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VVESNICE ROKU
Do svého 26. ročníku letos 

vstoupila soutěž Vesnice 

roku. Jejím cílem je povzbu-

dit obyvatele venkova k ak-

tivní péči o  místa, kde žijí, 

ukázat pestrost aktivit ven-

kovských spolků i pokraču-

jící obnovu vesnic. Přihláš-

ky do nového kola soutěže 

Vesnice roku mohou obce 

podávat až do  30. dubna 

2020 prostřednictvím poda-

telny Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR.

Podmínky soutěže a  při-

hlašovací formulář najdou 

zájemci na stránkách akce 

www.vesniceroku.cz. Pro 

vítěze krajského kola je v le-

tošním roce připraven finanč-

ní dar ve výši 250 tisíc korun, 

ocenění získá ale i celá řada 

dalších obcí. „Byli bychom 

rádi, kdyby se do  soutě-

že přihlásilo co nejvíce ob-

cí v  našem kraji, protože 

i ty nejmenší vesnice u nás 

mají co nabídnout,“ uve-

dl krajský radní Josef Janů. 

Slavnostní vyhlášení výsled-

ků v Karlovarském kraji pro-

běhne 17. července 2020. 
Zdroj: www.kr-karlovarsky.cz,

Foto: www.vesniceroku.cz   MC

U příležitosti Evropského dne tísňo-

vé linky 112 vyhlásilo 11. února MV 

– generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky 

již 12. ročník soutěže v rámci pro-

jektu „Dávají za nás ruku do ohně“. 

Jako každoročně je maskotem projek-

tu dráček Záchranáček. Ten si klade 

za cíl připomínat zásady požární 

prevence, seznamovat s principy 

ochrany obyvatelstva a informovat 

o všech důležitých činnostech, které 

hasiči vykonávají.

Letošní soutěž, která se opět koná 

pod záštitou generálního ředitele Ha-

sičského záchranného sboru České 

republiky, generálporučíka Ing. Draho-

slava Ryby, se nese v duchu oslav. Ha-

sičský záchranný sbor České republiky 

letos slaví 20. výročí svého působení 

v novém krajském uspořádání.  

Co byste popřáli hasičům do dal-

ších let? Téma letošního ročníku 

soutěže je: „Pošlete nám co nej-

originálnější přání k 20. výročí“. 

Posílat se mohou textová přání, ob-

rázky, zvukové záznamy i videa. To 

je na fantazii a kreativitě soutěží-

cích, která rozhodně nechybí, jak 

vyšlo najevo v předchozích roční-

cích soutěže, kdy soutěžící posílali 

například obrázky hasičské techniky 

budoucnosti, komiksy, pohádky, bás-

ničky a mnoho jiných děl s hasičskou 

tematikou.

Soutěžící jsou rozděleni do sedmi 

kategorií – od nejmenších dětí z ma-

teřských škol po dospělé. Novinkou 

letošního ročníku je kategorie „Kolek-

tiv“. Uzávěrka soutěže je 30. června 

2020. O vítězích rozhodne odborná po-

rota a vítězové získají krásné odměny.

Plakát k soutěži, přihlášku do soutě-

že včetně pravidel a dokladů nutných 

pro přihlášení se do soutěže naleznete 

na www.jdem.cz/ffwtn2. 
Zdroj + Foto: www.hzscr.cz   MC

Soutěž Je tady 12. ročník soutěže „Dávají za nás ruku do ohně“

SLOVO VYDAVATELE
Je pro mě velmi těžké začít psát do tohoto vydání 

cokoliv. Když jsem psal na tomto místě v únorovém 

vydání, zmínil jsem se o koronaviru, jehož šíření na-

růstalo v Číně. V té době, kdy bylo 41 mrtvých, jsem 

vyslovil naději, že se snad situace co nejdříve vyřeší 

s co nejméně oběťmi. Jenže další vývoj všechny za-

skočil. Nový koronavirus se rozšířil do 176 zemí světa 

a k dnešnímu dni je v souvislosti s ním více než 14 ti-

síc mrtvých, přičemž novým epicentrem šíření se sta-

la Evropa. Země po celém světě, včetně té naší, se 

uzavírají svému okolí, lidé jsou omezování na pohy-

bu, průmysl se téměř zastavil, zdravotnictví je deci-

mováno velkým náporem. Ekonomika skomírá a tak 

nevíme, čeho se máme bát více, zda nákazy korona-

virem, nebo destrukce jak státní tak rodinné ekono-

miky. Tohle je přesně moment, který je mnohdy nazýván Černou labutí podle stejno-

jmenné knihy libanonského autora jménem Nassim Nicholas Taleb o nepředvídatel-

ných událostech s významným dopadem na život jedince nebo celé společnosti. Ale 

my přece víme, že odborníci nás již delší dobu varovali před nějakým druhem pande-

mie vycházejíc z prostých statistik opakujících se pandemií. Jenže jsme se od té doby, 

co máme počítače, stali tak nadutými a přesvědčenými, že vše vyřešíme do tří dnů, že 

jsme žádná varování nevyslyšeli a ve své namyšlenosti si nevytvořili ani dostatečnou 

zásobu něčeho tak základního, jako jsou ochranné pomůcky proti šíření nákazy. Je to 

zajímavý posun v mém životě. Zatímco v dětství jsem měl stejně jako každý občan té-

hle země přidělenou plynovou masku pro případ chemické války, tak dnes nemám, 

stejně jako většina, k dispozici ochranný respirátor v hodnotě pár desítek korun. A co 

hůře, dokonce ho nemají ani lékaři a jiné profesně exponované osoby. 

