
Náš tip pro vás

Dejte si natočit vodu z kohoutku za dvacku
a pomůžete mizejícím kamerunským lesům

Pardubice – Kavárna U tiskaře Brixe vás ode dneška až do pát-
ku zve na dobrou vodu z kohoutku! „Jedná se o celorepubli-
kovou akci, jejímž cílem je pomoci k obnově mlžných lesů v Ka-
merunu,“ přiblížil Deníku celou akci manažer Filip Novotný,
manažer České abilympijské asociace. „Každý návštěvník na-
ší kavárny, která funguje v Kosatci ve Sladkovského ulici kaž-
dý den od 11 hodin, objednáním jednoho litru vody z kohout-
ku a zaplacením částky dvacet korun zajistí vysazení jednoho
nového stromu v mizejících horských mlžných lesích.“ Ty jsou
jedinou zásobárnou vody pro celou severozápadní oblast
Kedjom-Keku.

Občanské sdružení stejného jména pořádá tuto akci s ná-
zvem Voda pro Kamerun ve více než padesáti kavárnách v ce-
lé České republice. V pátek 24. března všem návštěvníkům par-
dubické kavárny U tiskaře Brixe v Kosatci zahraje populární fi-
nalista I. ročníku SuperStar Julián Záhorovský, zahájení jeho
koncertu pořadatelé plánují na dvacet hodin. (njt)

Kauza sedmdesátileté vražedkyně
se vrací k soudu. Prý byla nepříčetná
Hradec Králové – Případ se-
dmdesátileté Marie Panské,
kterou vloni v září hradecký
soud poslal na 30 let do věze-
ní za vraždu a pokus o ni, se
vrací do Hradce Králové.
Hlavní líčení je nařízeno na 27.
března. Původní verdikt hra-
deckého soudu zrušil vrchní
soud, který nařídil nové pro-
jednání.

Důvod? Obhájce seniorky
navrhl u vrchního soudu no-
vý znalecký posudek, podle
kterého měla žena v době úto-
ků omezené ovládací schop-
nosti. Jinými slovy, že byla
nepříčetná. Panská se před
hradeckým soudem přiznala k
prvnímu útoku, ve druhém
případě se podle svých slov jen
bránila.

Podle obžaloby Panská v
srpnu 2011 napadla šestase-
dmdesátiletou bývalou kole-
gyni v domě pro seniory v Led-

či nad Sázavou pěstmi a poté ji
umlátila vázou. Vadilo jí totiž,
že se před ní údajně chlubila,
co všechno pořídila svým dě-
tem.

„Za svoji pětadvacetiletou
praxi jsem se s takto razant-
ním útokem na hlavu ještě ne-
setkal,“ řekl soudní znalec Ra-
dovan Havel při prvním pro-
jednávání případu v Hradci.
Podle něj žena utrpěla mno-
hočetné zlomeniny lebky a líc-
ní kosti.

O dva měsíce později podle
spisu zaútočila v pečovatel-
ském domě v Tmani na Be-
rounsku kovovou tyčí na
sedmasedmdesátiletou seni-
orku a začala ji dusit, napade-
ná žena se ale zvládla ubránit
a přivolat pomoc.

Podle soudní znalkyně z
psychiatrie Dany Hrstkové je
Panská silně egocentrická a
citově chladná žena. (čtk, njt)

MARIEPANSKÁvloni před hradeckýmsoudem. Její obhájce chce v
novémprocesu prokázat nepříčetnost své klientky v době jejího vra-
žedného řádění. Foto: ČTK

Lyžařů bylo víc než vloni, jenže
málo utráceli, stěžují si vlekaři
Do Krkonoš se začali vracet Němci, jejich dlouhodobější pobyty pomohly i hoteliérům

Východní Čechy – Konec ly-
žařské sezony se blíží a pro-
vozovatelé vleků a lanovek i
hoteliéři začínají bilancovat.

V hlavních střediscích Kr-
konoš a Orlických hor jsou s
letošní zimní sezonou spoko-
jeni. Návštěvnost hodnotí ja-
ko srovnatelnou či vyšší než
loni. Do Krkonoš podle provo-
zovatelů přijelo více turistů z
Německa i Česka.

Na druhou stranu byl
ovšem opět znát dopad hospo-
dářské krize.

Lyžaři často šetřili na služ-
bách, nejčastěji navíc jezdili
na hory jen na prodloužené
víkendy, což je trend několika
posledních let. V minulosti
trávili na horách celý týden.
Negativem sezony byl také
velmi malý počet slunečných
dnů.

„Po dlouhých letech byla
sezona nadprůměrná. Ná-
vštěvnost se zvedla. Pozitivní
byl růst české klientely,“ řekl
podnikatel v cestovním ruchu
a majitel ubytovacího portálu
spindleruv-mlyn.com Martin
Jandura. Nejsilnějšími ná-
rodnostmi podle něj byli opět
Němci a Poláci.

