
Blížím se vysněné
hmotnosti, říká herečka,
která zhubla 25 kilo tuku

Deset dnů v horečkách.
Nikomu bych to nepřál,
popsal Margita nemoc
Zagorové

Plíseň, černý banán,
nahnilé ovoce. Zkažené
potraviny nezpůsobí jen
bolení břicha

Ve Vizovicích natírali parkety hovězí krví | (0:52) | video: iDNES.tv

Autor: Ondřej Holubec

Z komínů vizovického zámku odpadávají kusy cihel, opraví je pří…

Vraťte nám papuče! domáhají se návštěvníci hradů a zámků

Témata: podlaha, Zlínský kraj, Zlín, Vizovice, Rožnov pod Radhoštěm, Francie,
Itálie, Polsko, Rakousko, Valašsko, Belgie, Krkonoše, Národní muzeum v přírodě,
Šumava 
Trend: Olga Menzelová, Jiří Menzel

Na zámku se sešli parketáři z celé Evropy, na

podlahu použili i býčí krev

3. září 2020  11:40

Umělecký truhlář a restaurátor Luděk Dvořák ukazoval na zámku ve Vizovicích práci s býčí krví
parketářským mistrům. Ti na Zlínsko dorazili z celé Evropy a v rámci unikátního kempu tu opravují
podlahy v historických sálech.
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Smícháme tvaroh, vaječný bílek, žluč, amoniak, býčí krev... Zní to trochu jako
čarodějnická formule. Ve skutečnosti jde však o jeden z osvědčených receptů
pro vytvoření nátěru, který se používá v lidovém stavitelství.

„V historii se krev využívala pro povrchové úpravy, ať už šlo o estetické
dekorace, nebo lidové stavitelství. Krev byla zkrátka jedna z nejdostupnějších
nátěrových hmot,“ vysvětlil Dvořák, který působí v Národním muzeu v přírodě v
Rožnově pod Radhoštěm.

O využití krve svědčí nálezy na lidových stavbách na Valašsku, ale také třeba
na Šumavě či v Krkonoších. Krví se natíraly například stropy či stěny, používala
se i pro uměleckou tvorbu, ale také se z ní dal namíchat lak či lepidlo.

„Je přitom lhostejné, zda používáme krev býčí či kravskou,“ upozornil Dvořák.
„V minulosti se brala z dožívajících volů, kteří neměli jiné zpracování. Dnes se
dá sehnat z jatek.“

Vytvořit vhodnou směs však není nic jednoduchého, v receptech je důležitý
poměr i pořadí ingrediencí, roli hraje také čas.

„Vycházím z některých historických pramenů, ale zásadní je praxe. Zkoušení,
vymýšlení, práce s přísadami. Já dnes učím čtyři recepty, ale dalších 32 si
nechávám pro sebe,“ říká restaurátor, který účastníkům kempu předváděl
kvalitní nátěr odolávající vlhkosti.

„Myslím, že by se dnes mohl při opravách lidových staveb klidně využívat,“
zmínil.

Parkety vyrábějí na místě ručně

Parketářský kemp na vizovickém zámku potrvá do soboty. Účastní se ho
patnáct lidí z různých evropských zemí. Dorazili například z Rakouska, Itálie,
Francie, Polska či Belgie. Kromě předávání zkušeností chtějí toto dnes trochu
pozapomenuté řemeslo zpropagovat.

„Všichni jsou tak trochu blázni. Řada z účastníků jsou opravdové špičky, které
doma zavřou svou firmu a letí do cizí země, aby tam pracovali jen za stravu,“
líčí hlavní organizátor René Caran.

Myšlenku uspořádat kemp ve Vizovicích dostal náhodou, když si při prohlídce
zámku všiml, že v některých místnostech jsou nepůvodní nehezké parkety.
Navrhl tedy, že je účastníci v rámci workshopu vymění.

„Ve dvou místnostech reprezentativního patra se tak podaří zreplikovat
nedochované původní kazetové parkety z 19. století,“ vysvětlila kastelánka
zámku Jana Pluhařová.

