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Senioři za pandemie:
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Starší obyvatelé obcí na Přerovsku a Prostějovsku nemusejí na nákupy osobně. Města jim je zajistí.

V nejisté době šířící se nákazy nového koronaviru
jsou těmi nejzranitelnějšími. Města ale na své starší
obyvatele nezapomínají. Nabízejí jim řadu služeb.
PETRA KLIMKOVÁ
MICHAL ŠVERDÍK
PŘEROVSKO, PROSTĚJOVSKO | Krizové linky a zajištění nákupů či obědů.
To jsou nejčastější služby, které v nelehké době posledních týdnů nabízejí obce
starším lidem. Týdeník 5plus2 přináší
základní přehled z těch největších měst.
Přerov
Lidem, kteří jsou v karanténě, osamělým osobám a seniorům nad sedmdesát
let slouží krizová linka města Přerov.
Na telefonní číslo 702 235 337 se mo-

hou obrátit zájemci z řad obyvatel Přerova a místních částí, kteří mají zájem
o donášku potřebných potravin. „Nejde
ale o nákup, který by službě na lince nadiktovali – balíčky jsou předem stanovené a volající pouze upřesní, o který má
zájem,“ upřesnila mluvčí radnice Lenka
Chalupová.
V prvním balíčku jsou potraviny, ve
druhém drogerie a třetí je určený pro kojence. „Všechny objednávky jsou lidem
doručeny přímo do jejich domovů, platby se řeší individuálně, počítá se s tím,
že nákupy nejsou každodenní, ale jednou za tři dny,“ doplnila Chalupová.

MÝTY A FÁMY O KORONAVIRU
FOTO | MAFRA

Zájemci o službu, kteří budou potřebovat vyzvednout i léky, mohou podle
ní svůj požadavek rovněž nahlásit na krizovou linku – tam jim obsluha poradí,
jak mají v dané věci postupovat. Linka
je k dispozici od osmi ráno do čtyř odpoledne – a to až do odvolání vždy od pondělí do pátku.
Hranice
Možnost obstarání nezbytných nákupů
zajistila také hranická radnice. Nabídka
platí pro seniory nad 70 let.
„Lidé, kteří nemají nikoho, kdo by
jim obstaral nezbytné nákupy potravin,
hygienických potřeb a léků, případně
i vyvenčil psa, se mohou obrátit na telefonní čísla 581 828 424, 581 828 425
a 581 828 440,“ popsal mluvčí Petr Bakovský.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

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

Cestovky jsou s vracením
peněz za zájezdy opatrné,
některé nabízejí změny
termínů a vouchery ...str. 9
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KRÁTCE
Plocha před Sportcentrem
dostane moderní podobu
PROSTĚJOV | Prostor před Sportcentrem v Prostějově čeká proměna. „Při
sportovních akcích není možnost shromáždění. Také zde není jednoznačně patrné místo vstupu. Plocha slouží jako
parkovací, skladovací a příjezdová, což
není vhodné. Chceme vytvořit čitelný
vstupní prostor a vytvořit veřejný parter
se zelení a mobiliářem,“ uvedl primátor
František Jura. Projekt přijde na více
než 400 tisíc korun.
(dík)

V Prostějově začne letos
fungovat přípravná třída
PROSTĚJOV | Prostějovská radnice zřídí na Základní škole v ulici Dr. Horáka
přípravnou třídu. „Je pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad,
že zařazení do přípravné třídy vyrovná
jejich vývoj, a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky,“
popsal primátor Prostějova František
Jura. Město dosud přípravnou třídu základní školy nezřizovalo.
(dík)

Město si pořídí dobíjecí
stanice a elektromobily
PROSTĚJOV | Prostějov hodlá požádat
o dotace na dva elektromobily a dobíjecí stanice. „Dotace by měla podpořit pořízení dvou elektromobilů, kategorie
osobní, s odhadovaným nákladem 960
tisíc korun. Půjde o náhradu za dvě nejstarší Škody Fabie používané pro potřeby magistrátu. Výše dotace by mohla
činit až 384 tisíc korun,“ uvedl náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil.
Stanice vyjdou na 100 tisíc korun. (dík)

Obyvatelé Žešova se
těší na opravený most
Most nad dálnicí
u Prostějova se začne
rekonstruovat v nejbližší
době. Oprava přijde na
15 milionů korun.
MICHAL ŠVERDÍK
ŽEŠOV | Když před dvěma lety vyšlo
najevo, že most přes frekventovanou
dálnici u Žešova na Prostějovsku je v havarijním stavu, úřady ho musely uzavřít. Přemostění spojuje Žešov s polem
na druhé straně dálnice a pro místní lidi
bylo hojně využívanou spojkou, jak se
pohodlně dostat směrem k Určicím. Do
chátrající konstrukce však zatékalo,
v betonu se objevily milimetrové praskliny, železné prvky byly zrezivělé a celé
zábradlí se rozpadalo. Prostějovská radnice nyní oznámila, že most u této místní části konečně nechá opravit. Rekonstrukce by měla začít co nejdříve.
Radní Prostějova již schválili žádost
o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Modernizace mostu zahrnuje výměnu mostního svršku, sanaci
betonových konstrukcí a výměny nefunkčních konstrukcí hydroizolace,
mostních závěr a kotevních tyčí na
opěrách a úpravu plochy pod mostem.
Jde o veřejně přístupnou účelovou komunikaci přes dálnici D46,“ popsal primátor Prostějova František Jura. Investi-

Do chátrající konstrukce mostu u Žešova zatéká, v betonu jsou praskliny,
železné prvky jsou zrezivělé a zábradlí se rozpadá.
FOTO | MAFRA
ce je 15,4 milionu korun a konec oprav
lze očekávat v příštím roce.
Most budí v Žešově velké vášně
a v minulosti se kvůli němu rozpadl
i místní osadní výbor. Část obyvatel si
přeje, aby přes most mohla jezdit i auta.
„Most vede na polní cestu k rybníčku

INZERCE

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

Pavel Makový

Pohřební služba

Opustili nás:

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

Tel.: 724 286 137

Věra Soldánová – 1924 – Plumlov
Vojtěch Zatloukal – 1939 – Prostějov
Jarmila Šálková – 1948 – Ptení
Andrea Dvořáková – 1971 – Kostelec na Hané
Alois Kolář – 1961 – Protivanov
Ing. Zdeněk Císař – 1957 – Prostějov
Zbyněk Pupp – 1930 – Prostějov
Zdeněk Raška – 1929 – Prostějov
Miroslav Oulehla – 1954 – Prostějov
Marie Dosedlová – 1940 – Prostějov
Ivo Tejkal – 1958 – Olomouc – Lazce

Rozloučíme se:

Jarmila Melková – 1940 – Čelčice
Miluška Přikrylová – 1934 – Čehovice

Zdenka Kalášková – 1950 – Vyškov – Lhota
Josef Reichstädter – 1947 – Prostějov
Vojtěch Blaha – 1954 – Prostějov
Václav Antl – 1934 – Chvalkovice na Hané
Bronislava Znojilová – 1933 – Čelechovice na Hané
Ondřej Huryta – 1991 – Prostějov
Ing. Břetislav Novák – 1959 – Prostějov
Zdeněk Borůvka – 1930 - Olšany u Prostějova
Mgr. Eva Žáčková – 1939 - Prostějov
Danuše Zatloukalová – 1955 – Dětkovice
Zdeněk Köhler – 1953 – Smržice
pátek 27.3.2020 ve 13.00 hod.
pondělí 30.3.2020 ve 12.00 hod.

OS Brněnská 104 + krem.
OS Brněnská 104 + krem.

Drozdovice 79, 796 01 Prostějov, tel./fax: 582 341 368, mob.: 603 814 572

www.makovy.cz • e-mail: makovy@makovy.cz

a končí v polích. Lidé tam chtějí chodit,
a proto je moc dobře, že se opravuje.
Osobně však nevidím důvod, proč by
měl být most do pole průjezdný i pro
auta. Je ovšem pravda, že názory obyvatel Žešova jsou různé,“ potvrdila členka
osadního výboru Zdeňka Zelená.

Kostelec na Hané
bude mít zbrojnici
KOSTELEC NA HANÉ | Hasiči v Kostelci na Hané na Prostějovsku se dočkají nové zbrojnice zhruba za 25 milionů
korun. „Hasiči v současné době působí
ve zcela nevyhovujících prostorách ve
dvoře radnice. Je tam místo jen na to nejzákladnější vybavení a například garáže
vůbec neodpovídají potřebám. Jeden ze
zásahových vozů kvůli tomu musíme
parkovat v pronájmu na nedalekém sídlišti,“ popsal starosta Kostelce na Hané
František Horák. Stavbu zbrojnice podpořilo ministerstvo vnitra dotací ve výši
4,5 milionu korun, zbývající náklady
uhradí město ze svého a o dotaci chce
požádat také Olomoucký kraj.
(dík)
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Senioři: sami, ale ne osamělí
ré služby pro osamělé seniory, vážně nemocné a handicapované, které zajišťuje
Prostějov prostřednictvím krizových linek bezplatně. „Zájemci si uhradí pouze cenu nákupu. Dovoz a donášková
služba je zdarma,“ uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová.

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Volat lze v pondělí až pátek dopoledne
od 8 do 11.30 hodin. V souvislosti s nákazou Covid-19 a vyhlášením nouzového stavu město také spustilo aplikaci
Mobilní Rozhlas. Ta se dá stáhnout
zdarma prostřednictvím Google Play
nebo App Store a lidé tak mohou dostávat informace přímo do mobilu. Senioři, kteří nemají přístup k internetu, dostávají informace prostřednictvím SMS.
Registrovat se lidé mohou na stránce
https://muj.mobilnirozhlas.cz/register.
Lipník nad Bečvou
Lipník nad Bečvou vsadil na místní sociální služby. „Jsme v osobním kontaktu se všemi klienty jak sociálních služeb
zřizovaných městem, tak lipnické charity. V každé službě máme vyhrazeného
pracovníka, který odpovídá na všechny
dotazy seniorů,“ uvedl starosta Miloslav Přikryl. Od středy tohoto týdne
město nabízí seniorům také donáškovou službu. Lidem, kteří budou mít zájem, dvakrát týdně nakoupí. Už od minulého týdne funguje v Lipníku informační centrum sloužící v souvislosti
s pandemií koronaviru. Dostupné je telefonicky na čísle 737 449 512 od pondělí
do pátku v čase od 8 do 14 hodin.

Města budují
odběrná místa.
Má ho už i Přerov
PŘEROV | Nemocní, kteří mají klinické příznaky nemoci Covid-19 způsobené novým typem koronaviru a kteří
mají v ruce doporučení od svého praktického lékaře, hygienické stanice nebo infektologa, se mohou nechat testovat
v mobilním zařízení, které vyrostlo na
parkovišti před bočním vchodem do přerovské nemocnice.
Další místo pro odběr vzorků k testování na nákazu koronavirem nabízí olomoucká fakultní nemocnice, a to na parkovišti u teoretických ústavů lékařské
fakulty. Svá odběrová místa mají i další
nemocnice v regionu. Patří k nim Nemocnice Šumperk a Prostějov. I tam se
vzorky odebírají výhradně pacientům
s klinickými příznaky, které doporučí
krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Během procedury pacienti, kteří přijedou autem, nemusejí vystoupit.
Sestry jim přímo ve voze provedou výtěr z nosohltanu.
Za lidmi, kteří se na odběry sami dopravit nemohou, dál jezdí také sanitky
zdravotnické záchranné služby a Vojenské nemocnice Olomouc. Odebrané
vzorky se analyzují ve dvou olomouckých a v prostějovské laboratoři.
Jejich celková maximální kapacita je
1 200 testů denně.
(pk)

Konice
Konice zavedla potřebnou pomoc osobám starším 70 let ve spolupráci s Charitou Konice, a to včetně nákupu potravin
a léků. „V případě potřeby mohou lidé
volat na číslo 736 250 539, a to v pracovní dny od 7 do 15 hodin,“ uvedl starosta
města Michal Obrusník.
Na spoustě míst, včetně ordinací praktických lékařů, narazí senioři na zavřené dveře. Pomoc je pro ně připravena na telefonu.
FOTO | ST. HELOŇA, MAFRA
Prostějov
Město Prostějov zřídilo dvě telefonní
linky určené speciálně pro seniory, osoby s postižením a vážně nemocné občany, kteří potřebují pomoc například s nakupováním. „To je pro nás nyní velmi
důležité. Nikdo nesmí zůstat sám bez
pomoci, každému jsme připraveni podat pomocnou ruku,“ uvedl primátor
František Jura.
Linky mají čísla 605 162 963 a

605 236 431. Jsou v provozu každý den
včetně víkendů od 8 do 20 hodin. Jejich
obsluha bude předávat požadavky pečovatelské službě a charitě, které zájemcům zajistí vše potřebné. Pokud by kapacity těchto dvou organizací nestačily,
má město v zásobě dobrovolníky, kteří
se mu sami hlásí. Informace o linkách
nyní poputují formou letáčku k lidem,
kteří je mohou využít.
Od konce minulého týdne jsou veške-

Plumlov
Také v Plumlově nabízí starším spoluobčanům nákup základních potravin
a vyzvednutí léků. Na telefonní čísla podatelny městského úřadu 582 393 217
nebo 774 602 168 se lidé dovolají v pondělí a středu v době od 8 do 14 hodin.
Požadovaný nákup pak senioři dostanou až do domu.
Úřad také zajišťuje dovoz obědů z jídelny Základní školy Plumlov. Jídlo dostanou do domácnosti v jednorázovém
obalu za cenu oběda 85 korun. Přihlášení je nutné provést na telefonním čísle
582 393 112.

INZERCE

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE
AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ
Vyberte si model ŠKODA OCTAVIA COMBI 125 let. Edice 125
let přidává automatickou dvouzónovou klimatizaci, multifunkční
kožený volant, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním,
zatmavená zadní okna, SmartLink+, vyhřívání předních sedadel
a asistent rozjezdu do kopce. Zastavte se v našem autorizovaném
dealerství ŠKODA.

ŠKODA

OCTAVIA

již za 499 900 Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Autocentrum Přerov CZ s.r.o.
Olomoucká 440/44
751 24 Přerov II - Předmostí
Tel.: 581 211 221
www.autocentrumprerov.cz

se zvýhodněním až

179 600 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,9–4,4 l/100 km (5,4 m3/100 km), 96–117 g/km
Illustrativní fotograﬁe
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Česká republika

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

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

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

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

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

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

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

Eva Burešová

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

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

chce zničit jakoukoliv radost ze sebe či
práce máte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZDROJ |
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

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

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

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

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

P

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

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

K

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOTO | P. UHLÍŘ, MAFRA

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

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

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

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

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

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

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

INZERCE

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

JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

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

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

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

ILUSTR. FOTO | MAFRA

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

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

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

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military

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

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

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

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

Nejrychlejší

půjčka

–
–
–
–
–
–

844 13 14 15

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

Stále hledáme nové obchodní zástupce po celé ČR.

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

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

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Služby, osobní služby, au-pair

Datový specialista, Start a rozvoj podnikání

Zákaznická podpora hledá svého apoštola.

Osobní bankéř/ka - Kutná Hora 0,8 úvazek

35 000 - 43 000 Kč / měsíc

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

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Customer service agent rom/eng

26 000 - 29 000 Kč / měsíc

Customer care coordinator spanish + italian

27 000 - 31 000 Kč / měsíc

Referent se španělštinou

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Strojírenství

Doprava, logistika

Konstruktér

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Nastupte znovu do Amazonu a získejte bonus 12…

PLC programátor - Junior

Pracovník do skladu

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

PLC programátor s praxí

Obalový specialista

30 000 Kč / měsíc

Konstruktér Praha - Východ

Více na www.jobdnes.cz

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Manipulant s VZV jihlava

Více na www.jobdnes.cz
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Evropané o novinku v jídelníčku z počátku nestáli. Téměř dvě století považovali
brambory za pohanskou, nečistou a zdraví
ohrožující plodinu. „Německý lid, jevě
velkou nechuť k nové plodině, ničil pole
zemáky posázená tak, že císař Bedřich musel k ochraně dragouny povolat a kolem
polí postaviti,“ vypravuje v knize Josef
Dumka s tím, že kdo odmítl brambory pěstovat, hrozil mu trest uříznutí uší a nosu.
Jinak než silou na to šel jistý Francouz,
lékárník Antoine Parmentier. Nejprve přesvědčil krále Ludvíka XVI., aby mu věno-
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24
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Do Prahy je přinesli mniši

10

BALENÍ
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MAX.

