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Vánoce – tentokrát trochu jinak

Výzdoba v obchodech září hlavně zlatou 
a červenou, z televize i rádia se linou notoricky 
známé melodie… Vše nasvědčuje jedno-
mu – Vánoce se nezadržitelně blíží. Pokud vás 
k šílenství přivádějí už i počáteční příznaky 
předvánočního shonu, zkuste to letos jinak. 

Ještě jste nevyzkoušeli pořídit dárky na 
internetu? Určitě jděte do toho. Ani nevytáh-
nete paty z domu a balíčky přistanou přímo 
před vašimi dveřmi. Bez front a přeplněných 
parkovišť.

Adventní kalendář nemusí být jen dvacet čtyři 
čokoládek schovaných za papírovými okýnky. 
Vyrobte si svůj vlastní, originální. Jak na to se 
dozvíte na straně 11.

Zkuste část vaší pozornosti ušetřit i pro jiné 
svátky v roce. V tomto čísle vám představíme 
masopust neboli fašank a pozveme na něj do 
Hustopečí.

Ale pokud máte přece jen pocit, že by vá-
noční pohoda nebyla bez všeho toho stresu 
zasloužená, ponořte se do něj naplno – naku-
pujte, gruntujte a pečte. Čtení vám neuteče 
a 5 kanálů zdarma k Selfnet TV vám necháme 
puštěných ještě minimálně celý leden.
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Rozhovor

Adéla Elbel:
Mám idealistické  
potřeby přispět 
do společenské 
debaty
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Pokud znáte Adélu Elbel, pak nejspíš 
jako jednu z protagonistek stand-up 
show Comedy Club z vysílání Prima 
Comedy Central. Ale věřte, že „drsná 
brněnská bruneta“ je jen jednou 
z tváří její osobnosti. Adéla je totiž 
ženou mnoha profesí: překladatelkou 
z nizozemštiny, moderátorkou, 
zpěvačkou a scénáristkou.
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Jak se člověk stane stand-
-up komikem? Jaké jsou 
nejdůležitější předpoklady 
pro to se jím stát?
To je asi různé, většinou po 
tom člověk touží a jde si za 
tím. Pokud je vtipný, mohlo 
by se to povést. Já to měla 
jinak. Já stand-up původně 
vůbec nechtěla dělat. Ne-
rada se učím věci zpaměti. 
Bavilo mě moderovat stand-
-upové večery NaMikrofon 
v Brně, improvizovat a při 
tom říkat své „mini stand-
-upy“. No a potom mě ke 
stand-upu donutily okol-
nosti – kluci z NaMikrofonu 
a lidé z pořadu Comedy 
Club na Primě.

Co tě na stand-up come-
dy nejvíc lákalo? Proč ses 
rozhodla to zkusit?
Tak mám ráda výzvy, jsem 
takový challenge typ. Když 
někdo řekne, že něco nejde, 
jdu do toho. Naštěstí to 
nemám v adrenalinových 
sportech, to už bych byla asi 
mrtvá.

V čem spočívá příprava 
na živé vystoupení? 
Když vystupuju, tak ten den 
nedělám jinou práci. Nepře-
kládám, ani nic jiného, co mi 
bere myšlenky. Jen relaxuju, 
projíždím spodní vody inter-
netu a maluju se.

Kolik tvoří improvizace?
Při moderování asi 70 pro-
cent, při stand-upu je to jen 
cca 20 až 30 procent. Proto 
tak miluju moderování, ten 
adrenalin, kdy jde člověk na 
pódium a netuší, co řekne.

Stane se někdy, že ti 
předchozí vystupující tvůj 
výstup vykrade?
Ani ne, jako žena, kterých 
je ve stand-upu málo, mám 
vcelku jiný přístup než kole-
gové muži.

Co děláš, když publikum 
reaguje jinak, než očeká-
váš, než reaguje obvykle? 
Různě, snažím se je povzbu-
dit nebo jim řeknu, ať si dají 
ještě jedno víno, haha.

Zůstáváš ledově klidná 
a jdeš dál, nebo se snažíš 
to vylepšit improvizací?
Improvizace je v těch chvílích 
to nejlepší. Člověk musí 
dostat lidi na svou stranu 
a interakce s publikem při 
tom dobře funguje. Lidé 
vidí, že se o ně člověk zajímá 
a zpozorní.

Jak se cítí žena mezi vět-
šinou mužskými kolegy 
stand-up komiky?
Dobře, haha.

