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Sny si můžeme plnit nejen o Vánocích

Konec klasických dálničních známek, 
od roku 2021 je nahradí elektronické 

8. listopad 2020 – „Žlutý lev“ na naší 
zahradě

	 Po	25	letech	končí	v	České	republi-
ce	 éra	 klasických	 dálničních	 známek	
umisovaných	 v	 podobě	 nálepky	 na	
čelní	sklo	vozidla.	Platnost	těchto	zná-
mek	 na	 rok	 2020	 skončí	 nejpozději		
k	31.	1.	2021.	Klasické	dálniční	znám-
ky	 budou	 po	 několika	 letech	 příprav	
od	roku	2021	plně	nahrazeny	elektro-
nickými	dálničními	známkami.	

	 Novinkou	bude,	že	roční	dálniční	
známka	 bude	 mít	 platnost	 celých		
365	 dní	 a	 bude	 možné	 ji	 zakoupit		
po	 celý	 rok,	 zatímco	 platnost	 dosa-
vadních	 známek	 skončila	 vždy	 nej-
později	 k	 31.	 lednu	 následujícího	
roku.	 Systém	 také	 umožní	 zakoupit	
elektronickou	dálniční	známku	a	za-
čátek	její	platnosti	odložit	až	o	90	dní	

	 Nově	 se	 nebude	 nic	 vylepovat,	 ale	
vše	 bude	 fungovat	 na	 zadání	 přísluš-	
né	SPZ	do	elektronického	systému	a	na	
následném	principu	video	kontroly.	Po-
licie	ČR	a	Celní	správa	ČR	budou	mít		
k	 dispozici	 technologii,	 jejíž	 pomocí	
ihned	získají	informaci	o	tom,	zda	kon-
krétní	 vozidlo	 má	 nebo	 nemá	 platnou	
elektronickou	dálniční	známku.	

podle	 toho,	 kdy	 řidič	 skutečně	 zač-	
ne	s	vozidlem	využívat	zpoplatněné	
úseky	dálnic.	
	 Nejsnadněji	 bude	 možné	 elektro-
nické	dálniční	známky	zakoupit	pro-
střednictvím	 internetového	 obcho-	
du	 na	 webových	 stránkách	 www.
edalnice.cz,	kde	jejich	online	prodej	
začal	1.	12.	2020.					Pokračování na str. 4

Den boje za svobodu a demokracii
	 Letos	se	tradiční	akce	„Připomínka	17.	lis-
topadu“	u	Památníku	obětem	totalitních	reži-
mů	 konala	 individuálně	 kvůli	 aktuálním		
protiepidemiologickým	 opatřením.	 Ovšem	
ani	to	neodradilo	spolky	Orel	jednota	Bosko-
vice,	Junák	–	český	skaut	středisko	Boskovi-
ce	a	senátorku	Jaromíru	Vítkovou	 tento	vý-
znamný	den	patřičně	uctít.	
	 „Loni	jsme	si	připomínali	kulaté	30.	vý-
ročí	 i	 velkým	 lampionovým	 průvodem.		
Letošní	 oslavy	 17.	 listopadu	 jsme	 muse-	
li	 uzpůsobit	 aktuální	 situaci,	 proto	 jsme	
přistoupili	 společně	 k	 variantě,	 která	 by-	
la	 individuální.	 Jsem	 dlouholetá	 skautka		
a	 také	 členka	 Orla,	 a	 tak	 jsem	 zapálila	
svíčku	 a	 položila	 květinu	 u	 Památníku		
spolu	 s	 manželem	 Jaroslavem	 Vítkem,		
který	 je	 starostou	Orla	 jednoty	Boskovice,“	 sdělila	 senátorka	Vítková.
	 Samotný	Památník	obětem	totalitních	režimů	byl	odhalen	v	roce	2014	při	příle-
žitosti	25.	výročí	„Sametové	revoluce“.	Na	podnět	Orlů	a	Skautů	z	Boskovic	celou	

iniciativu	 a	 organizaci	 připravovala	 tehdej-	
ší	místostarostka	města	Boskovice	Jaromíra	
Vítková.	Autorkou	památníku	je	boskovická	
rodačka	Magdaléna	Roztočilová.
	 	 	 	 „Pro	 zájemce	 byla	 vyzdobena	 další	
místa	ve	městě,	kde	lidé	mohli	uctít	při-
pomínku	 významného	 výročí:	 pamětní	
deska	 na	 ul.	 Plačkova,	 památník	 obě-
tem	1.	a	2.	světové	války	u	pošty,	socha	
T.	 G.	 Masaryka	 na	 náměstí	 9.	 května		
a	památník	Tomáše	kardinála	Špidlíka	
na	ulici	Bělská.	Všechna	místa	jsou	spo-
jena	 s	 historickými	 událostmi	 a	 osob-
nostmi,	které	byly	ovlivněny	totalitními	
režimy,“	doplnila	senátorka	Vítková.
				Lidé	tak	po	celý	den	mohli	individuál-
ně	uctít	 památku.	Místa	byla	vyzdobena	

