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Porota vyhodila Markétu a diváci se bouří: Měla jít Martina!
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Foto pro Aha! – Tomáš Grim
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Hnízdo
ve fasádě
před
několika
dny.

JIŽ VE ČTVRTEK
V MAGAZÍNU

Sobotní semifinále bylo
pořádné drama.

Martina se vsadila, že
zhubne do půl roku 30 kilo.
To se zatím nestalo, ale už
se do toho prý pustí.

Nyní je
zazděné a
překryté
siluetou
dravce.
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Gauner zazdil kavkám hnízdo!
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ta
s teplotami kolem 25 °C
tento týden nezbrzdí ani
příchod ledových mužů.
Pankrác, Servác a Bonifác, které spojujeme
s ochlazením, letos naopak odstartují plavkovou sezonu.
Dnes bude polojasno
až oblačno s denními
teplotami 19 až 23 °C,
zítra jasno a ráno nejchladněji 4 °C, přes den
až 25 °C, ve středu polojasno, po ránu nejchladněji 10 °C a ve dne až 28
Andrea
dnes...
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teplolo-měr přiblíží ve čtvrtek s
příchodem prvního ledového muže Pankráce. Ve
dne bude až 29 °C! Mírného ochlazení se dočkáme s jeho souputníky
Servácem a Bonifácem v
pátek a o víkendu. Bude
oblačno, přeháňky a
denní teploty byl neměly překročit 22 °C. „Naposledy byly 12. až 14.
května takto teplé dny
v roce 2012,“ upřesnila
Aha! meteoroložka Dagmar Honsová.

I Pražané
si včera
užívali
teplé
neděle.

Sedmdesátinyy
Čunderlíkové

Přeje si hrát

Martina zažívá
kvůli postupu
do finále i slovní
útoky na svoji
rodinu. Napsala
proto veřejné
prohlášení.

PRAHA (lbp) – V pořádné drama se proměnily závěrečné
rečné
Chce t
díly druhé řady oblíbené kulinářské show Peče celá
elá
země! Ze semifinále vypadla velká favoritka Marké-zhubnou
ta Tomášková (43) z Ostravy a to mnoho diváků
30 inka sielov rámci soutě-i
zvedlo ze židlí. Důvod? Porota v soutěži nechala
í Mart
čela lon
Korpulentn eská televize natá zhubČ
a, že
vysmátou Martinu Kynstlerovou (31) z Přerova, a že, kterou
nu, vsadil
u a v červ že se zrovna tohle
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ě
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přitom byla jednoznačným adeptem na vyřazení.
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e, slib je
oufala jse

Do sobotního finále se
kromě Martiny dostaly ještě Lucie Dvořáková (26) z
Kupařovic na Brněnsku a
Jana Pokorná (26) z Horních
Dubňan na Znojemsku. Jejich výkonům nešlo takřka
nic vytknout. Ano, Markéta
nedopekla v sobotu chleba a
nestihla dozdobit dort s překvapením, ale udělala méně
chyb než Martina.

Smršť kritiky
A právě ta to nyní pěkně
schytává. „Byla jsem velký
fanoušek pořadu, ale tohle vyřazování je pro mě
naprosto
nepochopitelné,“ napsala jedna ze
j
slušněj-

mrchu!
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...a v Nemocnici
na kraji města.
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K svým
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ý 70.
70
0 nana
rozeninám má Andrea Čundernice na
líková alias Ina z Nemocnice
ště jedkraji města velké přání. Ještě
meru.
nou si stoupnout před kameru.
chu.
„Lákalo by mě hrát mrchu.
suA možná už se něco rýsuuje,“ prozradila v rámci jusbilea v rozhovoru pro Český rozhlas.
Andree k jubileu vystrojill
k
oslavu manžel, hudebník
Ladislav Klein (77) spolu s
u
dcerou, bývalou tenistkou
3).
Sandrou Kleinovou (43).
ěco
Nechyběl dobrý oběd, něco
sladkého na zub a také záplava
květin. Už v týdnu si byla Čundera! sedlíková podle informací Aha!
nout v pasáži Lucerna se svými
kolegy z práce. Stále totiž dělá v
poradenské společnosti. „Jsem
ku, ale
sice už v důchodovém věku,
pracuji. Než bych šla do důchodu, to byste mě museli zabít,“
prohlásila bývalá herečka..