Řemeslníci postupně položí na podlahy 114 velkých seskládaných kusů.
Parkety vyrábějí na místě ručně z dubového dřeva. „Je skvělé, že se podařilo
sehnat dřevo vytěžené v regionu a zpracované na pile, kterou zakládali bratři
Thonetové,“ pochvaloval si Caran.

Podmínkou parketářů bylo, aby mohli pracovat přímo v zámeckých sálech za
plného provozu. Návštěvníci památky se jim tak mohou dívat pod ruce a
sledovat mimořádně přesnou práci s každým kouskem dřeva.

„Chceme tím motivovat lidi, aby se o tomto umění dověděli něco víc,“
poznamenal Caran. V Česku je podle něj parketářské řemeslo trochu na
ústupu. Nevyučuje se v žádné škole, přednost mají umělé, strojově vyráběné
podlahy.

„V zahraničí je to jinak, lidé tam mají větší vztah ke dřevu, k bydlení to tam
patří. Ale i u nás se stále najdou zákazníci, jen se za prací musí dojíždět. Je to
sice složitá, ale krásná profese,“ dodal Caran.

Podmínkou parketářů bylo, aby mohli pracovat přímo v zámeckých sálech za
plného provozu.
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Haná Valašsko Vsetínské vrchy a Javorníky Beskydy
Brno a okolí

Tipy na výlet: Zlínský kraj

LASAMBA

Interiérové dveře PORTA
FOCUS 2.0 - sklo matné
Doprava zdarma při nákupu nad 1500 Kč. Interiérové
dveře Porta Focus 2.0 - matné sklo s mnoha
volitelnými parametry. Můžete si vybrat z mnoha

barevných odstínů a různých povrchových úprav dveří. Po...

4 450 Kč

Vstoupit do diskuse
(2 příspěvky)

Sdílet na
Facebooku

Sdílet na
Twitteru

Přehrát znovu

Tesaři odmítli riskovat na neukotveném
lešení, opravu kostela zastavili
Ačkoliv se začalo již v červnu, na novou střechu si kostel
sv. Václava v Opavě počká. Zhotovitel odstoupil od
smlouvy,...

Na traktoriádě ve Staré Vodě soutěžily
podomácku vyrobené stroje
Řev motorů a motůrků, pach spáleného benzínu a oleje a
desítky spokojených závodníků a diváků. Tak vypadala
sobota ve...

Rath lhal, a nemá proto nárok na
omluvu. Ve vězení myje záchody
Středočeské krajské státní zastupitelství se nemusí
omlouvat Davidu Rathovi za mediální výrok, že bývalý
hejtman ve své...

Archeologové odkrývají „český
Stonehenge“. Unikátní rondel kousek
od Prahy
Premium  Archeologové se v pražské Vinoři chystají na

průzkum unikátního pravěkého rondelu z mladší doby
kamenné. Najít mohou...

Fešná tvář režimu. Diktatura je naše
značka, hlásá Lukašenkova mluvčí
Jedním z nejvlivnějších lidí v okolí běloruského
prezidenta je Natalja Eismontová. Někdejší televizní
hlasatelka stojí...

Z jediných českých paterčat jsou
prvňáci, podle matky se děti do školy
těšily
Na první cestu do školy se dnes spolu s ostatními
prvňáky vydala také jediná česká paterčata, která se
narodila před...

Spor o roušky. Vedení firmy Hyundai
povolalo dělníky na kárný pohovor
Několik dělníků v automobilce Hyundai v pátek
absolvovalo kárný pohovor s nadřízenými, protože si
odmítli nasadit...

Dvě dívky napadly v Písku vrstevnici,
praštily s ní o zem a koply do hlavy
Po sociálních sítích koluje video rvačky v Písku, ve
kterém figurují tři mladistvé dívky. Agresivní byly dvě z
nich,...

Batolata ze stanů. V Klokáncích přibývá
dětí, které živořily u bezdomovců
Premium  „Ty děti byly strašně zanedbaný. Špinavý,

hladový, koupali je jen občas v přehradě. Všichni
přespávali tři čtyři týdny...