Na druhou stranu jsou tu pozitiva. O Češích se říká, že jsou to remcalové, kteří 

všechno kritizují a ničemu nevěří. Mě ale přijde, že právě v těch krizových situacích 

se ukazuje také naše pozitivní stránka – to, že se dokážeme se semknout a navzá-

jem si pomoci. A samozřejmě je tu pověstná šikovnost a vynalézavost. Všichni ti li-

dé, co nezištně pomáhají, jsou skvělí a patří jim velké dík. Stejně tak zdravotníkům, 

hasičům, policistům a dalším, kteří se aktivně podílejí na tom, abychom to všichni 

SPOLU TO ZVLÁDLI! DRŽTE SE!

Pokud to ekonomicky naše redakce zvládne, těším se u květnového OKA.

Petr Šmíd, smid@magazinoko.cz
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Seznam přírodních památek na  území 

našeho regionu bude opět o něco bohat-

ší. Na  základě nařízení Rady Karlovarské-

ho kraje do něj nově přibydou Rudenská 

luční prameniště nedaleko Vysoké Pe-

ce na  Karlovarsku. Předmětem ochrany 

jsou mechová slatiniště, přechodová raše-

liniště, vlhké acidofilní luční biotopy a na ně 

navazující ochranářsky významné druhy. 

Ze vzácných rostlin zde můžeme spat-

řit vstavač nachový, prstnatec májový či 

například prhu arniku.

Ochranné pásmo přírodní památky Ru-

denská luční prameniště se nezřizu-

je, území je dostatečně zajištěno ochra-

nou Evropsky významné lokality a  hospo-

dařením na zemědělské půdě v udržitelném 

ekologickém režimu. V terénu bude hrani-

ce přírodní památky vyznačena v  sou-

ladu s  vyhláškou Ministerstva životní-

ho prostředí ČR hraničními sloupky, pru-

hy na hraničních stromech a tabulemi s ma-

lým státním znakem. Zdroj: www.kr-karlovarsky.cz   MC

Rudenská prameniště

Obyvatelé Karlových Varů 

budou mít v  dubnu a  září 

k dispozici velkoobjemové 

kontejnery. Velkoobjemové 

kontejnery město rozmístí 

postupně do  všech čtvrtí. 

Na  stanovištích budou 

k  dispozici vždy v  sobotu 

od 8 do 16 hodin. Pokud bu-

dou v průběhu dne naplněny, 

smluvní společnost 

zajistí jejich vyvezení 

a opětovné přistavení.

Do  kontejnerů je 

možné odložit ko-

munální odpad, který se 

kvůli rozměrům nebo 

hmotnosti nevejde do běž-

ných sběrných nádob, ne-

smí se jednat o pneumatiky, 

vyřazené elektrospotřebiče, 

barvy, oleje, autobaterie 

a  další nebezpečný odpad. 

Služba je pro místní obyva-

tele zdarma, náklady na  její 

zajištění činí zhruba 1 milion 

korun. Harmonogram a se-

znam stanovišť je dostupný 

na webu Magistrátu města 

Karlovy Vary: www.mmkv.

cz/cs/harmonogram-rozmis-

teni-velkoobjemovych-kon-

tejneru-2020 (zkr. odkaz: 

www.jdem.cz/ffw2w9). Zdroj: 

www.mmkv.cz   MC

Kontejnery k dispozici

DUBEN 2020
Pro MAGAZÍN OKO připravila Leona

horoskopy

Býk
21. 4. – 21. 5.

O tom, že se nestřídmost ne-
vyplácí, se přesvědčíte v tomto 
měsíci, nedáte-li si pozor. O se-
známení se žlučníkovou kolikou 
určitě nestojíte, dělejte vše pro 
to, abyste se jí vyhnuli.

Štír
24. 10. – 22. 11.

Jarní měsíce jsou přímo ideální 
pro očistné kúry a vůbec pro 
péči o tělo. Hodně pijte, hodně 
spěte, nezapomínejte ani na by-
linky, vitamíny a pravidelný po-
hyb na četstvém vzduchu.

Panna
23. 8. – 22. 9.

Hvězdy vás tento měsíc postaví 
před nejeden problém. Překo-
nat veškeré potíže vám pomůže 
vaše houževnatost a vytrvalost. 
Prospěšné je také sdílení starostí 
s nejbližšími.

Váhy
23. 9. – 23. 10.

Minulé týdny vám daly pořádně 
zabrat, není divu, že jste bez elá-
nu a nemáte chuť se do něčeho 
pouštět. Nejlepší bude zpomalit 
tempo, nebo ještě lépe úplně vy-
pnout a odpočinout si.

Blíženci
22. 5. – 21. 6.

Blíženci jsou činorodí a slovo 
nuda se v jejich slovníku nevy-
skytuje. Nejinak tomu bude tento 
měsíc, což je chvályhodné, ne-
boť jako jedni z mála nepociťují 
v této době stres a únavu.

Rak
22. 6. – 22. 7.

V poslední době jsme se nau-
čili více sledovat své zdraví. To 
samo o sobě ale nestačí. Zaměř-
te se více na prevenci, na budo-
vání své imunity. Článků na toto 
téma je všude dost.

Lev
23. 7. – 22. 8.

Díky událostem posledních týd-
nů vaše domácnost doslova 
září čistotou. Nyní byste si ale 
měli najít čas i sami na sebe 
a na dořešení dlouho odkláda-
ných osobních problémů.

Ryby
21. 2. – 20. 3.

V tomto měsíci se vám bude 
celkem dařit. Jen v partnerském 
vztahu to občas bohužel  zaskří-
pe. Zkuste zapracovat na lepší 
komunikaci, to je základ. Jen 
musí chtít oba partneři.

Beran
21. 3. – 20. 4.

Tento měsíc vám hrozí riziko 
úrazu. Dávejte si dobrý pozor 
na svůj pohybový aparát. Vyhý-
bejte se kontaktním sportům, 
volte raději procházky přírodou, 
ale i tam buďte obezřetní.

Střelec
23. 11. – 21. 12.

