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UDÁLOSTI

Vozy na naftu lidi nelákají.
Jejich prodej klesá

Glosa Martina Komárka

Sex ve světě a jeho
budoucnost

Ještě před třemi lety tvořily z nových prodaných
vozů ty s dieselovým pohonem téměř polovinu.
Nyní jejich podíl klesl
téměř na čtvrtinu.
JAN SŮRA

www.denik.cz/nazory

Podle výzkumníků mají lidé méně sexu. Mladí si často berou do postele mobil
ní telefon. Co tam s ním dělají, už z výzkumů nevyplývá. Možná to odhalí velká anketa Deníku
o tom, jak se Češi milují, kterou dnes v listě můžete
vyplnit i vy. I když statistiky je nutno brát s rezervou, když už je jich hodně a vzájemně se potvrzují,
o něčem to svědčí.
Sexuální zvyklosti se v průběhu historie změnily
už mnohokrát. Římské orgie a biedermeirovská
prudérnost mají od sebe stejně daleko jako Padesát
odstínu šedi od F. L. Věka.
Pokud bude technologická revoluce pokračovat,
lidé si už brzy v posteli vystačí pouze s elektronikou.
Pornografie převedená do trojrozměrné virtuální
reality a doplněná skvěle ovladatelnými sexuálními stroji vyrobí takové vzrušení, že partnerské milování proti tomu bude nejen nuda, ale i zbytečná
námaha.
Lidé mají rádi módní vlny a jsou vrtkaví. Mobily
se jim v posteli zanedlouho omrzí a budou znovu
objeveny romantické básně. Nakonec i univerzální
sexuální mašiny začnou být otravné. Možná přijde
celosvětový celibát nebo volná láska.
Vzhledem k tomu, jak jsou politici hezky aktivní,
můžeme však brzy očekávat evropskou normu,
která nařídí počet orgasmů za měsíc. Konečně najdou státní kontroloři práci, která je bude povznášet.
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o aféře Dieselgate
upadla nafta
v nemilost. Řada
automobilek některé modely
úplně přestala s pohonem na
diesel nabízet. A odklon je
znát i na chování zákazníků.
Ukazují to jak reálné prodeje
nových aut, tak průzkum,
který mezi řidiči v zemích
Visegrádské čtyřky provedla
poradenské společnosti EY.
Na dotaz, zda by si koupili
auto s dieselovým pohonem,
odpovědělo v Česku ano jen
18 procent řidičů. Ještě loni
to bylo 25 procent.

SETRVALÝ PÁD
Pokles je patrný nejen v průzkumech, ale i v reálných
prodejích. Za první čtyři měsíce letošního roku klesl podíl naftových motorů na
českém trhu s novými vozy
na 27,60 procenta. Ještě před
čtyřmi lety byl podíl aut se
vznětovým motorem téměř

KONEC NAFTOVÝCH VOZŮ. Automobily s dieselovým pohonem
by se brzy mohly stát minulostí. Ilustrační foto: Deník/Martin Divíšek

42 procent. „Podíl nafty opět
mírně poklesl,“ konstatoval
Svaz dovozců automobilů.
Podle průzkumu EY celkově roste zájem o alternativní
pohony. Elektromobil by
chtělo až 63 procent řidičů,
ale pouze s dotací. Oproti
loňsku jde o nepatrný pokles.
„Obecně zájem českých
a slovenských řidičů o elektromobily souvisí především
s nižšími provozními náklady a menší emisní zátěží. Tu
v průzkumu zmiňovali především ženy a řidiči do
29 let,“ vysvětluje Petr Knap,

vedoucí partner pro automobilový sektor v regionu
střední a jihovýchodní Evropy ve společnosti EY.

PŘÍLIŠ VYSOKÁ CENA
I přesto Česko patří podle
aktuálních statistik k zemím
s nejnižším podílem elektromobilů. Každého druhého
totiž od koupě odrazuje vyšší
pořizovací cena. Význam této
bariéry oproti loňsku vzrostl,
a to ze 38 na 48 procent respondentů.
Druhým nejvíce odrazujícím faktorem je vzdálenost

možného dojezdu na jedno
dobití. Lidi by ke koupi nejvíce motivovalo, kdyby stát
dotoval nákupní cenu vozidla a rozšířil sítě dobíjecích
stanic.
Nejčastějším cílem pro
nákup nového i ojetého vozu
je stále klasická autorizovaná
prodejna. Ojetý vůz by si
čtvrtina respondentů pořídila od rodiny, známého nebo obchodního partnera. Zájemci o ojetý vůz už tradičně
deklarují, že autobazary pro
ně nejsou primárním zdrojem – přesto přes ně jde více
než třetina všech prodejů.