Překládáš z nizozemštiny. 
Proč ses rozhodla pro studi-
um právě tohoto jazyka?
Já si vybrala původně sto 
padesát jiných jazyků, ale 
pak jsem jela na léto do 

Amsterdamu, do toho města 
jsem se zamilovala a už 
nebylo co řešit.

Byla to dobrá volba?
Skvělá. V Nizozemsku je mi 
strašně dobře.

Z nizozemštiny jsi přeložila 
gay pohádku Princ a princ. 
Její vydání ses rozhodla 
zafinancovat s využitím 
crowdfundingového por-
tálu hithit.cz. Tam jsi jako 
jednu z odměn nabízela 
večeři s Adélou Elbel. Kdo 
na ni přišel a co jste si dali?
Děsně jsem se toho bála, ale 
pán byl laskavý. Napsal mi, že 
chtěl jen přispět vyšší částkou, 
a že na večeři nepotřebuje.

Nyní připravuješ pokračo-
vání Král & král & rodina. 
Proč ses do toho pustila – je 
to o té konkrétní knize, 
nebo jde o téma?
Tématem knihy je adopce 
dětí homosexuálním párem, 
což je u nás zatím dost pro-
blém. Opět mám idealistické 
potřeby nějak přispět do 
společenské debaty. Navíc je 
to krásná knížka, která by se 
mohla dětem moc líbit.

Bylo složité najít naklada-
telství pro spolupráci?
U první knihy to problém byl, 
ale po jejím úspěchu už jsem 
se rovnou domluvila s nakla-
datelstvím Větrné mlýny, že 
knihu vydají. Jsou skvělí.

Jsi polovinou dua Čokovo-
ko (kontroverzní dívčí hip 
hopová skupina). Aktuálně 
si dáváte (mateřskou) pau-

Miluju moderování, 
ten adrenalin, 
kdy jde člověk 
na pódium a netuší, 
co řekne.
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zu, nebo je to už vyčerpa-
né téma?
Přesně tak, daly jsme si pau-
zu na rodiny.

Jak se zrodila spolupráce 
s Vítem Klusákem na scé-
náři ke snímku Svět podle 
Daliborka (filmový portrét 
autentického českého neo-
nacisty)?
Vít mě oslovil, že objevil 
Dalibora, a jestli bych s ním 
nechtěla udělat film o čes-
kém neonacismu. Což jsem 
samozřejmě chtěla.

Hrálo v tom roli i to, že jde-
te oba rádi za hranu?
To nevím, ale je to možné, 
prostě se nebojíme. Nemám 
strach, co si kdo o mně bude 
říkat. Je mi to dost jedno.

Nebo je to jen o tom dělat 
něco jiného a jinak než 
ostatní?
Ano, tu potřebu v sobě také 
cítím. Když mi kdysi někdo 

řekl, že s dítětem nemůžu 
jet na Erasmus, tak jsem se 
rozhodla, že pojedu. Příprava 
mi trvala rok, ale s dcerou 
jsme to zvládly a byl to skvělý 
zážitek.

Čím je Adéla Elbel? Dá se 
mezi tvými profesemi vy-
brat ta jedna, srdcová? 
Srdcovka je moderování. 
A když je to moderování 
stand-upů, tak je to top.

Jaké místo má v tvém 
životě televize? Díváš se 
na televizi? 
Já televizi nemám, stresova-
la mě, tak jsem ji vyhodila. 
Občas je mi líto, že nemám 
přehled, ani neznám reklamy, 

ale asi je to vyváženo klidem, 
který mám.

Co pro tebe znamená 
internet?
Jako dost, no… Jsem bez něj 
vcelku ztracená, potřebuju 
ho při překládání, při vy-
mýšlení stand-upů… Prostě 
ho potřebuju neustále. No 
a Facebook je takový můj 
druhý domov.

Co dalšího můžeme od Adé-
ly Elbel čekat? Na čem teď 
pracuješ? Co připravuješ?
Aktuálně připravujeme s Ar-
nym z NaStojáka talk show, na 
což se dost těším, překládám 
jeden literární thriller, s NaMik-
rofonem se chystáme objíždět 
česká města, budeme zase 
točit novou sérii stand-upů 
pro Primu… Ježíš, já to nerada 
vyjmenovávám, protože v tu 
chvíli mi dojde, jak nestíhám.

