
Folklor z různých koutů světa roztančí ostravské ulice
Barevné kroje ovládnou Ostravu. Festival
městských folklorních souborů s
mezinárodní účastí začíná.

MARKÉTA JARMAROVÁ

Ostrava – Folklorní soubory
od nás i ze zahraničí od dneš-
ního odpoledne rozproudí os-
travské ulice a zahájí tak již
sedmnáctý ročník pětidenní-
ho festivalu Folklor bez hra-
nic.

„Je to ohromná událost,
která pomocí tance a spousty
barevných krojů oživí ospa-
lou Ostravu. Navíc lidem dá-
vá příležitost vidět zajímavé
soubory z cizích krajů,“ uved-
la ředitelka festivalu Kateřina
Macečková s tím, že například
indický soubor u nás ještě ni-
kdy nevystupoval.

Další tanečníci dorazí z Pol-

ska, Běloruska, Francie a
Gruzie. V poslední řadě sa-
mozřejmě nebudou chybět ani
tuzemské soubory. „Představí
se například muzika z Plzně,
ostravský Holúbek a v závěru
týdne pak brněnští Gajdoši,“
přiblížila program Macečko-
vá.

Letošní ročník připomíná
také 160. výročí narození Leo-
še Janáčka. To připomenou
Lašské tance v podání Soubo-
ru lidových písní a tanců Hlu-
bina, který společně s Občan-
ským sdružením Folklor bez
hranic Ostrava akci pořádá.

Festival, který bude puto-
vat čtyřmi městskými obvo-
dy, zahájí dnes na Jiráskově

náměstí vystoupení s názvem
Ať žije Ostrava! Program bude
pokračovat o půl osmé večer v
sále Janáčkovy konzervatoře
a Gymnázia v Ostravě, kde
proběhne zahajovací koncert.

V následujících dnech se
akce přesune do dalších ost-
ravských částí – Jih, Marián-
ské Hory a Hulváky, Vítko-
vice, Slezská Ostrava a Poru-
ba. Folklorní svátek pak v pá-
tek večer ukončí závěrečný
koncert na Slezskoostrav-
ském hradě.

Více informací o programu
v jednotlivých dnech se zá-
jemci dozví na internetových
stránkách www.folklorbez-
hranic.cz.

FOLKLOR BEZ HRANIC láká na
soubory z Česka, Polska, Bělo-
ruska, Francie, Gruzie a Indie.
Ilustrační foto: Deník/Lukáš Kaboň

PĚT RAD aneb Provozovatel vozidla má zákonnou
odpovědnost za dodržování povinností řidiče

P ravděpodobně již kaž-
dý zaznamenal, že zá-
kon o silničním provo-

zu prošel poměrně rozsáhlou
novelou, která nabyla účin-
nosti dne 19. ledna 2013.

Novela měla za úkol zejmé-
na eliminovat výmluvy řidičů
na to, že dopravní přestupek
spáchala jim osoba blízká. V
čem přesněji tyto změny spo-
čívají, si uvedeme v tomto
článku.

Rada první
Provozovatel vozidla nově
nesmí přikázat nebo svěřit
samostatné řízení vozidla
osobě, o které nezná údaje

potřebné k určení její to-
tožnosti.

Do přijetí novely zákona o
silničním provozu nesměl
provozovatel vozidla zejména:
• přikázat ani dovolit, aby bylo
v provozu na pozemních ko-
munikacích užito vozidlo,
které nesplňuje podmínky
stanovené zvláštním právním
předpisem, pokud nejde o pří-
pojný podvozek (vozidlo) k
záchrannému vozidlu Horské
služby,
• svěřit řízení vozidla osobě,
která není dostatečně tělesně
a duševně způsobilá k řízení
vozidla nebo jízdě na zvířeti a
v potřebném rozsahu neovlá-
dá řízení vozidla nebo jízdu na
zvířeti a předpisy o provozu
na pozemních komunikacích,
• svěřit řízení motorového vo-
zidla osobě, která není držite-
lem řidičského oprávnění pro
příslušnou skupinu motoro-
vých vozidel.
Od 19. ledna 2013 však přibylo
provozovateli vozidla nové
omezení, a to takové, že nesmí
přikázat nebo svěřit samo-
statné řízení vozidla osobě, o
které nezná údaje potřebné k
určení její totožnosti. Řidiči
již tak nemohou tvrdit, že ne-
ví, kdo řídil jejich vozidla, ji-
nak se dopouštějí přestupku.