květinami	a	vlajkami.	Akce	se	konala	za	podpory	Festivalu	Svobody	a	měs-
ta	Boskovic.		 Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové
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dítě	od	požitku	ananasové	chuti	neod-
radilo.	 A	 právě	 tyto	 okamžiky	 se	 mi	
vryly	do	paměti.
	 Život	běžel	dál,	já	rostla	a	léta	při-
bývala,	se	mnou	„zrál“	i	ten	angrešto-
vý	stromek.	Jedno	jaro	už	se	nezazele-
nal.	 Naplnil	 tady	 své	 poslání	 a	 ode-	
šel.	Bylo	mi	to	líto,	ale	co	už.	Život	šel	
dál.	 Já	 dokončila	 základku,	 šla	 na	
střední,	vdala	se,	měla	děti.	Před	de-	
víti	 lety	dědeček	umřel.	Samozřejmě	
ne	hned,	ale	po	čase	se	mi	začaly	vy-
bavovat	 vzpomínky	 na	 dětství.	 Na		
dědečka,	člověk	si	ho	chtěl	připomínat	
–	a	ejhle!	Vzpomněla	jsem	si	na	zlata-
vé,	košaté	sluníčko	s	plody,	ananasový	
stromeček.	Zase	uběhla	nějaká	doba,	
ale	 myšlenka	 na	 to,	 že	 si	 stromeček	
pořídím	s	manželem	na	naši	zahradu,	
byla	čím	dál	silnější.	
	 Jednoho	 dne	 jsem	 začala	 „žhavit	
dráty“.	Zatelefonovala	jsem	do	pár	za-
hradnictví	v	domnění,	že	když	popíši,	
jak	angrešt	chutnal	a	vypadal,	zahrad-
ník	bude	vědět	odrůdu	a	já	si	strome-
ček	koupím	a	na	podzim	zasadím.	No,	
jaké	bylo	ale	moje	zklamání,	když	za-
hradníci	nevěděli,	jakou	mám	na	mys-

li	odrůdu.	Pracovní	cesty	mě	zavedly	
do	 Arboreta	 Šmelcovna	 v	 Boskovi-
cích.	 A	 až	 zde	 mi	 svitla	 naděje.	 Pan	
Josef	 Janků,	 skvělý	 člověk	 a	 zahrad-
ník	 každým	 coulem,	 mě	 vyslechl		
a	 ihned	 řekl,	 že	 by	 se	 mohlo	 jednat		
o	odrůdu	Honningův/Honingův	raný.	
V	 německém	 jazyce	 se	 používá	 také	
označení	 Gelbe	 Honigbeere.	 Původ-
ním	 jménem	 Yellow	 Lion	 čili	 dos-	
lovně	 přeloženo	 Žlutý	 lev.	 Jedná	 se		
v	podstatě	o	„pravěkou	odrůdu“	půvo-
dem	z	Británie	datovanou	vznikem	do	
roku	1825.	Mé	srdéčko	zaplesalo	štěs-
tím.	A	že	se	pokusí	mi	stromek	sehnat	
ve	školce	v	Dobříši.	Bohužel	nic	není	
v	 životě	 zadarmo	 a	 bez	 problémů,	
moje	 naděje	 pohasla,	 když	 mi	 pan	
Janků	asi	za	půl	roku	sdělil,	že	zjistil,	
že	je	to	vymřelá	odrůda,	že	už	ji	nikde	
nemají,	 že	 de	 facto	 neexistuje.	 Opět	
uběhl	nějaký	čas,	ale	moje	myšlenka	
na	angrešt	z	dětství	se	ne	a	ne	z	mozku	
vymazat.	Pořád	mi	to	tam	naskakova-
lo,	 tak	 jsem	 začala	 přemýšlet,	 jestli	
není	nějaká	možnost	vzkřísit	vymře-
lou	odrůdu.		Logicky	mi	vždycky	vy-
skočil	 červený	 vykřičník	 v	 hlavě,	 že	
když	 něco	 umře,	 je	 to	 nenávratně	

pryč…	pak	mi	vyskočil	zelený	vykřič-
ník,	co	když	ale…	a	jednou	mi	to	sep-
lo!	V	dnešní	době	geneticky	upravova-
ných	 potravin,	 zvířat,	 proč	 by	 nešel	
vzkřísit	angrešt!	Začala	jsem	telefono-
vat	po	všech	výzkumných	a	šlechtitel-
ských	 stanicích	 v	 České	 republice.	
Někde	se	se	mnou	nechtěli	ani	bavit,	
že	se	takto	individuálně	tomuto	nevě-
nují,	někde	byli	vstřícnější,	ale	v	geno-
fondu	vyhynulých	rostlin	tuto	odrůdu	
neměli.	 Až	 pan	 Ing.	 Jiří	 Kaplan	 se	
mnou	 vedl	 hodinový	 rozhovor	 a	 byl	
velmi	vstřícný	mi	pomoci.	
	 Nebudu	vás,	milí	čtenáři,	dále	napí-
nat,	opět	uběhly	asi	dva	roky	ode	dne,	
kdy	jsem	s	panem	Ing.	Kaplanem	na-	
vázala	 kontakt.	 Letos	 v	 září	 mi	 volal		
a	řekl:	„Podařilo	se,	mám	pro	Vás	Vaše	
vysněné	 stromky	 angreštu“.	 Nakonec	
se	ukázalo,	že	tato	odrůda	zcela	nezmi-
zela	z	povrchu	zemského	a	stromky	se	
podařilo	 vypěstovat	 s	 přispěním	 sou-
kromého	školkaře.	
	 Moje	 několikaletá	 „mise“	 skončila	
úspěšně	7.	 listopadu	 tohoto	 roku,	kdy	
jsme	s	manželem	nasedli	ráno	do	auta		
a	jeli	do	Východních	Čech	pro	můj	mi-
lovaný	angrešt.	Hned	druhý	den	 jsme	

ho	s	manželem	zasadili	a	tak	našel	do-
mov	na	naší	zahradě.	Te	už	si	jen	přát,	
aby	u	nás	dobře	rostl	a	já	zase	pocítila	
v	 ústech	 tu	 slaoučkou	 chu	 a	 vůni	
ananasu,	chu	mého	dětství!
	 Milí	čtenáři,	jestliže	máte	tajné	anebo	
zatím	nesplněné	přání,	 jděte	si	za	 tím,	
zázraky	se	dějí	a	to	nejen	o	Vánocích!
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