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Beřkovické multicentrum
rozhýbe folkový Spolektiv

Horní Beřkovice – V úterý 20. března od 19.30 ho-
din vystoupí v Multicentru beřkovické psychiatric-
ké nemocnice alternativně folk-rocková kapela
Spolektiv z Českých Budějovic. Vstupné na koncert
je dobrovolné. (jš)

Světový den vody zpřístupní
veřejnosti některá vodní díla

Roudnice n. L. – U příležitosti Světového dne vody
(22. března) vyhlašuje na některých svých vodních
dílech Povodí Labe, státní podnik, Dny otevřených
dveří pro veřejnost. Při této příležitosti si zájemci
mohou prohlédnout zblízka části vodních děl, kam
je běžně vstup zakázán, především plavební komo-
ry a velíny. V sobotu 24. března se uskuteční Den
otevřených dveří na zdymadle v Roudnici nad La-
bem. Veřejnosti budou prostory zpřístupněny od 10
do 15 hodin. Vstupné je zdarma, prohlídky začínají
u vstupu do objektu, dále je možné navštívit velín
plavební komory a bude připraveno inspekční pla-
vidlo s krátkými plavbami po Labi. (jš)

Naletěl na podvodný inzerát.
Nemá peníze ani mobil

Lovosice – Oznámení o podvodném jednání pro-
střednictvím internetu přijali tento týden lovosičtí
policisté. Poškozený si na internetovém bazaru ob-
jednal mobilní telefon. Údajný prodejce chtěl pení-
ze poslat předem na bankovní účet, což poškozený
udělal. Na telefonní přístroj ale čekal marně a pro-
dejce s ním přestal komunikovat. Ve věci byly za-
hájeny úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu podvodu. (red)
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Výuka jinak. Žáci liběšické školy víc spolupracují v kolektivu
Pokračování ze strany 9
Vedení školy se po tři

čtvrtě roku od zavedení
programu Začít spolu optalo
rodičů dětí první třídy, jak
kvitují jejich výsledky. „Do-
padlo to perfektně. Všichni
jsou s programem maxi-
málně spokojeni,“ bilancuje
Táborský s tím, že rodiče
oceňují především rozvoj
samostatnosti dětí a to, že si
navzájem pomáhají.
Ve třídě s programem Za-

čít spolu škola navíc úspěš-

ně integrovala chlapce s
těžkým postižením. „Je pro
integraci jak šitý na míru,“
podotýká ředitel s tím, že
kvůli programu sem vozí
rodiče i některé děti, jejichž
spádovou školou není ta li-
běšická.
Vzdělávací program Začít

spolu není to jediné, čím li-
běšická „základka“ vyčnívá
mezi vesnickými školami
podobné velikosti. Pyšní se
titulem Ekoškola, má vlastní
centrum volného času s více

než 20 kroužky a patří k
úspěšným žadatelům o růz-
né dotace a granty Ústec-
kého kraje nebo minister-
stva školství. Letos čeká
školu premiéra při žádání o
dotaci z IROP o zatím nej-
větší částku, kterou poptá-
vala, a to o 3,4 milionu ko-
run. V květnu se dozví, zda
je získá. Pokud ano, vybu-
duje během prázdnin mo-
derně vybavenou chemicko-
fyzikálně-přírodopisnou la-
boratoř.

ZAČÍT SPOLU. Výukový pro-
gram liběšické základní školy
vyhovuje rodičům i dětem.
2 x foto: Deník/Karel Pech

Litoměřické školy mají
být bezpečnější
Litoměřice – Najít
vhodné řešení k zabrá-
nění vstupu cizích a ne-
bezpečných osob do
školního prostředí je cí-
lem letošního Programu
prevence kriminality,
který bude pod taktov-
kou ministerstva vnitra
jako vyhlašovatele pro-
gramu realizovat město
Litoměřice. Mimo jiné
má projekt vést i ke
zvýšení schopnosti za-
městnanců škol vhodně
reagovat na mimořádné
situace. V první fázi
proběhne informační
kampaň. V druhé fázi
budou školy hledat
způsoby, jak zajistit
prostory budovy proti
vstupu nechtěných
osob. V další se pak uči-
telé dozvědí, jak postu-
povat v případě napa-
dení. Projekt není jedi-
ným letošním preven-
tivním programem. No-
vinkou by měl být také
výchovný letní tábor
pro děti procházejících