Americkým vojákům dochází s Trumpem
trpělivost, přiklánějí se k Bidenovi
Více amerických vojáků podle nového průzkumu podpoří
ve volbách demokratického kandidáta Joea Bidena. Na
současném...

Slovensko hlásí rekordní počet
nakažených, zpřísňuje opatření
Na Slovensku epidemiologové zaznamenali již druhý den
po sobě rekordní počet lidí nakažených koronavirem.
Testy...

Jeho Malý Bobeš potrhal dětské sny.
Autora inspiroval vlastní život
Premium  Chudoba a strasti, které zažíval Josef Věromír

Pleva už v raném dětství, se promítly i do jeho tvorby.
Jako první...

Byty pronájem Byty prodej Domy Chaty a chalupy

Prodej, rodinný dům, 190 m2, Věžky

Věžky, okres Kroměříž
4 500 000 Kč

Více z nabídky 2 041 nemovitostí

Komerční sdělení

Těhotenská MOLA: Radost
vystřídaly obavy

Ušetřete za volání a data -
Srovnejte nabídky všech
mobilních operátorů a ihn…

Chcete si důchod užívat? - Renta
z nemovitosti - jediný úvěr v ČR,
který za V…

Travelking ověřené pobyty -
Pořádná dovolená? Jedině
osobně ověřena. Vyberte…

Hlídání kurzu přes SMS - Určete
si kurz. Při dosažení vámi
požadované hodnoty…

Škoda představila velké elektrické SUV.
Enyaq startuje cenou nad milionem
Enyaq iV je symbolem nové éry Škody, aspoň tak to vidí
v Mladé Boleslavi. Velký elektrický crossover se
představil ve...

Čína stopla zakázku na česká piana za
miliony. Kvůli senátní misi
Přední evropský výrobce pianin a klavírů Petrof Hradec
Králové zřejmě v souvislosti s návštěvou předsedy
Senátu Miloše...

Bohatství je nuda, když vás nikdo
nevidí. Brit zveřejňuje fotky zlaté
mládeže
Vydělat se dá na ledasčem. Své o tom ví i James Ison,
zakladatel instagramového účtu Rich Kids of Instagram,
tedy...

Muž si nechal uříznout obě uši. Má je
doma naložené ve sklenici
Devětatřicetiletý Sandro z Německa zaplatil za svou
transformaci v přepočtu dvě stě tisíc korun. Veškeré
úspory padly...

Mají Karibik pár kilometrů za Prahou.
Pořídili si víkendový dům snů
Byl to tak trochu zázrak. Vyjeli si na projížďku lodí a
uviděli ve stráni nad řekou pět rozestavěných
víkendových domů....
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SOUVISEJÍCÍ

VYBRALI JSME PRO VÁS

Premium

Zlín Zprávy Sport Tipy na výlet Jízdní řády MHD Firmy Cesty za vínem Slavičín

/ ZPRAVODAJSTVÍ Domácí Zahraničí Krimi Kraje Ekonomika Kultura Finance

Pondělí 7. září 2020, svátek má Regína  Aktivovat Premium za 1 Kč Přihlásit

mobilní verzi e-mailu RSS Facebooku Twitteru Instagramu Messengeru

Napište nám Kontakty Reklama Podmínky užití Osobní údaje Cookies AV služby Kariéra Předplatné MF DNES

© 1999–2020 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez
souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., IČ: 45313351. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.

iDNES.czSledujte na:

https://a.1gr.cz/mafra/adclick/FCID=55494/random=74199726/site=kraje_idnes_cz/viewid=63130287/section=zlin/oriskeywords=1009,1021,1065,1101,1102,2014,484281,484282,5001412,5001940,5010746,5102040,5126495,8075,free,user_0/consent=CO4bARqO4bARqAcABBENAzCgAP_AAH_AAAYgGVoBhDxEBSFCAGJoYNkgAAAWxwAAACACAAAAoAAAABoAAAQAAAAAAAAgBAAAABAAIAIAAABAGEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAIQAAAAAAACBAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAgAAAAIIACoGUQHgAFgAVAAuABwAEAAKgAaAA5ACIAEwAJ4AVQAuABfADEAISARABFAClAFiAMsAZsA7gDvAIQARYAuoBgQDWAJtAXnAycDKAAAAA.YAAAAAAAAAAA/gdpr=1/seg=1174955,1887956,2940575,2940722,2947317,2947369,2947374,2947441,4754860,4748774,3014904,2947369,6640237,7344858,16031463,1451444,12956222/ab=b/dev_display_width=1440/dev_display_height=0837/size=2000x1280,998x200,998x100,750x100,728x90,2000x1400,970x100,970x210,970x90/area=branding/PBFCID=1011
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fzlin%2fzpravy%2fparketari-sraz-zamek-vizovice-oprava-podlahy.A200903_568783_zlin-zpravy_ras%3f%26utm_source%3dfacebook%26utm_medium%3dsharecd%26utm_campaign%3ddesktop
https://twitter.com/intent/tweet?text=Na%20z%c3%a1mku%20se%20se%c5%a1li%20parket%c3%a1%c5%99i%20z%20cel%c3%a9%20Evropy,%20na%20podlahu%20pou%c5%beili%20i%20b%c3%bd%c4%8d%c3%ad%20krev&related=iDNEScz&via=iDNEScz&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fzlin%2fzpravy%2fparketari-sraz-zamek-vizovice-oprava-podlahy.A200903_568783_zlin-zpravy_ras%3f%26utm_source%3dtwitter%26utm_medium%3dsharecd%26utm_campaign%3ddesktop
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/parketari-sraz-zamek-vizovice-oprava-podlahy.A200903_568783_zlin-zpravy_ras/tisk
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/parketari-sraz-zamek-vizovice-oprava-podlahy.A200903_568783_zlin-zpravy_ras/diskuse
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/parketari-sraz-zamek-vizovice-oprava-podlahy.A200903_568783_zlin-zpravy_ras/foto/RAS85d299_parkety1.jpg
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/parketari-sraz-zamek-vizovice-oprava-podlahy.A200903_568783_zlin-zpravy_ras/foto/RAS85d29b_parkety2.jpg
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/parketari-sraz-zamek-vizovice-oprava-podlahy.A200903_568783_zlin-zpravy_ras/foto/RAS85d29f_parkety6.jpg
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/parketari-sraz-zamek-vizovice-oprava-podlahy.A200903_568783_zlin-zpravy_ras/foto/RAS85d2c3_parkety7.jpg
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/parketari-sraz-zamek-vizovice-oprava-podlahy.A200903_568783_zlin-zpravy_ras/foto
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3a%2f%2ftv.idnes.cz%2fdomaci%2fve-vizovicich-natirali-parkety-hovezi-krvi.V200903_104031_idnestv_jda&t=Ve+Vizovic%c3%adch+nat%c3%adrali+parkety+hov%c4%9bz%c3%ad+krv%c3%ad
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3a%2f%2ftv.idnes.cz%2fdomaci%2fve-vizovicich-natirali-parkety-hovezi-krvi.V200903_104031_idnestv_jda&text=Ve+Vizovic%c3%adch+nat%c3%adrali+parkety+hov%c4%9bz%c3%ad+krv%c3%ad&related=idnescz&via=idnescz
https://tv.idnes.cz/share.aspx?idvideo=V200903_104031_idnestv_jda
