.20

Zig a Sharko III
Záchranáři
Pravá nevěsta
Pohádka (N, 2020)
Hop
Animovaný film (USA, 2011)
Lucie, postrach ulice
Rodinná komedie (ČR/N, 1984)
Cesta do hlubin študákovy duše
Komedie (ČR, 1939)
Zootropolis: Město zvířat
Animovaný film (USA, 2016)
Au Pair aneb Slečna na hlídání
Romantická komedie (USA,
1999)
Co na to Češi
Ulice (4025)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
S čerty nejsou žerty
Pohádka (ČR, 1984)
Mechanik zabiják
Akční film (USA, 2011)
Smrtící epidemie
Akční drama (USA, 1995)
Specialisté (27)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

Prima
6.15
6.35
7.05
7.34
9.45
11.45
13.45
15.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.55
1.55
3.55
5.30

Gormiti (16)
Pirátova rodinka (7)
Meteor Monster Truck (10)
Rango
Animovaná komedie (USA,
2013)
Chlapec a pelikán
Rodinný film (Austr., 2019)
Bláznivá školka
Rodinná komedie (USA, 2003)
O zatoulané princezně
Pohádka (ČR, 1988)
Dobrý voják Švejk
Filmová komedie (ČR, 1956)
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Tchán
Komedie (ČR, 1979)
Chlapec a pelikán
Rodinný film (Austr., 2019)
Dobrý voják Švejk
Filmová komedie (ČR, 1956)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.45 Brémští muzikanti 6.40 Vidláci 8.35 Dr. House
III (6, 7) 10.50 U nás na farmě 12.05 Teleshopping
12.40 Zelená karta 14.30 Casanova 16.25 Divočáci
18.10 Promiň, jsi ženatý!, komedie (USA, 1992)
20.00 Princezna a žabák, animovaný film (USA,
2009) 21.45 Náhlá smrt, akční film (USA, 1995)
23.45 Divočáci, akční komedie (USA, 2007)

Prima cool
5.25 Umění je cool 6.55 Top Gear 2009 (3) 8.25
Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána (19, 20) 12.30 Futurama VIII
(7, 8) 13.20 Simpsonovi XIV (12-15) 15.10 Hvězdná
brána (21, 22) 17.15 Futurama VIII (9, 10) 18.15
Simpsonovi XV (18, 19) 19.15 Simpsonovi XV (20, 21)
20.15 Asterix a Olympijské hry 22.45 Smrtící nymfa
0.45 Simpsonovi XV (18)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.55 Gormiti (15) 8.10
Poslední loď V (2, 3) 10.00 To je vražda, napekla
11.50 Frajeři ve Vegas 14.00 Mia a bílý lev 16.10
Bláznivá školka 18.10 Nechápu, jak to dokáže,
komedie (USA, 2011) 20.00 Muž se zlatou zbraní,
dobrodružný film (VB, 1974) 22.45 Přímý kontakt,
akční film (USA/N, 2009) 0.40 Sběratel polibků,
thriller (USA, 1997)

Božena Němcová: Písmo sebemoudřejší…

Tajenka: … nenahradí živé slovo.
INZERCE

Každý los UHLOTERIE HAVELKA obsahuje:
1× sleva 100 % = nákup zdarma • 2× sleva 50 % = nákup za polovinu
2× sleva 25 % • 5× sleva 1000 Kč • 10× sleva 500 Kč
další výhry 300, 200 a 100 Kč

tel. 602 489 489 • www.havelka.cz
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Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223

9

771210 116058

ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci
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Generála zabil strach starosty
Dokázal unikat nacistickým profesionálům, aby se
stal obětí venkovských strážníků. Vojtěch Luža je
jediným generálem, který zemřel se zbraní v ruce.
VERONIKA HORÁKOVÁ
BRNO | Zemřel jako skutečný hrdina.
Jako jediný z 24 československých generálů, kteří zahynuli za války, padl se
zbraní v ruce. Právě dnes uplyne 130 let
od narození Vojtěcha Borise Luži, legionáře a jednoho z nejvýznamnějších
představitelů protifašistického odboje.
Velkou část života strávil v Brně, kde se
zařadil mezi čestné občany.
Luža se narodil přesně 26. března
1891 v Uherském Brodě, kde dodnes patří mezi nejvýznamnější rodáky. Jeho
o dva roky mladší bratr Bohuslav, který
o mnoho let později zemřel v Buchenwaldu, zde byl dokonce starostou a později poslancem za národní socialisty.
Vojtěch od roku 1909 studoval v Brně elektrotechniku na Vysokém učení
technickém. Školu ale nedokončil, protože byl na začátku srpna 1914 povolaný k vojenské službě. Byl prudší povahy a jednal přímo. V legiích mu dokonce říkali Boris Hrozný. Účastnil se i památné bitvy u Zborova. Po válce se postavil do čela 5. pěšího pluku TGM
v pražském Smíchově a v roce 1937 se
stal zemským vojenským velitelem
v Brně.
Jenže o dva roky později došlo k likvidaci Československé armády a Lužu
propustili. „Zařadili ho k Zemskému
úřadu, kde až do konce března 1941 pracoval jako zástupce zdejšího přednosty
technické služby pro Moravu, než požádal o odchod do výslužby,“ píše se v internetové Encyklopedii dějin města Brna.
Hned potom se přidal k protinacistickému odboji. Nechtěl se připojit
přímo k Obraně národa, ale spolupracoval se skupinou Parsifal a měl kon-