evidencí sociálně-právní
ochrany dětí. Oproti
loňskému roku se na
školách opět objeví pri-
mární prevence. Jejím
cílem je upozornit mlá-
dež na možné důsledky
drogové závislosti, al-
koholismu a gambler-
ství. Prevence krimina-
lity ve městě však není
zaměřena jen na mladé
lidi. Velice oblíbené je
například setkávání se-
niorů na policii, kde se
učí sestavovat portrét
pachatele. Mezi dalšími
činnostmi, které mají
pomáhat v boji proti
kriminalitě, bude také
inovace vybavení Níz-
koprahového zařízení
pro děti a mládež v Li-
toměřicích nebo pokra-
čování v projektu „Žáci
v bezpečí“, který je za-
měřený například na
nošení helmy na kole či
bezpečné přecházení, u
předškolních pak na
dopravní výchovu, šika-
nu a vandalství. (red)

Pozor na aplikaci, která vás napálí
Vznikl nový software,
který obtěžuje lidi
žertovnými telefonáty.

JITKA VEPŘOVSKÁ

Ústecký kraj – „Z vašeho
bytu šel cítit silný zápach
trávy. Vaše sexuální hrátky
jsou příliš hlasité. Rád bych
věděl, proč voláte mé přítel-
kyni.“ Jsou vám tyto telefo-
náty povědomé? Pakliže
ano, stali jste se obětí žer-
tovného hovoru nové mo-
bilní aplikace.
Nepříjemnou zkušenost

s ní o víkendu měla i paní
Lenka z Děčína. Když hovor
od neznámého volajícího
přijala, dozvěděla se, že si na
ni někdo ze sdružení ná-
jemníků stěžoval ohledně
hlasitých zvuků při sexu. Na
dotaz, jak se dotyčný jme-
nuje, ale nereagoval a dále

hovořil. „Můžete si dát příště
polštář přes ústa?“ šokoval
ženu hlas neznámého muže.
Po sdělení několika dalších
peprných připomínek se za-
čal hlasitě smát.
Lenka telefon předala

manželovi, volající ale hovor
ukončil. Až později se do-
zvěděla, že šlo o žertovný
telefonát nové mobilní
aplikace. S obětí vtípku ne-
mluví člověk, scénář hovoru
je předem připravený.

ZNÍ TO AUTENTICKY
„V tu chvíli mi to vůbec ne-
přišlo jako automat. Měla
jsem pocit, že mluvím se
skutečným člověkem. Když
jsem se dozvěděla, že jde o
aplikaci, ulevilo se mi, ale
vtipné mi to nepřijde. Měla
jsem strach, že je to nějaký
úchyl, který mě bude dál
obtěžovat, když zná moje
číslo,“ svěřila se Deníku pod
podmínkou anonymity žena.

S podobnými hovory z te-
lefonních čísel, začínajících
trojčíslím 672, se mohl se-
tkat kdokoliv. Jde o novou
mobilní aplikaci Jokes Pho-
ne. Její uživatel si v ní vybe-
re jeden z předem namlu-
vených telefonátů, jejichž
ukázku si může předem po-
slechnout, a zadá telefonní
číslo kamaráda, kterého
chce napálit. Automat člo-
věku, který se stal terčem
žertu, poté zavolá. Tématem
může být objednání na ko-
lonoskopii, pokuta za rych-
lost, falešná objednávka
pizzy nebo volání cizí pří-
telkyni.
Člověk při přibližně dese-

tisekundovém telefonátu
nemusí mít pocit, že hovoří
s automatem. Později uslyší
hlasitý smích a volající za-
věsí. Zavolat zpět však není
možné.
Záznam hovoru s dotyč-

ným si pak uživatel aplikace,

který jej napálil, může po-
slechnout. Záznam navíc
může sdílet, nahrávání ho-
voru a sdílení záznamu bez
souhlasu je ale protiprávní.
Poškozený navíc může
omylem vyzradit citlivější
údaje, při žertovném telefo-
nátu ohledně objednávky
pizzy jej automat například
žádá o adresu. Ne vždy jej
navíc může napálit někdo
blízký.
„Pokud není člověk pře-

dem upozorněn, že je na-
hráván, jedná se o zásah do
osobnostních práv,“ uvedl
advokát Narcis Tomášek.
Na rizika se sdílením ho-

vorů aplikace upozorňuje.
V podmínkách se píše, že
uživatel může hovor zveřej-
nit pouze se souhlasem
osoby, která se nechala na-
pálit. Pokud se lidé nechtějí
stát obětí nejapného žertu,
je lepší hovor s takovým
trojčíslím nepřijímat.