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

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

ks
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Bramborové pochutiny podle Hany Dumkové
MAX.

2

12

MAX.

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

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

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

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

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

DOBRÉ ZPRÁVY V ČASE PANDEMIE KORONAVIRU

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

O

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

E

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

V

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

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

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

FOTO | SHUTTERSTOCK

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

5plus2
■ ZDRAVÍ

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

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

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

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

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

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

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

ZVEME VÁS, ABY JSTE SE ZHLUBOKA NADECHLI!

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

ENERGIE
SPECIÁLNÍ TÉMA

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

J

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INZERCE

Tak to je
bezvadný!

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

Garance
měsíce
zdarma

HUDEBNÍ IMPULSY

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

K

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

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

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

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

58 290 Kč

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

FOTO | A. HORSINKA, MAFRA

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

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

Nový výrobek
10x delší životnost baterie
e
za příplatek
Hranice

GardenTechnik ŠOBORA, Tř. 1. máje 2074,
tel.: 581 604 962

Přerov

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

Olomouc - Bukovany

SITTA K+M s.r.o., Bukovany 98,
tel.: 585 351 730

Olomouc - Holice (Husqvarna)
Agrocentrum DFG s.r.o.,
Týnecká 826/55,
tel.: 585 154 632, 608 714 245

Konice

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

Boskovice, Zlín 2x,
Brno, Nový Jičín a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz
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PESTRÁ KRAJINA PETRA HAVLA

Objevte „neznámý“ pojem příroda

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

Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

J

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

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

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

INZERCE

VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

AKCE

/

MALOTRAKTORY

/

64 740 Kč

KARTÁČE

49 990 Kč

/

ŠTÍPAČE

/

A DALŠÍ

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

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

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-96 / KUK-125

SAZEČ BRAMBOR
SB-40

2 RADLICE SV-1
+ NOSIČ NM1-001

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

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

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

Všem zdravotníkům, policistům,
hasičům, dobrovolníkům pracujícím nejen pro seniory, vojákům, celníkům a všem, co pomáhají ostatním proti nákaze koronaviru: Držte
se, hodně sil, zvládáte to na jedničku. Velká poklona vám patří.
Dagmar Macášová
Chcete i vy něco vzkázat lidem
z první linie boje s koronavirem? Napište na e-mail redakce@5plus2.cz.
Vybrané vzkazy zveřejníme.
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Vrtěti zadkem

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

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

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

FOTO | FTV PRIMA

Hlavní chod: Vepřové kostky na divoko, šťouchaný brambor
Ingredience: 1,5 až
2 kg vepřového plecka, 1 cibule, slanina,
máslo, divoké koření, sůl, pepř, 1 kg
brambor, jarní cibulka, slanina, smetana. Postup: Nakrájíme maso na kostky,
osolíme, opepříme, ochutíme divokým
kořením, promícháme. Nakrájíme si slaninu, cibuli, kterou promícháme s masem, a dáme do pekáče, přidáme máslo a
dáme péct na 180 až 200 °C, pečeme asi
hodinu a půl. Brambory si uvaříme doměkka v osolené vodě, přidáme osmaženou slaninu s jarní cibulkou, smetanu a
rozšťoucháme.
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ZABEZPEČTE SE PROTI NEPŘÍZNI OSUDU.
Poradíme vám, jak si správně nastavit své životní pojištění.
V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

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

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

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

Nejnovější

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

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

Máte v Brně a okolí rodiče,
přátele nebo zde bydlíte?

INZERCE

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

Volejte 24 hodin denně

Objednávku dovezeme až domů

515 555 500, 515 555 555

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

Jídlo vakuově baleno

Rozvoz Brno a okolí do 20 km

trvanlivost až 7 dní

pondělí–neděle, 2× denně

Možnost osobního odběru

E-shop www.e-ﬁnance.eu/jidlo

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

přehledná nabídka jídel s možností
objednávky 24 hodin denně

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

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

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %

ROČNÍ
VÝNOS

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

Investice od 30 000 Kč

Možnost předčasného splacení

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

Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

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

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN 5plus2 PRO OLOMOUCKÝ KRAJ
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Příběhy,
rozhovory
a zajímavosti
z regionu
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Náš kraj

hrdiny

Příběh
odhaluje neteř letce

Byl jedním z nejlepších českých válečných pilotů v britském Královském
letectvu RAF a v Olomouci po válce dokonce bydlel kousek od dalšího
stíhacího esa Josefa Brykse. Na rozdíl od něj ale životní příběh Josefa
Čapky zdaleka není tak proslulý.
MICHAL POLÁČEK

T

mu časného zimního rána prořízlo drnčivé zvonění. U vchodu do
bytového domu v Hněvotínské
ulici na okraji Olomouce stojí
20. prosince 1954 unavený muž
v ošuntělém zimním kabátu. Pod ním
má starý odřený oblek a kolem krku místo vázanky dlouhou punčochu.
Řadou vyznamenání ověnčeného válečného hrdinu z letecké bitvy o Británii
Josefa Čapku by v něm v tu chvíli poznal
jen málokdo. Rodák z Kokor na Přerovsku se ten den po šesté hodině ráno vrátil
ke svým blízkým. Posledních šest a půl
roku navzdory všem zásluhám ztratil v
komunistických kriminálech.
V bytě v prvním patře, kde žije rodina
jeho sestry Libuše, se probouzí i Čapkova
tehdy devítiletá neteř Alexandra. Za chvíli bude nevěřícně sledovat, jak vyhladovělý strýc spořádá obrovskou porci oblíbených míchaných vajíček.
„Byl to ohromný, senzační člověk. Nikoho nezarmoutil. Zlobíval se na nás, že
jsme pesimisté. Sám byl i po tom, čím si
musel projít, velký optimista. Dokázal
každého povzbudit, neměl rád, když byl
někdo smutný. Často vše obracel v legraci,“ vzpomíná na strýce dnes čtyřiasedmdesátiletá Alexandra Hrbáčková. Prožili
spolu necelé tři roky.
Poté se Čapkovi, jemuž za války ostatní
piloti přezdívali usměvavý Joe, splnil sen.
Odjel zpět do Anglie za svou ženou Rhodou. Do Československa se kvůli komunistům už nikdy nevrátil.

VÝJIMEČNÝ MUŽ PILOT BRITSKÉHO KRÁLOVSKÉHO LETECTVA RAF A RODÁK Z KOKOR NA
PŘEROVSKU JOSEF ČAPKA. FOTO: ARCHIV A. KOŠŤÁLKA

ZAPOMENUTÝM SOUSEDEM
SLAVNÉHO PILOTA JOSEFA BRYKSE
Na svět přišel Josef Čapka v roce 1915
a do vzduchu ho to táhlo odjakživa. Brzy
po začátku druhé světové války odešel bojovat s nacisty do zahraničí, dostal se do
Britského královského letectva a přidělili
ho k 311. československé bombardovací
peruti. Stal se z něj zkušený pilot, jeden z
nejlepších, kteří za Československo v Británii válčili.

„Dokonce získal jako jeden z prvních
Záslužnou leteckou medaili (DFM), nejvyšší vyznamenání, které může poddůstojník RAF obdržet,“ vyzdvihl historik
Jiří Rajlich v knize Na nebi hrdého Albionu. Z českých letců se tímto oceněním
může pochlubit jen 16 mužů. Smrti Čapka za války unikl jen tak tak. Za sestřelení
svého letounu zaplatil ztrátou levého oka
a popáleninami, musel vytrpět sérii plastických operací a měsíce bolesti.
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PO NÁVRATU DO ANGLIE JOSEF ČAPKA SE SVOJÍ ŽENOU RHODOU V ANGLII POTÉ, CO SE MU
PODAŘILO VYCESTOVAT Z RODNÉ ZEMĚ. FOTO: ARCHIV ALEXANDRY HRBÁČKOVÉ

O to víc se těšil na život v osvobozené
republice. S anglickou manželkou se usadili v Olomouci.
„Našli jsme si byt. Byly to dva pokoje
s kuchyní a Rhoda z něj pro mě brzy vytvořila opravdový domov,“ popsal o desítky let později Čapka ve vzpomínkové knize Oblaka v ohni, kterou s ním v Británii
sepsal Kendall McDonald.
Podle pilotovy neteře s nimi žil i pes
Lucky. Přesnou adresu letec ve svých
vzpomínkách neuvádí.
Vodítkem je ovšem zmínka, že blízko
bydlel další hrdina z RAF, dnes o mnoho
známější legendární útěkář z nacistických i komunistických lágrů Josef Bryks.
Také on si do Olomouce z války přivedl
anglickou manželku, jmenovala se Trudie.
RADĚJI VYSKOČIT Z OKNA
NEŽ SE NECHAT ZAVŘÍT
Bryksovo tehdejší bydliště připomíná pamětní deska na bytovém domě v dnešní
ulici Hanáckého pluku číslo 15. To, že nedaleko žil další válečný letec, upadlo v zapomnění.
Jednoznačný důkaz přitom leží ve Státním okresním archivu v Olomouci, zástupce jeho ředitele Miroslav Koudela na
žádost MF DNES našel Čapkovu policejní přihlášku.
„2. února 1946 se přihlásil k pobytu na
adrese Musejní ulice číslo 19, dnes ulice
Hanáckého pluku. Na přihlášce je s ním
zapsána i jeho manželka Rhoda,“ upřesnil Koudela. Bydliště Čapkových a Bryksových tak dělil jediný dům.

„Bydlela tam moje maminka čili sestra
Josefa Čapky a také já, tehdy jako malé
dítě. Byl to byt v patře, strýc s Rhodou
pak měli svůj vlastní. S námi žila také má
babička čili strýcova matka. Za války
měla sbalené věci, bála se, že ji zatkne
gestapo za to, že její syn bojuje proti Hitlerovu Německu. Později říkala, že by raději vyskočila z okna, než by se nechala
zavřít,“ vzpomíná Hrbáčková.
Unikátní svědectví spojené s Čapkovým bydlištěm pak do své knihy Naděje
a beznaděje zapsala Bryksova žena Trudie. Pochází z 3. května 1948, kdy jejího
muže doma krátce po půlnoci zatkli komunisté. Ti si po únorovém puči a ovládnutí Československa začali hromadně vyřizovat účty s nepřáteli.
„Když Pepu odvedli z domu, spěchala
jsem za ním. Venku parkovaly dva sedany, strčili ho dozadu do jednoho vozu, po
každé straně seděl jeden člen tajné policie. Před domem Joea a Rhody stála skupina policistů,“ vybavila si Trudie.
„Běžela jsem tam, prodrala jsem se
přes ně, chtěli mi zabránit ve vstupu do
domu. Dveře Rhodina bytu v přízemí
byly otevřené, proběhla jsem kolem hlídkujícího policisty do předsíně. V kuchyni
seděla Rhoda a čekala, až se manžel obleče. Joe se vynořil z ložnice, políbil Rhodu
na rozloučenou a v doprovodu dvou tajných policistů opustil byt,“ popisovala
dále.
ŽENY SE O NĚJ ZAJÍMALY, ON ALE
VĚŘIL V NÁVRAT K MANŽELCE
Obě ženy poté společně pátraly, kde jsou

letci uvěznění. Posléze se vrátily do Anglie a vytrvale bojovaly za propuštění
svých neprávem zavřených manželů. Ti
se mezitím snažili přežít v komunistických žalářích. Čekal je hlad, samota, bití,
nedůstojné podmínky a nedobrovolná
práce.
Bryks dokonce skončil v uranových dolech, ženu s dcerkou viděl naposledy
v létě 1948 při rozloučení ve věznici. Zemřel 11. srpna 1957 ve vězeňské nemocnici uranového dolu Rovnost poté, co
mu těžký infarkt doslova roztrhl srdce.
Čapka měl nakonec štěstí, z kriminálu
se dostal v prosinci 1954. Prošel několika
vězeními, posledním byl Leopoldov.
„Zbytek trestu mu byl prominut na
nátlak britských diplomatických míst tlačených manželkou Rhodou. Ta v červnu
1948 odjela do Anglie a vedla kampaň za
jeho propuštění,“ vysvětlil Rajlich.
Před Vánoci tak Čapka zazvonil u sestry Libuše v Hněvotínské ulici, dnes jde
o dům číslo 34. O kus dál, v čísle 20, žila
s rodinou druhá sestra Vlasta a tento později přestavěný dům se stal na necelé tři
roky letcovým domovem. V Olomouci získal i místo v podniku Kosmos.
„Když se vrátil, nakupilo se u nás tolik
lidí, kteří se s ním chtěli přivítat. Vzpomínám na něj jen v dobrém. Trochu mi dělal náhradního tatínka, který zemřel krátce po strýcově propuštění. A i když za
ním chodili jeho známí, nerad mluvil
o tom, co za mřížemi zažil. Soustředil se
na to, aby ho pustili za tetou do Anglie.
Byl jí věrný. Třeba kamarádky mé mámy
se o něj zajímaly, ale on se držel toho, že
pojede za Rhodou,“ popsala Čapkova neteř.
BOLESTIVÉ LOUČENÍ U VELKÉHO
LODNÍHO KUFRU
Později se válečnému hrdinovi podařilo
získat vystěhovalecký pas. Bojoval o něj
až u prezidenta Antonína Zápotockého.
„V slzách jsem se rozloučil s maminkou a sestrami,“ poznamenal později
Čapka.
Byla u toho i Alexandra Hrbáčková. Právě poslední okamžiky se strýcem patří
mezi nejsilnější vzpomínky, které na něj
má. „Jakmile dostal povolení vycestovat,
plakal jako malý kluk. Brečela celá rodina. Když odjížděl, měl obrovský starý lodní kufr, my všichni stáli kolem něj a loučili se. Jeho maminka hrozně plakala a říkala, já už tě nikdy neuvidím. Měla pravdu,“ líčí s pohnutím v hlase pamětnice.
Do Anglie se Čapka dostal 30. května
1957 a setkal se s milovanou Rhodou.
„Našel si práci jako elektrikář v londýnské elektrárně, ale utrpení z války a rovněž z komunistických věznic na jeho
zdraví zanechalo vážné šrámy,“ podotkl
Rajlich.
Josef Čapka zemřel 19. července 1973.
Stejně jako Bryks na těžký infarkt.
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O Neapolské osmě
V roce 1969 vyhráli
olomoučtí veslaři
juniorské mistrovství
světa.
MILOSLAV JANČÍK

T

am, kde řeka Morava v Olomouci mine Masarykovu třídu, přibere Bystřici a stočí se doprava, stávala po válce dřevěná bouda
sloužící jako vojenský sklad. Nebyla v ní sprcha ani záchod, vlastně v ní
nebylo kromě nepořádku vůbec nic,
a když jste si tu v zimě po tréninku nechali propocené triko, druhý den jste ho
mohli rozbít kladivem.
Veslařský klub byl ale i za to málo vděčný, haraburdí vyklidil a měl kde schovat
lodě. To stačilo, aby se tu zrodil jeden
z nejúžasnějších sportovních příběhů
spletený z čisté lásky k pohybu a klukovské rivality.
Každé odpoledne byl kolem boudy
a na řece čirý ruch, veslaři se střídali při
trénincích na vodě a mezi nimi i tlupa juniorů. V roce 1968 je dostal na starost trenér Zapletal, který měl mezi nimi i svého
syna. „Za trenéra jsme si ho přáli. Na prvním tréninku nám řekl, že nás bude trénovat rád, ale očekává maximální nasazení a že budeme chtít my sami. To bylo
něco pro nás. Byli jsme parta dvanácti
kluků naprosto zažraných do veslování a
všeho, co s ním bylo spojené. Makali
jsme vždycky až na doraz, úplně do mrtva,“ vzpomíná jeden z nich Miroslav Vraštil.
KAŽDÝ TRÉNINK BYL ZÁVOD
„Nastalo nádherné období plné dřiny
a legrace i svérázných trenérových metod. Jednou nás vzal na týden do Petříkova na běžky. Nezajímalo ho, co budeme
jíst, paštiky a sardinky si musel každý dovézt vlastní, zajímalo ho, jak budeme
makat. Ukázal nám, jak si máme vyjet stopu, a rychle jsme se museli naučit jezdit.
Další den dopoledne se jel závod na deset kilometrů. Že neumíš? Naučíš se. Normálně by odpoledne bylo volno, my jsme
ale místo toho šli na dlouhý výšlap až do
tmy, brodili se po kolena ve sněhu na
špatně namazaných lyžích a neustále padali,“ směje se.
Přes týden měli tréninky třikrát týdně,
na loděnici ale trávili každou volnou chvíli. „Měli jsme školu a veslování. Hodně
jsme dřeli a strašně nás to bavilo, dávali