takty s generálem Aloisem Eliášem, se
kterým se přátelil. Po vylodění v Normandii v červnu 1944 plánoval ozbrojené povstání českého národa. Jako jeho
velitel měl podporu odbojových skupin
i exilové vlády.
Gestapu Luža unikal až do 2. října
1944. Toho dne se stal obětí strachu
a služební horlivosti venkovských policajtů.
Společně s poručíkem Josefem Korešem se s falešnými doklady přesouvali z Prahy na Vysočinu. Pochodovali
v dešti a cítili vyčerpaní. Rozhodli se na
chvíli si odpočinout v obci Hřiště nedaleko Přibyslavi.
Požádali o pomoc místní. Starosta je
poslal do hostince. Obával se však, zda
nejde o provokatéry gestapa, a tak místnímu četnickému strážmistrovi nahlásil, že se po obci pohybují dva cizinci.
Strážmistr si vyžádal posily z Přibyslavi. Když přijely, společně vtrhli

Vojtěch Boris Luža se narodil
26. března 1891.
FOTO | ARCHIV
do hostince, kde se strhla přestřelka.
Luža byl na místě mrtvý, Korešovi se
podařilo z hostince utéct, ale v nedalekém poli spáchal sebevraždu.
„Se zbraní v ruce padl pouze jediný
generál, Vojtěch Boris Luža. Paradoxně jej zabili čeští četníci. Údajně se
s ním tehdy počítalo jako s budoucím

náčelníkem hlavního štábu,“ píše o Lužovi Jiří Krutina v knize Byli jsme a budem!
Strážmistr byl z celé situace v šoku,
protože do té doby ještě nikoho nezastřelil. „Zpráva o přestřelce se rychle rozšířila. Na místo zamířila takzvaná Rada
tří,“ popisují tehdejší události Milan
a Roman Plchovi v knize Tajemná místa nacismu.
Rada tří byla v letech 1944 až 1945
největší odbojová organizace na území
protektorátu. Do Přibyslavi se přijeli pomstít. „Dvanáct členů partyzánské skupiny Čapajev včetně syna generála Luži
přepadlo večer 26. října 1944 četnickou
stanici na náměstí v Přibyslavi a po vynesení rozsudku všech pět českých četníků odvedli postupně do sklepa, kde je
zastřelili,“ píšou ještě Plchovi.
Vojtěch Boris Luža dostal za svou statečnost a oddanost vlasti řadu vyznamenáních. Za mnohé lze jmenovat Československý válečný kříž, Řád čestné legie, Válečný záslužný kříž či Řád Milana Rastislava Štefánika II. třídy in memoriam. Čestné občanství města Brna
mu bylo uděleno také in memoriam v roce 2005.

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

Tel.: 724 286 137
Objednejte si týdeník
www.5plus2.cz/
schrankovne
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ZREPASUJEME VÁM STAROU…

akumulátorovou baterii

provádíme repase baterií nejen do nářadí, vysavačů, RC modelů,
airsoftových zbraní, nouzového osvětlení atd. Bezkonkurenční ceny ze značkových
článků Sanyo / Panasonic. Ceník najdete na našich www stránkách.