/ Zuzana Čerbáková / 
/ Fotografie Radek Miča /

Nemám strach, 
co si kdo o mně 
bude říkat.

Člověk musí dostat lidi 
na svou stranu, říká 
stand-up komička  
Adéla Elbel
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Internet

Jak na domácí 
internetovou síť

V dnešních domácnostech už dávno není k internetu 
připojen jen jeden počítač. Navíc zařízení, která vyžadují 
internetové připojení, rychle přibývá. Ať už jsou to 
mobilní telefony, tablety, ale třeba i televizory a tiskárny. 
Jak k těmto zařízením dostat internetové připojení, je 
pak stále častější otázkou. To pravé řešení pro vás si 
můžete vybrat hned z několika variant.
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Jak na domácí 
internetovou síť

Kabelová síť je ideální

Kabelová síť je bez debaty 
nejlepší volbou z pohle-
du rychlosti, bezpečnosti 
i rušení. Ovšem je třeba na 
její vytvoření myslet včas. 
Ideálně ještě v projektové 
fázi výstavby domu nebo 
bytu. Pakliže se to podaří, 
a do plánů jsou zakompo-
novány přípravy na pozdější 
rozvedení kabelů do každé 

Tip

Selfnet TV potřebuje k fun-
gování internet. V místnosti, 
kde ji budete chtít sledovat, 
je třeba mít i internetovou 
zásuvku, ideálně v blízkosti 
televizoru.

místnosti, kde budete chtít 
bez omezení využívat internet 
nebo televizi, máte vyhráno. 
Od hlavní internetové přípojky 
se pak tzv. husími krky pro-
táhnou kabely, kam je třeba. 
Pokud nepořizujete novostav-
bu nebo neplánujete rekon-
strukci elektrických rozvodů, ke 
kterým lze přidat i další kabely, 
pak nezbývá, než je umístit do 
speciálních podlahových lišt. 
S realizací kabelových rozvodů 
v domě vám doporučujeme 
se obrátit na specializovanou 
firmu ve vašem okolí. 

Pustit se do vytvoření do-
mácí kabelové sítě je, jak je 
vidět, úkol pro odborníka. Za 
vynaložené úsilí vám bude na 
oplátku odměnou bezstarost-
né surfování nyní, ale i do bu-
doucna. Jedinou nevýhodou 
je, že kabelová síť nepostihne 
mobilní zařízení. Pro ta je třeba 
doplnit i Wi-Fi řešení.

Není bezdrátové řešení 
přece jen lepší?

K vytvoření bezdrátové sítě bu-
dete potřebovat Wi-Fi router. 
Ten dokáže pokrýt interneto-
vým signálem většinu bytů. 
Toto zařízení připojíte k mo-
demu nebo gateway. Zvolit 
můžete jeden z Wi-Fi routerů 
v naší nabídce, úvodní nasta-
vení pak zajistí náš technik 
bezplatně. Není to ale podmín-



8 Magazín Selfnet

kou. Pořídit lze i jakýkoliv jiný 
Wi-Fi router. Doporučujeme 
však, aby zvolený hardware 
byl označen značkou CE. Ta 
dokládá, že výrobek byl před 
uvedením na evropský trh 
prověřen a splňuje všechny 
stanovené požadavky.

Další možností je využití 
integrované funkce Wi-Fi 
u vybraných typů našich 
modemů nebo gateway, 
které bezdrátovou síť umějí 

Powerline řešení Selfnet

Powerline sada TP LINK
2 499 Kč

Wi-Fi řešení Selfnet

Wi-Fi router TP LINK

799 Kč 
(frekvence 2,4 GHz)

Wi-Fi router TP LINK Archer

1 800 Kč
(frekvence 2,4 i 5 GHz)

Aktivace Wi-Fi funkce  

u modemu nebo gateway

500 Kč
(2,4 nebo 5 GHz  

podle typu zařízení)

vytvořit. Aktivace této služby 
přijde na 500 Kč jednorázo-
vě a rovněž se o ni postará 
technik při instalaci. 

Vyřešit internetové připoje-
ní bezdrátově pro všechna 
zařízení v domácnosti, bez 
otravných kabelů za přízni-
vou cenu vypadá jako trefa 
do černého. Je však třeba 
mít na paměti některá ome-
zení, na která můžete narazit. 
U větších bytů nebo u domů 
může nastat problém s dosa-
hem. Dá se vyřešit tak, že pro 
vytvoření sítě k přijímacímu 
zařízení zvolíte samostatný 
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Tip

Pokud vám bezdrátové 
připojení doma stačí a po-
třebujete dovést internet 
k set-top-boxu u televizoru, 
který je od modemu nebo 
gateway daleko, powerline 
je ideálním řešením.

