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Lyžování na horách hodně ovlivnil déšť

Štědrý den bylo ve středisku
okolo 1000 lyžařů, další dny jich
ještě přibylo.
Většina provozovatelů spoléhá
na to, že se hory do Silvestra tradičně zaplní. Nejbližší předpověď počasí ale optimistická není,
v úterý platí téměř na celém území ČR výstraha před silným větrem. Právě ten včera zastavil
horní úsek lanové dráhy na Sněžku. Případní zájemci tak mohli
pro cestu na vrchol nejvyšší české hory využít pouze úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu. Na hřebenech Krkonoš byla
navíc silná mlha a pršelo.

Deštivé počasí ovlivnilo o vánočních svátcích návštěvnost
českých a moravských hor.
Prázdno na svazích ale nebylo.
Spokojeni jsou například vlekaři v jihočeských skiareálech
Lipno a Zadov, na jejichž sjezdovkách leží od 30 do 80 centimetrů technického sněhu a většina vleků a lanovek je v provozu.
V uplynulých dnech toho využily stovky lyžařů. Někteří dorazili i do menších areálů na
Kvildě nebo v Horní Vltavici,

Na první svátek
vánoční byla
návštěvnost menší,
což bývá každý rok

Začaly jezdit skibusy

případně na Hochficht na českorakouské hranici, kde provozovatelé nově upravili 12 kilometrů
běžeckých stop.
Zatím ale poměrně vlažný zájem zaznamenávají lyžařská střediska v moravských a slezských
horách, jako například v Jeseníkách. Naopak v Beskydech už
lyžařská střediska v pondělí praskala ve švech. Na severu Moravy bylo během svátků v provozu
i několik skiareálů v níže položených střediscích, ovšem vzhledem k vysokým teplotám sníh
rychle mizel.
„Návštěvnost lyžařských areálů je poměrně malá, přestože
v provozu jsou podle mých informací všechny. Kromě toho, že
je obleva, jsou nyní hlavní hře-
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Česlav Jadamus,
Horská služba Beskydy

V pondělí byl v provozu také lyžařský areál Hei Park v Oderských vrších. Vzhledem k panující oblevě ale zájem nebyl příliš vysoký.
beny ve výšce nad 800 metrů
v husté mlze a drobně mrholí,“
řekl v pondělí odpoledne dispečer Horské služby pro oblast Jeseníky Davis Spiller.
Naproti tomu v Beskydech
v pondělí panovalo o něco lepší
počasí, což se projevilo na návštěvnosti. „Na první svátek vánoční byla návštěvnost menší,

což bývá každý rok. Dnes už je to
lepší, dá se říct, že v lyžařských
střediscích je plno, přestože taje
a drobně mrholí. Na sjezdovkách
je většinou hlavně umělý sníh,“
řekl dispečer Horské služby pro
Beskydy Česlav Jadamus.
Také lyžařské areály v Krkonoších zasáhla během vánočních
svátků obleva. Ve SkiResortu

Černá hora – Pec byla nejvyšší
návštěvnost 25. prosince, přišlo
kolem tří tisíc lidí. Podle ředitele
Petra Hynka i přes špatné počasí
nejde v meziročním srovnání
o nic neobvyklého, protože dny
kolem Štědrého dne využívají lidé především k rodinným návštěvám a k jiným aktivitám, než
je lyžování. Návštěvnost areálů

podle něj vzroste od 27. prosince. Na sjezdovkách nyní leží až
metr sněhu, další by měl v následujících dnech připadnout.
Lyžaře lákal také největší areál západočeských Krušných hor
Klínovec. Přírodní sníh mimo
sjezdovky tam sice odtává, ale na
svazích se drží okolo 80 centimetrů sněhu technického. Na

I během letošní sezóny mohou
zájemci z velkých severomoravských a slezských měst využít
takzvaných skibusů. První z nich
začaly jezdit právě o vánočních
svátcích a zájemci se mohou jimi svézt až na samotné vrcholky
Jeseníků a Beskyd. Jezdit budou
až do března.
Jesenické skibusy společnosti
Arriva Morava začaly jezdit už
v neděli a nabízejí celkem tři trasy, a to z Krnova, z Ostravy
a z Olomouce. Všechny tyto linky lyžaře svezou do lyžařských
středisek Malá Morávka, Karlov
a Ovčárna.
Beskydské skibusy začaly jezdit v pondělí a nabízejí dvě linky. První jezdí mezi Ostravou,
Frýdlantem nad Ostravicí, Bílou
a Velkými Karlovicemi.
Druhá vyráží z Nového Jičína
přes Kopřivnici, Frenštát pod
Radhoštěm, Čeladnou a končí na
Bílé.
(hon, ČTK)

