
KRAKOV
Kdy: 1.–24. prosinec
Kde: Na hlavním náměstí v centru
Jak je to daleko: Z hraničního přechodu Bohu-
mín 160 km 
Vánoční trhy v polském Krakově mají dlouhou tradi-
ci. Návštěvníci cestu na trhy spojují také s prohlídkou 
historických památek. Milovníci specialit jistě ocení 
místní medový nápoj, pitný med (není to medovi-
na), který se vyrábí podobně jako víno. Náměstí 
provoňují i další dobroty jako bramboráky, pečená 
selátka, klobásy či smažení 
pstruzi.

LINEC
Kdy: 19. listopad – 23. prosinec 
Kde: Hlavní barokní náměstí v centru města
Jak je to daleko: Z hraničního přechodu  
Studánky 34 km
V prosinci tu pravidelně odpoledne (od 17 hodin) 
vystupují dechovkové kapely a pěvecké sbory. 
Trhy nejsou příliš velké, a mají tak komorní 
atmosféru. Jsou tak ideální pro ty, 
kteří netouží po  velko-
městském ruchu, ale 
spíš hledají únik 
od předvánočního 
shonu. Kdo se 
chce zahřát sva-
řeným vínem, 
moštem nebo 
punčem a záro-
veň se kulturně 
povznést, může 
navštívit stánek 
studentů místních 
uměleckých oborů.

Linec

Norimberk

NORIMBERK
Kdy: 25. listopad – 24. prosinec 
Kde: Na náměstí Hauptmarkt
Jak je to daleko: 150 km z hraničního přechodu 
Rozvadov 
Na jednom z největších německých trhů 
se v bavorském  Norimberku setká-
vají lidé už čtyři století. První se 
údajně konaly  už v roce 1628. 
Samo město se prezentuje 
jako domov  „originálního 
Ježíška“. Vánoční zboží 
můžete vybírat ve více 
než dvou stech dřevěných 
a látkových stáncích. Místní 
speciality? Proslavené jsou 
tradiční vánoční perníčky, 
malé bílé klobásky a speciální 
svařák.

DRÁŽĎANY
Kdy: 25. listopad – 24. prosinec
Kde: Největší místní trh Striezelmarkt se koná  
na náměstí Altmarkt

Jak je to daleko: 40 kilometrů od hranic po dál-
nici E55/A8 

Jeden z nejstarších a nejvelkolepějších 
vánočních trhů v celém Německu čítá 

na 250 stánků. Věhlasné jsou třeba 
dřevění ozdoby z Krušnohoří. Spe-
cialitou jsou místní vánoční štóly  
zvané Strützel či malé fi gurky 
kominíků  vyrobené ze sušených 
švestek. Za vánoční atmosférou 
do saské metropole vyráží 
každoročně stále více Čechů. 
Mají možnost využít i vánoční 

posílené spoje, které vypravují 
společně České dráhy a Deuts-

cheBahn. Lístek platí i jako jízdenka 
na městskou  dopravu v Drážďanech.

VÍDEŇ

Kdy: 
12. listopad  
až 24. prosinec 
Kde: Největší trh 
Christkindlmarkt se 
odehrává před radnicí  
na náměstí Rathausplatz  
(Radniční náměstí)
Jak je to daleko: Z hraničního přechodu Hevlín 70 km
Radničnímu náměstí, na které se vměstná 150 stánků, 
dominuje obrovský adventní věnec s průměrem 12 metrů. 
Na nedalekém náměstí Marie Terezie na návštěvníky čeká 
vánoční vesnička – přes 60 dřevěných stánků s řemeslnými 
výrobky. Vánoční atmosféru v císařských kulisách zažijete 
před zámkem Schönbrunn. Opozdilci mohou až do 
8. ledna navštívit zimní trhy v legendárním parku Prater. 
Vedle vídeňských specialit jako Sachrův dort či Mozartovy 
koule na vánočních trzích můžete ochutnat punč,  perník 
nebo pražené mandle a kaštany.

BRATISLAVA
Kdy: 25. listopad  – 23. prosinec
Kde: Na třech náměstích – Hlavním, Františ-
kánském a Hviezdoslavově
Jak je to daleko: Z hraničního přechodu 
Břeclav 64 km  po dálnici 
Zdejší trhy se odehrávají v poklidné atmosfé-
ře.  Jsou rájem pro labužníky, kteří si mohou 
pochutnat  na tradičních specialitách jako 
jsou halušky, zelňačka, lokše, pečené ryby 
a  ze sladkostí kromě vánočního cukroví  
třeba medovník. Nechybí ani svařené víno 
či medovina, tvrdý alkohol ani pivo se zde 
ale  prodávat nesmí.

Krakov

Bratislava

Vídeň
Linec

Norimberk

Drážďany

Více informací o adventních trzích 
v blízkém zahraničí najdete od 12. prosince 

v novém seriálu vašeho Deníku

Drážďany

Bratislava

Vídeň

Krakov

Přijďte zpívat koledy
Milí čtenáři,

vánoční svátky jsou mož-
ná nejkouzelnější momenty
v roce a adventní dny před
nimi jsou magické. Zpívání
koled je jednou z nejpev-
nějších tradic, které k na-
šemu životu patří. Proto vás
všechny zveme, ať si koledy
zazpíváte s ostatními čte-
náři Deníku. 14. prosince v
18 hodin se na ostravském
Masarykově náměstí pod
profesionální taktovkou
dáme do zpěvu tří koled a
bude u toho i štáb televize
Nova, která je partnerem ce-
lé akce. Atmosféru zachytí

také reportéři Deníku.
Přijďte, přijeďte i z okolí, vy-
chutnejte si pohodovou ad-
ventní atmosféru s námi.

Vánoce jsou pro většinu z
nás skutečně největšími
svátky, přijďte se jejich at-
mosféry nadýchnout s ná-
mi.

Tomáš Šiřina,
šéfredaktor

Dobrá zpráva

Mandlová štóla a svařák
Letos za vánoční atmosférou za hranice vyrazí tisíce Čechů. Vyberete si i vy z nabídky trhů?

Předvánoční
nákupy
Dejte si pozor
na kapsáře ...4

Vánoční atmosféra
Jaké akce chystají
města v okrese
před Vánocemi? ...uvnitř
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Léto 2012 v prodeji !

až 20%* sleva
za včasný nákup do konce prosince

Pobyt pro DÍTĚ
ZDARMA**

SLEVA pro seniory
až 25%**

CK Ostrava  � 596 124 087
CK O. - Avion Shopping Park  � 595 782 642
CK F.-Místek  � 558 434 877
CK Karviná  � 596 311 010
CK Nový Jičín  � 556 701 598
CK Opava  � 553 711 202

* Ze základní ceny pro členy Clubu Čedok, ostatní klienti čerpají
slevu až 17 % základní ceny  ** Platí pro vybrané zájezdy ze
základní ceny. Podmínky viz katalogy.

Žádejte nové katalogy !

Široká nabídka odletů z Ostravy

Otevřeno na stříbrnou 
a zlatou neděli !

�
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Skalický farář, otec Radek Drobisz:
Chodívám do škol na besedy s dětmi
VánocevČesku slaví téměř

všichni lidé bez ohleduna
to, jestli jsouvěřící křesťané,
nebo ateisté.Všichni dodržují
podobné zvyky, rozdíl je snad
jenv tom,kdona cokladevět-
ší důraz. Jakale tráví a vnímá
tytokouzelnékřesťanské
svátkykněz? Zeptali jsme se
na to farářeŘímskokatolické
farnosti SkaliceRadkaDro-
bisze.