NEAPOLSKÁ OSMA NA SNÍMKU JE ÚSPĚŠNÁ POSÁDKA VE SLOŽENÍ (ZLEVA) LUBOMÍR ZAPLETAL
MLADŠÍ, PETR LAKOMÝ, JAROMÍR HUDEK, ZDENĚK KUNHART, JOSEF KOVAČÍK, PAVEL KONVIČKA,
MIROSLAV VRAŠTIL, JOSEF NEŠTICKÝ, V PŘEDNÍ ŘADĚ KORMIDELNÍK MILAN VEČEŘA A TRENÉR
LUBOMÍR ZAPLETAL STARŠÍ. FOTO: ARCHIV VK OLOMOUC

jsme do toho maximum. Všechno bylo
prestižní. Pořád jsme se štengrovali, kdo
bude lepší pod činkou, kdo bude rychlejší a kdo víc vydrží. Každý trénink byl
závod,“ vypráví Lubomír Zapletal.
Navíc si udělali vlastní posilovnu v TJ
Lokomotiva. Ve vytížené budově měli
s vrátným domluvené, aby je pouštěl do

„POŘÁD JSME SE
ŠTENGROVALI, KDO BUDE
LEPŠÍ POD ČINKOU, KDO
BUDE RYCHLEJŠÍ A KDO
VÍC VYDRŽÍ.“
nářaďovny. Neustále tam sice někdo lezl,
ale to veslařům nevadilo. Jeden vždycky
donesl magneťák, činky si vyrobili vlastní.
„Jako zámečnický učeň jsem přemluvil
jednoho mistra, který nám udělal přesné
odlitky, k nim vysoustružil tyč a navařil je
k sobě. Jenže všechno, co fabriku opouštělo, se muselo evidovat. Nakonec jsme ji
dostali ven tak, že jsme ji hodili na auto,

které vyváželo slévárenský písek,“ líčí
Vraštil.
„Byl to malý krcálek sotva pět na pět
a někdy nás tam bylo tolik, že jsme museli čekat, až se nějaká činka uvolní. Na jednu z nich, potvoru červené barvy, si obzvlášť pamatuju. Na koncích měla železné koule, takže se v rukou protáčela,“ vybavuje si Zapletal. V sobotu nebo v neděli ještě chodívali i s muži hrávat fotbal na
velké hřiště, a klidně mohlo být deset
pod nulou.
OBROVSKEJ NÁTĚR V ÚSTÍ
Nastalo jaro 1969 a olomoučtí junioři vyrazili na mezinárodní regatu do Prahy,
kde se měli porovnat s konkurencí z ciziny. Jenže místo nahánění soupeřů tahali
olomouckou osmu z vody. „Byly obrovské vlny a my jsme jeli na staré lodi, která
měla dykytu, tedy předek a zadek krytý
blánou, a ta byla děravá. Do několika vln
jsme najeli a šli jsme ke dnu, takže nás vytahovali čluny ven,“ vypráví Zapletal.
Kromě toho ale také zjistili, že se v létě
v Neapoli koná nultý ročník světového
šampionátu juniorů a o tom, kdo na něj
pojede, rozhodne mistrovství republiky
v Ústí nad Labem.
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NA VODĚ OLOMOUCKÁ OSMIVESLICE PŘI ZÁVODĚ O ZLATÉ VESLO MĚSTA PRAHY. FOTO: ARCHIV VK OLOMOUC

Olomoucká osma hned po startu ostatním ujela
a náskok stále zvětšovala. V cíli měla na druhého propastných jednadvacet sekund. „Jeden pán z Mělníka, který moderuje všechny veslařské závody, mi to
dodnes připomíná. Tehdy strokoval mělnickou
osmu a říkal, že zalezli do kouta a styděli se za takovou nakládačku. Jednadvacet sekund na 1 500 metrů, to je obrovskej nátěr,“ usmívá se Zapletal.
Olomoucký veslařský klub mohl začít ladit své posádky na šampionát. Kromě osmy se na něj dostala
i čtyřka. Jenže v Moravě byl stejně jako téměř každé
léto nízký stav vody, a tak museli jezdit trénovat na
nedaleké jezero do Chomoutova. Od svazu také dostali lepší loď, už bez děravé dykyty, pro kterou si
museli zajet do Hodonína. „Loď jsme měli schovanou v jachtařském klubu, takže jsme vždycky přijeli
na kole, odtrénovali si svoje v krásné vodě, pak se vykoupali a jeli domů,“ rád vzpomíná Zapletal.
„MÁTE UMĚT JAZYKY...“
Na začátku srpna vyjížděl z Prahy zájezdový autobus
Škoda RTO naložený rozjívenými kluky a konzervami. Prosklenými okraji střechy se do nich opíralo
slunce, před kterým se nebylo kam schovat. První
noc spali v jižních Čechách. Druhý den slunce opět
rozpálilo zaoblený autobus a co chvíli se z něj ozývaly prosby k zastavení. „Nemůžu,“ odpovídal řidič.
„Jsme na dálnici.“
Jakmile se před nimi vytvořila kolona a autobus zastavil, vyběhl Jožka Neštický jen v plavkách ven
a upaloval po stráni ulevit si za keř. V tu chvíli se ale
provoz uvolnil a vozy i s veslařským autobusem se
daly do pohybu. Trvalo několik kilometrů, než našli
místo, kde se dalo zastavit. Ale co dělat, telefon neměli a ani nebylo komu volat. „Najednou u nás prudce zabrzdilo auto, z něj vystoupil Pepa v plavečkách,
otočil se k řidiči a zahlásil: ‚Ten kjů very mač,‘ a šel
za námi. Všichni jsme na něj hleděli v naprostém
úžasu. ‚Musíte umět jazyk, burani,‘ uzemnil nás,“
směje se Vraštil.
„Už jsem v té době uměl celkem slušně anglicky
a ve škole jsme měli i latinu, která není od italštiny
až tak daleko,“ potvrdil Josef Neštický.
Z Neapole, ostrova Capri i blízkého Vesuvu a okolí
byli u vytržení, stejně jako z italské kuchyně. Pro většinu osmnáctiletých kluků to byla první cesta do zahraničí. Kvůli turistice ale nepřijeli.
NA DORAZ A DO MRTVA
Veslařská dráha byla natažená na nedalekém Lago
Patria. Olomoucká osmiveslice bez potíží postoupila
do finále společně s domácí lodí, Brity, Západními

Němci, Rakušany a USA. Na stroku jako obvykle Lubomír Zapletal, za ním Petr Lakomý, Jaromír Hudek,
Zdeněk Kunhart, Pavel Konvička, Josef Kovačík, Josef Neštický, Miroslav Vraštil a kormidelník Milan
Večeřa.
Na startu zabrali, jak to měli naučené, na doraz a
do mrtva. Chvíli se všechny lodě držely u sebe, pak
už šla olomoucká lehce do čela. „Napálili jsme to a
jeli jsme, dokud to vydržíme. Nedělali jsme si hlavu,
žádná taktika nebyla, zvlášť v našem věku,“ líčí Za-

pletal. Jako první začali odpadat Italové
s Brity, pak Západní Němci, nejvíc se drželi Rakušané s Američany. Ani ti ale nemohli konkurovat hodinám tréninku na
Moravě a večerům v nářaďovně s červenou činkou. Tou potvorou, která se protáčela v rukách, ale na niž si přesto každý
vystál frontu, aby ukázal, že je silnější
než ostatní.
Cílem projela osma Lokomotivy Olomouc s třísekundovým náskokem před
Rakouskem, třetí byli chasníci z Litchfieldu v Connecticutu.
„Když se vám něco podaří, máte radost. Ale spíš než ten jeden zážitek beru,
že člověka formuje přístup k tréninku,
kde získává poctivost k práci a pocit odpovědnosti k sobě i ostatním. Parta dělá
strašně moc,“ zdůrazňuje Neštický.
Pětice Lakomý, Zapletal, Vraštil, Konvička a Neštický se stala na dalších patnáct let páteří reprezentace a své parťáctví oživili na mistrovství Evropy 1973
v Moskvě, kde dotáhli československou
osmu ke stříbru.
V Olomouci se slavné posádce od té
doby říká Neapolská osma a na její počest se místo dřevěné boudy začala o kus
dál stavět zděná loděnice, která slouží dodnes. A v akci Z vozili kolečka s maltou a
skládali cihly i ti, kteří tehdy v osmnácti
letech na Lago Patria za sebou nechali
celý svět.

INZERCE

Euroregion Praděd sdružuje 70 českých měst a obcí na české straně
a 40 gmin a 5 powiatů na polské straně.
Česká část působí v Jeseníkách od roku 2011 jako profesionální destinační
společnost a výsledky její činnosti mají velmi pozitivní dopady na návštěvnost, veřejné rozpočty a zaměstnanost. Návštěvnost v Moravskoslezské
části Jeseníků vzrostla v období 2011 – 2019 z 88 660 turistů na 197 667
turistů, veřejné rozpočty tímto získaly navíc zhruba 575 miliónů korun
a zaměstnanost v cestovním ruchu se zvýšila minimálně o 548 pracovních
míst. Proto se představitelé Euroregionu Praděd rozhodli vybudovat česko-polskou partnerskou síť složenou ze správců atraktivit a poskytovatelů
služeb, která již dnes využívá znalostí a zkušeností české části euroregionu.
Výsledkem více než dvouleté spolupráce jsou čtyři euroregionální turistické
produkty s vysokou kvalitou služeb, které mají přilákat více českých turistů
do polské části euroregionu a více polských turistů do české části.
Cyklotrasy „E-bike Friendly“ navigují cykloturisty k vybraným atraktivitám
na české i polské straně s nabídkou nabíjecích míst, ubytování či občerstvení. Všichni návštěvníci euroregionu si mohou letos zahrát hru s výherními
turistickými známkami vytvořenými ve speciální edici. Získají zdarma tuto
známku a mohou vyhrát velmi hodnotné ceny, pokud navštíví alespoň tři
atraktivity, z nichž minimálně jedna musí být na opačné straně hranice. Pokud si Češi nebo Poláci zakoupí pobyt v Jeseníkách u partnerských cestovních kanceláří, získají zdarma Slevový voucher Euroregionu Praděd. Voucher zahrnuje zdarma vstupy pro děti nebo slevy či bonusy pro dospělé.
K tomu je možno zakoupit za 40 korun Zážitkový žeton Praděd, opravňující
získat exkluzivní zážitky v manufakturách či farmách. Více informací k těmto novým nabídkám roku 2020 je uvedeno na turistickém portálu Rodinné
Jeseníky.
www.jeseniky-rodina.cz
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Na zcela zachovalou
a možná až tisíc pět
set let starou kostru
medvíděte narazili při
bádání v Javoříčském
krasu v Olomouckém
kraji amatérští
jeskyňáři. Jiný takový
neporušený skelet se
zatím u nás najít
nepodařilo.

„KOSTRA NEJEVÍ ŽÁDNÉ
ZNÁMKY PORANĚNÍ ČI
POŠKOZENÍ. JE ZJEVNÉ, ŽE
K ÚHYNU DOŠLO ZŘEJMĚ
BĚHEM HIBERNACE.“

DETAIL LEBKY „O NÁLEZU KOSTRY
MEDVÍDĚTE JSME INFORMOVANÍ
A PODNIKÁME KROKY, ABYCHOM ZAJISTILI
JEHO OCHRANU A PŘIPRAVILI ODBORNÝ
PRŮZKUM,“ SDĚLILA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
OCHRANY PŘÍRODY NA KRAJI RENATA
HONZÁKOVÁ. FOTO: MIROSLAV VANĚK
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Jeskyňáři našli
unikátní kostru
medvíděte
MICHAL ŠVERDÍK

V

ýjimečný nález se podařil amatérským jeskyňářům v Javoříčském krasu v Olomouckém kraji. V jedné z jeskyní se dostali
do nové, dosud nepřístupné
podzemní prostory, ve které narazili na
zcela zachovalou kostru neznámého zvířete pokrytou takzvaným sintrem. Bělavou horninou vznikající odpařováním
vody v jeskyních. Podobný nález zde zatím nemá obdoby.
„Dnes se nám podařilo dostat do prostory, do které se vejdou tak dva lidé,“ popisoval před nedávnem jeden z jeskyňářů, co předcházelo objevu. „Každopádně
je tam průvan a štěrbinou je vidět další
pokračování. Než se tam dostaneme, je
potřeba vynosit sedimenty, které to ucpaly. Bylo slyšet, jak to někam padá,“ pokračoval.
Nakonec se v podzemí otevřela jeskyně dlouhá asi devět metrů, široká až tři
metry a v hlavní části vysoká devět metrů. „Je zde i komín dalších možná až deset metrů nahoru. Jeskyně má pěknou výzdobu, dno je pokryto sintrem, ale hlavně je na něm celá kostra malého jeskynního zvířete,“ dodal jeskyňář.
LEV, HYENA... MEDVĚD
Nález okamžitě vzbudil pozornost. Tak
zachovalá a zmiňovaným sintrem pokry-

tá kostra, která pravděpodobně zůstala
v původní posmrtné poloze, je v České republice naprostý unikát.
Většinou jsou kostry po jeskyních různě roztahané, porušené a nekompletní.
Skelet si krátce po jeho objevu prohlédli
zástupci oddělení ochrany přírody z Krajského úřadu v Olomouci a jeskyni ihned
uzavřeli. „O nálezu jsme informovaní a
podnikáme kroky, abychom zajistili jeho
ochranu a připravili odborný průzkum,“
potvrdila vedoucí oddělení ochrany přírody na kraji Renata Honzáková. Další
podrobnosti sdělovat nechtěla s odkazem na ochranu nálezu.
Experti, kteří viděli první fotografie
z místa, nejprve odhadovali, že by mohlo
jít o kostru lva nebo hyeny starou více
než sto tisíc let. Předběžný průzkum však
ukázal, že pravděpodobně půjde o jednoroční mládě medvěda hnědého (Ursus arctos), které nemá ještě úplně prořezané
špičáky a není úplně vyvinuté. Stáří kostry experti odhadují na středověk nebo období stěhování národů. Poslední medvědi v oblasti Javoříčského krasu žili někdy
v 17. až 18. století. Přesné stáří určí až
analýza vzorku žebra radiouhlíkovou metodou C14.
KOSTRA MEDVÍDĚTE
Podle předního českého paleontologa,
emeritního profesora Ústavu geologických věd na Masarykově univerzitě
v Brně Rudolfa Musila, který zkoumal nálezy například v nedaleké jeskyni Za Hájovnou v Javoříčském krasu, je zajímavé
především umístění skeletu v suti.
„V našich krasových oblastech totiž suťové polohy tohoto druhu vůbec nebývají,“ vysvětlil profesor.
V předběžné dokumentační zprávě
z místa nálezu experti odhadují, že medvídě zemřelo vysílením. „Kostra medvíděte nejeví žádné známky poranění či poškození. Je zjevné, že k úhynu došlo zřejmě během hibernace. Díky izolaci od
vnějšího prostředí nebyly kosti roztahány predátory a mrchožrouty,“ stojí ve
zprávě.
Poblíž kostry odborníci našli ještě jinou lopatní kost medvěda a opodál drobné kosterní úlomky rejska, žáby, netopýra a také několik ulit plžů. V jeskyni byla i
lebka pravděpodobně koně. Přesné místo nálezu v Javoříčském krasu podléhá
přísnému utajení.