Chytrá krabička umí proměnit starou televizi v počítač
zdůvodnil, proč se rozhodli
„chytrou krabičku“ vyvinout.
Set-top-box si firma nechává
vyrábět v Číně, jeho prostřednictvím pak nabízí za necelé dvě
stovky měsíčně nejen příjem několika desítek televizních programů, ale také sledování všeho, co
člověku v televizi uniklo sedm až
30 dnů zpětně, nahrávání i několika programů najednou, kalendář
a předpověď počasí pro desítky
měst v ČR. „Není to jednoúčelové zařízení určené jen ke sledování televize, ale rozšiřuje televizi o spoustu možností,“ vysvětlil
Górecki s tím, že pomocí ovlada-

če lze také přeskakovat reklamy
nebo film vracet a přerušovat.
Set-top box umožňuje sledovat
TV stanice také na počítači, notebooku, tabletu i telefonu.
Pro využití „chytré krabičky“
od bratrů Góreckých je potřeba
jen internetové připojení a jakákoliv televize, která má scart nebo alespoň AV výstup. „Kódování obrazu máme jako jediní
v H.265, což znamená, že jsme
schopni mít vysokou kvalitu obFoto goNET

Speciální set-top-box, který
umí proměnit běžnou televizi
v moderní zařízení s větším využitím, vyvinula ostravská společnost goNET. Set-top-box pracuje na systému Android, televize
se tak po připojení klávesnice
a myši přes USB promění v počítač.
„Je to jediné zařízení pro příjem televizního signálu postavené na androidu v ČR,“ potvrdil
ředitel společnosti Pavel Górecki, který vlastní firmu spolu s bratrem Petrem. „Říkali jsme si, že
rádi posuneme uživatelský komfort ze sledování televize dál,“

Set-top-box umí proměnit televizi v multimediální zařízení.

razu při datovém toku, který je
kolem dvou megabytů za sekundu. Takže i když má někdo o trošku pomalejší připojení, ale má ty
dva megabyty, tak má i čistý
obraz,“ poukázal ředitel rodinné
firmy, která je dodavatelem webových stránek a e-mailové komunikace.
Provozuje také internetové
stránky, ze kterých lze bezplatně
zasílat sms zprávy, a v Česku
zřejmě největší internetové stránky s televizním programem od
673 stanic. Firma má 15 zaměstnanců a loni dosáhl její roční
obrat 20 miliónů korun. (plk)

Na mincích se objeví hrdinové:
Propuštěný vrah vymlátil bar
filozof Patočka i Gabčík s Kubišem v Sušici, soud ho poslal do vazby
Novou sérii pamětních medailí se chystá od začátku roku zahájit výrobce a vydavatel českých pamětních a oběžných
mincí, společnost Česká mincovna z Jablonce nad Nisou. Ústředním motivem nové série mají být
hrdinové ve společnosti.
„Série ponese název Národní
hrdinové a jejími tvůrci budou
jablonecký medailér Jiří Dostál
a respektovaný odborník na moderní dějiny Petr Koura,“ popsal
manažer mincovny Lukáš Jokl.

Na medailích se objeví například filozof Jan Patočka, parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš
nebo prvorepublikový politik
Alois Rašín.
Zařazení filozofa Patočky, rodáka z Turnova, je logické.
V lednu uplyne čtyřicet let od
zveřejnění Charty 77, přičemž
Patočka byl jedním ze spoluautorů prohlášení, duchovním otcem celého projektu a také
prvním mluvčím Charty.
Patřil k nejvíce pronásledova-

ným signatářům. Po několikahodinovém výslechu na StB v březnu 1977 zemřel.
Kromě čtyřicátého výročí si
tak Česko letos připomene čtyřicet let od Patočkova úmrtí a na
začátku června také 110. výročí
od jeho narození.
Od atentátu na protektora
Heydricha uplyne pětasedmdesát let a od narození prvního československého ministra financí
Aloise Rašína stopadesát let.
(mip)

V policejních poutech skončil
v neděli nad ránem David Esperanza, který v opilosti řádil v jednom z barů v Sušici na Klatovsku.
Jednačtyřicetiletého recidivistu, který strávil ve vězení celkem
20 let za různé násilnosti včetně
vraždy, soudce poslal do vazby.
„Napadal hosty, obsluhu a demoloval zařízení podniku,“
uvedla policejní mluvčí Dagmar
Jiroušková s tím, že po zadržení
jej vyšetřovatel obvinil z vý-

tržnictví. „S ohledem na riziko,
že by agresivní muž mohl v trestné činnosti pokračovat, byl podán návrh na uvalení vazby, který soudce akceptoval,“ doplnila
Jiroušková.