Stejně tak, pokud z něja-
kého důvodu nemůžete 
provádět ani drobné úpravy 
ve vašem bytě nebo domě, 
bydlíte například v podnáj-
mu nebo se na nové bydlení 
ještě vztahuje záruka.

Wi-Fi router, který umístíte ne 
přímo k modemu nebo ga-
teway, ale blíž k místům, kde 
nejčastěji internet potřebuje-
te, například do obýváku. 

Další překážkou v bezstarost-
ném surfování je rušení. To 
způsobují nejen okolní Wi-Fi 
sítě, zejména na místech 
s hustou zástavbou, ale i celá 
řada přístrojů ve vaší domác-
nosti, které pracují na stejné 
frekvenci jako Wi-Fi router. 
Například dětské chůvičky, 
bezdrátové telefony nebo re-
produktory, LCD displeje atd. 

Pokud máte podezření, že 
se vás problém rušení může 
týkat, zkuste zauvažovat 
o volbě kvalitnějšího routeru, 
který kromě standardní frek-
vence 2,4 GHz dokáže fun-
govat i na 5 GHz. Toto pásmo 
není zatím tolik zahlcené. Pro 
počítačově zdatnější se na-
bízí také možnost přepnout 
stávající Wi-Fi router na 
jiný, ne tolik vytížený kanál. 
Informace o tom, jak je který 
kanál vytížen, vám poskyt-
ne řada volně dostupných 
aplikací.

A co powerline?

Powerline je zařízení, které 
pro vytvoření domácí inter-
netové sítě využívá stávající 
elektrické rozvody. Výhodou 
je jednoznačně snadná insta-
lace bez jakýchkoliv zásahů 
do interiéru nebo přítom-
nosti rušivých kabelů. Jeden 
adaptér se zapojí do zásuvky 
a připojí k Wi-Fi routeru, mo-

demu nebo gateway. Druhý 
se pak zapojí do elektrické 
sítě v jiné místnosti a propojí 
se s počítačem nebo set-top-
-boxem. Podmínkou je pouze 
to, aby vybrané propojené 
zásuvky byly za jedním 
jističem. Takových kusů, 
zapojených k přijímacímu 
zařízení, můžete využít hned 
několik. Možná vás napadlo, 
že instalací powerline vlastně 
přicházíte hned o dvě volné 
elektrické zásuvky. Není to 
tak, součástí každého adap-
téru je jedna integrovaná 
napájecí zásuvka. I powerline 
je spolehlivou volbou z po-
hledu rychlosti, bezpečnosti 
i rušení.

Powerline TP LINK v sadě 
dvou kusů nově najdete 
i v naší nabídce. Zařízení 
instaluje technik, který ověří, 
zda jsou elektrické rozvody 
ve vašem domě nebo bytě 
dostatečně kvalitní pro jeho 
použití.

U všech typů domácí sítě 
je třeba mít na paměti, že 
rychlost zvoleného tarifu 
garantujeme na tzv. konco-
vém bodě. Bývá to zpravidla 
modem nebo gateway. 
Rychlost za těmito zařízeními 
už není možné garantovat, 
protože se o ni dělí více pří-
strojů nebo může být snížena 
využitím Wi-Fi routeru.

/ Zuzana Čerbáková /

Powerline je 
zařízení, které pro 
vytvoření domácí 
internetové sítě 
využívá stávající 
elektrické rozvody.
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Televize

K Selfnet TV 5 kanálů  
na 3 měsíce zdarma

Na každého, kdo si nejpozději do konce  
letošního roku objedná Selfnet TV, čekají  

tři měsíce televizní zábavy zdarma!

NA CO SE  
MŮŽETE  
TĚŠIT?

Nezapomněli jsme ani na ty,  
kteří už Selfnet TV doma mají.  

Těm se pětice kanálů přidala do seznamu  
automaticky už od 1. listopadu!