Zrozenci tohoto znamení pro-
žijí měsíc na vlnách romantiky. 
Zvláště ti nezadaní. Ale ani za-
daní nemusejí zoufat, chce to jen 
trošku snahy a něžný cit se vrátí 
i do jejich vztahů.

Kozoroh
22. 12. – 20. 1.

V zaměstnání se situace koneč-
ně ustálí a vy si budete moci 
vydechnout. Zato na poli part-
nerském to už několik týdnů vře. 
Něco s tím udělejte, tento měsíc 
přeje řešení sporů.

Vodnář
21. 1. – 20. 2.

Cítíte-li se vyčerpaní a bez elá-
nu, snažte se naladit co nejvíce 
optimisticky. Sledujte výhradně 
komedie, čtěte humoristické ro-
mány a věnujte se sami sobě. 
Relaxujte,  odpočívejte.
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Tak jako v minulých letech se mohou v počátečních dnech května Plzeňané i návštěvníci Plzně 

těšit na výstavu skalniček, květin a okrasných dřevin, kterou pořádá Alpinum klub Plzeň, z.s. na za-

hradě gymnázia na Mikulášském náměstí. Na tomto místě se jarní výstavy konají již od roku 1978. 

Samotná výstava i prodej s ní spojený se setkávají se značným ohlasem veřejnosti. Návštěvníci zde 

mohou spatřit nejen běžné rostliny z trvalé výsadby, ale i četné vzácné exponáty rostlin, zapůj-

čené pro tuto příležitost členy klubu. Velký zájem je i o prodej rostlin. Je 

to dáno jak bezkonkurenčním sortimentem prodávaných rostlin, tak i níz-

kými cenami, kterým nemohou konkurovat žádné 

z profesionálních zahradnických podniků v blízkém 

i vzdálenějším okolí. Důvodem je skutečnost, že pro-

dávající členové Alpinum klubu pěstují rostliny pro 

radost a teprve v druhé řadě pro výdělek. Výstava 

s názvem JARO V ALPINU 2020 se uskuteční 

od 7. do 15. května. Otevřeno bude denně od 9. 

do 19. hodin, v sobotu 16. 5. pak bude otevřen již 

jen prodej do 12 hodin a vstup do prodeje bude ten-

to den zdarma.

Podrobnosti najdete na WWW.SKALNICKY-PLZEN.CZ.

Výstava JARO V ALPINU 2020

S koncem zimy je 

nutné věnovat 

naši pozornost 

nejen rostlinám, 

stromům a keřům 

v zahradě, ale 

také samotnému 

trávníku, který 

vyžaduje před 

nadcházející 

sezónou řádnou 

péči. Pokud 

chcete, aby byl 

váš trávník zdravý 

a prospíval, použijte 

vertikutátor (tedy 

provzdušňovač). 

Prořezáním 

trávník vytvoří 

nové kořeny, 

ze kterých 

poroste nová 

tráva. Na menší 

plochy trávníku 

můžete použít 

provzdušňovací 

železné hrábě. 

S prvním sečením 

nespěchejte 

a počkejte, až 

teploty opravdu 

vystoupají 

výrazněji nad 

nulu, a půda tedy 

bude mít šanci 

rozmrznout. 

Kdybyste se snažili 

vše uspěchat, 

můžete trávníku 

nenapravitelně 

uškodit. První 

jarní sečení 

by mělo být 

důkladné 

a trávník by měl 

mít začátkem jara 

délku zhruba tři 

centimetry. Pokud 

jste váš trávník 

dostatečně zkrátili 

již na podzim, 

je to v pořádku. 

Pokud ne, pak 

jej posekejte 

zhruba na tuto 

délku hned 

s příchodem jara. 

Vyskytují-li se 

na trávníku holá 

místa, zasejte 

na nich travní 

směs. Postup 

je jednoduchý. 

Půdu nejprve 

lehce prohrábněte 

a smíchejte ji 

s pískem. Pak 

teprve proveďte 

výsev a půdu 

uválejte nejlépe 

travním válcem. 

Poté tato místa 

vydatně zalijte. 

Pokud budete 

provádět výsev 

na větším 

prostoru, pomůže 

vám s pohodlným 

a rovnoměrným 

výsevem sypací 

vozík. Zdroj + Foto: Aspen.pr 

(HECHT)   LPP

Sezóna virových onemocnění 

a nachlazení stále nebere konce. 

Chladné dny a změny teplot jsou 

pro náš organismus zatěžkávací 

zkouškou, která dává zabrat i na-

šemu imunitnímu systému. Jak 

imunitu posílit, aby odolala nápo-

ru bacilů?

OTUŽUJTE SE

Postupným otužováním posílíte 

nejen svou imunitu, ale celkově 

podpoříte svůj metabolismus. Při 

otužování se navíc vyplavují i en-

dorfiny (hormony štěstí), takže se 

vám zlepší i nálada. A jak na to? 

Nemusíte se hned vrhat do první-

ho rybníka nebo řeky, začněte po-

stupně ve sprše, ubírejte teplou 

vodu, až vydržíte pod proudem 

studené vody. Nejlepší je zařadit 

otužovací rituály hned po ránu.

JEZTE OVOCE A ZELENINU, 

NADOPUJTE SE „CÉČKEM“. 

S CITRUSY ALE OPATRNĚ

Pomeranče, mandarinky, citróny 

a další citrusy jsou plné vitamínu 

C, ale pozor tropické ovoce naše 

tělo ochlazuje, přestože je dáv-

ka vitamínů pro náš organismus 

a imunitu prospěšná, vyhněte 

se jim, pokud je venku chladno. 

Jinak si je dopřávejte klidně sa-

motné, formou fresh juiců, jako 

neslazené limonády nebo třeba 

do čajů. Ještě větší nálož vitamí-

nu C pak tělu dodá rakytník. Ten 

můžete zkusit formou tinktury, 

olejů nebo pro děti i ve formě lí-

zátek. Vitamíny C pak kromě ovo-

ce najdete i v zelenině, například 

v červené paprice, brokolici nebo 

růžičkové kapustě.