Vánoce jsou pro vás asi tak trochu
pracovní svátky...
Osvátcích skutečněprobí-

há celá řadabohoslužeb i růz-
nýchdalších akcí.

Dodržujete také staré vánoční zvyky,
jako je například lití olova?
Toanine.NaŠtědrývečer

celánaše rodina zasedneke
slavnostní večeři, kterámívá
sedmchodů, aurčitě nesmí
chybět kapr. Povečeři si,
stejně jakovšude jinde, rozba-
límedárky.Někdy také roz-
krojíme jablíčko, zpíváme
společněkoledy.

Ale zbytek svátků už asi trávíte v prá-
ci, že?
Převážněano.Užněkolik

dnůpřed samotnými svátky
chodívámdo škol nabesedy
s dětmi. Povídáme si, proč
vlastně slavímeVánoce a jak
tyto svátkyvnímají křesťané.
SamotnéVánocepakbývají
ve znamení bohoslužeba se-
tkávání se s lidmi.O svátcích
hodněnavštěvuji lidi ve far-
nosti, probíhají i slavnostní

koncerty a akce smladými
lidmi.

Co znamenají Vánoce pro vás osobně?
Svátky radosti a lásky. Je to

období, kdy člověknejraději
tráví čas se svýminejbližší-
mi,může snimiprožívat hez-
ké chvíle a přeje jim tonejlep-
ší. Je to také období vzpomí-
nánínavšechno, co seudálo
běhemposledního roku. Jako
křesťanVánoce samozřejmě
takévnímám jakooslavuna-
rození Ježíše, kterýučil, jak
mají lidé žít a také odpouštět
druhým. (red)

VÁNOCE jsou pro faráře Radka
Drobisze (na snímku uprostřed)
svátky radosti, lásky a oslavou na-
rození Ježíše. Foto: archiv Deníku
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Stavitel nízkoenergetických zd ných dom

EKONOMICKÉ STAVBY a.s., Ke K ižovatce 466, 330 08 Zru  - Senec, tel./fax: +420 377 825 782

www.ekonomicke-stavby.cz

60 referen ních dom  po celé R

   excelentní kvalita dom

   zd né nízkoenergetické domy

   projekt a stavební povolení zdarma

   jedni ka eského trhu

SPLÁTKA V PROGRAMU

Génius 9.475 K m
sí

nDominik 8

dispozice: 4+1+G cena v etn  DPH

Opravdu

CHYTRÝ ZP SOB
jak se vyhnout jednání

s bankou a placením nájmu 

zárove

SPLÁCET sv j d m

více na našich webových stránkách

CHYTRÝ
NÁJEM
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ADVENT VE FRÝDECKO-MÍSTECKÝCH KOSTELECH

CHRÁM sv. Jana a Pavla v Místku. Foto: Deník/Tomáš Machálek

Advent a kostel k sobě neodmyslitelně patří. Lidé v této době v hojném počtu navštěvují chrámy či kostelíky. Ve Frýdku-Míst-
ku se v adventním čase chystá ve zdejších kostelech hned několik akcí, které vám chceme tímto prostřednictvímnabídnout.

Program: neděle 4. prosince (10 hodin): kostel sv. Barbory – poutnímše svatá, čtvrtek 8. prosince (19 hodin): evangelický kostel
– adventní koncert Báry Basikové, pátek 16. prosince (19 hodin): chrám sv. Jana a Pavla – vánoční koncert festivalu Souznění –
ZUŠ duchovní hudby ve Frýdku-Místku, CollegiumMarianum, pondělí 19. prosince (16 hodin): u chrámu sv. Jakuba – Vánoční
den s průvodcem,úterý 20. prosince (18 hodin): chrámsv. JanaaPavla – J. J. Ryba:Českámševánoční a další program. (mach)

Jarmark v Třinci začne s Úsměvem
Třinec –PohádkouprodětiDva
sněhuláci začne v pátek 2. pro-
since dvoudenní Třinecký mi-
kulášský jarmark. Divadlo
Úsměv s ní začne v deset hodin
dopoledne. V pátek dopoledne
senávštěvníkůmpředstaví idě-
ti ze ZUŠ Třinec, koledy zazpí-
vají žáci církevní ZŠ aMŠadal-
ší interpreti. Ve 13 hodin se
chystá vyhodnocení výtvarné
soutěžesnázvemBetlém, jakho
vidím já! Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu se plánuje
v15 hodin, budou u toho sta-
rostka Věra Palkovská, biskup
František Václav Lobkowicz a
pastorBohuslavKokotek.Opůl

čtvrté odpoledne vystoupí ži-
dovská kapela Simcha, v 16.30
hodin se představí Gajdoši z
Mostů u Jablunkova. Vpodve-
čer se všechny dětimohou těšit
na příchod Mikuláše, anděla i
čerta, zároveň budou moci po-
slat dopis Ježíškovi speciální

poštou.
Také v sobotu 3. prosince za-

čne program v 10 hodin, po-
stupně se představí Jakub
Kudrnáč, Tereza Anna Maško-
vá a Štývarův dětský sbor. „Lá-
kadlem bude jistě i vystoupení
Tomáše Kočka s Orchestrem,“
uvedla mluvčí městské úřadu
Šárka Szlaurová. Kočko by se

měl na třineckém náměstí ob-
jevit ve 14.30 hodin. Po šestnác-
té hodině vystoupí soubor zob-
cových fléten ZUŠ Třinec a No-
emiBocek.
Součástí jarmarku bude tra-

dičně dobročinný bazar Slez-
ské diakonie. „K vánoční atmo-
sféře přispějemnožství stánků,
kde příchozí budou moci na-
koupit vánoční dekorace, ad-
ventní věnce, vánoční perníky,
dřevěné, keramické a proutěné
výrobky, svíčky nebo zdobené
baňky,“ uvedla Szlaurová. „K
viděníbudouvakcinejrůznější
řemeslníci od uměleckého ko-
vářepřeskošíkářečiřezbářepo

dráteníkyahrnčíře.“Výstavys
vánoční tematikou chystá rov-
něž muzeum. „Živý betlém ale
letos nebude,“ upozornila ve-
doucí Eva Zamarská. V hutnic-
kém městě se uskuteční i další
zajímavé akce. Například 11.
prosince to bude vánoční kon-
cert v sídle SCEAVOldřichovi-
ce, který začne v 16 hodin. Dům
dětí a mládeže nabídne 15. pro-
since vánoční besídku pro ro-
diče, kterou od 16 hodin doplní
ukázkyzčinnostikroužků.Užo
den později na stejném místě
proběhne vánoční koncert pří-
pravných sborů DDM, akce za-
čnev17hodin. (lew)

Také kněží si dávají
na Vánoce dárečky
Frýdek-Místek – Většina lidí
tráví Vánoce jako dny volna v
kruhu rodiny a svých blíz-
kých.
Pro římskokatolické kněží
jsou to však nejen svátky ro-
dinné pohody a rozjímání, ale
také dny zasvěcené službě
Bohu i lidem.
„Vánoce každoročně trá-

vím hlavně u oltáře a mezi
lidmi. Probíhá spousta boho-
služeb a setkání s farníky. Na
Štědrý den například pro-
běhne od 15 hodin v místec-
kém kostele svatého Jana a
Pavla vánoční bohoslužba pro
děti a o půlnoci pak začne
půlnoční mše. Mezitím si ale
samozřejmě také najdu čas na
slavnostní večeři, po ní si na
faře rozdáme drobné dárečky,
společně zazpíváme a po-
vzpomínáme,“ pověděl mís-
tecký děkan monsignore Jo-
sef Maňák. Na štědrovečerní
večeři mívá totéž, co většina
lidí – kapra a bramborový sa-
lát. „Mezi svátky pak samo-
zřejmě také navštívím rodi-
nu,“ dodal kněz.