Více najdete na www.selfnet.cz

FilmBox Premium HD
Nabídne filmovým 

 fanouškům všech žánrů  
hollywoodské trháky

Viasat History
Dovolí všem zvídavým  

cestovat v čase

Nat Geo Wild
Přinese neobyčejná setkání  
člověka s divokou přírodou,  

fascinující detailní záběry  
ze světa zvířat

Sport 5
Slibuje neokoukanou  

podívanou hlavně  
pro fanoušky aut  

a závodění

Minimax
Příběhy Barbie, Mia, poníci,  

Transformers nebo  
Máša a medvěd přilepí  

děti do sedaček



podzim 2017 / zima 2018 11

Adventní kalendář

Adventní kalendář 
nejen pro děti
Na dobu, kdy si budou moci vystavit adventní kalendář, se těší 
všechny děti. Znamená to totiž, že Vánoce jsou opravdu za dveřmi, 
respektive za čtyřiadvaceti políčky. Čokoládový kalendář tak, jak 
jej všichni známe, ale není jediná varianta, jak odstartovat vánoční 
čas. V tomto článku vám mimo jiné ukážeme, jak si doma vyrobit 
jednoduchý, ale originální adventní kalendář.

Vyrobít
e

sami!
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Budete potřebovat

  25 kelímků od kávy 
s víčkem

  balicí papír s vánočními 
motivy

  tvrdý papír na visačku

  nůžky, stužku, fixy, 
oboustrannou lepicí pásku

  sladkosti, oříšky nebo 
drobné hračky

  další ozdoby dle vašeho 
vkusu
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Nejprve ale trocha historie. Věděli jste, že dříve než 
se podoba kalendářů ustálila na obrázcích s otevíra-
cími okénky naplněnými kouskem čokolády, bývaly 
adventní kalendáře spíše uměleckými díly?

První známý ručně vyrobený kalendář pochází z roku 
1851. Sériová výroba kalendářů odstartovala až po 
roce 1908, kdy mnichovský tiskař Gerhard Lang 

víceméně omylem vyrobil lepenkový kalendář 
s vystřihovacími okénky, který nazval V zemi 

Ježíškově. Ale sladkosti byste za okénky 
hledali marně. Kalendář byl složen ze 
dvou listů papíru, na jednom bylo 24 bás-
niček a na druhém 24 obrázků. Děti měly 
za úkol postupně vystřihovat obrázky 
a lepit je na básničky, až jim na Štědrý 
den vyšla koláž zimní vánoční krajiny.

Jak to tak někdy bývá, ze začátku se 
adventní kalendáře pana Langa příliš 

neujaly. Pomohlo až doporučení církev-
ních úřadů a ministerstva školství, které je 
prosadili jako školní pomůcku v hodinách 
náboženství. Od té doby slaví kalendáře 
úspěch a na jejich výtvarném zpracování 
se začali podílet známí umělci té doby. 
Vznikala tak malá umělecká dílka, která 
zobrazovala zejména liturgické výjevy 
z Bible.

Zbytek Evropy se s adventním kalen-
dářem seznámil až po skončení druhé 
světové války a každý národ si postu-
pem času přizpůsobil vzhled a sym-
boliku svým vlastním tradicím.

Adventní kalendář se nemusí jen ku-
povat, ale můžete si jej doma sami 
vyrobit. V dnešní době najdete na 
internetu nespočet tipů a návodů, 
my vám ukážeme ten, který ocení 
zejména milovníci kávy.

/ Barbora Havlátová /

Postup:

Jeden kelímek rozstřihneme a po-
užijeme jej jako šablonu. Podle 
šablony vystřihneme z balicího 
papíru požadovaný tvar a obou-
strannou lepicí páskou jej nalepí-
me na kelímek.

Takto ozdobíme všech 24 kelímků, 
stužkou připevníme datum a ke-
límky naplníme drobnými odmě-
nami pro děti.

Za chvíli už se můžete těšit z kalen-
dáře, který nekoupíte v žádném 
obchodě!
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Recenze a filmové tipy

Jako ty
Sci-fi, drama, romantický, 2015

Králové šrotu
Dokumentární, 2017

Jak by vypadal svět, ve kterém by neexistovaly žádné 
emoce? Vítejte v Kolektivu, v budoucím světě, ve kterém 
jsou citové projevy i fyzický kontakt zakázané. Veškeré 
emoce jsou chápány jako onemocnění. V Kolektivu žije Si-
las (Nicholas Hoult) spořádaným životem, dokud se u něj 
neobjeví tzv. syndrom přepnutí – Silas začíná znovu něco 
cítit. Potkává podobně nemocnou Niu (Kristen Stewart) 
a začínají uvažovat o útěku, aby mohli svoji zakázanou 
lásku naplno prožít.