Šikanoval
i spoluvězně
Esperanza, původním jménem
Janeček, byl z výkonu trestu propuštěn letos na podzim po odpykání 32 měsíců, které dostal za
napadení pěti lidí. Ti jeho útok

odnesli modřinami, tržnými ranami, vyraženými zuby a zlomenými nosy.
Nejdelší trest dostal Esperanza
na 11,5 roku, když v roce 1998
nožem zavraždil v Sušici o dva
roky staršího muže.
Pobyt ve vězení si prodloužil
ještě o trest za šikanu spoluvězňů.
Své agresivní chování u soudu
ospravedlňuje tím, že užívá prášky na uklidnění, a když je zapije
alkoholem, neví, co dělá. (pab)

(Pokračování ze str. 1)
Paní Krejčíková po příchodu
postižené holčičky neplánovaně
otěhotněla, a domů tak přibyl
další kluk.
„Když mu byl rok, ozvali se
z úřadu, že mají pro nás tu vysněnou holčičku. V té době jsme
bohužel museli vzdát péči o jednoho z bratrů, objevily se u něj
těžké psychické problémy, napadal ostatní děti. Teď je na psychiatrii v jednom ústavu. Když
se tedy objevila sedmiletá romská holčička, rozhodli jsme se jí
pomoci. A aby se u nás necítila
sama, vzali jsme si ještě postiženého romského chlapečka,“ popsala.
Vánoce s tak početnou a růz-

norodou rodinou by mohly
v mnohých vyvolat představu
chaosu a stresu. Nikoli ale
u Krejčíků.
„U nás žádný stres nehrozil.
Dětem jsme nachystali obálky
s úkoly, které od prvního prosince plnily. Vyráběli se andílci, dělal řetěz, peklo se cukroví, nosily se pamlsky zvířátkům do lesa.
Děti to dělají strašně rády. Dárky
objednávám přes internet už od
července, žádné běhání po obchodech u nás nehrozí,“ řekla
Bohumila.
Na Vánoce našly děti u Krejčíků pod stromečkem například
kola, oblečení, kinetický písek
nebo elektronickou stavebnici.
Na otázku, proč se manželé

Foto archiv rodiny Krejčíkových

Vánoce s osmi dětmi. Vlastními i těmi v pěstounské péči

Všechny děti pohromadě obsadí velký stůl.

rozhodli pomoci i dětem, o které
nikdo moc nestojí, mají Krejčíkovi jasnou odpověď.
„Pěstounská péče je o pomoci
dětem, ne o tom, aby si člověk
plnil svoje představy. Je jedno,
jestli jsou světlé, tmavé, puntíkaté, všechno jsou to děti. Ty s nějakým handicapem navíc potřebují rodinu daleko víc, nemají,
kdo by je chránil. Všechny naše
děti jsou navíc vychované k tomu, aby se k postiženým dětem
uměly chovat,“ řekli s pýchou
v hlase manželé.
Péče o tak velkou rodinu dává
pořádně zabrat. S dětmi je doma
Bohumila, Jaroslav musí vydělávat, protože plat pěstouna osm tisíc hrubého na dítě by rodině ur-

čitě nestačil. „Rána jsou u nás
hektická, vstávám o půl šesté,
chystám svačiny, vypravuji děti,
rozvážím je do škol. Doma poklidím, navařím, postarám se
o děti, které ještě do školy nechodí, a pak zas musím vyzvednout ty starší ze školy. Poté jsou
na řadě úkoly a vezou se děti do
kroužků. Kromě toho musíme
zvládnout i rehabilitace,“ vypočítává Bohumila.
Bydlení na malé vsi s sebou sice nese problém s dojížděním,
děti ale zase mohou hodně času
trávit venku.
„Nejsou to počítačové děti. Lezou po stromech, trhají kalhoty,
padají do potoka,“ rozesmála se
paní Krejčíková.