Co je Dieselgate
Aféra vypukla v září 2015,
když americká Agentura pro
životní prostředí obvinila koncern Volskwagen, že instaloval
do vozů software upravující
výsledek emisních testů. Mimo
jiné podle Massachusettského
technologického institutu v
USA emise produkované v letech 2008 až 2015 upravenými
vozy Volkswagenu prodanými
v Německu způsobí v Evropě
1200 předčasných úmrtí, přičemž mezi nejvíce zasaženými
zeměmi budou Německo, Polsko, Francie a Česko. Na koncern padla řada žalob jak od
zákazníků, tak ze strany úřadů.

INZERCE

Vylepšená Riviéra letos nabídne řadu akcí pro děti a dospělé i snadnější přístup

Netradiční podlouhlé bazény připomínající tekoucí řeku
zasazené do klidného prostředí
obklopeného zelení, které přitom
leží na dosah rušného centra
města. Taková byla dlouho hlavní lákadla koupaliště Riviéra
v brněnských Pisárkách. Loni se
k nim po rozsáhlé opravě přidaly
také moderní vymoženosti pro
aktivnější vyžití.
V areálu vyrostl osm metrů
vysoký a 75 metrů dlouhý tobogán, další menší skluzavka, lezecká stěna a lanový most s lekníny
určený ke šplhání. Malé děti zase
potěší chrliče, vodní hřib či fontánky. Díky novým nerezovým
vanám se rovněž zamezilo úniku
vody.
Letos nově přibydou v areálu
dvě venkovní převlékací kabinky,
nová lehátka a devět party stanů
sloužících pro oddech ve stínu.
Rozšířila se i nabídka občerstvení. „V minulém roce fungovaly v areálu 4 provozy, letos se
rozšíří o stánky se zmrzlinou,
pojízdnou kavárnou, palačinkami
a stánky s nápoji,“ informuje
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek
primátorky města Brna.

Takto vybavena se Riviéra,
která pojme necelých osm tisíc
návštěvníků, zařadila mezi nejatraktivnější brněnské destinace
nabízející relax spojený s koupáním. „Rekonstrukce je odrazem
naší snahy jít s dobou a oslovit
co nejširší spektrum lidí. Věřím,
že v nově upraveném areálu si
přijdou na své rodiny s dětmi,
milovníci pohody u vody i lidé
hledající aktivnější rozptýlení,“
sděluje Mgr. Petr Hladík.
Akce pro návštěvníky potrvají
až do 1. září
Letos se brány areálu otevřou
v sobotu 25. května, tedy zhruba
o měsíc dříve než loni. Součástí
zahájení sezony bude také Riviéra běh určený pro celé rodiny.
Ti nejmenší vyběhnou na 150
metrů dlouhou trať v 11 hodin
a postupně se bude trasa běhu
prodlužovat až na vzdálenost
7,8 kilometru, kterou se budou
od 13.30 snažit zdolat dospělí.
Připraven bude rovněž celodenní
zábavný program včetně vystoupení Adama Mišíka s kapelou.
Vstup do areálu koupaliště bude
po celý den zdarma.