OKO DO SVĚTA
DIVOČINY
NAVŠTIVTE
ZOO OLOMOUC
PODÍVEJTE SE DO
NOVÉHO PAVILONU
Zoo je otevřena denně po celý rok
leden–únor 9.00–16.00
březen
9.00–17.00
duben–srpen 9.00–18.00
září
9.00–17.00
říjen–prosinec 9.00–16.00
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„Rozesmáli jsme
i anglickou královnu“
Nejdřív trénoval v Československu šerm, pak přivedl britské moderní
pětibojaře k olympijskému zlatu. Díky tomu se Fridrich Földes potkal
s Alžbětou II. Od loňského ledna zase působí v olomoucké Dukle, kam za
ním na tréninky jezdí dva pětibojaři z Brna a Rožnova pod Radhoštěm.
MILOSLAV JANČÍK

tech automaticky získali zaměstnaneckou
smlouvu a byla klidnější atmosféra.

K

dyž se Fridricha Földese zeptáte na
národnost, odpoví s úsměvem, že je
československý Maďar. Jenže to zdaleka nevystihuje kosmopolitní osobnost šermířského experta, který strávil bezmála dvacet let u britského olympijského týmu moderního pětiboje. A zažil skvostnou éru, ve které se jeho svěřenkyně pravidelně z her vracely s medailí.
„Přemlouvali mě, ať vydržím do olympiády v
Tokiu, ale už jsem byl rozhodnutý,“ líčí svůj odchod 66letý trenér.
Jak jste se dostal k šermu?
Pocházím ze slovenského Šamorína, kde tenkrát fungoval malý oddíl. Bydleli jsme naproti
škole, kde trénovali. Když mi bylo dvanáct, navštívili jsme rodinu v Maďarsku, kde jsem dostal kožený fotbalový míč, jaký měl v té době
málokdo. Šermíři mě na školním hřišti zvali, ať
si jdu s nimi zahrát, a pak se jednou zeptali, jestli s nimi chci šermovat. V té době jsem už hrál
fotbal, docela úspěšně i basketbal a dělal také
atletiku, ale díky tomu míči jsem se dostal k šermu a už u něj zůstal.
A pak jste začal trénovat?
V Bratislavě jsem vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu, specializaci šerm. Díky tomu
jsem se k celé problematice dostal blíž. Měl
jsem vynikajícího učitele Aladára Koglera, tenkrát jednoho z nejlepších trenérů, a platí to dodnes, i když je mu 86 let.
Kolem Koglera se tehdy točil československý
šerm. Po jeho emigraci do USA v roce 1981 jste
nastoupil místo něj?
Tehdy si mě vyžádali šermíři z Dukly Olomouc
jako šéftrenéra, převzal jsem celé mužstvo. Nakonec jsem tam strávil osmnáct let a v Olomouci jsme se i usadili.
Z Olomouce je to k britskému olympijskému
týmu hodně daleko.
Nabídky ze zahraničí jsem měl už dříve – z Maďarska, Kuvajtu či Mexika. Z Británie přišla v
roce 1999. Na olympiádě v Atlantě 1996 totiž
Britové propadli, získali jen jednu zlatou medaili. Vláda v reakci na neúspěch založila státní
loterii na podporu sportu a také organizaci UK
Sport, která vyzvala olympijské sporty, ať vypracují koncepci, jež povede k úspěchu na dalších
hrách v Sydney. Moderní pětibojaři oslovili jednoho britského trenéra maďarského původu

Brits ké pětibojařky získaly medaile také
v Aténách 2004, Pekingu 2008 a Londýně
2012. Jaké to bylo, když jste uspěli „doma“?
Britové do olympiády investovali hodně peněz
a chtěli také světu ukázat, jaká je britská kultura sportu. Využili krásná místa v Londýně a udělali sportoviště v historických místech, kde by
to člověka nenapadlo. Všude bylo slyšet, že jde
o jednu z nejlepších olympiád poté, co do nich
vstoupila komerce. To začalo až v Atlantě v
roce 1996 se vstupem Coca-Coly či NBC.
V Londýně získala stříbro Samantha Murryová,
tentokrát už Britové medaili očekávali?
Závěrečná disciplína běh byla v Greenwich Parku, nultý poledník uprostřed jezdecké dráhy a
kolem třicet tisíc diváků. Udělali atmosféru,
jaká na pětiboji byla možná dvakrát v Maďarsku. Vyhrát medaili doma před takovou kulisou si přeje každý. Po závodě sportovkyně obíhaly stadion a děkovaly divákům, kteří jim na
oplátku připravili standing ovation. My tam stáli a vnímali, že to je něco neopakovatelného.
ŠERMÍŘSKÝ EXPERT FRIDRICH FÖLDES LÉTA
PŘIPRAVOVAL ANGLICKOU PĚTIBOJAŘSKOU
REPREZENTACI. FOTO: STANISLAV HELOŇA, MAFRA

a také Honzu Bártu, našeho bývalého pětibojaře, který působil v USA. Vytvořili společný program a slíbili jednu medaili ze Sydney, což byl
trochu nadsazený, ale ne nereálný cíl. A já dostal nabídku jim pomoct.
V Sydney roku 2000 to vyšlo dokonale,
Stephanie Cooková vyhrála zlato a Kate
Allenbyová bronz.
Z neznámého pětiboje se najednou stal v Británii sport, který měl dvě olympijské medaile. Navíc byl na programu úplně poslední, takže britský olympijský tým už před jeho ukončením sečetl jednadvacet zlatých, vydal tiskovou zprávu
a chystal se na závěrečný ceremoniál. A najednou přišly další dvě medaile a začalo zjišťování, kdo jsou ti lidé.
Jaký dopad měly olympijské medaile pro vás?
Zaručily nám prodloužení smlouvy o rok. Rok
2001 se nakonec stal jedním z nejúspěšnějších
v historii britského moderního pětiboje. Holky
vyhrály všechny světové poháry, mistrovství Evropy i světa, v jednotlivcích, družstvech i štafetách. A tak nám zase prodloužili smlouvu a pak
znovu, vždy po roce. Nakonec jsme po sedmi le-

Požívá trenér olympijského týmu v Británii
nějaké výhody?
Úspěšní olympionici dostanou po každých
hrách pozvání od královny na formální návštěvu do Buckinghamského paláce. Královna Alžběta II. nejprve přijala zvlášť olympijské vítěze,
pak přišla i za ostatními. Řekli nám, ať uděláme malý hlouček, panovnice půjde kolem nás
a zastaví se. Podala nám ruku a překvapilo mě,
že o úspěších moderního pětiboje věděla. My
jsme se postupně představili, a protože v našem trenérském týmu nebyl ani jeden rodilý
Brit, zeptala se nás, odkud pocházíme. „My
jsme cizinecká legie,“ odpověděl jí maďarský
kolega a královna se nahlas rozesmála s takovou chutí, že se všichni otáčeli.
Takže příjemné setkání?
Hned poté přiběhla princezna Anna, její dcera,
která je členkou Mezinárodního olympijského
výboru, a zjišťovala, co se vlastně stalo. Jako bývalá úspěšná jezdkyně se navíc s námi dala
do řeči. Znala se také s manažerem olympijského družstva, který dříve pracoval v královské
gardě, takže se z toho stal velice příjemný rozhovor. Po dalších olympiádách jsme se pak
vždy těšili na pozvání od královny, zažil jsem
ho celkem ještě třikrát. A bylo to pokaždé moc
pěkné.

Náš kraj
Ovlivnil pobyt v Británii váš rodinný život?
Naštěstí ne. Synovi bylo třináct let, když jsem odjížděl, a nechtěl jsem ho tahat ze školy. Pak manželka
sama řekla, že zůstane v Olomouci. Nebylo to jednoduché, dvakrát jsem byl sbalený, že jedu domů. Psychicky to ubíjelo, od rána do večera člověk něco dělal
a o víkendech soutěže. Naštěstí je manželka tolerantní a kdykoliv jsem cítil, že potřebuju vypadnout, přiletěl jsem, nebo ona za mnou. Žil jsem kovbojský život,
ale nebyl problém v pátek sednout do auta, jet na
opačnou stranu ostrovů a udělat trénink pro mládež.
Takže jste kromě reprezentantů trénoval i mládež?
Hlavně jsme se starali o reprezentační družstvo, ale
mládežnický program také potřeboval podporu. Ve
dvou jsme objížděli regiony. Dopředu jsme zavolali,
že přijedeme v pátek večer, ať seženou děti a rodiče,
svaz jim zaplatil ubytování a dva dny jsme trénovali.
Díky tomu jsme měli zmapovaných 140 talentovaných závodníků a věděli, jaký mají potenciál. Obrovskou výhodou bylo i Národní tréninkové centrum na
univerzitě v Bathu, které dokončili v roce 2004 a tehdy mělo nejlepší podmínky na světě.
Co si pod tím můžeme představit?
K plaveckému bazénu a atletickému oválu jsme díky
úspěchům mohli postavit šermírnu a střelnici vybavené nejnovějšími technologiemi. Zároveň jsme měli
zásadu, že kdokoliv přijde do národního sportovního
centra trénovat, musí i studovat. Přicházely tam talentované děti v 18 letech, pokud byly přijaty na univerzitu, a my jim poskytli podmínky k tréninku a dali
pokyn: „První rok máš na to, abys tu přežil, protože
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dělat sport a univerzitu je těžké. Pokud budeš dobrý,
dostaneš po škole smlouvu jako stálý závodník.“ Nejprve vzdělání a pak sport, to bylo naše heslo. Ti, kteří
na kariéru vrcholového sportovce neměli, mohli po
univerzitě začít dělat to, co vystudovali. Byl to promyšlený program, který ostatní sporty neměly.

„NEBYLO TO JEDNODUCHÉ,
DVAKRÁT JSEM BYL SBALENÝ, ŽE
JEDU DOMŮ A KONČÍM. PSYCHICKY
TO DOST UBÍJELO.“
Co vás přimělo k návratu?
Po olympiádě v Riu nastaly v britském svazu změny,
kolega z Maďarska se rozhodl odejít, a sám jsem toho
měl dost. Když James Cooke vyhrál mistrovství světa
2018 v Mexico City, řekl jsem, že končím. Přemlouvali mě, ať vydržím do olympiády, ale byl jsem rozhodnutý. Od loňského ledna pomáhám v olomoucké
Dukle, také tam za mnou jezdí dva pětibojaři z Brna
a Rožnova pod Radhoštěm.
Do světa už vás to netáhne?
Už netoužím být od pondělí do pátku pryč, ale jezdím pomáhat na světové poháry. Maďaři mě pozvali
na mistrovství světa v moderním pětiboji, abych byl
ředitelem šermířské soutěže. A protože jsou v obojím
světová velmoc, polichotilo mi to. Letos mají mistrovství Evropy, tak mi vzkázali, že se mnou zase počítají.

FRIDRICH
FÖLDES
ŠERMÍŘ

Narodil se v roce 1953 a vyrůstal ve
slovenském Šamoríně, kde začal ve
dvanácti letech chodit do šermířského oddílu.
Šerm mu učaroval natolik, že se na
něj specializoval při studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Komenského v Bratislavě a od
roku 1979 je trenérem.
Patnáct let trénoval československou reprezentaci v šermu, od roku
1999 působil bezmála dvacet let jako
trenér u britského olympijského
týmu moderního pětiboje (střelba,
šerm, jezdectví, plavání a přespolní
běh) společně s rodilým Čechoslovákem Janem Bártů.
Za jejich působení získal britský moderní pětiboj pět olympijských medailí.
Žije s rodinou v Olomouci, kde pomáhá v šermířském oddíle Dukly, a dál
jezdí po světě jako uznávaný expert.

INZERCE

Nabíráme rychlost,
jeďte v tom s námi.

Hledáme

technicky zaměřené
kolegy do výroby.
MUBEA-HZP s.r.o.,
Dolní 100, 796 01 Prostějov
Kontakt: kariera.prostejov@mubea.com
www.pracemubea.cz, tel. 800 203 101
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„Turisté vynášeli víc
než pastevectví“

nebyla cizí. Hodně se ale v historii jesenické turistiky zapomíná na podíl samotného Priessnitze a jeho lázní coby prostředníka.

Až dvanáct tisíc členů
měl polozapomenutý
spolek, který v 19.
století přivedl první
zástupy turistů do
Jeseníků.
MICHAL POLÁČEK

H

istorik Vědecké knihovny v Olomouci Jiří Glonek zmapoval v unikátní knize nazvané Na Jeseníky!
dějiny Moravsko-slezského sudetského
horského spolku i to, jak hory vypadaly
dříve.
Jedním z hlavních impulzů pro sepsání
knihy Na Jeseníky! byl váš objev nejstarší
turistické mapy Jeseníků z roku 1881
v depozitáři vědecké knihovny. Co
přesně ukazuje?
Zachycuje centrální část Jeseníků, hlavní
hřeben od Ramzové po Skřítek. Autorem
je zeť Vincenze Priessnitze Johann Ripper, při jejím kreslení vycházel z podkladů vojenského mapování. Poté doplnil
tehdejší rozcestníky či turistické trasy. Je
zajímavé, že když srovnáte dnešní turistické mapy s tou nejstarší a potom i s dalšími z konce 19. století, tak síť cest pro turisty je z devadesáti procent těch 120 či
130 let stále stejná.
Johann Ripper s notářem Edmundem
Rudolphem právě v roce 1881 založili ve
Frývaldově, dnešním Jeseníku, Moravsko-slezský sudetský horský spolek. Díky
němu tyto stezky vznikly, jeho členové
Jeseníky na konci 19. století zpropagovali
jako turistický cíl, vytvářeli jejich mapy...
Vznik spolku je prvopočátek organizované turistiky v Jeseníkách. Ale v této knize
mi nešlo především o popis jeho historie.
Tento spolek beru „jen jako prostředníka“, jenž lidem Jeseníky jako takové zprostředkoval. Hodně mě zajímalo, co bylo
předtím, než byl založen. Tím se doposud nikdo příliš nezabýval, téměř všechny historické studie začínají až rokem
1881, jako by předtím lidé do Jeseníků nechodili. A přitom sem kvůli odpočinku a
potěšení z nádherné přírody vyráželi už
na konci 18. století.