Spokojenost s návratem ně-
meckých lyžařů a i větším zá-
jmem českých lyžařů zaznívá
i z dalšího velkého krkonoš-
ského střediska Černá hora –

Pec pod Sněžkou. Právě cizin-
ci hodně pomohli i hotelié-
rům, jezdí totiž na delší dobu.

Provozovatelé menších
areálů v Orlických horách ne-
bo na Vysočině ovšem tak
nadšení nejsou. „O Vánocích
a v lednu byla návštěvnost
hodně slabá. V Česku začíná
být převis nabídky, lyžař-
ských areálů je víc, než je po-

ptávka lyžařů,“ řekl Jiří Za-
pletal z lyžařského centra v
Čenkovicích.

Ve skiareálu Sněžník v Dol-
ní Moravě mají podobnou
zkušenost. „Lidé si rozmýšlejí
utrácet za další služby. Ve
čtyřhvězdičkovém hotelu je
plno, ale lidé se tak neroz-
šoupnou. Řízek si vybalí z alo-
balu, dají si jen polévku, děc-

kám koupí hranolky a vypijí
si čaj z termosky,“ řekl Petr
Vrzal z areálu.

„Tahle sezona pro nás roz-
hodně bude hodně prima. Zá-
kazník se posouvá ke kvalitě.
Je důležité, že i naši zaměst-
nanci pochopili, že služba je
od slova sloužit,“ řekl naopak
Radek Procházka ze Skicent-
ra v Červené Vodě. (kim, čtk)

DOLNÍMORAVA. Vlekaři jsou s letošní sezonou většinou spokojeni. Lyžařů bylo víc než vloni, na druhé
straně aleměli hlouběji do kapes. Snímek je z DolníMoravy naOrlickoústecku. Foto: Deník/Jiří Kopáč

Česko vítá jaro – Jaro v kuchyni

Aby bylo jaro na talíři, hledala
jako Maruška

dokončení ze str. 1
Anna Týfová si našla v ku-
chyni mezi dalšími finalisty
svůj koutek a hned začala za-
dělávat těsto. „To bych se tady
urozčilovala,“ kroutila hla-
vou nad papírovými utěrkami
a vytáhla svoje poctivé tkané.
A formu na koláč si přivezla
také svoji. „Já si poradím jako
doma,“ otáčela se čiperně.

Recept na koláč má Anna
Týfová po babičce z východ-
ního Slovenska. „Protože tam
jsou hodně pobožní, tak koláč
je bezmasý. Dělali ho na Velký
pátek,“ vysvětlila.

Když dopekla, nebyla spo-
kojená. „Ale, nepovedlo se mi
to tak úplně, jak bych chtěla,“
krčila rameny. Jenže všichni
po ochutnávce jen chválili. „Je
to dobré,“ řekl uznale s důra-
zem kuchař Petr Šalplachta,
který na finále dohlížel a je
známý z týmu Kluci v akci.

O vítězi nyní rozhoduje hla-
sování čtenářů na www.ces-
kovitajaro.cz. Projekt Deníku
Česko vítá jaro se uskutečňu-
je už druhým rokem. Recepty
najdou čtenáři v příloze De-
níkplnývaření,kterávyjde28.
března. (bed)

Březen, (před rekordy)
za kamna vlezem...

Východní Čechy – Ačkoliv za
sebou máme polovinu břez-
na, teploty posledních dnů od-
povídají lednu, jsou zhruba o
sedm stupňů nižší než by od-
povídalo normálu. A na řadě
míst padají teplotní rekordy.

Nezvykle silný mráz byl
včera po ránu například v
Adršpachu na Broumovsku,
kde teploměr ukázal minus 17
stupňů. „Na tak nízko polože-
nou oblast je to nezvyklý
mráz,“ upozornil meteorolog
Tomáš Mejstřík. Většinou
však bylo mrazivější sobotní
ráno. Teplotně podnormální
bude podle meteorologů i ten-
to týden, i když už ne tak vý-
razně. K „normálním“ teplo-
tám se pravděpodobně vrátí-
me až koncem března.

Před rokem přitom v Česku
padaly rekordy opačných
hodnot, teploty přes den špl-
haly nad 20 stupňů. Vlna mi-
mořádně teplého počasí přišla
již 16. března a zatímco na ho-
rách se lyžovalo, v nížinách už
panovala jarní pohoda. (kim)

HLASUJTE 
pro svou 

fi nalistku!

www.denik.cz

Své hlasy pro fi nalistky posílejte 

pomocí SMS zprávy ve tvaru:

DEN FIT 1až14 

JMENO PRIJMENI 

ADRESA PSC 

na číslo 900 11 07 

od 16. 3. do 21. 3. 2013. 

Technicky zajišťuje ATS.

Cena 1 SMS je 7 Kč včetně DPH. 

www.platmobilem.cz.
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