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=H8Pr8ZccBEDLO1zDV8Kkl0nYqdHtiSY24B6jJdQvWIg59la1nkhU_H1W7auU4vZ-wAHVAlRIxIutzvi6_gBAJHEnfRU-z3iKtVPrXti2L_mkeAWq2I2TXLxvYrQfLOlWWjDNjM9Pyskfm3uZst0au0aoGZhapRbZhYySosW3lf_fo6NkK8yug_XjRDUFF0PiVEMo38N0bR61t0E75MzJjCrXre0CODMrNTLYFfVogdZBiZQV-ycHl2oSx7D_4EhMXju0xyRd9wMLk73FBdTgihfZPjCz8iP8ia2uuaT2-2j4WjPsUJvzOwvUbHxVKMutsSaOU3gWGh-kHNwrzQQQW0luO4raVfKbif1PutpvD8_kHhVNN3uA-HVHpDZDNsda4bJ9EQ&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.lasamba.cz%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=f1Sa35ccBEDLO1zDV8Kkl0nYqdHtiSY24B6jJdQvWIg59la1nkhU_H1W7auU4vZ-wAHVAlRIxIutzvi6_gBAJHEnfRU-z3iKtVPrXti2L_mkeAWqpEGdkMcEna6TklzFQTC7vzotGcKP3nTU-yduTt9eBrZ0a6HBb4L4XNJrTqyFEmPvvppLOrbvaynotv8OfVmTdydt9HomQ02WDzR1bmcmazVSJ9fR61EZfSP-LTQOCdmtkfE8GhInvDFfeKyRu0Dy3P3EOoWwnaqm1XIRyI5Mds53BI-Lh55ZO-fDNGnLUNl6M_t4Psv5C1y3ISB_YExm1Y_clYoqIBz-aob5LP7mqxTbgFRxj8HZilu4vT63SU-3uCCFZHfJ-JT0c6vrKj-8yggxBYZh_IqAepbdGHTDELo&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.lasamba.cz%2Finterierove-dvere-porta-focus-2-0-sklo-matne-p2884%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=f1Sa35ccBEDLO1zDV8Kkl0nYqdHtiSY24B6jJdQvWIg59la1nkhU_H1W7auU4vZ-wAHVAlRIxIutzvi6_gBAJHEnfRU-z3iKtVPrXti2L_mkeAWqpEGdkMcEna6TklzFQTC7vzotGcKP3nTU-yduTt9eBrZ0a6HBb4L4XNJrTqyFEmPvvppLOrbvaynotv8OfVmTdydt9HomQ02WDzR1bmcmazVSJ9fR61EZfSP-LTQOCdmtkfE8GhInvDFfeKyRu0Dy3P3EOoWwnaqm1XIRyI5Mds53BI-Lh55ZO-fDNGnLUNl6M_t4Psv5C1y3ISB_YExm1Y_clYoqIBz-aob5LP7mqxTbgFRxj8HZilu4vT63SU-3uCCFZHfJ-JT0c6vrKj-8yggxBYZh_IqAepbdGHTDELo&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.lasamba.cz%2Finterierove-dvere-porta-focus-2-0-sklo-matne-p2884%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=f1Sa35ccBEDLO1zDV8Kkl0nYqdHtiSY24B6jJdQvWIg59la1nkhU_H1W7auU4vZ-wAHVAlRIxIutzvi6_gBAJHEnfRU-z3iKtVPrXti2L_mkeAWqpEGdkMcEna6TklzFQTC7vzotGcKP3nTU-yduTt9eBrZ0a6HBb4L4XNJrTqyFEmPvvppLOrbvaynotv8OfVmTdydt9HomQ02WDzR1bmcmazVSJ9fR61EZfSP-LTQOCdmtkfE8GhInvDFfeKyRu0Dy3P3EOoWwnaqm1XIRyI5Mds53BI-Lh55ZO-fDNGnLUNl6M_t4Psv5C1y3ISB_YExm1Y_clYoqIBz-aob5LP7mqxTbgFRxj8HZilu4vT63SU-3uCCFZHfJ-JT0c6vrKj-8yggxBYZh_IqAepbdGHTDELo&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.lasamba.cz%2Finterierove-dvere-porta-focus-2-0-sklo-matne-p2884%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=b1aaa8fc5a544a5ad81b5884214a0181&page=A200903_568879_ostrava-zpravy_jog&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fostrava%2fzpravy%2fopava-kostel-sv-vaclava-tesari-pamatkari-npu-leseni.A200903_568879_ostrava-zpravy_jog%3fzdroj%3dvybava_recombee
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=b1aaa8fc5a544a5ad81b5884214a0181&page=A200905_184821_vary-zpravy_flo&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fkarlovy-vary%2fzpravy%2fkarlovy-vary-chebsko-stara-voda-traktoriada-soutez-domaci-vyroba-trakturku.A200905_184821_vary-zpravy_flo%3fzdroj%3dvybava_recombee
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=b1aaa8fc5a544a5ad81b5884214a0181&page=A200903_101741_domaci_remy&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fzpravy%2fdomaci%2fdavid-rath-hejtman-veznice-vezeni-advokat-politik.A200903_101741_domaci_remy%3fzdroj%3dvybava_recombee
https://www.idnes.cz/premium