MUZIKÁLOVÝ ZPĚVÁK BOHUŠ MATUŠ SE ZÚČASTNIL ŘADY BENEFIČNÍCH AKCÍ NA SEVERU ČECH:

Matuš: Při zpívání Gotta mi svítí duše
RADEK STRNAD

Ústí nad Labem – Velmi
častým účinkujícím kultur-
ních akcí od Vánoc až do
března byl v krajské met-
ropoli populární muzikálo-
vý zpěvák Bohuš Matuš. Ve
městě v prosinci zazpíval
na Lidickém náměstí na
hojně navštívené benefiční
akci pro tříletou Leonku.
Následně bavil Střekovský
ples a poté pomohl také
velkému benefičnímu kon-
certu Dětského pěveckého
sboru UJEP pro dvě ne-
mocné dívky v Severočes-
kém divadle. Publikum
ohromil především reper-
toárem Karla Gotta či due-
tem s herečkou Kateřinou
Brožovou.

Bohuši, jak zajímavý pro vás
byl večerní kon-
cert s ústec-
kým dět-
ským sbo-
rem?
Bylo to tu

všechno
krásně připra-
vené, celý dětský
sbor zpíval vý-
borně. Sám už 27
let dělám se sbo-
rem Kampanella z
Brna, který má řa-
du cen. Ale váš ús-
tecký sbor je s ním
srovnatelný.

Pomohl jste tu letos na
benefici poprvé. Vrátíte se?

Určitě, mám to tu rád. V
ústeckém Severočeském
divadle jsem už v roce
2003 natáčel svůj první
klip Nestih' jsem říct a
koukám, že jsem to tu po-
znal. Vždy si vybírám na
jakou benefici jet, a když
jsem na internetu viděl, že
je to krásná akce, nelituju
toho, že tu jsem a zpívám.
Taková akce mě baví, když
vše funguje – a tady to tak
bylo.

Podle čeho vybíráte be-
nefice?
Prvním klíčem je pro

mě obsazení. A pokud
tu účinkují herci Kate-
řina Brožová a Jan
Šťastný, je to pro mě
záruka kvality.

Prozradíte, kde všude
vás nyní může-

me vidět?
Hraju hlavní roli v mu-

zikálu Ples upírů v Praze v
Goya Music Hall a taky
jednu z hlavních rolí ve
Fantomu opery. Ale ten teď
nehrajeme, vrátí se zpátky
až 14. září.

Prý plánujete úplně nové al-
bum...
Už dokonce vyšlo, mám

na něm nové
duety se
zpěvačkou
Magdou
Malou.

Z vašeho webu je evidentní,
že vám alba pěkně přibýva-
jí...
To víte, nesnažím se je-

nom recyklovat staré pís-
ničky. Tak stále čekám na
kvalitní písně a občas ně-
jaká přijde.

Na plese na ústeckém Stře-
kově ani na koncertě v Se-
veročeském divadle jste ne-
šetřil repertoárem Karla
Gotta. Kdy jste vlastně zjis-
til, že dobře umíte zazpívat
písničky mnohonásobného
Zlatého slavíka?
Mám ho rád, protože

když ho zpívám, svítí mi
duše. A stejně tak je to je
u hitů Waldemara Matušky.

Souhlasím, sám máte na
scéně jeho bodrost i humor.
Víte, on Walda byl tako-

vý čertík. Žil si vlastním
životem, byl svůj. I mě baví
dělat si, co sám chci.

Jak to sleduji, jste stále v
jednom kole. Bavíte při
tom náměstí, plesy,
benefice… Dá se to
vše v pohodě
zvládnout?
(směje se) Jak

kdy, vždy pondělí
až středu pak
promarodím. Když

toho jedete moc za
sebou, hlasivky trpí a po-

třebují klid. Tak si jen leh-
nu a hraju hry na
playstationu…

Foto: Martin Kubišta
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