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Libor Budina

Dobré ráno, jak se vám podařilo, že se zdvojnásobí počet těchto kurzů?

My si myslíme, že loňský ročník byl velice úspěšný, my jsme to ani nečekali.

Ta zpětná vazba byla velice pozitivní a byli jsme překvapeni, jak senioři chtějí přijímat nejnovější opatření a chtějí to aplikovat v tom
provozu.

Podařilo se nám sblížit ty věkové skupiny, protože vůbec to téma seniora za volantem, to rozděluje společnost.

To zásadní, že počet seniorů nám populaci roste, současné chvíli jich je okolo 20 %, v roce 2030 jich bude o 10 % více, tak to bude
výrazná skupina, která bude mít vliv na nehodovost.

Podařilo se vám získat více peněz na 128 kurzů, tyto kurzy probíhají pro ČR?

Ano i ne.

Centra bezpečnosti jsou akreditovaná, takže ne každé centrum má akreditované centrum bezpečné jízdy.

Je to v sedmi krajích ČR.

Co dalšího jste si vzali z toho prvního ročníku, co jste změnili, nebo co jste přidali do těch kurzů?

Zásadní novinkou je že budeme pořádat besedy, kterých bude minimálně 80. A to tak, abychom řekli, jak ten projekt probíhá, a vy se
toho lidé nebáli, že si tam třeba nesjedou pneumatiky atd.

Když už tam ty seniory budeme mít, tak s nimi budeme diskutovat o nejrůznějších tématech, které je trápí z pohledu řidiče.

V současné chvíli finalizujeme edukativní videa, která budou k dispozici jak pro ně samotné, tak pro veřejnost.

Ty kurzy mají dvě části a to teoretickou a praktickou.

Předpokládám, že větší zájem je o tu praktickou část.

Je to tak.

My jsme jim dávali dotazníky s čím byly v kurzu nejvíce spokojeni a ze 75 % nám ti lidé uváděli, že nejvíce je baví ta praktická část, tak
zatím je ta legislativa.

Dále je tam v rámci kurzu také zdravověda, a protože ta také prochází nějakým vývojem a to také mělo kladný ohlas.

V čem se liší kurz bezpečné jízdy pro seniory a pro řidiče v tom aktivním věku?

Na co se více soustředíte u seniorů?

My se více soustředíme u seniorů na ovládání toho vozidla, protože je tam skupina těch lidí nad 65 let, tak to tempo je přizpůsobeno jim.

Jinak ty kurzy jsou velice podobné, spíše ale o to, že seniorů je najednou více a to tempo je tedy přizpůsobeno seniorům.

Je také zájem o poznávání nových technologií v automobilech?

V dnešní době je asistenčních systémů v automobilu poměrně hodně, ale byli jsme překvapeni, jak senioři jsou zvídaví a jak se o to
zajímají.

Nelze říci, že starý člověk se o to nezajímá, nebo že neví jak ty technologie fungují, ono je spíše třeba to tomu člověku dovysvětlit.

Pojďme však praktickou informaci.

Má se ještě někdo šanci přihlásit?

Určitě.
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V každém centru bezpečné jízdy je osm termínu, nejčastěji jsou dva kurzy v jeden den.

Kurzy mají vždy kapacitu 60 lidí, čili 120 lidí za den.

Máme také zařízeny webové stránky.

Tam se dá vyplnit formulář a přijdou tomu člověku informace pak e-mailem.

Vy jste na úvod mluvil o tom, že téma seniorů za volantem rozděluje společnost, takže každý na to má trochu jiný názor.

V čem je ten hlavní problém?

Je to tak, že senioři se snaží být extrémně zodpovědní, poctivý a potřebují trochu více času na rozhodování v komplikovaných
dopravních situacích, takže pak na ně někdo zatroubí a oni potom vyjedou v tu nejméně vhodnou chvíli.

Pak mohou způsobit nehodu.

Dále nám také vyšlo z dotazníků, že seniorům nejvíce vadí agresivita a bezohlednost.

Ono když se potom něco stane, tak mladý člověk to přejde s odřeninou nebo zlomeninou, ale u toho staršího člověka to může mít
smrtelné následky.

Snažíte se je připravit i na stresové situace, kde je troubení, složitá křižovatka atd.?

Je to v bezpečných podmínkách, takže je tam nějaké ovládání vozidla, senioři mají často nové vozidlo, které za 20 let funguje jinak, takže
když se zlepší ta motorika, tak by se měl zlepšit i to rozhodování a taková ta jistota v tom provozu.