sejí lidé s čipovými hodinkami
stát frontu na vrácení rozdílu
za odpolední vstupné, pouze
projdou turniketem a z kreditu
se jim strhne jen vstupné dopolední. V areálu budou dále pro
„čipaře“ připraveny nové uzamykatelné skříňky pro uschování
věcí. Čipem lze zaplatit i útratu
za občerstvení na bufetu u Kaskád. Čipové hodinky si přitom
mohou zakoupit i návštěvníci,
kteří již v areálu koupaliště jsou,
a to u vnitřního okénka na pokladně číslo 4. Na stejném místě
lze rovněž zkontrolovat stav
kreditu.
O stoupající úrovni a poSérie dalších akcí zaměřených
na děti a seniory bude na koupališti následovat v následujících
týdnech až do 1. září. Bude mezi
nimi stoupání za sluncem na lezecké stěně, festival deskových
her pod heslem „Dospělý, nezlob
se“, malování, tanec Starez Dance, lekce aqua aerobiku, masáže,
výtvarná dílna, sportovní park
s možností vyzkoušení řady disciplín zdarma v rámci vstupného
na koupaliště, beachvolejbalový
turnaj, závody na leknínovém
žebříku, kreativní dílna s podtitulem „Zachraň se, kdo můžeš“ i rozličná sportovní klání
na písku. „Chceme návštěvníkům
nabídnout nejen příjemnou
lokalitu, ale také pestrý program
aktivit, které je zabaví. Tak, aby
u nás rádi trávili nejen tropické
dny,“ podotýká Mgr. Jaroslav
Suchý, radní města Brna.
Samoobslužná pokladna
i vstupenky on-line
Po loňském vylepšení areálu
letos STAREZ přichází s opatřeními, jež zjednoduší vstup do něj.
Nově byly vybudovány zděné
pokladny 3 a 4, a samoobslužná
pokladna, kde bude návštěvníkům sloužit automat. V automatu lze zaplatit vstupné kartou
i čipovými hodinkami. Celkově
tak bude u hlavního vchodu
k dispozici pět míst k zakoupení

vstupenek, pokladna číslo 5 bude
o víkendech a tropických dnech
od 15 hodin sloužit též na druhé
straně areálu. Orientaci usnadní
nové světelné tabule.
Novinkou je rovněž možnost
zakoupení vstupenky online
na portálu BrnoID. Po zaplacení
získá návštěvník lístek ve formě
souboru pdf, který využije k průchodu turniketem a vyhne se tak
čekání ve frontě. Online vstupenky bude možné využít od 26.
května do 30. srpna a jejich počet není nijak omezen.
Vstupné na koupaliště činí
200 korun za celodenní vstup
pro dospělého, tj. 17 Kč na hodinu, což je cena, kterou zákazníci
nenajdou na žádném jiném
sportovišti. Dopolední pobyt
do 14 hodin vyjde na 100 korun,
odpolední od 14 hodin na 120
korun. Nejvýhodnější formou,
jak se na Riviéru dostat, je zakoupení čipových hodinek s kreditem minimálně 1 000 korun,
což umožní dvacetiprocentní
úsporu. Čipové hodinky navíc
slouží ke vstupu na dalších šest
brněnských sportovišť.
Právě především majitelům
čipových hodinek chce vedení
areálu v letošním roce vstup
i pobyt na koupaliště zpříjemnit.
Hlavními výhodami bude automatický průchod přes turniket.
Při odchodu do 14 hodin nemu-

pularitě Riviéry svědčí loňská
návštěvnost 168 862 lidí, která
téměř dvojnásobně překonala
sezonu předcházející rekonstrukci. „Vzhledem k tomu, že letos
otevíráme o měsíc dříve, čekáme
další razantní nárůst návštěvnosti,“ oznamuje Mgr. Martin
Mikš, generální ředitel STAREZ
– SPORT.
Podrobné informace nejen
o Riviéře, ale i o dalších brněnských sportovištích lze dohledat
na novém webu www.sportujemevbrne.cz. Ten společnost
STAREZ – SPORT spustila u příležitosti svých 15. narozenin, které
připadají na 15. května. 2019.

OTEVÍRÁME
RIVIÉRU!
25. 5. 2019
STAREZ - SPORT slaví
15. narozeniny!
Jako dárek mají návštěvníci
první den vstupné zdarma.
DOPROVODNÝ PROGRAM
RIVIÉRA BĚH 2019

aquazorbing

koncert Adama Mišíka s kapelou
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Už dlouhé roky k brněnskému létu neodmyslitelně patří koupaliště Riviéra situované v malebném prostředí u řeky Svratky. Po loňské rekonstrukci se milovníci vodních radovánek letos
dočkají otevření areálu už o měsíc dřív, v sobotu
25. května. Pro návštěvníky je připravena plejáda akcí a řada novinek, která jim usnadní přístup na koupaliště

