
  

Duchková podporuje  
dětské stravování
Moderátorka Štěpánka Duchková se stala amba-
sadorkou projektu 1 000 dní do života, který vznikl 
na podporu správného stravování nejmenších dětí. 
„Vždycky jsem chtěla moderovat nějaký pořad pro 
maminky a jejich děti. Teď jsem dostala příležitost si 
tento sen splnit,“ říká s nadšením Duchková. Iniciativa 
1 000 dní do života vzdělává odborníky i rodiče a jejím 
cílem je rozšířit nejnovější poznatky v oblasti dětské-
ho stravování. A maminky se rozhodla oslovit právě 
prostředníctvím známé moderátorky, která  
je sama matkou dvou pětiletých chlapců. „Moji  

kluci někdy s jídlem zlobí. Po tátovi milují maso, ale ovoce a zeleninu  
do nich musím dostávat lstí,“ prozradila moderátorka. Své syny  
dokonce zapojila do práce, v rámci projektu s ní natáčejí videoseriál  
právě o dětském stravování. Seriál bude k vidění na www.1000dni.cz. 

Kerestešová  
pomáhá charitě
Herečka Andrea Kerestešová se nechala 
nafotit v krásném puntíkovaném retro mo-
delu v okolí Pražského hradu. Červeno-bílé 
šatičky, které navrhla teprve devatenáctiletá 
návrhářka Lucie Tomovová v návrhářské 
soutěži zn. Granko, budou v říjnu vydraženy 
pro charitativní účely. „Miluju bílou, a prá-
vě bílá barva je u tohoto modelu zásadní. 
Vsadím se, že většina soutěžících kladla 
důraz na převahu červené barvy. Jsem ráda, 
že Lucčin model zvítězil, a přeju jí moc štěstí 
i do budoucna,“ svěřila se Andrea. Lucie 
navrhuje oděvy již čtyři roky a má vlastní 
kolekci společenských šatů. Praxi získala 
u Josefa Klíra, jednoho z nejvýraznějších 
a nejznámějších českých návrhářů. 

  

Překvapení  41 25Připravila: Jana Hájíčková   Foto: Navarila

TAJ 41 25

Písmeno správné odpovědi (tedy A, nebo B) můžete odeslat jako SMS nebo 
na www.prekvapeni.cz nebo poštou. Podrobnosti najdete na str. 55.

4x hrnek s dózou a kakaem

SOUTĚŽ
Granko slaví 35 let, proto nazvalo říjen měsícem Granka, 
měsíce plného puntíků, zábavy a kakaa! Puntíkatý  
měsíc říjen vyvrcholí 23. října  
mezinárodním dnem Granko,  
kdy se všichni jeho fanoušci  
obléknou do puntíků. Sledujte  
www.granko.eu, a dozvíte se víc!

Soutěžní otázka
Který měsíc je vyhlášen 
měsícem Granka?
A) leden
B) říjen

&
Klipy
klepy

Bittnerová jako modelka
Módní návrhářka Martina Nevařilová vsadila na jistotu, když  
do představení své módní kolekce Patch me neangažovala  
modelky, ale herečky. Přítomní se rozhodně nenudili.  
Největší aplaus získala Miluše Bittnerová, která si  
na molu i zazpívala.  „Svůj první kousek od Martiny,  
dlouhou sukni, mám již několik let, a stále ji ráda  
nosím. Ale oblečení nakupuji kupodivu nerada. Hlavně  
zkoušení v kabinkách je horor. Kdo vymyslel malé kabinky  
a odporná zrcadla nasvícená zářivkami? Zavřít by ho měli!“ rozhořči- 
la se Miluše, která prý nikdy neobměňuje šatník, ale neustále jej doplňuje. 

Červená Křížková
Miss ČR 2003 Lucie Křížková Váchová  
se dobrovolně rozhodla, že se pokusí  
celý týden vžít do kůže pacienta trpícího  
rosaceou, tedy zčervenáním obličeje.  
„Styděla jsem se. Lidé se na mě divně dívali 
a bylo mi to nepříjemné. Chtěla jsem být nevi-
ditelná. Nejradši bych zůstala doma a mezi lidi 
vůbec nechodila. Ti, kteří mě znali, odhadovali 
červenou barvu v mé tváři jako důsledek che-
mického peelingu, horského sluníčka nebo jako 
nějakou alergickou reakci,“ svěřovala se se svý-
mi pocity Lucie, která svým počinem podpořila 
kampaň Červená červené, bojující proti rosacee.

Miluščino podání 
modelky bylo 
velmi vtipné

 Štěpánka dostává 
 ovoce a zeleninu 
 do svých synů lstí 

Lucie si sama 
týden dobrovolně 
červenila tvář

 Andrea se 
 v šatičkách 
 cítila dobře 

Ivana se  
nemohla  
dočkat, až  
se svou dcerou  
Sofií vyrazí do Asie

Jirešová učila 
děti v Himálaji  
Herečka Ivana Jirešová 
vyrazila na měsíc do Malého 
Tibetu. „Cestu do Asie jsem 
dlouho plánovala, ale kvůli 
dceři jsem neustále vyčká-
vala. Letos jsem ji konečně 
mohla vzít s sebou a ukázat 
jí, jak se žije v Ladakhu. 
Ve malé horské vesnič-
ce Mulbekh Brontosauři 
v Himálaji pomáhají stavět 
nové učebny a internát pro 
děti, které bydlí několik hodin 
cesty od školy. Dobrovolníci 
učí děti zábavnou formou. 
Já jsem je učila dramatic-
kou výchovu a nacvičovala 
s nimi Mauglího,“ vyprávě-
la nadšená dobrovolnice 
Ivana a dodala, že projekt 
může podpořit každý – více 
na brontosaurivhimalajich.cz 