Prozradil také, že tradiční
vánoční zvyky, jako je napří-
klad lití olova, pouštění lodi-
ček a podobně, příliš nedodr-
žuje.
„O Vánocích mě však často

navštěvují polští kaplani a ti s
sebou přinášejí své vlastní
specifické zvyklosti. Vaří na-
příklad tradiční vánoční po-
hankovou kaši s medem, ovo-
cem a hrozinkami. Společně
potom také lámeme vánoční
oplatky a jíme je namočené v
medu,“ popsal sváteční zvyk-
losti děkanJosefMaňák.
„Dárečky si dáváme, ale jen

drobnosti pro radost, rozhod-
ně nic komerčního,“ podotkl.
„Vánoce jsou svátky pro věří-
cí i nevěřící. Pro nevěřící
mohou být krásnou rodinnou
tradicí. Pro mě jako pro věří-
cího jsou především oslavou
toho, že Bůh přišel jako člo-
věk do lidské společnostimezi
nás, a tím se nám stal blízký a
pochopitelný. Není už vzdá-
lený, ale v podobě Ducha sva-
tého žije stále mezi námi,“ vy-
světlil otecMaňák. (red)

JOSEF MAŇÁK ve své pracovně v Místku. Foto: archiv Deníku
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Buďte ostražití! Nákupní horečky využívají
s oblibou kapsáři a vykrádači aut
Dávejte si pozor na své věci, nic cenného
nenechávejte v autech, všímejte si svého
okolí a nebuďte lhostejní.

JAROSLAV PERDOCH

Ostrava – S těmito již tradič-
ními radami přicházejí v
předvánočním období policis-
té a strážníci v Moravskoslez-
skémkraji.

Přestože do Štědrého dne
scházejí ještě několik týdnů,
vánoční atmosféra je znát na
každém kroku. Týká se to
zejména nákupních center,
kde lidévybírajídárkyprosvé

nejbližší. Do marketů však v
tomto období míří nejen zá-
kazníci, ale i dobře organizo-
vané skupiny zlodějů, které
okrádají nepozorné nakupu-
jící. Nenechavci se více než
jindy činí také na přeplně-
ných parkovištích, v pro-
středcích městské hromadné
dopravyinadalšíchmístech.

Rady
Policisté – stejně jako v minu-
lých letech – připravili na
předvánoční období různá

opatření. Mimo jiné posílili
hlídky na frekventovaných
místech. Vyrážejí také do ob-
chodních center, kde zákaz-
níky upozorňují na možná ri-
zika. „Preventivní akce mají
velký úspěch. Nakupující se u
nás zastavují a ptají se na vše,
co je zajímá,“ uvedl Petr Svo-
boda z ostravské policie s tím,
že i přes veškerá upozornění a
rady se najde nemálo těch,
kteří si o okradení téměř „ko-
ledují“. Své tašky nechávají
bez dozoru v nákupních vozí-
cích, zatímco si vybírají zboží
v regálech. Dopadnout pacha-
tele je velmi obtížné. Zloději
mají vše propracováno do po-
sledního detailu a mnohdy
pracují ve skupinách. V taš-
kách jsou často kromě hoto-

vosti i kreditní karty s přilo-
ženými PIN kódy, díky kte-
rým lze z bankomatu vybrat
peníze. Škody se pohybují
mnohdy v desetitisícových
částkách.

Parkoviště
Dalším zlodějským rájem bý-
vají parkoviště v okolí hy-
permarketů. Nad lehkomysl-
ností některých motoristů,
kteří ve svých automobilech
nechávají volně odložené ka-
belky, ledvinky či tašky plné
zboží, zůstává policistům ro-
zum stát. Přestože parkoviš-

tím v této době věnují zvýše-
noupozornost, nenív jejich si-
lách vše uhlídat. Zkušeným
vykrádačům stačí několik
sekund k tomu, aby vnikli do
vozidla. Nejrozšířenějším
způsobem je vypáčení zámku.
Zločinci si počínají velmi ra-
finovaně. Tělem zakryjí vý-
hled na dveře, aby vzbudili
zdání, že odmykají klíčem. Po-
té jenvezmouvěciazmizí.

Kromě klasických vloupání
do zaparkovaných aut se zlo-
ději zaměřují také na zákaz-
níky, kteří do svých plecho-
vých miláčků ukládají zboží z
vozíků. V té chvíli se zmocní

jejich tašek odložených na
předních sedadlech nebo ved-
le vozů. Motoristé přicházeli o
desetitisíce, někdy i statisíce
korun.

Cestování
Kromě obchodních center a
parkovišť si lidé musejí dávat
pozor také v městské hro-
madné dopravě. Scénář je
téměř vždy stejný. Neznámý
zloděj se zaměří na pasažéra s
batohem na zádech. Ze zava-
zadla mu vytáhne peněženku,
mobilní telefon i další cennos-
ti.

Nepřehlédněte

POZORNOST. Lidé by si v předvánočním období měli dávat velký pozor na své věci všude tam, kde je větší
množství lidí. Ilustrační foto: Deník

Rady, jak se nestat obětí zlodějů
b Nenechávejte odložené
věcivnákupníchvozících.

b Při zkoušení oblečení a
vybírání zboží mějte vozík a
svévěcistálevdohledu.

b Po zaplacení pečlivě
uschovejte své platební kar-
ty a peněženky – nedávejte je
na nákup uložený v nákup-
níchtaškách.

b Noste kabelku či tašku s
penězi těsněu těla s rukouna
zapínání.

b Pravidelněsiověřujte,zda
máte tašku zavřenou. Nej-
vhodnější jsou zavazadla se
složitějším způsobem uzaví-
rání.

b V tlačenicích a nepře-
hledných situacích buďte
obezřetní, ubezpečte se, zda
máte svévěci v kapsácha zda
se někdo nepokouší otevřít
vašitašku.

b Nikdy si nepište PIN na
platební kartu ani na přilo-
ženýlístek.

b Při placení nevystavujte
na odiv peněženku plnou
bankovek.

b Pozor si dávejte nejen v
obchodech, ale také na
poštách a v dopravních pro-
středcích.

b Ve svých vozidlech nene-
chávejte žádné cennosti, a to

anivzavazadlovémprostoru.

b Při nakládání zboží do
auta si pozorně všímejte po-
dezřelých osob. Je také vel-
mi riskantní nechat tašky
na sedadlech a jít vrátit ko-
šík.

b Pokud se již stanete obětí
zlodějů, ztrátu dokladů, kte-
ré mohou být zneužity, ne-
prodleně ohlaste policii. V
případě krádeže platební
karty kontaktujte banku a
proveďte zablokování.

b Peníze a kreditní karty
ukládejte do vnitřních kapes
oblečení. Nebezpečné je
umístění v zadních kapsách
kalhot.
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Lesy ČR pracují na obnově Krušných a Jizerských hor již 20 let
Lesy ČR dlouhodobě usilují 
o zlepšení stavu přírodního pro-
středí v Krušných a Jizerských 
horách zatížených průmyslovou 
činností.  Proto se zde již té-
měř 20 let zaměřují především 
na změnu druhové a věkové 
skladby lesních porostů. Plo-
cha porostů náhradních dře-
vin byla dnes snížena zhruba 
na polovinu. Místo nepůvodních 
dřevin začali lesníci postupně 
vysazovat dřeviny, které byly vy-
pěstovány ze semen sebraných 
v obou pohořích, a které zde 
mají svoje přirozené stanoviště. 