Rada druhá
Provozovatel vozidla je po-
vinen sdělit správnímu or-
gánu skutečnosti potřebné
k určení totožnosti řidiče
vozidla podezřeléhoz po-
rušení dopravních předpi-
sů.

Provozovatel vozidla a oso-
ba, které provozovatel svěřil
vozidlo, s výjimkou, kdy pro-
vozovatelem vozidla je zpra-
vodajská služba, jsou povinni
na výzvu policie, krajského
úřadu nebo obecního úřadu
obce s rozšířenou působností
sdělit skutečnosti potřebné k
určení totožnosti řidiče vozi-
dla podezřelého z porušení
ustanovení tohoto zákona;
tímto ustanovením není do-
tčeno ustanovení zvláštního
právního předpisu. Fyzická
osoba se dopustí jako provo-
zovatel vozidla přestupku
tím, že přikáže nebo svěří sa-
mostatné řízení vozidla osobě,
o níž nezná údaje potřebné k
určení její totožnosti. Za pře-
stupek se uloží pokuta od pěti
tisíc do deseti tisíc korun.

Rada třetí
Novelizovanýzákon o sil-
ničním provozu zavedl nový

správní delikt spočívající v
odpovědnosti provozova-
tele vozidla za dodržování
povinností řidiče a pravidel
provozu na pozemních ko-
munikacích.

Podle zákona o silničním
provozu se právnická nebo
fyzická osoba dopustí správ-
ního deliktu tím, že jako pro-
vozovatel vozidla v rozporu
nezajistí, aby při užití vozidla
na pozemní komunikaci byly
dodržovány povinnosti řidiče
a pravidla provozu na pozem-
ních komunikacích stanove-
ná tímto zákonem.

Právnická nebo fyzická
osoba za správní delikt odpo-
vídá, pokud:
• porušení pravidel bylo zjiš-
těno prostřednictvím auto-
matizovaného technického
prostředku používaného bez
obsluhy při dohledu na bez-
pečnost provozu na pozem-
ních komunikacích nebo se
jedná o neoprávněné zastave-
ní nebo stání,
• porušení povinností řidiče
nebo pravidel provozu na po-
zemních komunikacích vy-
kazuje znaky přestupku podle
tohoto zákona a
• porušení pravidel nemá za
následek dopravní nehodu.

Rada čtvrtá
Maximální pokuta, kterou
lze provozovateli vozidla
uložit za nedodržení povin-
ností řidiče a pravidel pro-
vozu na pozemních komu-
nikacích činí 10 tisíc korun.

Pokud provozovatel vozidla
nezajistí dodržování povin-
ností řidiče a pravidel provo-
zu na pozemních komunika-
cích, uloží se mu pokuta. Pro
určení výše pokuty se použije
rozmezí pokuty pro přestu-
pek, jehož znaky porušení
pravidel provozu na pozem-
ních komunikacích vykazuje,
maximální limit pokuty je
však stanoven na deset tisíc
Kč. Obecní úřad obce s rozší-
řenou působností správní de-
likt projedná, pouze pokud
učinil nezbytné kroky ke zjiš-
tění pachatele přestupku a
nezahájil řízení o přestupku a
věc odložil, protože nezjistil
skutečnosti odůvodňující za-
hájení řízení proti určité oso-
bě, nebo řízení o přestupku
zastavil, protože obviněnému
z přestupku nebylo spáchání
skutku prokázáno.

Rada pátá
Pokud provozovatel vozi-

dla prokáže, že předmětné
vozidlo nemohl užívat, za
správní delikt neodpovídá.

Provozovatel vozidla za
správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že v době
před porušením povinnosti
řidiče nebo pravidel provozu
na pozemních komunikacích
bylo vozidlo, jehož je provozo-
vatelem, odcizeno nebo byla
odcizena jeho tabulka s přidě-
lenou státní poznávací znač-
kou, nebo podal žádost o zápis
změny provozovatele vozidla
v registru silničních vozidel.

V tomto článku jsme čerpali z níže
uvedených právních předpisů:

Zákon č. 361/2000Sb., o silničním pro-
vozu

Rubrika 5 rad zdarma je společným
projektemDeníku a internetové

právní poradnyPrávní linka –
www.pravnilinka.cz.

Nepřehlédněte
Deník se po krátké pauze vrací

k oblíbené rubrice Pět rad.

V pondělí se v právní poradně

dozvíte, jak postupovat

v konkrétních situacích a čeho

se naopak vyvarovat.