Hvězdně obsazené sci-fi se odehrává v kulisách až steril-
ního prostředí, které nechává diváka plně se soustředit 
na příběh. Lehce předvídatelná dějová linka a poklidná 
nálada filmu může ale působit až nudně. Na podzimní 
večer ideální, milovníci akčních scén mohou ale tento film 
s klidným svědomím vynechat.

FILMBOX PREMIUM HD 
neděle 26. 11. od 21.00 h

Seriál Králové šrotu před-
stavuje experty na destrukci 
i záchranu cenných materiá-
lů. Bourají, rozřezávají a roz-
sekávají staré budovy, lodě, 
autobusy a mosty. A jakmile 
jsou hotovi s demolicí, 
jejich skutečná práce teprve 
začíná. Nezahodí jediný 
kousek materiálu, protože 
každý (skutečně každý!) má 
svoji hodnotu, pokud víte, 
kde ho nabídnout a hlavně, 
kdy ho prodat. Jejich rukama 
projdou věžáky i viktorián-
ská sídla, mostní konstrukce 
i trupy lodí. 

Pokud jste jako malí snili 
o tom, že jednou budete řídit 
velký jeřáb, nepropásněte 

60
%

hodnocení 
selfnet



podzim 2017 / zima 2018 15

Králové šrotu
Dokumentární, 2017

Fargo
Drama, krimi, komedie, 2017

V roce 1996 natočili bratři Coenovi kriminální film Fargo, 
který mapuje sérii minnesotských vražd v 80. letech minu-
lého století. Film byl nominován na sedm Oscarů, přičemž 
vyhrál dva: za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli 
a za nejlepší původní scénář.

A na tom už se přece jenom dá stavět. A tak bratři Coeno-
vi přesedlali do role výkonných producentů a hvězdně ob-
sazená první série (Martin Freeman a Billy Bob Thornton) 
stejnojmenného seriálu se stala celosvětovým hitem.

Na stanici AMC můžete nyní sledovat neméně úspěšnou 
třetí sérii. Filmové fajnšmekry potěší dvojrole Ewana 
McGregora, který herecky exceluje v rolích dvou odlišných 
charakterů. Ale abychom jenom nechválili – nenechte se 
odradit pozvolnějším začátkem třetí řady. Chvíli potrvá, 
než vás zápletka vtáhne do děje a než si některé postavy 
oblíbíte. Za trochu trpělivosti tento seriál ale určitě stojí!

AMC 
každé pondělí od 22.00 h

80
%

hodnocení 
selfnet

premiérové díly první série. 
Tihle chlapi v montérkách, 
kteří disponují těžkou tech-
nikou a demoliční koulí, totiž 
plní nejeden dětský sen. Ale 
pozor, na jedné straně ničí, 
na druhé zase pomáhají na 
svět něčemu užitečnému! 

Seznamte se s pilnými a vy-
nalézavými recyklátory, kteří 
přeměňují odpad na surovi-
ny a šrot na umělecká díla.

VIASAT EXPLORE 
každou středu od 21.45 h

70
%

hodnocení 
selfnet



16 Magazín Selfnet

Tip na výlet

Znáte tradici 
masopustu? 



podzim 2017 / zima 2018 17

Získat zápis do seznamu světového dědictví UNESCO je pro 
každou památku čest. Znamená to stvrzení její výjimečnosti, 
významnosti a celosvětové hodnoty. Není už ale tolik známo,  
že UNESCO oceňuje svým zápisem nejen hmotné kulturní památky, 
ale také tzv. nehmotné dědictví, tedy tradice či jevy z celého světa. 
Jednou z tradic, která je od roku 2010 na seznamu kulturního 
dědictví lidstva zapsána, je masopust neboli fašank.
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Masopust, lidově také ostat-
ky nebo fašank, je třídenní 
svátek, který, ačkoli není spjat 
s náboženstvím, navazuje 
na Velikonoce a slaví se ve 

„Masopust na slunci – pomlázka u kamen.“

„Na ostatky lužky – budou jabka, hrušky.“

ce a dobrého jídla. Vyvrcho-
lením slavností bylo úterý, 
kdy vesnicí procházel průvod 
masek a hrály se divadelní 

dnech předcházejících Pope-
leční středě. V minulosti byl 
pro lidi masopust oficiálním 
svátkem hodování, během 
kterého bylo třeba se dosyta 
najíst. Pak následoval dlouhý 
čtyřicetidenní půst.