HISTORIK OLOMOUCKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
JIŘÍ GLONEK. FOTO: S. HELOŇA, MAFRA

Jak tehdy hory vypadaly?
Nebyla to vyloženě neprostupná divoká
krajina, ale ve srovnání s dneškem samozřejmě chyběly všechny turistické chaty,
rozhledny, rozcestníky a značky. Ale část
stezek, po nichž chodíme i my, už zde
byla. Původně to však byly pěšinky či lovecké chodníky, které používali hajní, lesní dělníci, bylinkáři, kořenářky, sběrači
lesních plodů či fořti a správci.
Zmínil jste, že lidé do Jeseníků kvůli
odpočinku vyráželi už na konci 18. století.
O koho šlo? Předpokládám, že obyčejní
lidé z vesnice na něco takového neměli
pro samou práci myšlenky.
Samozřejmě, těm na to chyběl i čas.
Obecně se záliba v horské turistice šířila
do společnosti při nástupu romantismu
od těch nejvyšších vrstev. Nejprve to byla
šlechta, jež na to měla čas, peníze i dopravní prostředky. Od ní se to naučily
měšťanské vrstvy, pak se tato záliba šířila
dál. Masovou záležitostí se turismus stal
po první světové válce v souvislosti s uzákoněnou dovolenou či s volnou nedělí.
Ta v českých zemích platila od roku 1905.
Horské spolky vznikaly ve druhé polovině
19. století nejen v Jeseníkách, v rozvoji
turistiky v rámci střední Evropy za jinými
regiony nezaostávaly. Jak si to
vysvětlujete?
Velký podíl na tom má fakt, že tehdejší
úředníci a další příslušníci vzdělanější
vrstvy v rakouské monarchii při práci nezřídka třeba i po několika letech změnili
působiště. Nejprve tak sloužili třeba v alpských oblastech, pak i se svými zkušenostmi přesídlili do Jeseníků. Také Johann Ripper zcestoval řadu míst, byl v armádě, viděl Alpy, a tak dobře věděl, jak to
funguje jinde. Tudíž mu myšlenka na založení turistického spolku v Jeseníkách

Jak se na rozmachu turistiky podílel?
Do lázní k němu jezdili z celé Evropy lidé
z vyšších a vzdělaných vrstev, kteří už tehdy fenomén turismu znali a přenášeli ho
dál i do Jeseníků. Přímo z lázní viděli jejich dodnes úžasné panorama, čili zde panovalo téměř ideální podhoubí pro budoucí rozvoj turismu. S výjimkou bezprostředního okolí lázní pro to ale chybělo
zázemí. A právě to si členové Moravsko-slezského sudetského horského spolku uvědomovali, a začali tak v horách budovat a značit stezky, rozšiřovat chaty,
stavět rozhledny, rozcestníky či přístřešky a útočiště. Také vydávali mapy a šířili
osvětu o Jeseníkách.
Stály nejznámější chaty jako Ovčárna či
Švýcárna v horách už dřív, nebo je
vybudoval spolek?
Ovčárna i Švýcárna už stály dřív, původně sloužily jako zázemí pro horské pastevectví. Postupně ale převážilo turistické
využití. Předchůdce dnešní Ovčárny vznikl v roce 1863, již předtím ale v okolí stály
starší salaše. Švýcárna z roku 1829 je považována za vůbec nejstarší objekt, který
v Jeseníkách dodnes slouží turistům. A to
i proto, že majitelé salaší nakonec zjistili,
že péče o turisty je pro ně finančně výhodnější než upadající pastevectví.
Počet členů spolku stále stoupal, kolik
jich měl v době své největší slávy?
V polovině 30. let 20. století jich bylo téměř 12 tisíc. Vedení spolku pro ně vyjednávalo různé slevy jak v Jeseníkách, tak v
rámci spolupráce s dalšími horskými
spolky v celé střední Evropě. Členové
měli i jinde levnější ubytování či jízdné.
V Jeseníkách na konci 19. a začátku
20. století žili především Němci, i v rámci
spolku jich byla většina. Jaký byl jeho
osud po druhé světové válce a odsunu?
Hned v roce 1945 u nás zanikl, dodnes
ale pod stejným názvem funguje v Německu. Jeho tradici udrželi odsunutí členové, postavili si dokonce repliku staré
rozhledny, jež stávala na Pradědu. V Jeseníkách z jejich práce stále čerpáme, aniž
bychom si naplno uvědomili, co všechno
pro náš region udělali.
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Děláme svět barevnější
PRECHEZA a.s.
Významný výrobce
a dodavatel kvalitních
anorganických pigmentů
v České republice

Nabízíme
tyto volné pracovní pozice
Projektant/ka
elektro a MAR

Programátor
systémů MAR

Mechanik měření
a regulace

VŠ nebo SŠ v elektrotechnickém oboru se znalostí vyhlášky
50/78 Sb., jehož hlavní činností
bude samostatné navrhování
a projektování průmyslových
elektroinstalací a automatizace
v programech AutoCad. Práce
je v jednosměnném provoze
a je vhodná jak pro uchazeče
s praxí, tak i pro absolventy.

VŠ nebo SŠ v elektrotechnickém
oboru a platné osvědčení
o zkoušce z vyhlášky 50/78 Sb.
Výhodou je znalost programování řídicích systémů nebo
IT technologií. Hlavní náplní
práce je analýza a programování systémů řízení technologických procesů v chemické
výrobě a programování SCADA
systémů pro monitorování a řízení technologií výroby. Pozice
je vhodná i pro absolventy.

Vyučený nebo středoškolák
v elektro oboru s platným osvědčením
o znalosti vyhlášky 50/78 Sb.
K hlavním pracovním činnostem
patří zajišťování plynulého provozu
automatizovaných výrobních procesů
a kontrola a údržba elektronických
měřicích přístrojů. Práce je
v jednosměnném a v třísměnném
provoze a je vhodná jak pro absolventy,
tak pro uchazeče s praxí.

Provozní
elektrikář
Vyučený v oboru elektro
s platným osvědčením o znalosti
vyhlášky 50/78 Sb., který bude
vykonávat údržbu, revize
a opravy elektrických zařízení
na výrobních halách.
Práce je v jednosměnném
i v třísměnném provoze.

Našim zaměstnancům nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

Stabilní a dlouhodobé zaměstnání v prosperující české společnosti
Teplé obědy v závodní restauraci od 23 Kč
Měsíční a roční podíl na hospodářském výsledku společnosti
Roční příspěvek 4000 Kč na kulturu, sport a zdraví podle vlastního výběru
5 týdnů dovolené
Program výhodného volání a pojištění pro zaměstnance a rodinné příslušníky
Příspěvek k penzijnímu připojištění a další benefity

Bližší informace na
www.precheza.cz/volna-mista
PRECHEZA a.s.
nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24 | 750 02 Přerov
Tel: +420 581 252 725
E-mail: personalistika@precheza.cz | www.precheza.cz
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Riskoval pro odboj.
Za komunistů pykal
ve vězení za
vymyšlenou
velezradu

Jeden ze zakladatelů
české dětské
psychologie, ale třeba
také muž, kterému
T. G. Masaryk svěřil
vnuky. Současně
odbojář, jenž za druhé
světové války pod
hrozbou smrti ukrýval
zbraně, aby pak čelil
falešnému nařčení
z kolaborantství a ve
vězení týrání
komunisty. To vše byl
Cyril Stejskal, který se
narodil před 129 lety.

C

yril Stejskal přišel na svět poslední den roku 1890 ve Štarnově na Olomoucku jako nejmladší z pěti dětí. Ve škole se mu dařilo, v roce 1902 přešel do Olomouce na Slovanské gymnázium a o osm
let později maturoval s vyznamenáním.
Poté nastoupil na pražskou Karlovu univerzitu, vystudoval latinu, francouzštinu,
psychologii a pedagogiku. Po promoci zůstal v Praze a brzy se z něj stal uznávaný
odborník.
„V roce 1918 započal rozsáhlý dlouhodobý výzkum psychiky českého dítěte,
který se stal jedním ze základních kamenů české dětské psychologie,“ přibližuje
v knize Cyril Stejskal – život a dílo Jiří Musil, jenž se dlouhodobě snaží příběh štarnovského rodáka připomínat.
Rozjezd Stejskalovy kariéry se tak překrývá se vznikem prvorepublikového Čes-

koslovenska. Věkově patřil k čapkovské
generaci, která zasvětila život jeho budování. Osobně to zmiňuje v jednom z dopisů. „Sloužím republice ze všech svých sil
a schopností a těší mě to, že se mi práce
daří,“ napsal Stejskal.
Výčet jeho práce je obdivuhodný.
Mimo jiné ve 20. letech spoluzakládal studentskou poradnu pro volbu povolání
a traduje se, že ho o posouzení svých vnuků požádal i prezident T. G. Masaryk, jehož Stejskal znal z dob studií.
ZA ŠKOLSKOU REFORMU DOSTAL
V JUGOSLÁVII ŘÁD OD KRÁLE
Později se podílel na československé školské reformě, organizoval sjezdy expertů,
přednášel, psal odborné studie, na Univerzitě Karlově (UK) získal titul docenta
a také založil a řídil Zemský pedologický
ústav, jenž měl na starost problematické
či handicapované děti z celé země.

INZERCE

Krmivo na Váš dvůr
Prodej pytlovaných krmných směsí pro domácí
hospodářská zvířata. Krmiva pro drůbež, králíky,
husy a kachny, prasata, bažanty a další.
Balení: 10kg, 25kg, 50kg
Sídlo firmy: AFEED, a.s., 693 01 Hustopeče u Brna, Nádražní 563/60

NAVOS, a.s.

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

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

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

Náš kraj
„Významně se zasloužil o to, že jsme poměrně brzy po první světové válce dosáhli evropské
úrovně. Jeho neméně významným úspěchem
byla školská reforma v Jugoslávii, za jejíž zdárné uskutečnění ho v roce 1935 král Petr II. dekoroval Řádem sv. Sávy,“ uvádí Musil, sám profesor psychologie.
Když bylo Stejskalovi osmačtyřicet let, začala
druhá světová válka. Od jejího začátku v roce
1939 byl ve vedení odbojové skupiny sokolů, od
heydrichiády pro ně i přes přísný zákaz ukrýval
zbraně. Hodily se o šest let později při květnovém povstání.
„Odbojáři je vykopali a zajistili pomocí nich
bez krveprolití všechny Němce ve svém obvodě,“ popisuje Musil. Kromě toho Stejskal v rámci odboje pro Československo sepisoval poválečnou školskou reformu a také pečlivě analyzoval nacistický styl výchovy a vzdělávání.
„Pročítal jsem všechno, výnosy berlínského
ministerstva, říšský pedagogický tisk, směrnice
i tajné rozkazy, které dostávalo od říšských úřadů naše ministerstvo. Myslím, že nikdo jiný u
nás neměl tak úplný a přesný obraz o nacistickém výchovném systému, pro náš národ tak nebezpečném,“ vzpomínal později Stejskal.
opské úrovně. Jeho neméně významným
úspěchem byla školská reforma v Jugoslávii, za
jejíž zdárné uskutečnění ho v roce 1935 král
Petr II. dekoroval Řádem sv. Sávy,“ uvádí Musil,
sám profesor psychologie.
Když bylo Stejskalovi osmačtyřicet let, začala
druhá světová válka. Od jejího začátku v roce
1939 byl ve vedení odbojové skupiny sokolů, od
heydrichiády pro ně i přes přísný zákaz ukrýval
zbraně. Hodily se o šest let později při květnovém povstání.
„Odbojáři je vykopali a zajistili pomocí nich
bez krveprolití všechny Němce ve svém obvodě,“ popisuje Musil. Kromě toho Stejskal v rámci odboje pro Československo sepisoval poválečnou školskou reformu a také pečlivě analyzoval nacistický styl výchovy a vzdělávání.
„Pročítal jsem všechno, výnosy berlínského
ministerstva, říšský pedagogický tisk, směrnice
i tajné rozkazy, které dostávalo od říšských úřadů naše ministerstvo. Myslím, že nikdo jiný u
nás neměl tak úplný a přesný obraz o nacistickém výchovném systému, pro náš národ tak nebezpečném,“ vzpomínal později Stejskal.
ZA VÁLKY NEMÁLO RISKOVAL,
KVŮLI GESTAPU SPAL OBLEČENÝ
Kromě toho na střední škole, kde za války učil,
navzdory okupaci přednášel o Masarykovi a vypracovával podrobné zprávy o tvrdých zásazích
nacistů do českého a slovenského školství. Tyto
informace od něj putovaly do Londýna k exilové vládě Edvarda Beneše.
„Toto počínání bylo nejvýš nebezpečné. Jeho
manželka vzpomíná, že v té době uléhal ustrojený. Byl tak připraven, že si pro něj přijde gestapo,“ zaznamenal Musil. Stejskal si za to vysloužil poděkování od tajemníka prezidenta Beneše.
Po válce se zdálo, že se uznávaný vědec a pedagog bude moci opět naplno vrhnout do práce. Filozofická fakulta UK mu vydala potvrzení
o bezúhonnosti, začaly přípravy na jmenování
profesorem.
Někde v pozadí se ale chystalo jeho odstranění, první úder přišel nečekaně. Objevilo se faleš-
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né udání z válečného kolaborantství s Němci.
„Dosud není přesně známo,
kdo měl zájem docenta Stejskala
zlikvidovat,“ přemítá Musil.
Vědec se tak musel v lednu
1947 hájit před takzvanou očistnou komisí. Ta jej křivého obvinění nezbavila, a tak štarnovský
rodák podal odvolání k nejvyšší
instanci – Vrchní očistné komisi
již komunistického ministerstva
vnitra.
U ní ho prozatím zachránila
řada svědků a osobností, jež potvrdily jeho nevinu a zásluhy z
odboje. Samotná komise pak vydala jednomyslné a de iure konečné rozhodnutí, Stejskala
zprostila obvinění.
NIČÍM SE NEPROVINIL,
PŘESTO BYL POSLÁN DO
VĚZENÍ NA 16 LET
Nastávaly však časy, kdy fakta a
právo neznamenaly nic. Komunisté se touhy zničit Stejskala nevzdali a spustili proti němu likvidační kampaň. Její součástí byla
i trojice mladíků, kteří přišli
před jeho přednáškou a začali
proti němu se slovy o zrádci národa popouzet studenty. Ti se
ale za svého učitele postavili a vytlačili je z posluchárny.
Trojice ale vtrhla i do docentovy pracovny
a vyzvala ho k odchodu ze školy. Oponoval rozhodnutím ministerské komise, později si zapsal
tehdejší odpověď jednoho z mladíků: „Ale my
ten rozsudek rozhodně neuznáváme. To my ignorujem.“
Když se Stejskal zajímal o důvod, zazněla
upřímná odpověď příznačná pro celou tehdejší
dobu: „Protože se nám nehodí!“
Po komunistickém puči v únoru 1948 už nebylo Stejskalovi pomoci. Zakázali mu učit na
univerzitě a škola mu bez udání důvodu odebrala docentský titul. Postavili se za něj jeho studenti, jejich nesouhlas ale nemohl nic zvrátit.
Čekal ho zhruba rok, kdy za stálého očerňování
v novinách, útoků mladých komunistů a sledování učil na gymnáziu. Poté byl poslán do předčasné penze.
Roky největšího utrpení však měly teprve přijít. V pátek 9. června 1950 zatkla Cyrila Stejskala
Státní bezpečnost a poté na víc než rok zmizel
ve vyšetřovací vazbě. Během ní byl často a krutě vyslýchán.
V září 1951 spustili komunisté s dříve uznávaným vědcem politický proces. Ke konci roku
padl u soudu definitivní verdikt, šedesátiletého
muže poslal režim za velezradu na šestnáct let
za mříže, také přišel o veškerý majetek a občanská práva.
„Zvůle a zloba triumfovala,“ poznamenal
Stejskal na sklonku života.
MUSELI PLATIT ZA BYDLENÍ VE VLASTNÍM
DOMĚ
Komunisté po Stejskalově uvěznění tvrdě zaútočili také na jeho rodinu. Manželce drasticky snížili důchod, se sedmnáctiletou dcerou a patnác-

UZNÁVANÝ VĚDEC CYRIL STEJSKAL.
FOTO: KNIHA CYRIL STEJSKAL – ŽIVOT A DÍLO

tiletým synem padla do finanční tísně. Z jejich
rodinné vilky úředníci udělali dva byty, nastěhovali se k nim tak cizí lidé.
Posléze musela vědcova žena za vlastní byt
platit nájemné a nakonec je režim v dubnu
1953 z Prahy vystěhoval do bytu v Novém Městě pod Smrkem u hranic v severních Čechách.
Stejskal postupně prošel deseti věznicemi včetně Mírova či Pankráce.
„Léta krutého zacházení, týrání a mu- čení zapříčinila onemocnění tuberkulózou, ztrátu
chrupu, jenž byl poničen při výsleších, a slepotu, kterou s částečným úspěchem při operaci
napravil profesor Vejdovský. Na jedno oko ale
už docent Stejskal nikdy dobře neviděl. Psychicky a morálně však zůstal nezlomen,“ píše Musil.
To potvrzují i vzpomínky Stejskalova spoluvězně z Mírova Bohumila Konečného. Líčí
kruté tresty například za modlení či politické debaty – bití, nucení do nepřetržité desetihodinové chůze, jedno teplé jídlo za tři dny i zavírání
do temných, vlhkých podzemních betonových
bunkrů.
„Cyril snášel veškeré útrapy statečně, nikdy
se neprojevil jako zbabělec, nikdy se bachařům
nepropůjčil k fízlování, ani za cenu určitých výhod,“ ocenil Konečný.
Na svobodu se Stejskal dostal při amnestii
pro politické vězně v roce 1959. S těžce podlomeným zdravím a pod dohledem StB pak žil s
rodinou v Novém Městě pod Smrkem. Zemřel
10. září 1969, perzekuce jeho rodiny tím ovšem
neskončila. Ještě v 80. letech bránili komunisté
Stejskalově vnučce ve studiu.
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Kapitán
Sólo

Říkají mu Captain Solo nebo Desert Master, tedy
Kapitán Sólo a Pouštní mistr. Důvody jsou jasné,
Tomáš Tomeček startoval na motoristickém
maratonu Africa Race už podesáté, navíc potřetí v
řadě seděl v kabině své oranžové tatrovky sám.