PRODEJ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ VŠECH TYPŮ
CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?
Pošlete sms na číslo 777 088 444 a MY VÁM ZAVOLÁME ZPĚT…

AEB spol. s r. o. Závist 12, Brno – Komín, tel. 541 242 643

www.shopgsm.cz

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• dělnice ve zdravotnické výrobě
• vedoucí laboratoře
• operativní nákupčí
Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost osobního rozvoje, jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku práce
• příplatky nad zákonnou výši
• kooperativní prémie
• prémie na letní dovolenou a Vánoce
• věrnostní odměny
• dotované stravování
• vitamínové balíčky
• tábory pro děti zaměstnanců
• ﬁremní akce a beneﬁty

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna
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Brno, Blansko a Vyškov

Žluté tkaničky zřejmě zůstanou
Obránce Petr Zámorský nevylučuje, že bude
pokračovat v Kometě Brno. Zároveň přeje Filipu
Královi, aby se vrátil do zámoří a prosadil se tam.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Zvučnější posilu během letošní
sezony hokejisté Komety nedostali. Reprezentační obránce Petr Zámorský
s nimi od příchodu z Hradce Králové
strávil minulé tři měsíce, a není vyloučeno, že si svoje působení pod Špilberkem prodlouží.
„Vím, že můj agent s (majitelem Komety) panem Zábranským jedná, ale podepsanou smlouvu ještě nemám. Pořád
platí to stejné, že makám na tom, aby to
dopadlo,“ prozradil Zámorský v krátké
přestávce mezi předkolem a začátkem
čtvrtfinále.
Byla to poměrně překvapivá informace, protože se mluvilo spíš o tom, že by
rád zamířil do Švédska. Zájem o něho
(a také o centra Petra Holíka) projevil
i Zlín, to se ale všeobecně bralo pouze
jako formální pokus.
Zatím je Zámorský v Brně na hostová-

ní do konce sezony. „Teď budoucnost
neřeším. Chci mít čistou hlavu na zápasy. Co začalo play off, jsem ani s agentem nemluvil. Nějací kluci to honí
i v této době, ale já to beru tak, že na jednání bude potom půl roku čas. Nejsem
z toho nervózní. Byly roky, kdy jsem
smlouvu podepisoval v červenci,“ připomněl 28letý odchovanec Zlína v minulých dnech.
V Kometě se stal přes nízký počet odehraných zápasů druhým nejproduktivnějším obráncem základní části, hned za objevem sezony Filipem Králem. V předkole proti Vítkovicím si připsal tři asistence a gólem pak zmírnil vysokou porážku ve druhém čtvrtfinále v Třinci.
„Od té doby, co jsem do Brna přišel,
jsem spokojený. Byl bych rád, kdybychom se dohodli. Je to ale pořád otevřené,“ zopakoval.
Majitel a kouč Zábranský ho zařadil do
prvního obranného páru ke Královi. Zá-

Petr Zámorský (vpravo) během předkola play off v souboji s Janem Hruškou z Vítkovic.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA
morský přiznal, že svého letošního parťáka až do tohoto roku neznal, a nepamatoval si ho ani ze vzájemných zápasů inline
hokeje, jemuž se oba v létě věnují.
Nyní patří k těm, kdo výkony mladíka z Blanska chválí. „Filip je perfektní, talentovaný kluk. Hraje dobře, věří
si na puku. Jsem rád, že s ním můžu
hrát, doufám, že on to vidí podobně,

a přál bych mu, aby to ukazoval v příští
sezoně v Americe,“ nadhodil zkušenější z ofenzivně laděné dvojice.
Kometa je jeho dalším angažmá,
v němž hraje s křiklavě žlutými tkaničkami. Kdysi si je vzal ve Zlíně, a už
u nich zůstal. „Ani se mi už moc nelíbí,
ale strašně nerad měním věci. Zřejmě si
je tedy nechám,“ prozradil s úsměvem.

INZERCE

Náš tým roste!

Náš tým roste!

Rozšiřujeme tým a nabízíme volné pracovní
místo manipulačního dělníka, lisaře.
Přiďte si to k nám zkusit za plný plat!

Rozšiřujeme tým a nabízíme volné místo
manipulačního dělníka vstupního materiálu.
Přiďte si to k nám zkusit za plný plat!

Bližší informace a beneﬁty:

Bližší informace a beneﬁty:

- hlavní pracovní poměr

- nástup ihned

- hlavní pracovní poměr

- nástup ihned

- jednosměnný provoz

- při HPP příspěvek na stravování

- jednosměnný provoz

- při HPP příspěvek na stravování

- pracovní doba od 6:00 do 14.30

- věrnostní odměny

- pracovní doba od 6:00 do 14.30

- věrnostní odměny

- výdělek 17 - 22.000 Kč/měs.
Kam na pohovor?

Dřevařská 17, Boskovice

Kam napsat?
monikapribylova@textileco.as

textil-eco.cz/volna-mista

- výdělek 22 - 25.000 Kč/měs.
Kam zavolat?

+420 604 101 355

Kam na pohovor?

Dřevařská 17, Boskovice

Kam napsat?
monikapribylova@textileco.as

textil-eco.cz/volna-mista

Kam zavolat?

+420 604 101 355