Masopustní neděle a pondělí 
se nesly v duchu zábavy, tan-

hry, secvičené většinou žáky 
místních škol.

Masopustní průvod vede 
strakatý se ženou a obchá-
zejí celou vesnici. Masky 
mají svoji tradiční podobu 
a funkci a i do těch ženských 
se převlékali pouze muži. 
U každého domu se průvod 

Fašank ve Strání (jižní Morava) patří mezi největší festivaly masopustních tradic v Česku
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/ Barbora Havlátová /

Pozvánka

Jestli se chcete přesvědčit, v jaké podobě 
přetrvává masopustní veselí dodnes, zveme vás 
na již desátý ročník Hustopečského masopustu!

Kde: Hustopeče, ulice Na Hradbách

Kdy: v sobotu, 3. února 2018 od 10.00 hodin

Program: průvod masek, tradiční zabíjačka, 
tombola, cimbálová muzika, košt místních vín

„Konec masopustu 
jasný – len krásný.“

Boží milosti jsou považovány 
za lidovou obdobu církev-
ních hostií, podávají se také 
o velikonočních i vánočních 
svátcích.

Masopustní zábava končila 
téměř vždy těsně před půl-
nocí. Tehdy zatroubil ponoc-
ný na roh a rychtář všechny 
vyzval, aby se v klidu rozešli 
domů, protože nastala Po-
peleční středa a s ní i před-
velikonoční půst. Muzika se 
zakončila o půlnoci pocho-
váním basy na znamení toho, 
že v období půstu si hudeb-
níci již nezahrají.

Tradice masopustu z Hlinecka byly v roce 2010 zapsány na seznam 
UNESCO. Masopustní průvod v obci Studnice (východní Čechy)

zastaví a popřeje hospodáři 
štěstí a zdraví. Ten jim na 
oplátku nabídne kořalku, 
vejce, slaninu, koblihy a boží 
milosti. 

Mimochodem, boží milosti 
jsou tradiční obřadní pečivo 
z těsta podobného listové-
mu, které se těší oblibě po 

celé Moravě. Pečivo není 
jednoduché na přípravu 
a chutné boží milosti jsou vý-
sadou šikovné hospodyňky. 
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Křížovka

Odhalte film, který letos získal Cenu za nejlepší scénář na MFF v Cannes. Pět vylosovaných výherců získá dárko-
vý balíček od Film Europe. Tajenku a vaši poštovní adresu nám zašlete na magazin@selfnet.cz do 15. 12. 2017.



ČESKOSLOVENSKO HD 
nejlepší  lmová, televizní 
a dokumentární tvorba 
z období Československa 
1918 – 1992. Slavné a oblíbené, 
ale i méně známé trezorové 
 lmy a pořady. Jediný kanál 
československé televizní 
tvorby vysílaný ve vysokém 
rozlišení HD.

www.ceskoslovensko.tv

FILM EUROPE HD 
premiový  lmový kanál 
s výhradně evropskou 

produkcí. Nejlepší 
evropské  lmy oceněné na 
mezinárodních i domácích 

 lmových festivalech 
a soutěžích. Filmy jsou 

vysílány ve vysokém 
rozlišení HD a v původním 

znění s českými titulky.

www. lmeurope.eu

VYHRAJTE 
iPOD TOUCH A DALŠÍ 

FILMOVÉ CENY
Soutěžní otázka: Kdy začalo 

vysílání kanálu Film Europe?
Správnou odpověď pošlete do 

15. 12. 2017 na soutez@selfnet.cz 

a uveďte své jméno, adresu 
a telefon.

Zdroj: Film Europe, Velká nádhera (2013)

Zdroj: NFA, Královský omyl (1968)

VYHRAJTE 
iPOD TOUCH A DALŠÍ 

Ceskoslovensko-FECH-inz-Itself-164x230.indd   1 11/09/2017   14:44



V dnešních domácnostech není k internetu  
připojen jen jeden počítač. Navíc zařízení,  

která vyžadují internetové připojení, rychle přibývá – 
telefony, tablety, televizory, tiskárny, …  

Jak je ale všechny do sítě připojit?
Vyberte si vhodné řešení na stranách 6–9 v tomto magazínu.