DOPŘEJTE TĚLU DALŠÍ 

VITAMÍNY, SÍLU MAJÍ 

I VÝTAŽKY Z ROSTLIN

„Během chřipkových období je 

důležité posilovat imunitu nejen 

dostatečným přísunem vitamínů, 

ale také správně zvolenými vý-

tažky z rostlin a bylinek. Ty jsou 

vhodné ve formě olejů, jako je 

například měsíčkový nebo rakyt-

níkový olej, vhodná je také echi-

nacea, kterou lze užívat v růz-

ných formách –jako čaje nebo 

tinktury. Imunitu oslabuje také 

nedostatečný spánek a zvýšený 

stres. Doporučuji proto kombi-

naci rostlin a vitamínů jako jsou 

například extrakty z černého 

bezu a křenu, ale také vitamín 

B12 přispívající ke snížení míry 

únavy a vyčerpání,“ říká Pharm-

Dr. Petr Fifka, Silvanols. Zdroj + Foto: 

Aspen.pr (Silvanols)   MC

Posílení imunity

Vyzrajte nad 
virovými 
onemocněními
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Syndrom vyhoření: 
Co to je a jak jej překonat?

Nepřekonatelná 

únava, odpor 

k práci a totální 

citové vyčerpání. 

Tři ukazatele, které 

mají jedno společné 

jméno – syndrom 

vyhoření. Ti, kteří 

syndrom vyhoření 

zažili na vlastní kůži, se 

shodují v tom, že jde 

o naprosté vyčerpání 

po stránce citové, 

fyzické i psychické. 

Syndrom vyhoření 

souvisí nejen s prací, 

ale zejména se 

stresem, ztrátou 

motivace, osamělostí, 

špatným rodinným 

a sociálním zázemím 

atd. Ohroženi jsou 

v podstatě všichni, 

ať už manažeři velkých 

firem nebo maminky 

na mateřské dovolené. 

Nejlepší je snažit se 

syndromu vyhoření 

předcházet. Naučte 

se odpočívat, práci 

nestavte nad osobní 

život a vytvořte si 

k ní zdravý postoj. Je 

všeobecně dokázáno, 

že člověk, který má 

stabilní a fungující 

rodinné zázemí, pěstuje 

kvalitní mezilidské 

vztahy a je v práci 

dostatečně oceňován 

a podporován jak ze 

strany nadřízeného, 

tak i ze strany kolegů 

a klientů, má riziko 

vyhoření o mnoho 

nižší než nedoceněný 

workoholik. 

Jestliže se i přesto 

u vás projevily 

některé příznaky 

syndromu vyhoření, 

je důležité tuto 

situaci začít včas 

řešit. Zkusit můžete 

změnu profese, 

doporučujeme 

však spolupráci 

s psychologem, 

jelikož je zde riziko, 

že ani nová práce 

vás syndromu 

vyhoření nezbaví. Pod 

odborným vedením 

se naučíte vybudovat 

si zdravý vztah 

k práci apod. Přístup 

psychologa ke klientovi 

je ryze individuální, 

podle toho pak volí 

vhodný způsob terapie. 

Autor: PhDr. Michaela Miechová, 
první on-line psychologická 
poradna Mojra.cz, 
www.Mojra.cz

Dobrý den, už si nevím rady. 

Poslední dobou jsem unave-

ná, podrážděná, trápí mě zaží-

vání, připadá mi, že absolutně 

nic nestíhám a chození do prá-

ce je pro mě spíš nutným zlem. 

Přitom jsem předtím svou prá-

ci milovala, jsem ošetřovatelka 

v domově důchodců a straš-

ně mi poslední dobou vadí po-

slouchat nářky starých lidí atd. 

Jenže do práce chodit musím, 

nejsem už taky nejmladší a pe-

níze potřebuji. Co s tím?

Jiřina F.

Podle toho, jak popisujete své po-

city se domnívám, že prožíváte 

syndrom vyhoření. Ten se v sou-

časnosti objevuje velmi často a li-

dé trpí přesně stejnými sympto-

my, které uvádíte. Nejdůležitější 

je včas zabrzdit, zastavit a pus-

tit se do intenzivní práce na sobě. 

Pro Vás by byla vhodná dlouhodo-

bá podpůrná terapie. Potřebujete 

sama sobě zodpovědět primár-

ní otázky a zjistit, proč jste v tom-

to stavu. Uvědomte si, že vše je 

individuální. Vycházejte přede-

vším sama ze sebe. Změňte prá-

ci. Vyhýbejte se složitému přemí-

tání, o tom, co se v práci či doma 

stalo nebo stane. Vyhledejte po-

moc: najděte schopného terapeu-

ta. Relaxujte. Pište deník. Kontro-

lujte své slabé stránky. Pokuste se 

o harmonii v partnerském vzta-

hu. Zní to jednoduše, že? Ale jde 

o tvrdou práci, kterou můžete 

udělat pouze Vy. 

PhDr. et Mgr. Hana Alblová

www.Mojra.cz

Psychologická PORADNA

SYNDROM 
VYHOŘENÍ

Pro čtenáře MAGAZÍNU OKO

SLEVA 10 %
V případě využití služeb 

psychologické poradny Mojra.cz 

použijte slevový kód „OKO“ 

a okamžitě získáte slevu 10 %.

S O

Na dotaz odpovídá:

PhDr. et Mgr. 

Hana Alblová

První on-line 

psychologická 

poradna Mojra.cz

SMAŽENÉ ROLKY 
S PÓRKEM

INGREDIENCE:

2 pórky, sůl, 6 plátků eidamu, 6 plátků 

šunky, 150 g nivy, hladká mouka, 1 vej-

ce, 50 g sekaných mandlí, olej

POSTUP:

Nejprve si v osolené vodě povaříme listy 

pórku – jen aby lehce změkly. Na rolky si 

stočíme plátek šunky, eidamu a list pór-

ku, do kterého zavineme kousek nivy. 