Do roku 2009 přitom Lesy ČR fi-
nancovaly v Krušných a Jizerských 
horách tuto přeměnu náhradních 
dřevin na porosty původní výhrad-
ně ze svých prostředků. Ročně šlo 
o částky v rozmezí 80 až 100 milio-
nů korun při obnově lesa v rozsahu 
600 – 700 hektarů. Protože se 
jedná o dlouhodobé a finančně ná-
ročné projekty, započaly Lesy ČR 
již v roce 2009 realizovat projekty, 
které, vzhledem k tomu, že byly 

kvalitně připravené, získaly finanč-
ní spoluúčast EU. Díky projektům, 
které jsou podporované  Evrop-
skou unií, počítají Lesy ČR s ná-
růstem rozsahu zalesnění na cca 
800 hektarů ročně. Projekty pro 
obnovu lesa v Krušných a Jizer-
ských horách jsou spolufinanco-
vány nejen Lesy ČR a Evropskou 
unií, ale také Státním fondem ži-
votního prostředí ČR. Díky tomu se 
tak lesy v Krušných a Jizerských 
horách dostávají do ještě lepšího 
stavu než byly v první polovině mi-
nulého století.

Na mnoha lokalitách také Lesy 
ČR obnovují les přirozeně – z pů-
vodního mateřského porostu tak 
postupně vznikne les nový. Všude, 
kde je to možné, lesníci tento při-
rozený způsob vzniku lesa podpo-
rují. Jediná možná cesta ke zlep-
šování stavu lesů je tak postupný 
návrat k jejich co nejpřirozenější-
mu stavu.

Změna druhové skladby lesů 
začala již v 19. století

Průmyslová revoluce v 19. stole-

tí měla za následek zásadní změnu 
druhové skladby lesů v celé střední 
Evropě. Vysoká poptávka po kvalit-
ním stavebním dříví a výdřevě pro 
důlní díla vedla k tomu, že dle přání 
vlastníků vznikaly na velkých plo-
chách smrkové monokultury a v le-
sích začal převládat smrk ztepilý. 
Smrk má totiž bezkonkurenční 
technické vlastnosti, a proto na-
chází nejlepší uplatnění při využi-
tí dřeva. Prioritní roli tehdy hrála 
vlastníky vyžadovaná ekonomika 
pěstování a odbytu dřeva. Tyto lesy 
však byly náchylné k různým kala-
mitám, ať už způsobených biotic-
kými nebo abiotickými činiteli.

Imisemi zničené lesy pomohly 
zachránit náhradní dřeviny
Ve druhé polovině 20. století 

se v Krušných a Jizerských ho-
rách začaly objevovat velké ško-
dy způsobené imisemi na lesních 
porostech. Lesy začaly odumírat 
a vznikaly velké kalamitní holiny. 
V důsledku špatného stavu ovzdu-
ší tak musely být v osmdesátých 
letech minulého století v Krušných 
a Jizerských horách vytěženy de-
sítky tisíc hektarů lesů. Na vzniklé 
kalamitní holiny začali lesníci vysa-
zovat porosty náhradních dřevin, 
především smrku pichlavého, který 
byl zvolen z důvodu odolnosti vůči 
oxidu siřičitému. Tyto porosty dnes 
plní především půdoochrannou 
a vodohospodářskou funkci lesa. 

Smrku pichlavého v Krušných 
horách ubývá

V poslední době je dalším důvo-
dem obnovy lesa značné poškoze-
ní porostů smrku pichlavého hou-
bou kloubnatkou smrkovou, která 
se stala limitujícím faktorem exis-
tence těchto porostů. Při opako-
vaném silném napadení totiž strom 
přestává rašit a během několika let 

odumírá. Z dnešního pohledu je 
tato dřevina nevhodná z ekologic-
kého, ale i produkčního hlediska. 
Porosty smrku pichlavého postup-
ně chřadnou a odumírají.

Lesy ČR v Krušných
a Jizerských horách podporují 

produkční i mimoprodukční 
funkce lesů

Pro co nejširší podporu pro-
dukčních i mimoprodukčních funk-
cí lesů využívají Lesy ČR i možností 
spolufinancování z evropských 
zdrojů. Aktuálně jde například o   
„Projekt obnovy lesa v imisní oblas-
ti Krušných hor“ na území lesních 
správ Klášterec, Litvínov a Děčín 

a projekt „Vnášení původních dře-
vin do porostů CHKO Jizerské 
hory“. Oba projekty jsou spolu-
financovány z Operačního pro-
gramu Životní prostředí (OPŽP). 
Již nyní navíc Lesy ČR připravují 
druhou fázi navazujících projektů 
spolufinancovaných z OPŽP, která 
by měla odstartovat na jaře 2012 
v objemu cca 125 milionů korun.

Jen v Jizerských horách lesní-
ci na ploše téměř 3000 hektarů 
v následujících letech vysází další 
sazenice původních jizerskohor-
ských dřevin. Celkem půjde o více 
než tři čtvrtě miliónu kusů buku, 
smrku, jedle, javoru, jeřábu, jilmu 
a dalších druhů dřevin. Součástí 

projektů není jenom výsadba no-
vých stromků, ale také další péče 
o ně - ožínání, ochrana proti zvěři, 
prořezávky a další.

Kromě lesnického hospodaře-
ní jsou v popředí zájmu Lesů ČR 
i ostatní mimoprodukční funkce 
lesů a jejich zpřístupnění pro širo-
kou veřejnost. V rámci Programu 
2020, kterým podnik celostátně 
podporuje veřejně prospěšné 
funkce lesů, se v Krušných i Ji-
zerských horách daří zpříjemňovat 
pobyt návštěvníků lesa na turistic-
ky atraktivních místech hor napří-
klad budováním naučných stezek 
nebo odpočinkových či vyhlídko-
vých míst.

V rámci projektů podporovaných Lesy ČR a EU se počítá s nárůstem 
rozsahu zalesnění až na 800 ha ročně

Státní podnik Lesy ČR dlouho-
době spolupracuje s Jizerskou, 
o.p.s., která spravuje tratě Ji-
zerské magistrály, na vhodných 
úpravách trasy v celých Jizer-
ských horách. „Lesy ČR plní 
veřejný zájem a kromě péče 
o lesy je to i možnost rekreační-
ho a sportovního vyžití. Běžecké 
lyžování v Jizerských horách 
podporujeme a považujeme po-
třebné úpravy magistrály za náš 
příspěvek běžeckému lyžování 
v Jizerských horách,“ zdůrazňu-
je ředitel Krajského ředitelství 
Lesů ČR Liberec Ludvík Řičář.

Návštěvníky magistrály čeká 
v nadcházející zimní sezoně ně-
kolik novinek. Jednou z nich je 
nově upravená lesní cesta ne-
soucí název Štěrková, po níž 
část oblíbené běžkařské trasy 
vede. Na dvoukilometrovém úse-
ku z křižovatky Vládní až k pří-
toku Černé Nisy je nový povrch 
a z okraje cesty zmizely nále-
tové dřeviny. Opravy se dočkal 
i mostek, který byl po loňských 
záplavách ve velmi špatném sta-
vu. Současně s opravami mostku 
byla provedena také sanace se-
suvu na přítoku Černé Nisy, který 

ohrožoval stabilitu cesty Štěrko-
vá. Pro zvýšení bezpečnosti tu-
ristů došlo v předmětném místě 
k instalaci dřevěných zábran.