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=b1aaa8fc5a544a5ad81b5884214a0181&page=A200901_200952_praha-zpravy_lsv&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fpraha%2fzpravy%2fpravek-archeolog-rondel-historie.A200901_200952_praha-zpravy_lsv%3fzdroj%3dvybava_recombee
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=b1aaa8fc5a544a5ad81b5884214a0181&page=A200902_131041_zahranicni_aha&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fzpravy%2fzahranicni%2fbelorusko-lukasenko-tiskova-mluvci-natalja-eismontova-protesty-propaganda.A200902_131041_zahranicni_aha%3fzdroj%3dvybava_recombee
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=b1aaa8fc5a544a5ad81b5884214a0181&page=A200901_092058_praha-zpravy_rsr&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fpraha%2fzpravy%2fpatercata-skola-prvni-trida-milovice.A200901_092058_praha-zpravy_rsr%3fzdroj%3dvybava_recombee
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=b1aaa8fc5a544a5ad81b5884214a0181&page=A200905_182230_domaci_flo&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fostrava%2fzpravy%2fhyundai-spory-rousky-koronavirus-koronavirova-opatreni-automobilka.A200905_182230_domaci_flo%3fzdroj%3dvybava_recombee
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=b1aaa8fc5a544a5ad81b5884214a0181&page=A200904_124041_budejovice-zpravy_neb&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fceske-budejovice%2fzpravy%2fnasili-napadeni-konflikt-pisek-jizni-cechy-mladistvi-policie.A200904_124041_budejovice-zpravy_neb%3fzdroj%3dvybava_recombee
https://www.idnes.cz/premium
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=b1aaa8fc5a544a5ad81b5884214a0181&page=A200903_192754_domaci_cern&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fzpravy%2fdomaci%2fdeti-klokanek-bezdomovci-zanedbane-deti-fond-ohrozenych-deti.A200903_192754_domaci_cern%3fzdroj%3dvybava_recombee
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=b1aaa8fc5a544a5ad81b5884214a0181&page=A200903_164528_zahranicni_dtt&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fzpravy%2fzahranicni%2fusa-volby-joe-biden-viceprezident-prezident-donald-trump-prezidentske-hlasovani-spojene-staty-pruzku.A200903_164528_zahranicni_dtt%3fzdroj%3dvybava_recombee
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=b1aaa8fc5a544a5ad81b5884214a0181&page=A200905_102843_zahranicni_klf&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fzpravy%2fzahranicni%2fslovensko-ukrajina-nakaza-covid-19-koronavirus-rusko.A200905_102843_zahranicni_klf%3fzdroj%3dvybava_recombee
https://www.idnes.cz/premium
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=b1aaa8fc5a544a5ad81b5884214a0181&page=A200904_165414_brno-zpravy_mls&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fbrno%2fzpravy%2fmaly-bobes-j-v-pleva-zivot-dilo-vyroci-detska-literatura.A200904_165414_brno-zpravy_mls%3fzdroj%3dvybava_recombee
https://reality.idnes.cz/s/zlinsky-kraj/?ad=regiony?ad=selfbox#utm_source=island.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=self-box
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://tarifomat.cz/akcni-nabidky-26/%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dtelco-%253E-display-%253E-kom-desktop%26utm_term%3Dplacements-%253E-general-domains_plc:%257Bplacement%257D&c=YSDSS4KD9AZB9NHTD7282SAK9T633573YZXB2KEKXW2TX8K2BZREYJVZB9X7H3V54A8E44AND78E6BUMPKMQDBMSKM28QFPPS5497TIDSNEZRQE78F7JYCTCQJBFQCZ59H5AVUHNRZW2Y62MWEHSUMATDHK9XKFJJREEM47MPGKNZ7PTMEP8Q3ZN2AS848AZFVEZIDXWFFESP9G259YKAJ9MM6