MILOSLAV JANČÍK

T

am, kde je vedle pilota potřeba
ještě mechanik a navigátor, obstará dluhonický rodák To- máš
Tomeček všechno sám. A jak! Podeváté vystoupal na stupně vítězů, tentokrát byl v závodě do senegalského Dakaru třetí. Jakmile zvládl i závěrečných 22 kilometrů z Niokhobu, znovu
spatřil Růžové jezero. Pohled, který se neomrzí. „S radostí a pokorou jsme dojeli
do cíle. Jsme tady, v senegalském Dakaru, a to je super,“ hlásil Tomáš Tomeček.
Na start letošní Africa Eco Race se postavilo 123 účastníků a při dvanácti etapách vedoucích Marokem a Mauritánií
zvládli čtyři tisíce závodních kilometrů, k
tomu další dva tisíce při přejezdech. „Letos to bylo o hodně náročnější, tratě byly
z velké části nové. A byly krásné, pořadatelům se to hodně povedlo. Také konkurence byla dosud největší.“
Tomeček nestačil jen na maďarské
duo s kamiony Scania, první Kovács měl
proti němu v cíli k dobru čtyři hodiny,
druhý Fazekas jen 29 minut. „Dopadlo
to, jak mělo,“ bilancoval Tomeček, ačkoliv v dunách z Fazekasova náskoku pravidelně ukrajoval. Na rovinách proti novějším vozům ztrácel, ale tam, kde bylo potřeba přemýšlet a volit cestu hlubokými
písky, sbíral vteřiny na ostatní. „Miklos a
Karoly byli rychlejší a zaslouží si to. Třetí
místo je super. Děkujeme Bohu za to, že
jsme sem dojeli,“ zůstal skromný.
V Africe nebyl sám, pro organizátory
zajišťuje jeho tým dalšími tatrovkami
sběrné kamiony balai, které pomáhají vyprošťovat zapadlé závodníky či odvážejí
jejich nepojízdné stroje do bivaku. A mechaniky měl i na údržbu své tatry. Do kabiny ale každé ráno šplhal sám a na trati
se mohl spolehnout jen na své ruce.
„Jestli si to správně pamatuji, měl jsem
v závodě čtyři defekty. To není tak moc
a je to logický následek větší náročnosti
tratí,“ přemítal závodník žijící v Příboře.
Mrzelo ho jen zdržení v úvodu, kterému
se dalo vyhnout. „V první etapě jsem přejel odbočku a horečnatě ji hledal, místo
abych si zastavil a šel na to v klidu. Takže
jsem úplně zbytečně trefil větev a musel
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opravovat servo okruh.“
Tomeček patří k dakarským veteránům, v kamionu začínal v minulém tisíciletí jako navigátor legendárního Karla Lopraise, s nímž slavil první místo na Rallye
Granada–Dakar už v roce 1995. Jakmile
to šlo, přesedl za volant a Africe zůstal
věrný i v okamžiku, kdy Rallye Dakar odešla do Jižní Ameriky.
Přestože má severozápad Afriky projezděný jako málokdo, letošní upravené
trasy ho zavedly na místa, která ještě neznal. „Pohybujeme se v nádherné písečné oblasti. Jsou tu pískové koridory, jaké
jsem snad jinde neviděl,“ líčil. „Je tady

hodně dun, záběry jsou to jako ze žurnálu. Jsem rád, že se závod vrací do míst,
která kdysi opustil,“ pochvaloval si.
Tomeček už si dokázal, že africký maraton do Dakaru zvládne opakovaně ujet
sám, teď má čas přemítat nad novými výzvami. „Život ukáže, co bude dál. Vždycky se dá něco vymyslet,“ usmívá se muž,
který žije své sny. „V Africe jsem potkal
dva velké vzory, 76letého pana Esserse a
ještě o dva roky staršího pana Sugawaru.
A viděl jsem, co ve svém věku dokážou.
Mně přitom bude teprve padesát,“ připomíná.
I když letošní ročník právě skončil, dá
se čekat, že Kapitán Sólo bude i za rok
znovu stát na startu na severu Maroka.
Zvlášť když jeho tělo zatím spolupracuje.
„Z dřívějška mám za sebou nějaké těžší
operace, ale nemám například sešroubované obratle jako Gerard de Rooy. Záda
mě samozřejmě trochu bolí, v kamionech dostáváme hrozné rány. Ale to je
tak všechno. Cítím se unavený, ale zdravý. Omlazuje mě rodina, děti,“ říká čtyřnásobný otec.
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Příběh knihtiskařů aneb
Když tiskli Kryl a Scotti

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

T

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

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

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

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

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

Obec Dobrochov
První písemná zmínka o obci Dobrochov pochází z roku 1131 a obec Dobrochov tak
patří mezi nejstarší obce okresu Prostějov. Jedná se menší, historicky vždy zemědělskou obec, ve které v současné době žije 346 obyvatel.
Pro obec vždy byla charakteristická intenzivní zemědělská výroba, k čemuž ji předurčoval ráz krajiny – jedná se jižní část Hané, rovinatý kraj bez
lesů a bohužel v nedávné době i s rozoranými remízkami a vysušenými či odvodněnými loukami,
na což v současné době reagujeme obnovováním
původního rázu krajiny. V obci není ani škola, ani
farnost. Ve starých kronikách se píše, že obec byla
přiškolena a přifařena k Brodku u Nezamyslic (dnes
u Prostějova) a tak je tomu doposud.
Společenský život v obci byl vždy velice pestrý.
V obci velice dobře pracoval Sbor dobrovolných
hasičů. V práci sboru lze vyzdvihnout zejména práci
s mládeží, žákovská a dorostenecká družstva mladých hasičů pravidelně vyhrávala okresní přebory
a dokonce se družstvo stalo i vítězem krajské soutěže.
U příležitosti oslav stého výročí vzniku ČSR jsme
otevřeli „vyhlídku do dalších sto let republiky“, kovové odpočinkové místo, na jehož realizaci obec
obdržela dotaci z POV OK. V zábradlí vyhlídky jsou
vypálena laserem jména všech obyvatel, kteří v daném roku v obci žili.
Obec Dobrochov měla v minulosti velké štěstí, že
v dobách socialismu nebyla ve středu zájmu o bu-

dování. Tudíž nedošlo k nepřirozenému zásahu,
který by narušil venkovský ráz obce.
Obec má tři priority – děti a mládež, spolky a životní prostředí. V rámci obnovy zeleně parku a návsi
bylo vysazeno okolo 200 ks stromů, a několik tisíc
keřů. Po schválené KPÚ dochází konečně k realizaci
obnovy polních cest, mezí, mokřadu, protierozních
a protipovodňových opatření, jež jsou součástí
společných zařízení, vč. plánované a částečně realizované výsadby ovocných alejí v krajině. Tyto
krajinné prvky v intravilánu obce vždy byly, v sedmdesátých letech minulého století byly ale zrušeny
a dnes je pracně a nákladně obnovujeme.
Že to s péčí o životní prostředí myslí v Dobrochově
vážně svědčí nejen krásné prostředí, ale i ocenění
zelenou stuhou v rámci soutěže vesnice roku 2019.
Na základě toho obec postoupila do celostátního
kola, ve kterém zvítězila a stala se tak nejzelenější
obcí České republiky v roce 2019. Díky tomu Obec
Dobrochov získala právo a možnost reprezentovat
ČR v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe
– Evropská kvetoucí sídla. Na jedné straně velká
radost a pocta, na straně druhé obrovský závazek
představit Dobrochov jako skutečné Evropské kvetoucí sídlo. Výzvy se však mají přijímat a zdolávat,
tak držme palce. :-)

Obec Vranovice–Kelčice

(21. listopadu 2019) – V hanácké obci Vranovice–Kelčice vysadili obyvatelé novou alej
ovocných stromů – třešní, jabloní, hrušní, švestek a ořešáků. Pojmenovali ji po místním
rodákovi Antonínu Valentovi, který bojoval v první světové válce na východní frontě
v řadách Československých legií.
Alej vede kolem silnice z Vranovic směrem k areálu Skala, který využívají místní obyvatelé k vycházkám i společným akcím. Pro procházky rodin
s dětmi bude mnohem příjemnější a hlavně bezpečnější než chůze po hlavní silnici. Rekreační

možnosti pro místní se navíc v této lokalitě brzy
rozrostou, aktuálně tam probíhá rekultivace přehrady a v příštím roce chce obec nedaleko Skaly
vybudovat v rámci projektu Lokální biocentrum
Vranovice tři mokřady.

Na přelomu měsíce června a července letošního
roku navštíví obec mezinárodní odborná komise, složená z předních evropských zahradních
architektů a zahradních krajinářů. Ze zkušeností obcí, které se soutěže zúčastnily v minulých
letech, je návštěva komise vyvrcholením jejich
snahy o vybudování kvalitního životního prostředí v obci. Připravit obec na tuto návštěvu nebude pouze v silách zaměstnanců a zastupitelů.
Bude to vyžadovat pomoc a spolupráci spousty
dalších lidí a všech občanů. Je obdivuhodné, že
malý Dobrochov má toho tolik co nabídnout.
www.dobrochov.cz
„Vypadá to, že jsme vytvořili novou stezku, ale
starousedlíci nás upozornili, že jsme vlastně obnovili starou polní cestu, která tam dříve bývala,“
řekla starostka obce Irena Blažková a zároveň
poděkovala zemědělskému družstvu HD Určice,
na jehož pozemcích alej vznikla. Zatímco nápad
na vysázení aleje přijali místní s nadšením, dlouho
diskutovali o jejím názvu. Některým se líbil název
Sametová alej, jiní ji chtěli pojmenovat po Karlu Gottovi. „Řešili jsme to i na zastupitelstvu, ale
nechtěla jsem, abychom se rozhádali na takové
prkotině,“ řekla s úsměvem starostka Irena Blažková. „Nakonec jsme se shodli na pojmenování aleje
po panu Valentovi, protože osud tohoto našeho
rodáka a legionáře stojí za připomenutí. Alej tak
bude příštím generacím připomínat, kolik toho
museli naši předkové obětovat v boji za svobodu,“
dodala starostka.
Antonín Valenta se narodil v roce 1896 ve Vranovicích. V první světové válce bojoval v rakousko-uherské armádě a po zajetí vstoupil v roce 1915
do Československých legií. Prošel s nimi celou
transsibiřskou magistrálu a v roce 1921 se vrátil
domů. Za první republiky působil v řadách četnictva jako strážmistr.„V naší rodině se traduje historka, jak učil svého mladšího bratra Jana, tedy mého
pradědu, jak válčit. Říkal mu: Musíš skočit do díry
po granátu – další už do stejného místa nepadne,“
vzpomíná Magda Valentová, která se na projektování nové aleje podílela.
Obec vznikla v roce 1964 sloučením vesnic Vranovice a Kelčice. Počet obyvatel se v posledních letech mírně zvyšuje, v roce 2018 mělo v obci trvalé
bydliště 598 lidí.
www.vranovicekelcice.cz
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Dřevohostice

V

Dřevohosticích se nescházejí jen hranice Valašska a Hané,
ale také přítomnost s minulostí. Dříve jen starobylá záhorská
obec, dnes městys a srdce kulturního a společenského života
na Záhoří, pečující o zachování krásných lidových tradic pro další
pokolení. Dřevohostice jsou důkazem, že i na malém prostoru může
jejich návštěvník zažít velkorysou atmosféru. Nejen na festivalu dechových hudeb, při Hubertově jízdě, kácení máje, sletu čarodějnic
či na velkém rockovém festivalu.
Za povšimnutí stojí hranolovitá stavba zvonice, majestátní renesanční zámek nebo radnice na Náměstí. Její nově pozlacené věžičky
jsou symbolem hrdelního práva z 18. století. Se stejnou dávkou
architektonické důstojnosti se o pozornost návštěvníka hlásí farní kostel sv. Havla, vyčnívající nad střechami malebných domků.
Svědkem historické selské zástavby je hanácké žudro. Nespočetná
řada představení místních divadelních ochotníků, bohatá činnost
hasičů, sokolů, myslivců i farníků, to vše má vliv na současnou vysokou kulturní vyspělost obce. Udržování lidových tradic a zvyků
a čilý společenský život pokračuje v současnosti slavením masopustu, oslavami svátku matek, setkáváním se seniory, soutěžemi
v požárním sportu a důstojnou připomínkou adventu a svatého
Mikuláše. V prosinci se na Náměstí staví Velký dřevohostický betlém s postavami v životní velikosti, který je jeden z největších
v republice.
Dominantní je však čtyřkřídlý žerotínský zámek, s dodnes zachovaným předzámčím. Zde je umístěna expozice ak. sochaře Jiřího
Lendra, pamětní síň Lva kardinála Skrbenského, který v Dřevohosticích strávil dětství a v předzámčí se nachází velké muzeum hasičské techniky, které ukrývá opravdové skvosty. Vodní příkop kolem
zámku zvaný Valy, je lemovaný nově vysázenou alejí lip.
Ulice městečka poutají velice zajímavou sochařskou výzdobou.
V posledních letech byla zmodernizována základní i mateřská škola, částečně jsou upraveny interiéry zámku, rekonstruována byla
smuteční síň na místním hřbitově a v areálu Za sokolovnou byl položen nový umělý povrch házenkářského hřiště. Nejvíce viditelnou
stavbou loňského roku byla revitalizace dvou rybníků pod mlýnem
Debrným. Tam kdysi jen meandrovala říčka Bystřička, možná tam
byly bažiny a každý si tam musel dávat pozor kam šlape, aby nezapadl. Dlouhá léta zanedbané údržby měla za následek chátrání starého vodního díla. Špatný stav rybníků však neznamenal, že je to
stav neměnný. Projevila se silná snaha obnovit původní dílo a dnes
už je tam hladina rovná jako dlaň, krajina s nově vysázenými stromy, rybník s ostrůvkem uprostřed. Malebnost místa zde podtrhává
i výhled na nedaleké Hostýnské vrchy. Přijděte, jste srdečně zváni.
www.drevohostice.cz

Obec

Bochoř
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www.bochor.cz

Než se vydáme na malou procházku po naší
obci, tak Vám v krátkosti přiblížím její historii.
Vznik naší obce se datuje v roce 1294, jako
uliční osada. Jistě se ptáte, kde se vzal takový název obce? A přitom jak víte, tak většinou názvy jsou odvozeny od křestních jmen
a u nás tomu není jinak. To jméno je Boleslav,
protože „Boch“ je jeho zkrácená verze, což
znamená majetek Boleslavův.
Jistě znáte i pověst o králi Ječmínkovi, která
se také váže s naší obcí. Když v 10. století
vládli na hradě Přerubě (Přerově) bratři Přerub, Bochor a Chropyn, tak s nimi žila i jejich
sestra Hvězda, kterou při nájezdech unesli divocí Maďaři. Bratři ji osvobodili a na její
ochranu postavili další dva hrady - Bochoř
a Chropyň. Hvězda se pak provdala za moravského knížete. Ale že Hvězda byla velmi
hodná a zastávala se chudého lidu, tak ji kníže vyhnal z domu a Hvězda v nedalekých polích s ječmenem porodila syna, kterému dala
jméno Ječmínek.
Tak to byla v krátkosti hluboká historie naší
obce a teď bychom, jsme se mohli vydat
na malou procházku po obci, při které Vám
rád budu vyprávět opět historii, ale tu novodobou.
Na kraji obce od Vlkoše se nachází široké
prostranství, kterému se říká točna. To podle
toho, že v nedávné historii se tady otáčely
autobusy MHD, ale nejsme tady, abychom si
vyprávěli o autobusech, ale o zajímavostech
naší obce, a právě hned vedle této točny je

jeden. Je to památník obětem 1. světové války, ve které padlo 31 místních občanů. Jak
z hodin dějepisu víte, tak byla i druhá světová
válka, která se obci vyhnula, ale bohužel si
vybrala za oběť dalších šest občanů.