ších divaček. „Bohužel též
nesouhlasím s posledním
vyřazováním. Martina nesplnila zadání posledního
úkolu a po rozkrojení žádné překvapení,“ rozepsala
se další. Martina to schytává
i v soukromých zprávách na
Facebooku či Instagramu, a
tak cítila potřebu se vyjádřit.

Zvedněte zadek
„Jsem překvapená, jak
dokážou někteří lidé být
závistiví a nepřející. Hledím, kolik nenávisti v některých je,“ napsala toho
času maminka na mateřské dovolené. „Víte, ono je
strašně jednoduché sedět
doma na zadku u televize
ošk
a napsat pár ošklivých
slo Ale
slov.
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Útok na rodinu
Pochopení pro to, že někomu nemusí být sympatická, má. Ale: „Aby si
někdo dovolil napsat,
že se za mě má rodina
stydí, to už je trošku
přes čáru... Jsem si
jistá, že má rodina a
nejen ona, je na mě
neuvěřitelně pyšná,
včetně mého manžela a syna!“ dodala s
tím, že si na nic nehraje a
měnit se nehodlá.
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Markéta
svůj dort
nestihla
dozdobit.

Před
po o o je
porotou
vždy horko...

Maminka pěti dětí Markéta byla až do
soboty velkou adeptkou na vítězství.
Protože ale nestihla dozdobit dort s
překvapením, porotce Josef Maršálek (40) si ji před kamerami pořádně
podal. „Osobně si myslím, že takhle
omáznout kus dortu krémem a narvat
na něho sekané pistácie v devátém
díle, drahá kolegyně...“ začal pohřbívat angažmá Markéty ve finále. „To
už bylo za pět minut dvanáct...“ objasnila časový skluz. „Vy jste udělala
velmi jednoduchý piškot, to je velmi
jednoduchá práce,“ podával si ji dál.
„Krémy jsou v pořádku, piškot je
sušší, celkový design dortu mohl být
zvládnutý lépe,“ vyslovil nad velmi
oblíbenou Markétou jasný ortel.
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Jana Boušková

Porotce Maršálek
Markétu nešetřil
hlavně kvůli tomu,
jak dort nazdobila.
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Na Pankráce
až 29 °C!

Foto Aha! – Jakub Poláčekk
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Čechy do plavek?

VÝHRUŽKY A NADÁVKY
PŘED FINÁLE!

500051

Náhradní řešení

Odstranění hnízd nebo zabránění přístupu do dutin ve fasádě jejich zazděním ale není jen tak. Zákon vyžaduje provést
náhradní opatření. Tedy vytvoření jiných hnízdních možností.
„V případě kavek nebo třeba jiřiček jde o vyvěšení umělých
hnízd respektive hnízdních budek,“ vysvětlil Tomáš Grim. Zacelení otvorů lze pak provést až v době, kdy ptáci nehnízdí.

Právě Martina sobotní vyřazení Markéty
velmi oplakala. Byla si snad vědoma, že
její starší kolegyně byla lepší?
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manipulaci s hnízdy. „Zákon
chrání všechny druhy volně
žijících ptáků, včetně jejich
vývojových stadií. Chráněna jsou i hnízda, a to i mimo
období hnízdění. Odstraňování aktivních hnízd je
trestným činem,“ konstatoval Tomáš Grim.
Pokud někomu hnízdo z nějakého důvodu vadí, musí se ného činžovního domu nechtěli
podle zákona obrátit na odbor- situaci komentovat. Kdo hnízníky. Obyvatelé inkriminova- do zazdil, prý nevědí.

Foto ČT

OLOMOUC (rys) – Neuvěřitelné zvěrstvo provedli majitelé domu na předměstí Olomouce. Hnízdícím kavkám v
zateplení fasády zazdili hnízdo s vajíčky, a navíc ho překryli siluetou dravce.
Ptáci teď posedávají kolem.
Marně se snaží najít způsob,
jak se do hnízda ke svým vajíčkům dostat. „Nelze to nazvat jinak než slovem prasárna,“ konstatoval uznávaný
ornitolog Tomáš Grim a dodal:
„Jsou jen dva důvody, proč
to může někdo udělat. Z necitlivosti a bezohlednosti,
nebo z neznalosti.“ Škoda na
domě majitele neomlouvá.
Pokud jde o neznalost, platné zákony zakazují jakoukoliv

