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StarDance. Soutěží také senioři
Werichova vila na pražské lik vitálních a optimismem
Kampě hostila v neděli naplněných seniorů je mezi
a v pondělí nevšední casting. námi – do soutěže se jich přiZ několika desítek seniorů hlásilo téměř padesát. Cílem
z celé Prahy vybírala odborná setkání ve Werichově vile
porota finalisty Seniorského bylo nejen posoudit jejich poStarDance. Následně k nim hybové schopnosti, ale také
organizátoři přiřadí profesionální tanečníky a deset takto inzerce
vzniklých párů změří síly ve
finále 29. března v Paláci Žofín v rámci odpoledního plesu pro seniory z Prahy 1.
„Tanečníkům zapůjčíme
šaty a nalíčíme je, takže po
boku profesionálů budou na
Žofíně vypadat jako hvězdy.
V porotě navíc zasednou reální účastníci StarDance jako
například Eva Bartuňková,
Andrea Třeštíková, Marek Dědík, Jan Kohout a další, takže
výsledný dojem bude dokonalý,“ říká Vítězslav Rázek
z prosecké Školy tance pro
všechny, která soutěž pořádá
ve spolupráci se sdružením
SenSen (Senzační senioři).
„Naprosto nás šokovalo, ko-

poznat jejich příběh a motivaci pro účast na projektu. Dá
se říct, že společným jmenovatelem byl boj proti samotě
a nudě,“ doplňuje.
Vybraní finalisté mají
nyní, obdobně jako v originál-

ním StarDance, necelé čtyři
měsíce na to, aby se pod vedením profesionálních tanečníků naučili dva společenské
tance. Finále Seniorské StarDance proběhne v Paláci Žofín v rámci tanečního festiva-

ŠTĚDRÁ

lu Prague Dance Championship, který nabídne mimo
jiné Žofínský gala ples, premiérovou českou taneční soutěž vozíčkářů a spoustu dalších prestižních soutěží
a eventů. MET
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PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKA

super cena

399,-

Proﬁteroles

• 450 g
• 100 g = 15,54 Kč
• v nabídce také Sváteční
Tiramisu, 500 g za 69,90 Kč
a Sváteční dezert ve skle, 100 g
za 39,90 Kč

super cena

Excellent

Dárkové balení
Exentis trio
• 640 g
• 100 g = 62,35 Kč

EXKLUZIVNĚ
U NÁS

Vítězslav Rázek (vlevo)

super cena

9990

Carpaccio
z lososa

• chlazené
• 123 g
• 100 g = 81,22 Kč

169,-

TALK
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Konopí. Jaké
jsou záludnosti
pěstování?
Konopí se díky výzkumu postupně začíná zbavovat nálepky nebezpečné drogy. „Otvírá se nám úplně nová skupina látek, které jsme si zakázali předčasně. V době, kdy
jsme pořádně nic netušili
o tom, jak interagují s organismem,“ myslí si Pavel
Kubů, odborník na léčbu závislostí z Mezinárodního institutu pro konopí a kanabinoidy. Konopí už dokáže účinně pomáhat při léčbě. „Dostatečné důkazy máme pro léčbu čtyř zdravotních potíží.
Tou první je neztišitelná chronická bolest, druhou léčba nevolnosti během chemoterapie, třetí jsou křeče doprovázející roztroušenou sklerózu.
Čtvrtou jsou dva syndromy
dětské epilepsie,“ dodává
adiktolog. Jaké jsou záludnosti domácího pěstování konopí? Čtěte v novém vydání týdeníku Téma. MET

9990

Zmrzlina Magnum
pinta

AŽE
MR NÉ

2499

,339 339,-

• 440 ml
• 100 ml = 22,71 Kč
• vybrané druhy

Hovězí květová špička
s rozmarýnem

149,-

Paštika
s brusinkami

• 350 g
• 100 g = 42,58 Kč

super cena

• chlazená
• 1 kg

-26%
EXKLUZIVNĚ
U NÁS

Akce platí v prodejnách Albert hypermarket od středy 11. 12. do úterý 31. 12. 2019
nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách.

Seznam všech prodejen na www.albert.cz