Konec rolky můžeme upevnit párátky. 

Každou rolku obalíme v hladké mouce, 

rozšlehaném vejci a nakonec v naseka-

ným mandlích. Smažíme ze všech stran 

na rozpáleném oleji.

INGREDIENCE:

těsto: 65 ml slunečn. oleje, 150 ml vody, 

špetka soli, 120 g hladké mouky, 3 vejce;

krém: 6 žloutků, 125 g cukru krupice, 

40 g hladké mouky, 500 ml mléka, vanil-

kový lusk, 2 lžíce rumu, 200 ml smetany 

ke šlehání

POSTUP:

Olej smícháme s vodou a povaříme 

v hrnci. Přidáme sůl a mouku a neustále 

mícháme, aby se nám těsto nechytalo 

ke dnu. Pak sundáme z plamene a šle-

hačem vešleháme vejce. Těsto dáme 

do cukrářského sáčku a na plech s papí-

rem na pečení „nakreslíme“ pomocí sáč-

ku věnečky. V rozehřáté troubě pečeme 

asi 30 minut, přičemž troubu nesmíme 

otevřít, aby odpalované těsto nesplasklo.

Žloutky na krém dáme do hrnce, při-

dáme cukr a mouku. V mléce vyvaříme 

na půlku rozpůlený vanilkový lusk a poté 

přidáme ke krému. Důkladně smícháme 

a povaříme, dokud krém nezhoustne. Při-

dáme rum a necháme vychladnout. Na-

konec do vychladlého krému přimícháme 

vyšlehanou smetanu a plníme rozkrojené 

vychladlé věnečky. Nakonec pocukru-

jeme nebo polejeme cukrovou polevou. 

Necháme pořádně ztuhnout a proležet. 

VELIKONOČNÍ 
VĚNEČKY S KRÉMEM

Pro MAGAZÍN OKO z portálu 

plného receptů www.recepty.eu

s okem v kuchyni
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Nemusí jít zrovna o ko-

ronavirus, stačí třeba 

výjimečně agresivní 

chřipka a je na problé-

my zaděláno. Zabránit 

jejich šíření můžete 

i doma pomocí několi-

ka jednoduchých čin-

ností. Přinášíme prově-

řené a racionální rady.

Co tedy dělat doma, 

abychom zabránili ná-

kaze? Následující rady 

jsou platné v situaci, kdy 

je epidemie za dveřmi 

a pravděpodobnost, že 

některý z členů rodiny 

domů přinese nevíta-

ného mikroskopického 

hosta, je vysoká. Hodí 

se také pro případ, 

kdy už doma někdo 

nemocný je. 

Pozor na ručníky 

a utěrky. Vlhká látka 

udržuje viry při živo-

tě. Všechny je raději 

hoďte do pračky a za-

čněte používat nové, 

čisté – pro každého 

člena domácnosti jeden. 

Dbejte na to, aby ka-

ždý opravdu používal 

jen ten svůj ručník. Vy-

měňujte a perte ručníky 

alespoň dvakrát týdně.

Kliky u dveří nebo 

zábradlí jsou branou 

infekce. Dotýká se 

jich každý, navíc musí 

vyvinout sílu, při které 

se infikovaný materiál 

snadno na kliku při-

chytí. Pokud můžete, 

nesahejte na ně – ani 

doma.

Co všechno bere-

te do ruky? Pozor 

na předměty, které 

berete do ruky často 

a které se předávají 

z ruky do ruky – hrač-

ky, telefony, tablety. 

I ty mohou být infiko-

vané. Časté mytí rukou 

a pravidlo nedotýkání se 

obličeje nepodceňujte 

ani doma.

Společné jídlo nebo 

pití je rizikem. Osobní 

příbor se nesmí do-

tknout společného jídla. 

Pokud si někdo přidá-

vá jídlo ze společného 

hrnce, nesmí tak činit 

svou vidličkou. Jinak 

vzniká riziko přenosu. 

Co se týče pití, každý 

musí mít svou nádobu, 

nikdo nepije z nádoby 

toho druhého.

Větrání je důležité. 

Větrejte často a vydat-

ně. Vyměňujte v míst-

nostech vzduch, aby 

se případné infikované 

kapénky nedržely ve va-

šem domově.

Roušky se hodí pro 

nemocné. Hodně se 

píše o tom, že ústenky 

neboli roušky přes obli-

čej nejsou dostatečnou 

ochranou. Mohou vás 

ale ochránit tím, že 

u nemocného člena 

zabrání šíření náka-

zy mezi ostatní členy 

rodiny. Pokud máte 

doma maroda, měl by 

mít roušku. Zdraví lidé ji 

doma nosit nemusí.

Pokud někdo z vás leží 

s horečkou a je mož-

nost, že je nakažlivý, 

umístěte ho nejlépe 

do separátní místnos-

ti, kde budete často vět-

rat. Při péči o něj použí-

vejte roušku a latexové 

rukavice. 

Povlečení, žínky, ka-

pesníky perte často 

a na vysoké teploty. 

Povrchy, kterých se 

nemocný dotýká, dez-

infikujte nebo omývejte 

horkou vodou s mý-

dlem. Použité roušky 

nebo mycí potřeby 

byste měli před vyho-

zením do odpadkové-

ho koše uzavřít do ne-

prodyšného sáčku.

Ochrana domova za-

číná už venku. Koro-

navirus i chřipka se 

šíří pomocí kapének, 

které se vzduchem 

dostanou do dýcha-

cích cest, kde se při-

chytí na sliznici. Možný 

je také přenos po doty-

ku kapénkami potřísně-

ných předmětů. Další 

cestou jsou vaše ruce, 

jimiž se pak dotknete 

například svého obli-

čeje, kde se pak virus 

dostane do úst nebo 

do očí, kde už si umí 

poradit.