Když se odtud vydáme kolem hlavní silnice
směrem k Přerovu, tak v zatáčce narazíme
napravo na nově zrekonstruovaný lázeňský
park, který v minulosti sloužil pro lázeňské
hosty, pak na čas skončil v soukromých rukou
a nyní opět slouží občanům, kdy v budově
je umístěna obecní knihovna a přilehlý park
slouží k odpočinku lázeňským
hostům a nejen jim.
Pokud se přemístíme o kousek
dál k Přerovu, tak se ocitneme
u budovy lázní. Léčebné účinky
místního železitého lázeňského
pramene jsou známy již od poloviny 14. století a díky těmto
účinkům se jim po právu říká
„Moravské Piešťany“. Již sám
J. A. Komenský tyto lázně zakreslil do své mapy Moravy.
Ale pojďme dál. Hned přes
silnici naproti budovy lázní je
nyní dům pro seniory, ale ještě do ničivých povodní v roce
1997 tady stával statek s klasickým hanáckým žudrem.
Bohužel povodně si v tom roce

vybraly za oběť v naší obci celkem 70 domů
a celkové škody narostly na 99 milionů korun.
Každý, kdo přijíždí do Bochoře, tak ho jistě
zaujme náš kostel, který je samozřejmě dominantou obce. Tak neváhejme a popojedeme opět kousek a kostel je už na dosah. Tato
skvostná novogotická stavba byla postavena
v letech 1873-1876 architektem Gustavem
Merettou a skrývá několik zajímavostí, které
jistě také stojí za zhlédnutí. Určitě Vás zaujal
tvar věže. Když se v roce 1957 přes naši obec

přehnala vichřice, tak padla za oběť věž kostela, která byla stržena a nahradila ji po čase
její o osm metrů nižší sestra. Ale pojďme
dovnitř, kde Vás zaujme nádherný dřevěný
hanáckými motivy malovaný strop. A co by to
bylo za kostel, kdyby v něm nebyl oltář. Ale
náš oltář je výjimečný v tom, že je na něm socha svatého Floriána, která ale nemá džber,
kterým hasí požár.
Po příjemném rozjímání se hned vedle kostela nachází budova obecního úřadu, na které
je umístěna tabulka s výškou hladiny, kam až
dosahovala voda při ničivých povodních.
Naše krátká procházka po zajímavostech
naší obce se pomalu chýlí ke konci, ale než
se spolu rozloučíme, tak Vám ještě ukážu
jednu zajímavost. Kousek od obecního úřadu
směrem k Přerovu je ještě jedna budova, která Vás zaujme původním kamenným erbem
biskupa Schrattenbacha. Jedná se Poplužní
dvůr, který byl založen roku 1605 za majitele
chropyňského panství Viléma staršího Pražmy z Bílkova a na Chropyni.
Doufám, že tě příště Vaše kroky opět přivedou k nám a pokud se Vám u nás bude líbit,
tak Vás rádi opět přivítáme a rádi budeme
zase Vaším průvodcem.
●

Česká republika

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

„

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

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

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

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

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

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

Zpěvačce Heidi Janků dělá společníka knírač Eda.
Vyrážejí na dlouhé ranní procházky. A pracovně se
chystá jako host na koncertní turné Vašo Patejdla.
5plus2
■ ROZHOVOR
BOHUMIL BREJŽEK
ČR | Původně ostravská zpěvačka Heidi
Janků přišla do Prahy už před rokem
1996. V Uhříněvsi, kde nyní žije, je prý
nadmíru spokojená.
Pocházíte z muzikantské rodiny.
Mělo to vliv na vaše rozhodnutí stát
se zpěvačkou?
Řekla bych, že zásadní. Když jsem byla
malou holkou, maminka mi říkala, že jejím snem bylo stát se barovou zpěvačkou. Pracovala v lidové škole umění,
kde učila na klavír a violoncello, učil
tam i tatínek. Zpívala jsem už od čtyř let
a maminka mne učila hity svého mládí
a doprovázela mne na klavír. Takže pro
mne to byla jasná volba.
Co považujete za zlom v kariéře?
Asi setkání s Ivo Pavlíkem, který si
mne vzal do parády, i když předtím
jsem už profesionální zkušenosti měla,
protože jsem v osmnácti udělala konkurz do kapely k Pavlu Novákovi. S
ním jsem zpívala ale jenom v zahraničí, vystupovali jsme dva měsíce v hamburském baru.
Žijete v rodinném domě. Jste zdatnou
zahradnicí, co se „hrabe“ v záhoně?
Tak to tedy ne. Občas se sice přinutím
si „zahrabat“, ale tím, že jsem panelákové dítě a léto jsme s rodiči trávili na
chatě v lesích, kde žádná zahrada nebyla, tak zahradničit neumím. Mám jeden záhonek, který bych ráda měla hezký, ale moc se mi to nedaří. Nicméně
jsem celá šťastná, když něco zaseju a
ono mi to vyroste. Ale zahradník
opravdu nejsem a využívám raději
služby profesionála.
Jak trávíte volné chvíle? Patří k nim
káva na terase při východu slunce?
Při východu slunce ne, spíše večer, kdy
je na terase, jež je situovaná na jih, velmi příjemně. Ještě s Ivošem jsme si pořídili bazén se slanou vodou. Přes den do
něj většinou nejdu, to až večer před spaním, aby se mi dobře spalo.
Společníka vám dělá knírač Eda.
Chodíte s ním na procházky?
Nejen na procházky, ale i na cvičák,

i když tam jsme teď delší dobu nebyli.
Bez dlouhé ranní procházky si to ani jeden neumíme představit.
Kterou část Prahy, kromě Uhříněvsi,
máte nejraději?
Nepovažuji se za někoho, kdo zná Prahu dokonale, protože až do svých
šestatřiceti let jsem žila v Ostravě. Já ji
ještě pořád objevuji! Do centra moc nechodím, protože vždy, když se rozhoduji, zda jít na Karlův most, či do nějakého obchoďáku, tak se podívám na
Edu a řeknu: V lese nám bude líp. A
jdeme do lesa. Ale centrum mám opravdu ráda, je krásné, dokonce jsem tam
byla s kamarádkami na silvestra, což
ale i na mne bylo moc, a to mám lidi
ráda. Když u nás byla poprvé Ivošova
vnučka Johanka, tak jsme byli na Petřínské věži. A protože bydlím poblíž
Průhonic, tak návštěvy beru do Průhonického parku.
Co je motorem, který vás v životě
žene dopředu?
Jsem věčný optimista, nerada házím flintu do žita. V každé situaci, která přijde,
hledám nějaké pozitivum, co by mne nakoplo a hnalo dál. V tomhle jsme byli
s Ivošem stejní. On měl rád, když nastal
nějaký problém, protože problémy rád
řešil, a byl šťastný, když ho vyřešil. A já
to mám podobně.
Od loňského roku vystupujete se
skupinou Heidiband vedenou Adamem Pavlíkem. Není na překážku
vzdálenost, která vás a kapelu dělí?
Není. Jednou za čas si uděláme takové
třídenní soustředění, kdy cvičíme, vychytáme mouchy a chystáme nové písničky. Kluci jinak zkouší i beze mě.
Když se chce, tak to jde. A my se máme
rádi a chceme, aby se naše spolupráce
co nejvíc rozjela.
Na co se můžeme od vás těšit ve
chvíli, kdy opadnou omezení v souvislosti s koronavirem? Přichystáte
vlastní koncerty?
Dosud jsem jezdila sólová vystoupení
na halfplayback. Na podzim bych měla
vystupovat jako host na vánočním turné
Vašo Patejdla, který mi kdysi napsal
řadu písniček a nazpívali jsme spolu i jeden krásný duet. A před časem jsem začala účinkovat v komedii Kšanda Jaroslava Sypala, ale divadlo teď samozřejmě také nehraje.

Heidi Janků

Zpěvačka a moderátorka se
narodila 23. 11. 1962 v Ostravě.
■ Po absolvování gymnázia
zpívala ve skupině Pavla Nováka
a ve skupině Ivo Pavlíka.
■ Od roku 1992 byla vdaná za Ivo
Pavlíka, s nímž žila až do jeho
smrti v roce 2017.
■
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„Sednu do ní, šlápnu na pedál
a formule vystřelí jako raketa“
Z Dobřenic u Hradce
Králové je sběratel Pavel
Kalina. Historie dýchá
z každého stroje i domu,
kde má unikátní
veterány i závodní vozy.
STANISLAV ĎOUBAL
ČR | V jeho sbírce jsou desítky veteránů, sportovních vozů, kabrioletů či formulí včetně prototypů. Ty nejzajímavější kousky má Pavel Kalina vystavené ve
své Cabrio Gallery v bývalé cihelně v
Dobřenicích na Hradecku.
V historickém objektu, který patřil
hradeckému rodákovi a významnému
průmyslníkovi Karlu Lovensteinovi, najdete opravdové unikáty včetně naprosté rarity - jediného prototypu Škody 440
Karosa. A drtivá většina vozů nejenže
je pojízdná, ale bez potíží může vyjet do
běžného provozu či na závodní okruh.
„Nerozumím si s klasickými veteránisty, kteří nenechají nikoho na své
exempláře sahat. Já návštěvníky vyzývám, aby se do auta posadili a užili si to,
co si mohu užívat já,“ zdůrazňuje Pavel
Kalina.

Jako sbírání známek
Původní profesí strojvedoucí od osmnácti let sbíral motocykly a později začal s automobily. „Je to jako sbírání známek, kdy potřebujete mít celý aršík.
Když jsem se rozhodl sbírat formule, postupně jsem shromáždil celou sérii formulí Zetor. Jako mechanik, sběratel i
jako obchodník musím občas něco prodat, abych mohl koupit něco dalšího. Začal jsem se specializovat na československé stroje, teď mám asi 50 aut. Původně jsem je měl v Muzeu socialistických vozů ve Velkých Hamrech, ale
časem jsem se musel přestěhovat,“ popisuje Kalina, který stál před volbou, co
udělá se svými auty.
„Našel jsem tento objekt. Byla to shoda okolností, ale velmi mě to zaujalo.
Říkal jsem si, že když sbírám sportovní
vozidla a tady existuje dům, který vlastnil doktor Karel Lovenstein (český průmyslník, dlouholetý ředitel koncernu Akciová společnost, dříve Škodovy závody
v Plzni, rodák z Hradce Králové a jedna
z nejvýznamnějších osobností první republiky, pozn. red.), je to přesně ono.
Nakonec jsem ho od jeho dcery koupil s
tím, že tady založím galerii kabrioletů.
Získané prostory jsem nijak nezměnil,
pouze jsem udělal dílčí úpravy zázemí,
aby sem například mohli i invalidé, a vy-

Nejzajímavější kousky ze své sbírky Pavel Kalina vystavuje v bývalé cihelně v Dobřenicích.
budoval jsem tady kancelář, studovnu
se sociálním zařízením a expozici,“ ukazuje vnitřní prostory někdejší cihelny
plné nablýskaných vozů.
„Od letoška je otevřeno pro ohlášené
návštěvy, případně pro veteránské akce.
Vstupné je dobrovolné. Chci ukázat lidem, že se to dá dělat ze srdce a bez dotací. Kdo chce, může navštívit internetové stránky, zavolat a přijít,“ zve Kalina.

Nejvzácnější je Karosa
Na návštěvníky tak čeká třeba celá řada
kabrioletů a sportovních modelů značky Škoda od roku 1937 do roku 1995:
„Mám úplně všechny. Tady je Škoda
Rapid kabriolet de luxe, Škoda Tudor,
Tatraplán z roku 1952, který se vyráběl
v mladoboleslavské škodovce, ač se
zdá, že je to vůz značky Tatra, jediný
prototyp Škoda 440, první model Felicie, druhý model Felicie, Škoda 1000
MBX, Škoda 110R kupé, Škoda 100
kabriolet, Škoda Garde, dva vozy Škoda Rapid kabriolet a Škoda Favorit kabriolet.“ Vyjmenovaná auta většinou patří k legendám československého automobilismu. Jedno se však vymyká.
Škoda 440 Karosa je totiž jediným
prototypem vysokomýtské Karosy.
„Měl jsem její obraz a vždycky jsem takové auto chtěl. Dozvěděl jsem se, že
ho má František Hrbáček z Javorníku,
který ho 15 let renovoval. Předtím ho
koupil v Pardubicích. Za vdovou po majiteli tam chodilo snad dvacet lidí ročně,
ale paní to nechtěla nikomu prodat. Ne-

vím, jak to Franta udělal, ale nakonec
ho získal. Věděl, že bych měl zájem, a
když s tím poprvé po renovaci vyjel, zavolal, abych přivezl peníze a auto si odvezl. Renovace se totiž nepovedla. Kolega mu dělal podvozek a udělal ho špatně. Moc peněz jsem neměl, tak jsem Karosu částečně uhradil vozem Lancia
Beta Montecarlo Spider, který jsem právě předělával. Auto jsem si odvezl a dokončil renovaci,“ vysvětluje Kalina.
Od té doby je Škoda 440 Karosa
chloubou jeho sbírky. „Získat takový
vůz, to se stane jednou za život. Je to
jedna ze tří nejkrásnějších škodovek,
které vůbec existují. I když tady jednou
už nebudu, vždycky to bude auto po Kalinovi. Na prodej není a nikdy nebude.
To souvisí i s cenou, ta totiž není známá, protože se může odvíjet od dražby.
K té za mého života nedojde, takže mě
cena ani nezajímá,“ ujišťuje sběratel z
Hradce Králové, kde má dílnu.
S opravou aut mu pomáhá otec. „To,
co tady vidíte, je již finále veškeré snahy. Je to pětadvacet let mé práce a toto
je výsledek.“
V Dobřenicích fanoušci motorsportu
najdou i unikáty, které původně připomínaly bezcenný šrot. „Každá formule
má svůj osud a historii. Třeba tuto jsem
přivezl z Rožňavy na Slovensku, jde o
formuli MTX1-02 z roku 1973. Byl to
bezejmenný stroj, nevypadal nic moc.
A když jsme ladili číslo šasi, zjistili
jsme, že jde o číslo 001 od závodníka
Karla Jílka, který s ní získal šest mistrovských titulů, a že jde o nejúspěšněj-
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ší formuli Metalexu všech dob,“ říká
Kalina a ukazuje další a další unikáty.
„Třeba toto je Škoda 110 R kupé, kterou jsem koupil ze Švédska a která dokonce skutečně jela slavnou Švédskou
rallye. Vzadu má nápis: Toto je odpověď na Porsche 911 za desetinu ceny.
Brzy ji zase vezmu na závody. Třeba s
formulemi jezdím na závody zhruba čtyřikrát do roka. To miluji. Když do některé sednete a šlápnete na to, je to jako
když pod vámi odstartuje raketa,“ popisuje Kalina, jehož nejoblíbenějším vozem je Škoda Buggy MTX kabriolet z
roku 1971.

„

Škoda 110R
kupé má
nápis: Toto je odpověď
na Porsche 911
za desetinu ceny.
„Jde o edici od Václava Krále (automobilový designér a konstruktér, pozn.
red.) a je to jedna z prvních bugin v Československu, která vlastně zahájila éru
autokrosu u nás. Je to úžasné auto udělané na podvozku Škody 100. A jezdí
krásně. Občas si myslím, že už žádný
další skvost neobjevím, ale ono se vždy
něco najde. Každé auto má svůj původ,
svoji historii a svůj příběh. Momentálně
mám před sebou asi pět renovací aut.
Ale pořád hledám, včera jsem se byl podívat na další stroj,“ uzavírá Kalina.