NEPŘEHLÉDNĚTE:
Příští téma: Energetické štítky

NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA

Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani
neuvědomujeme, že
konkrétní záležitost v sobě
skrývá mnohem více
právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

Relax? Co třeba švestkový závoj
Ostrava – Teplé letní dny a ve-
čery jsou pomalu za námi. Blí-
ží se podzim, který v přírodě
ztělesňuje přechodové období.
Po horkých letních měsících
přináší první chladné dny. V
souvislosti s tím se také mění
potřebynašehotěla.Naladitse
na podzimní atmosféru a do-
přát si wellness zážitek mo-
hou všichni zájemci napří-
klad díky připravenému Pod-
zimnímu wellness a spa v Au-
gustiniánském domě v Luha-
čovicích (na snímku). Pro ná-
vštěvníky tam připravili pro-
cedury zaměřené na posilo-
vání imunity a nabírání sil na
nadcházející zimní období.

„Při procedurách používá-
me čistě přírodní produkty a
inspirujeme se místními su-
rovinami. Velmi oblíbenou je
relaxační masáž Podzimní na-
ladění, která v sobě kombinu-
je revitalizující ošetření celé-
ho těla, podzimní aromatera-
pii a harmonizační účinky
drahých kamenů,“ říká wel-
ness manažer hotelu Rosti-
slav Nyč s tím, že na výběr je
také podzimní rituál bylinný-
mi pečetěmi. „Domácí ručně
vyráběné bylinné měšce se pl-
ní speciálně namíchanou
směsí bylin, nahřívají se v pá-
ře a v kombinaci s rostlinným
olejem a zásadito-minerální

solí způsobují hluboké odky-
selení a celkové povzbuzení
imunitního systému,“ vy-
světluje.

PodleRostislavaNyčejsouv
podzimních měsících nejvíce
ohroženy orgány žaludek a
plíce. „Zvyšuje se riziko na-
padení vnějšími patogenními
faktory a onemocnění dýcha-
cích cest, nachlazení, rýma a
chřipka. „V rámci podzimní
tělové péče proto doporučuje-
me všem dámám nechat se za-
halit do Švestkového závoje a
panům na vlastní kůži vy-
zkoušet rituál Léčivá síla ko-
nopí,“ doplňuje dále wellness
manažer Nyč. Zdarma jsou
klientům ve wellness a spa v
Augustiniánském domě v Lu-
hačovicích nabízeny třeba
saunové rituály. „V solné ne-
bo mentolové parní lázni zá-
jemci vyzkouší různé druhy
peelingů na podporu detoxi-
kačníhoúčinkusaunování.Ve
finské sauně pak poléváme
žhavé kameny aromatickou
esencí a následně víříme hor-
ký vzduch ručníkem. Díky to-
mu vzrůstá v sauně vlhkost,
jež způsobuje intenzivnější
účinek přenosu tepla na tělo,“
dodává Rostislav Nyč. (kom)

Co bude Vaší pracovní náplní?
• Péče o stávající klienty

•  Nabídka a prodej produktů vydavatelství

• Akvizice nových klientů

•  Denní kontakt a komunikace s klienty

•  Zodpovědnost za dosahování obchodních 

výsledků a kvalitu poskytovaných služeb

obchodního poradce/kyni

Chcete pracovat v novinách?
Jsme největší vydavatelský dům v České republice.
Naše noviny a časopisy čtou více než 3 milióny lidí.

Pokud vás naše nabídka zaujala, pošlete svůj životopis 

do 31. srpna 2014 na adresu VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.,
Mlýnská 10, 702 00 Ostrava nebo e-mail: 

martina.vavrikova@denik.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení 

nebo příjem pracovních nabídek, kdykoliv v jejich průběhu.

Rozšiřujeme obchodní tým a hledáme

Jaké máme 
požadavky na 
vhodné kandidáty?
• SŠ vzdělání

•  Schopnost získávat 

nové klienty

•  Výrazná orientace na 
výsledek a zákazníka

•  Velmi dobré komuni-
kační a organizační 

schopnosti

•  Profesionální vystupo-
vání a jednání

•  Znalost práce na PC 
(MS Offi ce)

• ŘP skupiny B

• Vlastní automobil

• Trestní bezúhonnost

Co nabízíme?
• Zázemí silného vydavatelství

• Práce na HPP

•  Profesní perspektivu a možnost kariérního 
růstu

• Samostatnou a zodpovědnou práci

• Motivující fi nanční ohodnocení

• 5 týdnů dovolené

• Služební telefon a notebook
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