Světová zdravotnická 

organizace proto do-

poručuje mýt a dezin-

fikovat si často ruce 

(před jídlem, po jídle, 

po návštěvě toalety, 

po cestě v MHD, zkrát-

ka pořád). Praktickou 

radou pro pohyb mezi 

lidmi je také nošení 

rukavic, které ihned 

po návratu vyperete. Zdroj: 

www.ceskestavby.cz (Jiří Březina)   MC

JAK SI CHRÁNIT
DOMÁCNOST PŘI 
VVIROVÉ EPIDEMII

Česká pošta opětovně varuje před 

šmejdy, kteří se vydávají za Českou 

poštu a podvodně lákají z klientů 

jejich údaje a data. V poslední době 

několik zákazníků obdrželo falešný e-

-mail, který předstírá, že byl odeslán 

z České pošty, a informuje o údajném 

nedoručení zásilky. V příloze obsa-

huje škodlivý program – trojského 

koně.

V předmětu zprávy figuruje po-

známka: „Nemohli jsme doručit váš 

balíček“, pravděpodobné jsou i další 

varianty tohoto oznámení. Upozor-

ňujeme, aby lidé na podobné zprávy 

neodpovídali a nepokoušeli se otvírat 

dané přílohy. Existuje zvýšené ne-

bezpečí napadení počítače či mobil-

ního zařízení škodlivým softwarem, 

případně zneužití osobních údajů či 

finanční ztráty.

Obdobný podvod klienti České 

pošty zaznamenali také v e-mailu 

s upozorněním na nedoplatek nebo 

s výzvou o doplnění osobních úda-

jů. Autoři těchto e-mailů se vydávali 

za Českou poštu. Po příjemcích žáda-

li zaslání nedoplatku nebo stažení 

souboru z přílohy a vyplnění osob-

ních údajů.

Česká pošta nedávno také varovala 

také před fiktivní soutěží o mobilní 

telefon iPhone 11. Na mobilních tele-

fonech a stránkách sociální sítě Face-

book se objevovaly formou reklamy 

klamavé zprávy s logem České 

pošty. Podvodná hra se projevovala 

i formou žádosti o úhradu poštovného 

(51 Kč). Česká pošta není autorem 

těchto zpráv, její logo je použito 

neoprávněně. Už dříve podala trestní 

oznámení na neznámého pachatele 

a v tuto chvíli podniká veškeré kroky, 

aby zobrazování této zprávy spojené 

se jménem České pošty zabránila. Zdroj 

+ Foto: www.ceskaposta.cz   MC

Další trik šmejdů 
vydávajících se 
za Českou poštu

ČP

Rok 2020 bude hodně 

modrý – barvou roku 

byla totiž vyhlášena 

klasická modř. A jak už 

dávno víme, modrá je 

dobrá. Platí to i v desig-

nu bydlení.

Barvu roku každoročně 

vyhlašuje společnost 

Pantone, která udržuje 

důležitý vzorník barev. 

Doporučení se berou váž-

ně, a tak se předpověď té-

měř jistě naplní. Designéři 

totiž drží ucho na tepu 

doby, takže ihned začnou 

chrlit návrhy založené 

právě na barevných od-

stínech, které tato vlivná 

instituce zveřejní. Klasic-

ká modř nese v katalogu 

Pantone kódové označení 

19-4052. Barva, v ang-

ličtině označovaná jako 

Classic Blue, evokuje 

hluboké a čisté letní 

nebe po úsvitu nebo 

klidnou hladinu oceánu. 

Jde skutečně o hluboce 

uklidňující a ukotvující 

barvu.

Ale při úpravách své 

domácnosti se samo-

zřejmě nemusíte otroc-

ky držet tohoto kon-

krétního odstínu. I jiné 

odstíny modré umí v in-

teriéru „čarovat“. Modrá 

je barvou klidu, stability 

a bezpečí, takže se pro 

ozdobení domova vy-

loženě nabízí. A nejen 

domova, ale také třeba 

kanceláří.

Co dělat, když se vám 

modrá nelíbí? Existuje 

nějaká alternativa? Ano 

existuje, a je také hodně 

zajímavá. Společnost 

WGSN, specializovaná 

na předvídání trendů, 

označila již v loňském 

listopadu jako barvu 

roku 2020 pastelově 

zelenou, nazývanou 

jako neo mint. Její za-

vedení do vašeho domova 

ale bude možná trochu 

složitější než u klasické 

modré, která je – jak už 

název napovídá – zkrátka 

klasická… Zdroj: www.ceskestavby.

cz (Jiří Březina)   MC

BARVOU ROKU 2020 JE KLASICKÁ MODŘ

Modrá je dobrá
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Znepokojení zákaz-

níků cestovních kan-

celáří v souvislosti se 

současným výsky-

tem koronaviru vede 

k otázkám, jak je to 

s rušením zájezdů z to-

hoto nebo obdobného 

důvodu. V jakých situa-

cích tedy může spotřebi-

tel od smlouvy odstoupit 

bez sankce a kdy se 

sankci ze strany cestovní 

kanceláře nevyhne?

Zrušení zájezdu, jiný-

mi slovy odstoupení 

od uzavřené cestov-

ní smlouvy, je možné 

před jeho zahájením 

jak z důvodů na straně 

zákazníka, tak i po-

řadatele zájezdu. Ten 

může od smlouvy od-

stoupit v případě, že zá-

jezd ruší nebo porušil-li 

zákazník nějakou svou 

povinnost. Zákazník 

může před zahájením 

zájezdu od smlouvy 

odstoupit vždy, a do-

konce v některých vel-

mi specifických přípa-

dech nemusí platit ani 

stornopoplatek. Každá 

smlouva nebo potvrzení 

o zájezdu obvykle ob-

sahuje informaci o výši 

odstupného (stornopo-

platku), které je zákazník 

povinen cestovní kance-

láři uhradit při odstoupe-

ní od smlouvy z důvodů 

na své straně. 