Povinné ručení
Pohlídejte si Povinné ručení, i když máte

nepojízdný vrak anebo auto prodáváte

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

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

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

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

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

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

Upozorňujeme na nejčastější mýty
o povinném ručení:
1)

2)
3)

4)

Pojištění nepotřebuji, protože nebourám

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

Z povinného ručení se hradí jen škoda na autě

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

I škoda na vlastním autě je kryta z povinného ručení

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

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

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

5)

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

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

6)

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

7)

Povinné ručení zaniká prodejem vozidla

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

Povinné ručení
pokračování z předchozí strany

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Povinné ručení
férově a se slevou

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 28. března 2020
Nova

Prima

Prima cool

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

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

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

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

Joj Family
SOBOTA 6.15 Krimi 6.40 Noviny 7.20 Policisté

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

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

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

INZERCE

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

FILM NA PŘÁNÍ
KAŽDOU SOBOTU

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

ÚTERÝ 8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

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

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

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

Relax
SOBOTA 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor

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

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.20 Labyrinty vášně

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

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

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

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

ÚTERÝ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

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

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

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

PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

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

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 306

neděle 29. března 2020
ČT1
6.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pondělí 30. března 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

úterý 31. března 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

středa 1. dubna 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

čtvrtek 2. dubna 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pátek 3. dubna 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.55 Ninjago VIII (8) 7.25 Max
Steel II (12) 7.50 Námořní vyšetřovací služba II (10,
11) 9.45 Pomsta Růžového pantera 11.50 Falešný
příběh 13.50 Henry ze zkumavky 15.45 Ranč
nových začátků 17.40 Vynálezce her 20.00 Muž se
zlatou zbraní, dobrodružný film (VB, 1974) 22.45
Vrahova múza 0.40 Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu
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Česká republika

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

FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA

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

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

„

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

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

Olomoucký kraj
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Čápi, kteří přiletěli, to
mají do republiky blíže
Pravé jaro začíná tehdy,
když se do regionu
začnou vracet čápi. Na
mnoha místech se již
ozvalo klapání jejich
zobáků.
DALIBOR MAŇAS
OLOMOUCKÝ KRAJ | Podle lidové
pranostiky se traduje, že „na svatého Řehoře čápi letí přes moře“. Počátkem
března také začala další sezona akce
Jaro ožívá.
„Prvním z poslů jara, jejichž postupný přílet děti v rámci tohoto mezinárodního projektu sledují, je čáp bílý. Čápi
by měli teprve opouštět Afriku,“ uvedla
Gabriela Dobruská z České společnosti
ornitologické.
Na webové stránce Springalive.net
již dobrovolníci zaznamenali první letošní pozorování čápů bílých v zemi –
a nechybí mezi nimi ani hlášení z Olomouckého kraje. „Někteří pokračují dál
na sever, jiní, jak ukazuje mapa čapích
hnízd na www.birdlife.cz/capi, obsazují
hnízda,“ popsala Dobruská.
Většina obsazených hnízd leží v západní části země. „Jedná se o čápy táhnoucí západní cestou, kteří v posledních
letech tráví zimu v jihozápadní Evropě,
a na svá hnízdiště to tak mají blíže,“ vysvětlila koordinátorka programu občanské vědy Čapí hnízda.
Březen je pro ornitology klíčový pro
zaznamenání údajů o příletu čápů. „Sledujte hnízda ve svém okolí a svá pozorování zadejte na www.birdlife.cz/capi.
I když čápa neuvidíte, najděte hnízdo
na mapě a uveďte tam – čáp nepozorován. Jen tak budeme vědět, že hnízdo
bylo kontrolováno a čáp na něm ještě nebyl,“ doplnila Dobruská.
Čím více hnízd se dobrovolníkům podaří zkontrolovat, tím přesnější údaje
o příletu čápů ornitologové získají.

Vlaštovky a kukačky
Dalšími posly jara, které jsou díky projektu Jaro ožívá sledovány, jsou vlaštovka obecná, rorýs obecný, kukačka obecná, vlha pestrá a břehule říční.
„Čápi jsou prvním z druhů, které
u nás můžeme pozorovat. Předpokládáme, že nejvíce z nich k nám přilétne ve
druhé polovině března. Naopak nejpozději přiletí rorýsi, tradičně na přelomu
dubna a května,“ prozradila Dobruská.
Nabádá přitom všechny zájemce, aby
zadali svá první letošní pozorování stě-

Lidé mohou volit
vítěze ankety
Strom roku
OLOMOUCKÝ KRAJ | První kolo oblíbené ankety Strom roku, která vstoupila
do svého devatenáctého ročníku, zahajují vždy nominace. „Do 30. dubna mají
lidé možnost nominovat strom s nejsilnějším příběhem prostřednictvím online portálu www.stromroku.cz. Podat
návrh může kdokoli – jednotlivci, rodiny, sdružení, firmy, školy i obce. Dvanáct nejzajímavějších stromů, které vybere porota, bude soutěžit o titul Strom
roku 2020 v letním online hlasování,“
uvedl za pořadatele David Kopecký.
Nejúspěšnější strom postoupí do celoevropského kola, které letos ovládla
Chudobínská borovice. Každoročně se
do ankety sejde na padesát i více přihlášek, celkových soutěžících je za historii
ankety 1 423. „Nerozhoduje stáří stromu ani košatost jeho koruny či fotogeničnost. Porota hodnotí historii a příběh, ale i jeho environmentální i společenský význam pro místo a komunitu.
Do ankety upřednostňujeme skupinové
návrhy. Pokud za stromem stojí základna místních, je to signál, že strom si
v konkurenci dobře povede,“ uvedla Andrea Krůpová z pořádající Nadace Partnerství.
Pořadatelé k nominacím vyžadují příběh stromu, nutné je uvést druh, lokalitu, kde roste, přibližné stáří a obvod
kmene ve výšce 130 centimetrů. Foto
ze současnosti i z minulosti šance každé
přihlášky významně navýší.
(dmk)

Divadlo Tramtarie
hraje „Na ležáka“

Čáp bílý krmí svá mláďata na hnízdě, které si postavil na komíně v obci Libivá na Šumpersku.
ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA

Jaro ožívá
Mezinárodní projekt organizuje
BirdLife International, světová
organizace na ochranu ptáků –
v republice ji zastupuje Česká
společnost ornitologická. Její
základní snahou je motivovat lidi
k ochraně ptáků a pomáhat
v osvětě mezinárodní ochrany
stěhovavých ptáků. Součástí
projektu je webová stránka
www.springalive.net, na kterou
zadávají svá pozorování děti
z 54 zemí Evropy, Asie a Afriky,
které pozorují druhy jako
vlaštovka obecná, rorýs obecný,
čáp bílý, kukačka obecná, vlha
pestrá a břehule říční.

hovavých ptačích druhů na adresu:
www.springalive.net/cs-cz.
I letos se mohou děti zapojit také do
mezinárodní „pozorovací“ soutěže.
„Tématem letošního ročníku Jaro ožívá je téma nazvané Jak správně pozorovat ptáky. Úkolem zúčastněných dětí je
nakreslit obrázek, který znázorňuje, jak
bychom je měli pozorovat a poznávat
a díky těmto pozorováním také chápat
přírodu,“ nastínila odbornice.
Ornitologové se budou těšit na dětské
kresby a malůvky až do 21. června tohoto roku.
„Bližší informace o účasti v této soutěži najdou děti i jejich rodiče na webu
Jaro ožívá na adrese www.springalive.net/cs-cz. Dotazy na to, co je zajímá, zodpovíme také na e-mailu
springalive@birdlife.cz,“
uzavřela
Dobruská.

OLOMOUC | Olomoučtí divadelníci ze
souboru Tramtarie spustili od 21. března seriál The best of Herci Na ležáka na
internetu. Každý den zveřejňují na Facebooku Divadla Tramtarie stand-up výstup z pořadu Herci Na ležáka, který
Tramtarie pořádá s Moravským divadlem. Záznamy výstupů najdou zájemci
na YouTube kanálu divadla nebo na
tomto odkazu – https://bit.ly/2xcReZO.
Tramtarie pro své příznivce nachystala také online novinky. Tyto aktivity
jsou zároveň poděkováním za podporu,
kterou lidé souboru v současné situaci
poskytli. „Ocitli jsme se kvůli výpadku
tržeb ze vstupného v krizové finanční situaci,“ uvedli na sociální síti a vyhlásili
dobrovolnou sbírku, na kterou mohou
zájemci přispět na www.donio.cz/DivadloTramtarie.
„Jako malé poděkování pro dárce
jsme spustili The best of Herci Na ležáka. Doufáme, že výstup oblíbeného formátu diváky v této době rozptýlí a pobaví. Zároveň už také intenzivně chystáme spoustu dalších novinek a těšíme se,
až se o ně podělíme. Děkujeme za podporu,“ uvedla ředitelka divadla Petra
Němečková.
(dmk)
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Francouzský malíř Pierre Bonnard: Právě chyby dávají...

Tajenka: ...někdy obrazu život.
INZERCE

Akční ceny platí v prodejnách Jednoty
Uherský Ostroh 27. 3. - 7. 4. 2020

Prostějov, Přerov a Hranice
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A teď začíná ten pravý život
Prostějovský kapitán Tomáš Divíšek ukončil ve 40 letech kariéru. I hokeje se přesytíte, povídá
MAREK VOTKE
PROSTĚJOV | Má extraligový titul, tři
stříbra a jeden bronz. Ve Philadelphia
Flyers okusil slovutnou NHL. Poslední
tři sezony kapitánoval hokejovému Prostějovu v první lize, další „Divoch“ nepřidá. Začátkem března ukončil Tomáš
Divíšek ve 40 letech bohatou kariéru.
Po vaší rozlučce koronavirus zastavil sport v Česku, to jste stihl taktak.
Když se to rozjelo, tak mi to došlo. Měl
jsem štěstí, že jsem si rozlučku mohl
užít se všemi lidmi na ledě. Kdybych
o ni přišel, tak by mě to hodně mrzelo.
Koukal jsem teď třeba na biatlon, to
bylo bez lidí trochu méněcenné, ale bohužel se nedá nic dělat.
Jak jste si loučení vychutnal?
Užíval jsem si to celé. Největší část rozlučky proběhla už před zápasem
s Ústím, kdy v hale běžela videa se vzkazy od kamarádů a známých. Hodně jich
sedělo i v hledišti, což bylo hezké.
Chtěl jsem dát ještě gól, ale bohužel to
z mé strany nebylo odehrané podle představ. A ten konec...
Při vašem posledním střídání všichni přestali hrát...
Vůbec jsem nevěděl, že něco takového
bude. Když jsem si vzal puk, tak mi kluci říkali, ať si ten gól dám, ale to už by
bylo moc. Bylo to však od nich hezké.
S hokejem jste začínal v Mostě, jak
jste se tam k němu dostal?
Děda chtěl, abych hrál fotbal, a můj
strýc byl v Mostě hokejový trenér. Zkusil jsem oboje a hokej pro mě byl lepší.
Babička s dědou, u kterých jsem trávil
dost času, bydleli kousek od zimáku,
takže jsem tam trávil celé dětství. Vlastně jsem asi neměl ani jinou možnost.
Profesionálnější hokej ale přišel až
ve Slavii Praha.
Na Slavii mě dostal pan Tomáš Herstus,
ten o mě měl velký zájem. Tehdy mu na
tom hodně záleželo, přijel do Mostu,
mluvil s našima a podle mě za mě zaplatil na tu dobu Mostu hrozně moc peněz.
Byl to snad tehdy nějaký rekord, říkalo
se, že tolik peněz za mladého kluka
v Mostě ještě nikdo nedal.
Kolik to tenkrát bylo?
To by věděl můj táta, protože ten ví
všechno, ale já si to nepamatuju. Vím,
že to byly opravdu velké peníze, v tu
dobu zrovna začínaly platit tabulky a já
byl v poslední vlně, u které záleželo pouze na dohodě klubů. O dost stovek tisíců jsem tu tabulku přesáhl.
V roce 1999 jste absolvoval juniorský šampionát, na kterém jste byl

Prostějovská kabina mi bude moc chybět, loučí se útočník Tomáš Divíšek.
nejlepším nahrávačem (se Scottem
Gomezem nasbíral sedm asistencí),
leč Češi nepostoupili ani ze skupiny.
A dva roky nato získali dvě zlaté.
To mě moc mrzí, tenkrát jsme pro medaili jeli taky. Matně si vzpomínám, že
jsme vyhráli poslední turnaj před mistrovstvím a fakt jsme se na ni cítili. Bohužel nám ale nic nevyšlo, hned na začátku jsme nestačili na Slováky (2:3)
a nehráli jsme vůbec dobře. Podle mě
jsme udělali jeden z nejhorších výsledků české dvacítky.
V těch letech vás draftovala Philadelphia, dařilo se vám na farmě, ale
v NHL jste odehrál jen pět utkání.
Asi jsem na to neměl. Hrozně se mi tam
líbilo, všechno bylo super, ale když mě
vytáhli nahoru, tak tam byla hrozná konkurence. Jako Evropan jste to tehdy neměl vůbec lehké. Já navíc jen zaskakoval za zraněného Jirku Dopitu, kterého
po uzdravení vzali zpátky, což bylo samozřejmě v pořádku. Asi jsem tam nebyl ve správný čas, neměl jsem na to výkonnost. Lidí, co tam můžou hrát hokej,
je hrozně moc, ale vyvolených je jen
pár, já jeden z nich nebyl. Taky jsem
udělal trochu blbost, když mi Philadelphia ještě nabízela další smlouvu. Byl
jsem naštvaný, že jsem dostával málo
šancí, tak jsem odešel zpátky do Česka.
Kdybych zůstal, tak bych si podle mě,
možná trochu nesoudně, NHL zahrál.
Kluci, co byli o něco horší než já, tu
ligu hráli třeba deset let. Jsem ale spoko-

jený, že jsem si to zkusil a porval se
o svou šanci, po světě je mnoho lepších
hokejistů než já, co tu možnost vůbec
nedostali. Dal jsem si alespoň jeden gól,
puk mají někde doma vyvěšený naši.
Za mořem jste se potkal se spoustou skvělých hráčů jako Recchi, Gagné, Primeau a další. Máte na někoho
z nich nějakou osobní vzpomínku?
Speciálně se Simonem Gagném mám jeden zážitek. Každého patnáctého jsme
v kabině dostávali šeky s výplatou, jeli
jsme pak spolu domů a zastavili jsme se
ještě u mě v bance. Když jsem tam ten
šek dával, tak jsem zjistil, že jsme si je
se Simonem vyměnili. Taky mi pak
hned volal a byl překvapený, že i za tyhle prachy se tam dá hrát hokej.
Za čtyři sezony v první lize jste posbíral skoro dvě stě bodů, v čem vězela vaše produktivita?
Je znát, že je to o úroveň níž, to si nebudeme nic nalhávat. I když je potřeba
říct, že první liga není lehká. Mladí kluci bruslí jako blázni, což jsem nedělal,
ani když jsem byl mladý já, takže pro
mě to bylo obtížné. Těžko jsem si zvykal na ten styl, hra nemá takový systém
jako v extralize. Měl jsem štěstí na spoluhráče, v Prostějově jsem hrál s Tomášem Nouzou, s nímž jsem si sedl,
a vždycky k nám někoho dali. Třeba
s Honzou Starým z Pardubic nám to šlapalo. Ty body pak naskáčou, ale pro mě
to není podstatné. Ve čtyřiceti letech už
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je to celkem jedno. Ale radost z hokeje
jsem v Prostějově poslední tři roky měl,
proto jsem pořád prodlužoval o rok.
Když se za bohatou kariérou ohlédnete, co se vám vybaví jako první?
Kabina, tu jsem vždy miloval. Hlavně
mi vyskočí ta poslední, Prostějov mi
bude chybět. Hokej je pecka, ale když
to řeknu blbě, tak je to pořád to samé dokola a přesytíte se. Tedy kromě Jardy Jágra, ten ne. Nevěřil bych, že to někdy
řeknu, ale po dvaceti letech vrcholového hraní už toho na mě bylo opravdu
hodně. Ale ta kabina, to byl nabíječ, rád
si vzpomenu na spoluhráče a na různé
legrácky, co jsme dělali mimo led. To je
k nezplacení, příhod je milion.
Z legrace jste říkal, že kvůli velké rodině vám dovolená startuje v červenci, když začínáte trénovat na
ledě. Jaká dovolená bude teď?
Teď to vypadá, že si chvíli pobudeme
v karanténě, takže jsme s dětmi a psem
doma. Jsem bez hokeje zhruba čtrnáct
dní, tak uvidíme, co bude, ale připravoval jsem se na to. Teď nás, myslím, čeká
těžké období, které musíme přečkat. Těším se na volnější víkendy, na svátky,
kdy člověk má fakt volno. To jsem kvůli hokeji nikdy nezažil, i když to je to
nejkrásnější zaměstnání a nemůžeme si
stěžovat. Doteď jsem si jen užíval, dělal
jsem to, co mě baví, a bude potřeba začít pořádně pracovat a na koníčky vydělat. Teď začíná ten pořádný život.

Symbolicky 100 za 100!
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Exkluzivní měděná replika legendární 100 Kčs
Důležité:
Pouze 1 replika legendární 100 Kčs pro každého zákazníka
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Provázela nás přes třicet let, byla zvolena čtvrtou nejkrásnější
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