Což nám také senioři sdělují, že třeba delší dobu nejezdily, pak šli na kurz a opět získali tu sebedůvěru, aby byly rozhodnější.

Děkujeme za informace, na shledanou.

Blíží se sedmá hodina a s ní nabídneme další zprávy a hned po nich budeme mluvit o tom, že vojenské lesy teď nově nabízí dřevo z
kalamit a to na topení.

Několik aut havarovalo na dálnici D1 na to 184. km.

Další nehoda je na km 207. km ve směru do Prahy.

Na silnici 55 v Kunovicích na Uherskohradišťsku očekávejte kolony u křižovatky se silnicí 50, nefungují tam semafory.

Pěkné ráno také u předpovědi počasí.

Většinou je jasno nebo skoro, no ale výjimkou je třeba Liberec.

Všude tam kde vidíte žlutou barvu na závěr z družice, tam panuje oblačno nebo zataženo.

Podobně to tak zůstane i přes den.

Mraky se přesunou na severovýchod, zatímco v Liberci se budou protrhávat mraky, v Ostravě jich bude přibývat.

Teplota vystoupá na 11 až 15 °C.

Na horách v 1000 metrech čekejte teploty nejčastěji kolem osmi stupňů.

Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, postupně během dne se zlepší.

Slunce zapadne v 18 hodin a 14 minut na 50. rovnoběžce a 50. poledníku.

Další dny přinesou také jasno a polojasno, na severu a severovýchodě může být také mraků více.

V sobotu večer začne mraků přibývat, v neděli vystoupá teplota jen na devět až 13 °C, na východě očekáváme teploty do 15 stupňů.

Pěkný den.

A přesně v sedm hodin přidám další zprávy.
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V Bruselu začne summit lídrů sedmadvacítky.

Jedním z témat setkání je i diskuze o možném odložení odchodu Velké Británie z EU.

Na dopoledne se čeká také schůzka hlavního brexitového vyjednavače s lídrem britských labouristů.

Mezi další témata summitu budou patřit témata hospodářské otázky, boj s klimatickými změnami, nebo podoba vztahů s Čínou.

Britská premiérka Mayová si i nadále přeje Brexit s dohodou, kterou dojednala s EU.

Doufá proto, že poslanci najdou způsob, jak dohodu podpořit.

Odklad delší než tři měsíce ani další referendum podle ní, ale nepřipadají v úvahu.

Nový Zéland zakázal útočné a poloautomatické pušky.

Zakázané budou také součástky umožňující přestavbu zbraně na samopal.

Novozélandské úřady tak reagují na střelbu ve dvou mešitách ve městě Christchurch z minulého týdne, kde zemřelo 50 lidí.

Zákaz začne platit nejpozději od 11. dubna.

Energetická společnost ČEZ koupila stoprocentní podíl v německé strojírenské firmě En.plus.

Nákup vyšel na 357 milionů korun a s touto informací přišel deník E15. Britská premiérka Mayová požádala o odklad Brexitu na 30.
června.

Tříměsíčním odkladem souhlasí šéf Evropské rady Donald Tusk.

Podle něj ale Londýn musí přijmout dohodu už v příštím týdnů.

Odložení musí schválit všechny členské státy.

Pokud by verdikt příští týden v Británii nepadl, je Tusk ochoten svolat další summit.

Brexit do konce června, to je hlavní téma summitu v Bruselu.

Odklad je možný za podmínky že britský parlament přijme rozvodovou dohodu.

Domnívám se, že krátký odklad bude možný, ale bude podmíněn.

S odkladem musí souhlasit všech 27 zbývajících členů EU.

Francie pohrozila vetem, pokud Mayová neposkytne záruky věrohodnosti pro svůj plán.

Situace, ve které by nebyla paní Mayová schopna předložit věrohodnost své strategie to by vedlo k odmítnutí, a dali bychom přednost
odchodu bez dohody.

Německý ministr zahraničí také bude chtít vědět, kam by mělo odložení lhůty vést.

Španělsko je připraveno souhlasit s odkladem Brexitu.

Odklad Brexitu nepředstavuje žádné institucionální problémy podle něj.

Odklad je připraveno podpořit i Česko.

My také zároveň rozumím argumentu, že evropské volby budou koncem května a Velká Británie se na evropské volby nepřipravuje.

Jean-Claude Juncker proto požádal britskou premiérku, aby nežádala o odklad za termín voleb do evropského parlamentu.

Britská premiérka Mayová stále doufá, že dohoda bude podpořena.