Jaká musí nastat situ-

ace, aby mohl zákazník 

odstoupit od smlouvy 

před zahájením zájez-

du, a to bez storno-

poplatků? Jde pouze 

o případy nevyhnutel-

ných a mimořádných 

okolností v dané desti-

naci. Za těchto okolností 

může zákazník požadovat 

vrácení veškerých uhra-

zených plateb, nemá však 

právo na náhradu škody. 

Jako důkazy je možné 

uvést informace o vý-

voji mimořádných si-

tuací v daných zemích 

poskytované Minis-

terstvem zahraničních 

věcí. Ministerstvo vydá-

vá doporučení a upozor-

nění pro cestovatele, in-

formuje o preventivních 

opatřeních a o zrušení či 

omezení letů do daných 

zemí. V případě, že dů-

vodem zrušení zájezdu 

má být onemocnění či 

epidemie v dané zemi, 

doporučujeme sledo-

vat i webové stránky 

Státního zdravotního 

ústavu, kde sděluje 

aktuální informace 

o počtu nemocných, 

případně šíření nemoci 

v dané zemi.

Je dobré vědět, že 

i cestovní kancelář 

může z důvodu výskytu 

nevyhnutelných a mi-

mořádných okolností 

v cílové destinaci zá-

jezd zrušit. Podmínkou 

je včasné oznámení zá-

kazníkům ještě před za-

hájením zájezdu.

Pokud situace v mís-

tě zájezdu není tak 

závažná, případně 

existují jiné důvody, 

proč zákazník nemůže 

odcestovat, nabízí se 

možnost využít pojiš-

tění storna zájezdu, 

pokud bylo sjednáno. 

Ještě před zakoupením 

zájezdu a jeho pojiště-

ním pro případ storna by 

měl cestovatel zkontro-

lovat, zda pojištění po-

krývá všechny nečekané 

situace, pro které by 

mohl chtít zájezd zrušit. 

Kromě obvyklého dů-

vodu storna, kterým je 

nemoc cestovatele, lze 

připojistit i storno z ji-

ných než zdravotních 

důvodů. Zdroj: www.dtest.cz   MC

Zrušení zájezdu

JAK JE TO S RUŠENÍM 
ZÁJEZDU PŘI MIMOŘÁDNÝCH 
SITUACÍCH

Advokátní PORADNA KRIZOVÝ 

ZÁKON 

A ŠKODA

Na dotazy odpovídá: 

JUDr. Jiří Vlasák 

ADVOKÁTNÍ 
KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

Dobrý den, plánovali jsme na březen dovolenou, měli 

jsme už koupenou letenku a zaplaceno ubytování, 

ale z důvodu opatření vyhlášených vládou nemůže-

me odjet. Můžeme chtít od státu nějakou náhradu?

Kateřina N. Plzeň

Právní řád České republiky pamatuje i na řešení 

vzniklé krizové situace, a to zákonem č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), v platném 

znění. Odkaz na tento zákon je uveden i v usnese-

ní, kterým Vláda ČR rozhodla o přijetí současných 

krizových opatření. 

Krizový zákon pak také obsahuje ustanovení § 36, 

nadepsané náhrada škody. Odpověd-

nost státu upravuje již odstavec 1. 

Podle toho je stát povinen nahradit 

škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám 

v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními, prová-

děnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se 

může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že 

poškozený si způsobil škodu sám. 

Před případným uplatněním nároku musí proto každý 

učinit vše pro to, aby vzniku eventuální škody zabránil 

nebo ji alespoň minimalizoval. Záleží přitom na množ-

ství okolností, zejména na podmínkách uzavřených 

smluvních vztahů, zda bylo pamatováno na tzv. vyšší 

moc (vis maior), zda bylo pojištěno storno a další. 

Eventuální nároky je potřeba uplatnit u příslušného 

orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy 

se právnická nebo fyzická osoba o škodě dozvěděla, 

nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. 

Pro posouzení situace, existenci podmínek vzniku 

škody a její uplatnění u příslušného orgánu doporu-

čuji využít právní pomoc.

 JUDr. Jiří Vlasák
www.akvlasak.cz

Státní veterinární správa (SVS) 

spustila na svém webu novou apli-

kaci. Jedná se o databázi, která 

umožní chovatelům a naopak 

nálezcům (zejména obcím, 

městům a útulkům) sdílet in-

formace o ztracených a nale-

zených psech a tím usnadnit 

návrat psů k majitelům. Apli-

kace by měla prozatím částečně 

nahradit centrální registr psů, který 

má vzniknout od roku 2022.

Všichni psi v České republice 

musí být na základě novelizo-

vaného veterinárního zákona 

v současné době označeni či-

pem (u starších psů i tetová-

ním) a to nejpozději ve třech 

měsících věku. Schváleno již 

bylo také vytvoření navazující cen-

trální evidence označených psů, 

k němuž má dojít k 1. lednu 2022.

„Rozhodli jsme se zřídit 

na svém webu databázi, do níž 

budou moci chovatelé během 

několika minut jednoduše za-

dat údaje o svých ztracených 

psech a naopak útulky, městští či 

obecní strážníci či jiní nálezci zde 

budou moci sdílet informace o na-

lezených psech. Na rozdíl od ně-

kterých soukromých registrů 

bude aplikace fungovat zcela 

zdarma,“ uvedl ústřední ředitel 

SVS Zbyněk Semerád.