https://c.seznam.cz/click?adurl=http://rentaznemovitosti.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DKombinovan%25c3%25a1%2Breklama%2B%255bS%255d%2B-%2Bidnes.cz%2BDESKTOP%26utm_content%3Didnes.cz%26utm_term%3D&c=UY5F846AWH3VN78VIXK4JY5S2KJNQDCVZX54ZC5PMUSYPBY9JRBUTZCS6FXN4PCY2Q4XB56266TCJSC3HX78EV6FNEJVXJ6V3QRZDJ6XEBTVN8YHPN82IIYFVVDWTC5DJJKEU7HEBRHG9VN2Q5576SBEZD2QH6NATF5Q8PC6N95TW9X48F9GVD3H2ICIMWGY2I7QXKJ33YFPG
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://travelking.cz/lp/osobne-overene-pobyty%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcz-dal-websites-verified-offer-desktop-rsp%26utm_content%3Dverified-offer-mountains-rsp%26src%3Dsklik-rmk&c=Y4J5Q3VX74TCRJ8SCCKNQK46NPA5VGP9WZ6PYNTXMDYPPTKTSZERZVPBC8CK2RBQEVR2UU7BHJYXGW6PCTV2DANANH7IBTA9GA3PAKYCM2ZMTHVPHBME4TWTI9P54GZN6R7V7UI47JRCMMWGAK6CUQ6CAYIXV5ZQIG4UW25VFY4342JSQPEUM2MDUU6MUHX2IIBA9WDI28NS
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://www.citfin.cz/hlidani-kurzu-pres-sms/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DSMS%2Bhlidani%2Bkurzu%26utm_content%3DHlidani%2Bkurzu%2Bpres%2BSMS%26utm_term%3D&c=ZEG5Z5E2H7NZ62T2NSCS7VFT7NFQBZ2V59QI3KV4X9ZQKQBUP3Y2NZMEJD7CEN55BGFBI5U8HFNAXG2QSQ2AZFRWZN25UCVSD7FK3ACFQ3J2I6ISMW5XHPKH822PC9GTQ55FXU4F89FRR5SSZ3C5CTUAG73TYKR6I7Y7TPNPARWBPRNSGTA2YMFS6JHQXT2VCIP569F6
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=000000000035-0000-0000-000000000000&page=A200901_121920_automoto_fdv&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fauto%2fzpravodajstvi%2fskoda-enyaq-iv-elektromobil.A200901_121920_automoto_fdv%3fzdroj%3dvybava_idnes
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=000000000035-0000-0000-000000000000&page=A200904_154831_ekoakcie_fih&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fekonomika%2fpodniky%2fpetrof-senator-vystrcil-cesta-na-tchaj-wan-zruseni-zakazky.A200904_154831_ekoakcie_fih%3fzdroj%3dvybava_idnes
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=000000000035-0000-0000-000000000000&page=A200902_084955_eko-zahranicni_div&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fekonomika%2fzahranicni%2finstagram-rich-kids-of-instagram-james-ison-miliardari-deti-svet-bohatych-fotografie.A200902_084955_eko-zahranicni_div%3fzdroj%3dvybava_idnes
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=000000000035-0000-0000-000000000000&page=A200901_082248_zdravi_bib&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fonadnes%2fzdravi%2fpsychicke-zdravi-promena-tetovani-nemecko-zmena-muz-transformace-novy-zivot.A200901_082248_zdravi_bib%3fzdroj%3dvybava_idnes
https://zlin.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=000000000035-0000-0000-000000000000&page=A200831_113606_dum_osobnosti_rez&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fbydleni%2fna-navsteve%2fvikendovy-dum-za-prahou.A200831_113606_dum_osobnosti_rez%3fzdroj%3dvybava_idnes
https://www.idnes.cz/zlin
javascript:;
https://www.idnes.cz/
https://www.idnes.cz/zpravy
https://www.idnes.cz/premium
https://www.idnes.cz/rss