V pořadí třetí hlasování by se mohlo uskutečnit britském parlamentu v pondělí.

Premiérka Mayová označila fakt, že Británie neopustí unii v termínu, označila za velkou lítost.
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Já pevně věřím, že tato dohoda bude odsouhlasena.

Je to nejlepší dohoda, kterou jsme mohli vyjednat.

Budu dnem i nocí pracovat na zajištění podpory u mých kolegů, severoirských unionistů i dalších.

Nepočítám s odložením Brexitu déle než do 30. června.

Na její slova reagovala skotská první ministryně, která říká, že odpovědnost nese sama prezidentka.

Premiérka nese odpovědnost.

Do řešení patové situace se vložil předseda dolní sněmovny, který vyloučil, že by poslanci o rozvodové dohodě mohli hlasovat znovu bez
toho, aby se zásadně změnil její text.

Jeho rozhodnutí uvítali opoziční labouristé.

Premiérka Mayová se nemůže stále vracet se stejnou možností.

Já se teď snažím najít alternativní řešení na příčce sněmovnou, dohoda o celní unii a vytvoření blízké hospodářského vztahu by mohla
být základem.

Britská premiérka musí přesvědčit alespoň 75 poslanců a to hlavně z řad konzervativců a z řad severoirských unionistů.

Úpravy smlouvy ale pro změnu vylučuje EU.

Po řadě třetí hlasování by se mohlo uskutečnit již v pondělí.

Velkou otázkou je, zda se můžeme dočkat vůbec nějakého nového výsledku.

Mohou to výrazně ovlivnit severoirští unionisté, bez nich britská vláda nemůže tu rozvodovou smlouvu v parlamentu prosadit.

Britové rozhodli o odchodu z EU před třemi lety, podle průzkumu televizní stanice to za národní ponížení považuje 90 % lidí.

Vinu nese podle třetiny dotázaných britská vláda.

Zprávy pokračují sportem, dobré ráno.

Čeští krasobruslaři si na světovém šampionátu v Japonsku ve volné jízdě oproti krátkému programu polepšili.

Při společném debutu na velké akci obsadili 18. místo.

Nejmladší z devatenáctky dvojici byla po krátkém programu poslední, český pár ale zajel solidní volnou jízdu.

Reprezentanti si tak o jednu příčku polepšili.

Společný závod tak zakončili na 18. místě.

Čínská dvojice opět zvítězila dokázala porazit favorizovaný ruský pár.

Bílí Tygři ovládli první čtvrtfinále Generali playoff extraligy 5:1. Vítěz Prezidentského poháru vstoupil šťastnou první třetinou.

Vedení zařídil Bílým Tygrům Jaroslav Vlach který tečoval střelu Šmída.

Pak si hosté dali dva vlastní góly.

A to nejdříve Jiří Kůrka a pak chvíli po něm Ondřej Najman.

Náhradníka brankáře překvapil ještě Tomáš Filippi.

Liberec vyhrál po jednoznačném průběhu 5:1. Uspěl také druhý tým po základní části a tím byl Třinec.

Zdolal Vítkovice 3:2. Strůjcem třineckého vítězství byl Martin Růžička.

V polovině zápasu využil přesilovou hru a Oceláři vedli 2:0. Soupeři pomohlo také ke snížení štěstí.

https://monitora.cz/


Monitora Media, s.r.o. | monitora.cz 28

V osmačtyřicáté minutě rozhodčí viděl faul a nesprávně vykázal na trestnou lavici vítkovického Poletína.

Početní výhodu využil Růžička a vstřelil vítězný gól.

Třinec vyhrál 3:2 a ujal se vedení v sérii.

Tenisový turnaj v Miami vyhrála Markéta Vondroušová, která porazila Barboru Strýcovou.

Vítězně vstoupila také Kateřina Siniaková.

Čínskou spoluhráčku zdolala přesvědčivě.

Fotbalistky Slavie překvapivě remizovali v úvodním čtvrtfinále Ligy mistryň s Bayernem Mnichov 1:1. Favorit šel v Edenu o dvaašedesáté
minutě do vedení, ale o 10 minut později srovnala dalekonosnou ranou Kateřina Svitková.

Odveta se hraje v Německu za týden.

Na co se ve studiu šest můžete těšit do osmé hodiny?

Za malou chvíli se vypravíme do Německa, kde startuje knižní veletrh.

České barvy budou dominovat i v centru Lipska.

Dále se vydáme také do Bruselu, tam začíná dvoudenní summit EU.

Hlavním tématem bude nejspíše situace kolem Brexitu.
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