Mezi povinné údaje při vklá-

dání dat do aplikace bude 

patřit specifikace toho, zda 

se jedná o ztrátu či nález 

psa, plemeno psa nebo ales-

poň jeho stručný popis, číslo 

čipu (nebo tetování), místo 

a datum nálezu/ztráty, jmé-

no majitele respektive nález-

ce, kontakt. Dobrovolně bude 

možné připojit také fotogra-

fii psa a případně další infor-

mace formou poznámky.

„Všechny uvedené údaje 

mají za cíl usnadnit kontakt 

chovatele a případného ná-

lezce a tím usnadnit návrat 

psa domů,“ dodal Semerád. 

Údaje o jednotlivých psech 

budou zobrazeny v databázi 

po dobu deseti dnů, pokud je 

osoba, která je tam vložila, 

nesmaže dříve, nebo jejich 

platnost naopak neprodlou-

ží (neobnoví) na dalších 10 

dnů.

Aplikaci najdete na adrese www.

svscr.cz/databaze-ztracenych-

-a-nalezenych-psu (zkrácený 

odkaz: www.jdem.cz/ffwtp9). 
Zdroj + Foto: www.svscr.cz   MC

DATABÁZE PSŮ
Nová aplikace na webu 
SVS usnadní vyhledávání 
ztracených psů

inzerce
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Koupím jakoukoliv 
tahací harmoniku 

– akordeon, 

chromatiku, 

heligonku. 

I v nálezovém stavu. 

Tel.: 728 209 526.

KOUPÍM starý 
nábytek, obrazy, sklo, 
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KINO – FILMOVÉ PREMIÉRY

CORPUS CHRISTI
Drama, Polsko, 2019, 115 min

Režie: Jan Komasa

Hrají: Bartosz Bielenia, 

Aleksandra Konieczna, Eliza 

Rycembel, Tomasz Ziętek, …

Premiéra:  2. 4. 2020*

Daniel je dvacetiletý delikvent, který 

v sobě v nápravném centru objeví du-

chovní poslání. Po propuštění by chtěl 

vstoupit do semináře a stát se knězem. 

I přestože to není kvůli jeho přestupkům 

z minulosti možné, Daniel se nevzdává. 

Odjíždí do malého městečka, kde se 

vlastním přičiněním i shodou okolností 

začne starat o místní farnost. Absurdní 

drama podle skutečné události temati-

zuje otázky víry, lásky, poslání a hledání 

sebe sama. Zdroj: Febiofest, Foto: Kino Świat

NADĚJE
Drama / Romantický, Norsko / Švédsko,  

2019, 126 min

Režie: Maria Sødahl

Hrají: Andrea Bræin Hovig, 

Stellan Skarsgård, Elli Rhiannon 

Müller Osbourne, Johannes 

Joner, Steinar K. Hallert, …

Premiéra: 16. 4. 2020*

Postarší umělecký pár Tomas a Anja 

žije ve zdánlivě spokojeném man-

želství obklopen početnou rodinou, 

kterou tvoří dynamický mix vlastních 

i nevlastních dětí. Když je Anje den 

před Vánocemi diagnostikována ra-

kovina mozku v terminálním stádiu 

a zjistí, že jí nezbývá víc než čtvrt roku 

života, stav věcí se najednou ukáže 

v jiném světle. Je možné za tři měsí-

ce dohnat roky zanedbaných vztahů 

a znovu nalézt ztracenou lásku? Zdroj: 
Febiofest, Foto: Motlys / Manuel Claro

POSLOUCHEJ
Thriller / Psychologický / Drama, ČR, 2019, 85 min

Režie: D. Laňka, M. Müller

Hrají: Kristýna Podzimková, 

Aleš Bílík, Veronika 

Lazorčáková, Petr Batěk, … 

Premiéra: 23. 4. 2020*

Snímek vypráví příběh mladého páru, 

který vyráží na výlet, aby svému vztahu 

dodal novou energii, protože se zdá, že 

už se vyčerpal a spěje k zániku. Dívka 

má navíc silné podezření, že jí je part-

ner nevěrný, ale nemá pro to důkazy. 

Partnerovo koketní chování vůči jiným 

ženám ji v tom však utvrzuje. Během 

cesty, kdy její partner spí, uslyší v autě 

hlas a jak se záhy ukáže, jde o hlas 

mužovy milenky. Ta se dokonce dívce 

začne zjevovat. Je to jen noční můra, 

halucinace, nebo snad její partner 

skrývá daleko hrůznější tajemství, než 

jsou občasné zálety? Jak ubíhají kilo-

metry, atmosféra houstne a ve chvíli, 

kdy dívka záhadu rozluští, jí začne jít 

o život. Zdroj: ČSFD.cz, Foto: Jiří Zídek

Kristýna Podzimková

Bartosz Bielenia

Andrea Bræin Hovig, Stellan Skarsgård

PINOCCHIO
Fantasy / Dobrodružný / Rodinný, Itálie / Velká 

Británie / Francie, 2019, 125 min

Režie: Matteo Garrone

Hrají: Roberto Benigni, 

Marine Vacth, Marcello Fonte, 

Massimiliano Gallo, Rocco 

Papaleo, Paolo Graziosi, …

Premiéra: 23. 4. 2020*

Řezbář Geppetto vychovává oživlou 

loutku Pinocchia jako vlastního syna. 

Pinocchio však není zrovna nejvzor-

nější klučina a nechá se lehce svést 

k rošťárnám, díky nimž prožívá ne-

spočet napínavých dobrodružsví. 

Jednoho dne je podveden, unesen 

a honí ho bandité tajemným světem 

plným neuvěřitelných nestvůr – z bři-

cha obří ryby se přes zemi hraček 

dostane až na pole zázraků. Podaří 

se Pinocchiovi uniknout a splnit si 

svůj sen stát se opravdickým klu-

kem? Zdroj: Bohemia MP, Foto: 01 Distribution

*plánované premiéry před vyhlášením pandemie
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