Další novinkou je rozšíření 
prvního kilometru lesní cesty 
Elektrovod nad bedřichovským 
stadionem, odkud množství ly-
žařů na trasu magistrály vyráží. 
Z Bedřichova je to přitom hlavní 
nástupní místo na lyžařskou trať. 
Díky rozšíření se cesta Elek-
trovod stala bezpečnější, a to 
hlavně v prudkém sjezdu zpět 
do Bedřichova. 

Oblíbená Jizerskohorská ma-
gistrála nyní nabízí přes 170 kilo-
metrů lyžařských tras a lyžaři mo-
hou využít  22 nástupních míst. 
Během zimní sezony na ni podle 
údajů horské služby vyráží přes 
půl milionu lidí. Jizerská o.p.s. 
se o úpravu trati stará od roku 
1999. Na provoz Jizerské lyžař-
ské magistrály může veřejnost 
finančně přispět a to formou 
zaslání dárcovské sms ve tva-
ru DMS MAGISTRALA na číslo 
87 777. Cena dárcovské sms je 
30,- Kč, Jizerská magistrála ob-
drží 27,- Kč.

 

Lesy ČR dlouhodobě přispívají na úpravu běžeckých tratí
v Jizerských horách

Jizerskohorská magistrála překvapí lyžaře několika novinkami 

S příchodem předvánočního 
období se zvyšuje riziko krádeží 
nejen vánočních stromků, ale 
i jmelí, které roste jako polopa-
razit na větvích v korunách do-
spělých stromů. Lesy ČR proto 
posilují intenzitu dozoru v lesích 
a zároveň činí řadu preventivních 
opatření, aby ohrožené porosty 
ochránily. Trhání jmelí coby sym-
bolu Vánoc je přitom zakázáno 
zákonem o lesích a povolit ho 
může jen majitel nebo správce 
lesa. Lidé pokoušející se jmelí 
z lesů nelegálně získat totiž způ-
sobují nejen velké škody na stojí-
cích stromech, ale často ohrožují 
i svůj vlastní život.

Účinná opatření
V rámci prevence se lesníci 

v předvánočním čase pohybují ze-
jména v místech, která by zloděje 
mohla nejvíce nalákat. Dohled pro-

bíhá každý den nepravidelně v den-
ní či noční dobu. Samozřejmostí je, 
stejně tak jako loni, i spolupráce 
s Policií České republiky. Lesy ČR 
rovněž používají u mladých lesních 
kultur postřik chemickým rozto-
kem, který na stromcích není vidět 
a za chladu většinou ani cítit. Při po-
kojové teplotě však tato látka silně 
zapáchá. V neposlední řadě lesníci 
přistupují i k odstraňování bočních 
větví či přestříkávání větví a kmínků 
stromu barevným sprejem, čímž 
sníží estetickou atraktivnost strom-
ku. Lidem se navíc krádež stromků 
rozhodně nevyplatí: každému zlo-
ději totiž hrozí pokuta, která může 
dosáhnout až výše 15 000 Kč.

Zbytečné riziko i pokuty
Při krádežích navíc lidé riskují 

i své vlastní zdraví a životy, neboť 
jmelí roste až ve vrcholových par-
tiích stromů, a není proto snadné 

se k němu dostat. Lidé tak šplha-
jí do obrovských výšek, aniž by 
přitom měli odpovídající vybavení 
a znalosti. Před pěti lety na to do-
platil nedaleko Chrudimi mladý 
muž, který při nelegálním česání 
jmelí spadl z dvacetimetrového 
stromu a zraněním na místě pod-
lehl. Jiní nenechavci naopak po-
užívají k výstupu do korun stromů 
stupačky s kovovými hroty, které 
narušují kůru zdravých stromů. Ty 
jsou pak náchylnější k nákazám 
dřevokaznými houbami, což může 
vést až k úplnému odumření stro-
mů. Řada lidí se kvůli pár větvičkám 
jmelí nebojí ani samotný strom po-
kácet. Tomu, kdo bude při kráde-
ži jmelí přistižen, však nehrozí jen 
trest vysoké pokuty, v horším přípa-
dě totiž riskuje nebezpečí pádu, zá-
važného zranění či dokonce smrti. 
A za to pár větviček jmelí jistě niko-
mu nestojí.

Vánoční stromky z prořezávek
V  posledních letech je naprostá 

většina vánočních stromků na trhu 
pěstována specializovanými firma-
mi na plantážích mimo les, kde 
je možné dosáhnout významně 
lepšího estetického vzhledu než 
u stromků v lese. Lesy ČR mají 
k dispozici pouze velmi omeze-
ný počet tzv. vánočních stromků 
z nutných prořezávek provádě-
ných při běžné péči o mladé lesní 
porosty. Při prořezávce se odstra-
ňují především stromy netvárné 
a stromy, které by vadily růstu per-
spektivních jedinců. Tím se zvyšu-
je budoucí kvalita i stabilita lesa.  
Prořezávky vybraných smrkových, 
případně borových porostů však 
Lesy ČR ponechávají až na dobu 
těsně před Vánocemi. Výtěžek 
z prodeje vybraných stromků in-
vestují Lesy ČR zpět do nutné 
péče o les.

Krádeže vánočních stromků nebo jmelí se rozhodně nevyplatí

Za krádež stromku hrozí pokuta až 15 000 Kč

Stav lesů v Krušných horách se neustále zlepšuje
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Kapry bychom měli nakupovat
za podobné ceny jako loni
Proti loňsku neočekáváme zdražení.
A pokud ano, pak jen o pár korun. Tak
odpovídali prodejci kaprů a provozovatelé
rybníkářství. Stejné ceny jako loni slibovali
i prodejci vánočních stromků.

BŘETISLAV LAPISZ

Ostrava – „Loni jsme prodá-
vali ve stáncích kilogram vý-
běrového kapra od 86 do de-
vadesáti korun za kilogram.
Přímo u nás v sádkách v Žab-

ni jsme naše ryby nabízeli od
83 korun. Obdobné to bude i
letos. Zájemci si budou moci
koupit i amura, candáta, šti-
ku a sumce.Těmzákazníkům,
kteří chtějí rybu stáhnout a
vykuchat, budeme tyto služby
nabízet samozřejmě i letos. V
Žabni budeme zákazníkům
tento servis nabízet zdarma, v

Hrabové už bude muset zá-
kazník zaplatit odhadem ko-
lem šedesáti korun,“ uvedl
majitel společnosti Mistr
KaprRostislavSedliak.
Kapři z Rybníkářství Rych-

vald se loni prodávali za osm-
desát korun za kilogram. „Le-
tos se budeme pohybovat ko-
lem těch loňských cen. Pevné
ceny jsme zatímnestanovili, v
současnosti prodáváme kap-
ra po 75 korunách. Pokud
bychom zdražovali, tak v řá-
dech několika korun, odhadu-
ji to na dvě až pět korun na ki-
logram,“ uvedl jednatel rych-
valdských rybníkářů Hynek
Sochor. Podle něj sice lidé o

Vánocích nakupují pořád
hlavně kapry, přibývá ale i zá-
jemců o dravé ryby, jako na-
příklad štiku či candáta. „Ku-
puje se také tolstolobik, ten se
dá koupit za poloviční cenu
nežkapr,“ dodal Sochor.
Zdeněk Nehudek, který i v

minulých letech prodával ry-
by také v Ostravě-Hrabůvce u
Venuše, chce letos začít s pro-
dejem 12. prosince. „Nabízí-
me třeboňské kapry. Ceny by
se neměly lišit od těch loň-
ských. To znamená, že se ki-
logram bude prodávat něco
přes sedmdesát korun. Nabí-
zet budeme i amura,“ dodal
Nehudek.

Nepřehlédněte

KAPŘI. Ilustrační foto/Deník

Prodejci vánočních stromků:
Pro zdražování důvod letos není

BŘETISLAV LAPISZ

Ostrava − Lidé už neváhají
zaplatit za vánoční stromek i
více než tisíc korun. Na druhé
straně přibývá i těch, kteří
nakupují ty nejlacinější, kte-
ré na trhu jsou. „Stromky
střední kategorie se prodávají
velmi málo,“ vysvětluje pro-
dejce, který stromky nabízí v
Ostravěužněkolik let.

Kategorie stromků
„Co si máte pod pojmem
střední kategorie představit?
Jsou to takové stromky, za

které platíte od čtyř do sedmi
stovek. Nejsou to sice ty
stromky špičkové kvality, ale
na druhé straně ani stromky,
pod které se skoro stydíte ulo-
žit dárky,“ vysvětluje prodej-
ce. Podle něj není letos důvod,
aby se ceny vánočních strom-
ků proti loňsku výrazně mě-
nily. Například nejlevnější
smrčky se loni v Ostravě pro-
dávaly za 180 korun, borovice
už od 250 korun a jedle od 380
korun.

Prodej v prosinci
Ostravské městské lesy plá-
novaly prodej vánočních
stromků na plantáži v Barto-
vicích zahájit ve středu

7. prosince, prodávat by se
měly až do 23. prosince. V há-
jenkách v Plesné, Bobrovní-
kách a Proskovicích by měl
prodej vánočních stromků
začít 15. prosince.

Stokoruny
Ceny vánočních stromků
(včetně 10procentní DPH)
jsou na všech prodejních mís-
tech stanoveny bez rozdílu
výškynásledovně:

„Smrk se bude prodávat za
180 korun, borovice za 250 ko-
run a jedle za 380 korun. Po-
kud si budete chtít stromek
nechat zabalit, zaplatíte deset
korun,“ upřesnili zástupci
Ostravskýchměstských lesů.

Jaký dárek se stane hitem
letošních Vánoc? Určitě hračky
Plyšák, autodráha, panenky nebo nový mobil či notebook?
I tyto dárky budou patřit zřejmě mezi hodně žádané

BŘETISLAV LAPISZ

Ostrava − Panenka, koník,
pejsek, to jsou plyšáci, šmou-
lové a svítící mořská víla. Ta-
kové je přání, které do dopisu
napsala na přání své čtyřleté
dcerky Johanky její mamin-
ka.

Podle Evy Karasové ze spo-
lečnosti Tesco budou největ-
šími hity letošních Vánoc u
dětí samozřejmě opět hračky.
„A to zejména auta, hlavně na
dálkové ovládání, napodobe-
niny hudebních nástrojů, ja-
ko například hrací papírové
kytary, pro holčičky pak

značkové panenky a různá
příslušenství, z nichž mezi
nejoblíbenější patří adoptivní
centrum. Z elektroniky je
největší zájem o LCD televize
a mobily, z DVD pak o díl
Harryho Pottera – Relikvie
smrti 2 a Auta 2, z počítačo-
vých her o SIMS 3 a Battle
field 3,“ upřesnilaKarasová.

Mezi top dárky budou podle
ní patřit i oděvy, kosmetika,
vybavení do domácnosti,
zimní sportovní výbava a
knihy. „Z nich je největší zá-
jem o encyklopedie Život zví-
řat a Ptáci, Zlatou knihu po-
hádek a Zlaté příběhy Čtyř-

lístku. U dospělých se na žeb-
říčku nejčastěji nakupova-
ných dárků hodně nahoře už
tradičně drží i různé speciali-
ty a značkový alkohol,“ doda-
la Karasová. Ti, kdo se ohlíže-
jí po netradičních dárcích na
internetu, si mohou pro daro-
vání vybrat například čoko-
ládový notebook, alkoholické
Člověče, nezlob se nebo hel-
mu pro pivaře. Ti zapomnět-
livější z nás, kteří se většinou
po ránu pravidelně marně
ohlížejí, čím by zamkli byt a
otevřeli auto, si mohou od Je-
žíška nechat nadělit třeba
hledačklíčů.

Deník zjistil
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Zveme Vás do značkové prodejny

a doporučujeme Vám vinylové podlahy

Prodejní místo:

V-PLAST Vsetín, s.r.o.

Teslova 2, Ostrava

mob.: 721 223 953

tel.: 596 133 654

Po-Pá od 7.00 do 16.30 hodin

www.vpodlahy.cz

•  rychlá a snadná pokládka bez lepení
•  vynikající tepelná a zvuková izolace
•  možnost pokládky na podlahové topení
• záruka 10 let

Výhody vinylové plovoucí podlahy

Thermofi x
Výhody vinylových dílců

• vysoká odolnost k opotřebení a k vlhkosti
• nízká úroveň hluku, snadná údržba
• vhodné pro členité prostory a podlahové vytápění
• záruka 10 let
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EUROOKNA GOLD THERMO PLUS 92

ZA CENU GOLD 78
při podpisu smlouvy do konce roku 2011 AK

CE

EUROOKNA GOLD 78

ZA CENU BĚŽNÝCH
EUROOKEN
při podpisu smlouvy do konce roku 2011

AK
CE

IZOLAČNÍ TROJSKLO

ZA CENU DVOJSKLA
při podpisu smlouvy do konce roku 2011

AK
CE

-5%
při platbě
do konce 
roku 2011

+

 a
kční sleva

Pozor od roku 2012 je zvýšené DPH!

www.tpeurookna.cz, tel.: 571 423 630

mimořádná nabídka

do konce roku
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
ve Frýdku-Místku

Platnost akce do 31. 12. 2011. Slevy se nesčítají a nelze je uplatnit na kuchyňské spotřebiče.

Frýdek-Místek
Kuchyňské studio IMPRO
(v budově Siko Koupelny)
Beskydská 151
738 01 Frýdek-Místek
tel.: +420 604 555 444

Využijte slevu 20%
na kuchyňskou linku a ostatní nábytek na míru.

Otevírací doba
Po-Pá 9.00 - 19.00
So 9.00 - 18.00
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Vánoce na talíři

Stranu připravila: Hana Porebská
Tel.: 602 530 166, e-mail: reporter.ostravsky@denik.cz

Jak vypadaly staročeské Vánoce?
Víte, jak vypadaly staročeské
Vánoce? Tak především svá-
tečnímu hodování předcházel
půst, který se přísně dodržo-
val po celý advent.
Štědrovečerní hostina bý-

vala z celého roku nejbohatší.
Dodržovala se spousta zvyků,
které měly zabezpečit hojnost

i zdraví a šťastný život rodiny
po celý rok.
Štědrovečerní menu vy-

cházelo z toho, co bylo doma k
dispozici – co se v létě urodilo,
vypěstovalo, usušilo a
uskladnilo. Ryba se začala ob-
jevovat pouze v 19. století, a do
té doby byla považována spíš
za jídlo postní. Dostatek jídla
na štědrovečerní tabuli byl
zárukou blahobytu v příštím
roce, přebytky hodování se
dávaly dobytku, kořenům
stromův zahradě a studni.
Předkové tento den neob-

jedvali, drželi půst, aby jim
Šprechta údajně neprovrtala
břicho a také proto, aby uvi-
děli pověstné zlaté prasátko.
Vyhlíželi na nebi první
hvězdu – ta byla znamením, že
mohou usednout ke slavnost-
ní večeři. Ubrus, který se pro-
stíral na štědrovečerní stůl,
se z magických důvodů ne-
směl sejmout až do Štěpána. U
štědrovečerního stolu měl se-

dět sudý počet lidí. Nohy stolu
se spínaly řetězem, což přiná-
šelo soudržnost a celistvost
rodiny v příštím roce. Provaz,
kterým byl stůl obtočen, brá-
nil zlodějům v přístupu do
domu. Na stole nesměly chy-
bět česnek, med, svěcená vo-
da, černý kmín – to na ochra-
nu před zlými vlivy. Upro-
střed stolu ležel vdolek zdo-
bený šípky a kolem něho po
hrsti obilí, máku, hrachu,
třeba i deset hromádek. Na
Štědrý večer nikdo neměl u
sebe žádnou cizí věc – v dal-
ším roce by ho čekala smůla a
neštěstí.
Večeře se zahajovala spo-

lečnou modlitbou a poděko-
vání Bohu za vše dobré, co
přinesl i co vzal. Jako první
chod se podával hrách. Podle
tradice spojoval všechny sto-
lovníky v dobrém i zlém. Hos-
podyně nejprve odebírala z
mísy hrachu po lžíci pro do-
mácí zvířata, potom si podle

vážnosti a stáří nabírali
ostatní. Následovala polévka
pro sílu, čočka, aby byly pení-
ze, kuba, masitý pokrm nebo
ryba pro štěstí, zelí na ochra-
nu před zimnicí, knedlík, aby
rodina byla stále syta, a tro-
chu ovocné omáčky –muziky,
aby nebylo žízně při polní
práci. Jako sladká tečka slav-
nostní večeře se servírovaly
vánočka a cukroví. Pila se bí-
lá káva, čaj, pivo, víno či pá-
lenka pro dobré trávení. Od
stolu nesměl nikdo vstávat,
dokudvšichninedojedli.
Hospodář přinášel do

místnosti stromeček ozdobe-
ný ořechy, perníčky, jablíč-
ky, sušeným ovocem, cukro-
vím, řetězy a svíčkami. Ten
ustrojil tajně během dne. Za-
palovaly se svíčky a zpívaly
koledy – zpívaly se každý ve-
čer, dokud se stromeček
neodstrojil. O půlnoci všichni
lidé šli do kostela na „půl-
nočnímši“.

Ilustrační snímky: archiv VLP a archiv

Vánoční rady do kuchyně
j Rybípolévka

bKapra na polévku vkládejte
jendo studenévody.
bRybu vařte pomalu (10 až 20
minut), napůl přikrytou po-
kličkou.
bRyba musí být celá pono-
řená.
bUvařenou rybu poznáte
podle toho, že se maso oddě-
luje odkosti.

j Bramborový salát:
bBrambory můžete uvařit
denpředem.
bBrambory před vařením
neloupejte – slupka zabraňu-
je rozpouštění vitaminů ve
vodě.
b Salát je nejlepší připravit
den předem a nechat prole-
žet.

j Kapr a ostatní ryby:
b Šupiny se lépe odstraňují,
pokud je ryba mokrá (stačí ji

před čištěním znovu pořádně
namočit).
b Při kuchání neprotrhněte
žluč – nachází se hned za hla-
vou.
bDušenou rybu můžete pod-
lévat vodou, vývarem či mlé-
kem.
b Pro smažení rybu nechte
odležet osolenou a pokapa-
noucitronem.
bKapří řízky lze obalovat ta-
ké v těstíčku z mouky, vejce,
vína a soli nebo v těstíčku z
mouky, soli, vejce, mléka a
sýra.
b Před obalováním řízky
osušte.
bRybí maso smažte zvolna v
dostatečném množství tuku,
kekonci prudčeji.
bRybu pečte zpočátku prud-
ce a pak zvolna dopékejte,
abymaso zůstalo šťavnaté.

Tradiční babiččin
bramborový salát
PŘÍPRAVA: 1 kg bram-
bor, uvařených ve slupce,
150 g sladkokyselých oku-
rek, 100 g cibule
Zálivka: 4 lžíce oleje, 1 cit-
ron, 1 šálek vody, 1 lžičky
hořčice, cukru, mletého
pepře a soli, trocha hově-
zíhovývaru
POSTUP: Ještě teplé
brambory oloupejte, na-
krájejte, přidejte nakráje-
né okurky a nadrobno na-
sekanou cibuli. Všechny
přísady na zálivku dů-
kladně promíchejte a na-
lijte na salát.

Medové perníčky, které se
nemusí nechat rozležet

Těsto: 450 g hladkémouky,
3 lžíce tekutého medu,
2 vejce, 1 lžička jedlé sody,
80 g Hery, 130 g cukru
moučka, 0,5 lžičkymletého
anýzu, 1 lžička mleté sko-
řice, 0,5 lžičky mletého
hřebíčku, strouhaná cit-
ronová nebo pomerančová
kůra, 1 vejce
Zdobení:bílkovápoleva

Mouku smícháme se so-
dou, přidáme tekutý med,
změklou heru a ostatní
přísady. Troubu předehře-
jeme na 200 °C. Ze surovin
vypracujeme tuhé těsto,
které se nesmí lepit. Na
pomoučeném válu nebo
mezi dvěma mikroteno-
vými fóliemi (je lepší) vy-
valujeme z těsta placky o
síle asi 3 až 4 mm. Z placek
vykrajujeme tvary, které
klademe na plech lehce
vymazaný tukem nebo vy-
ložený pečicím papírem.
Vkládáme do předehřáté
trouby. Medové perníčky
pečeme 3 až 6 minut, podle
velikosti tvarů. Ihned za
horka potíráme rozšleha-
ným vejcem. Po vychlad-
nutí zdobíme polevou
podle vlastní fantazie.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Cukrářské rady k nezaplacení

h Na sypání kmínu, soli,
máku, krystalového cukru a
jiného koření si uděláme z
tvrdšího papíru malý kor-
noutek a sestřihneme nepa-
trně špičku.
h Loňské a předloňské oře-
chy budou lepší, namočíme-
-li je na několik dní do oso-
lené studenévody.
h Jádra vlašských ořechů
zbavíme snadno slupky tak-
to: ořechy v nádobě zalijeme
vařící vodou a pak vodu sli-
jeme. Pak jdou skořápky

snadno od sebe oddělit no-
žem a jádra z nich vyloupe-
me celá.
h Ořechy kešu nedáváme
do pečiva, cukroví se drobí.
Hodí se jakoozdoba.
h Aby těsto v troubě ne-
praskalo, přidáme při peče-
ní do troubynádobu s vodou.
h Přidáme-li od těsta na
vánočku a do litého perní-
kového těsta jeden až dva
rozstrouhané brambory,
vydrží nám pečivo déle
vláčné.

1
0
0
0
7
7
2
7
5
7
_
B

1
0
0
0
7
9
5
1
6
8
_
A



8 x FRÝDECKO-MÍSTECKÝ DENÍK x extra

Advent ozdobí hvězdy, ale i další účinkující
TOMÁŠ MACHÁLEK

Frýdek-Místek – Předvánoční
čas ve Frýdku-Místku bude
letos ve znamení zábavy. Pes-
trý program připravila pří-
spěvková organizace města
Národní dům Frýdek-Místek
ve spolupráci s dalšími orga-
nizacemi působícími na úze-
míměsta.

Odehrávat se bude od 2. do
22. prosince převážně na mís-
teckém náměstí Svobody, ale
také v kostelích a v kultur-
ních i sportovních zařízeních.
Advent ve městě odstartuje 2.
prosince tradiční akce Dones-
te si zvoneček, rozsvítíme
stromeček, při kterém se na
místeckém náměstí Svobody
schází tisíce lidí, aby společně
za cinkotu zvonečků slav-
nostně rozsvítili světelnou
vánoční výzdobu města a při-
tom se pobavili. Letos se tato
akce ponese pod křídly andíl-
ků. Hvězdou slavnostního ve-
čera bude Helena Vondráč-
ková.

Program adventních akcí
na náměstí Svobody: pátek 2.
prosince (15 – 18 hodin): Do-
neste si zvoneček, rozsvítíme

stromeček, Ježíškova pošta,
vánoční dílny, čtvrtek 8. pro-
since (10 – 17 hodin): Far-
mářské trhy, sobota 10. pro-
since (14 – 18 hodin): DFS Os-
travička (14 hodin), Velký de-
chový orchestr Válcoven ple-
chu (15), Ledové kino (16), Je-
žíškova pošta, neděle 11. pro-
since (10 – 12 hodin): divadlo
pro děti (DS Kozlovice),
Zvonkohra (11.10), Ježíškova
pošta.Neděle 11. prosince (15
až 18 hodin): Křemílek a Vo-
chomůrka (Divadlo Křesadlo
Třinec), vánoční koncert Ca-
tena Musica (16.30), koncert
Šuba Duba Band (17.30), vá-
noční díly, Ježíškova pošta,
sobota 17. prosince (14 – 18
hodin): CM Gajdušek
Hukvaldy, koncert Behind
the Door (15), Ledové kino
(16), Ježíškova pošta, neděle
18. prosince (14.30 – 18 ho-
din): Souznění live: vánoční
koncert romského souboru
LH Pokošovci ze Slovenska,
koncert Kajkery (16), ohnivá
show (17), Ježíškova pošta,

vánoční dílny, ukázka umě-
leckých řemesel, čtvrtek 22.
prosince (10 – 17 hodin):
Farmářské trhy, Živý betlém
DS Kozlovice (15), Zvonkohra
(16.20), koncert Pokustone
(17).

AdventUArnošta: pátek 2.
prosince (20 hodin): vánoční
večírek a koncert legendární
frýdecko-místecké kapely FM
Band, středa 7. prosince (19
hodin): vánoční koncert čes-
ké rockové legendy Romana
Dragouna, sobota 10. prosin-
ce (20 hodin): vánoční kon-
cert „dětské“ rockové kapely
Hunbug, sobota 17. prosince
(20hodin):Čajflok.

Advent ve Frýdku-Místku
– další akce: neděle 4. prosin-
ce: Vánoční jarmark (9) – zá-
mek ve Frýdku, Mikuláš na
ledě (9) – VSH, Broučci (15) –
Mikulášská nadílka s pohád-
kou pro děti, Nová scéna
Vlast, pátek 9. prosince: ad-
ventní dílna pro rodiče s dět-
mi (16) – Rodinné centrum
Klíček, sobota 10. prosince:

Rockové Vánoce (15) – Kul-
turní dům Válcoven plechu,
Muzikantská slezina – vá-
noční sraz muzikantů a jamm
session (18) – Stolárna, pátek
16. prosince: Vánoční kami-

on Coca-Cola (15) – Zámecké
náměstí, sobota 17. prosince:
Jaromír Nohavica – koncert
(19) – kino Petra Bezruče, Vá-
noční plavání při svíčkách
(20) – aquapark, neděle 18

prosince: Josef a Maruška
mají děťátko – divadélko pro
děti (15) – Nová scéna Vlast,
pondělí 19. prosince: vánoční
koncert „potmě“ – Václav
Hudeček (19) –Národní dům.

BĚHEMADVENTUnemohou na náměstí Svobody chybět prodejní stánky. Foto: Deník/Tomáš Machálek
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KOMPELXNÍ REVITALIZACE STAVEB

VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN

PRO ZVÝŠENÍ TEPELNÉ ÚSPORY PLASTOVÁ OKNA

AKCE S IZOLAČNÍM TROJSKLEM ZA CENU DVOJSKLA

NAVÍC PRO ROK 2012 STEJNÁ CENA JAKO V ROCE 2011!

ČESKÝ 

VÝROBEK
BEZ NAVÝŠENÍ DPH

NUTNO OBJEDNAT DO 31. 1. 2012

www.renesa.cz

POBOČKY: 
OPAVA KOMÁROVSKÁ 
27 TEL.: 553 710 160

OSTRAVA OBĚŽNÁ 17 
(U SCONTA) 

TEL.: 596 616 990 – 2

OLOMOUC JOŽKY 
JABŮRKOVÉ 560/1 
TEL.: 585 750 909
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KONEC INKONTINENCE 
A PROBLÉMŮ S PROSTATOU

Jediný přístroj v Moravskoslezském kraji…

Možnost zakoupení permanentky – vhodný 
vánoční dárek pro rodiče nebo prarodiče!

OSTRAVA – PORUBA, 17. listopadu 1790
DOMOV SESTER 14. patro

Objednávky na tel.: 724 166 198

Indikace:
- únik moči
- poruchy prostaty
-  posílení svalů pánevního dna

- poruchy erekce
-  sexuální poruchy žen i mužů
- poporodní rehabilitace

e-mail: cepeem@ceepem.cz

www.cepeem.cz
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Walek sruby
....sruby pro Vás

Tel.: 777 574 020

www.walek-sruby.cz

walek@centrum.cz
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PRODÁME AUTOJEŘÁB T-148 AD20
R. v. 1982, dobrý stav, 

STK do 06/2012, revize do 08/2012

CENA DOHODOU

DSF RYCHTÁŘ s.r.o., Březová 121, 747 44

Kontakt: 602 575 617 
e-mail: vrychtar@dsfrychtar.cz
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Na všechno zboží je šokující a naprosto neuvěřitelná sleva 50%.
Z našich nízkých cen Vám při placení odečteme 50%. Přijďte si
naposledy nakoupit oblek od 499,- Kč, kabát od 499,- Kč, košili
od 149,- Kč, kravatu od 49,- Kč, kostým dámský za 499,- Kč,
kalhoty od 199,- Kč atd. (ceny jsou po slevě). Je to skutečný krach
a konec. Prodejna bude skutečně po vyprodání uzavřena.

1000791716_A

RYCHLÁ PŮJČKA
PENÍZE JEŠTĚ DNES
I PRO PROBLÉMOVÉ KLIENTY!!!

VOLEJTE PO-NE na naši info linku

Tel. 608 520 794
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Stačí

OPPENÍZE
Ještě dnes

VOLEJTE

ZDARMA

800 800 287

I pro problémové klienty
máme půjčku!
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* Platí při využití Chevrolet Finance. Chevrolet kombinovaná spotřeba paliva 3,6–10,7 l/100 km; Chevrolet kombinované emise CO
2 
95–252 g/km.

NOVÝ AUTOSALON
V OSTRAVĚ !!!

PAVLAS TRUST Ruská / 703 00 Ostrava-Vítkovice / ostrava@autopavlas.cz / 728 120 000/

PAVLAS TRUST / Chlebovice 250 / 739 42 Frýdek-Místek / salon@autopavlas.cz / 721 210 000

Sníte o lepším 
bydlení?

Sledujte řádkovou inzerci 

v našem Deníku

deník
www.denik.cz
informace
z první ruky


