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Zlatá nymfa pro Ivana Trojana

Ivan Trojan získal na 53. ročníku Mezinárodního
televizního festivalu v Monte Carlu Zlatou nymfu
za svůj herecký výkon v třídílném dramatu Hořící
keř za roli rozporuplného příslušníka Veřejné
bezpečnosti majora Jireše. Snímek věnovaný
odkazu Jana Palacha natočila polská režisérka
Agnieszka Holland pro HBO. V prestižní soutěži,
která v Monte Carlu probíhá už od roku 1961, měl
Hořící keř v kategorii minisérie další tři nominace.
Za roli Palachovy matky byla nominovaná
Jaroslava Pokorná a samotný snímek byl
nominován v kategorii nejlepší film. Ivanu
Trojanovi blahopřejeme k velkému úspěchu.
Co je dobré vědět

Čeští zaměstnavatelé
nabírají zaměstnance
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pozvolna

Čeští zaměstnavatelé plánují ve třetím čtvrtletí
pozvolné nabírání lidí. Pět procent firem totiž
hodlá počet zaměstnanců zvyšovat, propuštění
naopak chystají jen tři procenta zaměstnavatelů.
Čistý index trhu práce tak má pro třetí čtvrtletí
hodnotu plus dva. V předchozím čtvrtletí byl
index na nule, nárůst i pokles očekávalo pět
procent společností. Vyplývá to z průzkumu
Manpower, který se uskutečnil mezi 750 českými
firmami.

Firmám stále více vadí zneužívání
internetu

č. 19

buď omezují přístup k internetovým službám, či
odstřihují od obsahu paušálně všechny
zaměstnance, nebo alespoň vybrané profese.
Firem, které svým lidem zcela, či dílčím
způsobem znemožňují přístup k internetu, je 58
procent," říká šéf Outsourcing Solution Jiří Jakeš.
Zaměstnavatelům nejvíce vadí erotické stránky a
rovněž sociální síť Facebook.

Mediace představuje rychlé, levné
a efektivní řešení při vyřešení
sporu
Rozvody, sousedské konflikty, spory mezi
zaměstnancem a firmou nebo rozepře o majetek
mezi dědici – tyto spory nyní končí nejčastěji u
soudů a jejich vyřešení trvá několik měsíců i let.
Díky mediaci se doba řešení sporů může zkrátit na
pouhé hodiny. Soud v Česku trvá v občanském
řízení průměrně 581 dní. V obchodním řízení je to
dokonce kolem 620 dní. „Oproti tomu mediace –
čili zprostředkování dohody – trvá řádově několik
hodin. V případě komplikovanějšího problému
může jeho vyřešení trvat několik dní. V zahraničí
podle studií úspěšnosti vede mediace k vyřešení
sporů ve více než 75 procentech případů. Další
výhodou mediace jsou i nižší náklady,“ řekl Milan
Jelínek z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek,
Fráňa a partneři. Odhaduje se, že náklady na
mediaci jsou asi třetinové oproti tomu, co stojí
soudní řízení. Je obvyklé, že náklady spojené s
mediací si strany sporu rozdělí rovným dílem.
Předpokladem úspěšné mediace je ochota obou
stran komunikovat.

Stále více firmám vadí, když zaměstnanci
Téměř 40 procent firem plánuje
zneužívají internet pro soukromé aktivity:
zejména "poflakování" se na sociální síti
změnu organizační struktury
Facebook. Z analýzy společnosti Outsourcing
Letošní rok by mohl být bohatý na firemní
Solution vyplynulo, že přístup k internetovému
transakce. Plných 39 procent tuzemských firem
obsahu typu sociálních sítí přitom ke své práci
plánuje letos změnu své organizační struktury.
potřebuje jen 22 procent zaměstnanců. "Firmy
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Vyplývá to z průzkumu PwC ČR mezi majiteli a
generálními řediteli významných tuzemských
společností. Potěšitelné je, že tři čtvrtiny firem
signalizují, že i přes obtíže nebudou propouštět.

Češi nevědí, kolik odvádějí na
sociálním pojištění

Polovina Čechů netuší, kolik odvádí na sociálním
pojištění. Podle výsledků průzkumu agentury
Ipsos pro společnost Partners jen necelá desetina
Čechů ví, jaké jsou přesné odvody do prvního
pilíře, z něhož jsou vypláceni současní důchodci.
Na 44 procent lidí uvedlo špatnou odpověď a 48
procent zcela netuší, jak vysoké odvody jsou.

Google chce pomoci balónů
umožnit internet lidem po celém
světě

Americká internetová společnost Google chce
pomocí balonů umožnit přístup na internet lidem
na celém světě, tedy i na místech, kde je doposud
světová počítačová síť nedosažitelná. Podle dnešní
zprávy agentury AP začala společnost tento týden
na Novém Zélandu zamýšlený systém testovat.
Vyvrcholily tak 18 měsíců trvající přípravy
projektu, který dostal vzhledem k zdánlivě
bláznivému nápadu případný název Loon (v
češtině alka, ale také cvok). V podstatě jde o
vypouštění balonů, z nichž by na zem byl
přenášen signál pro připojení k webu. Na vývoji
pracovala tajná laboratoř X, z níž vyšla například i
myšlenka automobilů bez řidičů nebo počítačové
brýle. Vedení firmy si představuje, že jednou by
ve stratosférické výšce 20 kilometrů mohly plout
tisíce takových balonů, které by pomohly
překlenout nynější digitální oddělení 4,8 miliardy
nepřipojených lidí a 2,2 miliardy těch, kteří jsou
online. Pokud bude technologie úspěšná, pomůže
zemím vyhnout se nákladnému rozvádění
kabelových sítí.

Česká pošta zdražuje
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Smíšené
pracovní
týmy
manažerských postech

na

Podle nejnovějšího průzkumu Workmonitor
personálně poradenské společnosti Randstad věří
84 % zaměstnanců ve smíšené pracovní týmy s
vyrovnaným podílem mužů a žen na
manažerských postech. Přesto dvě třetiny Čechů
říkají, že u jejich zaměstnavatele zastávají vedoucí
pozice stále převážně muži a téměř třetina
připouští, že ženy pobírají nižší mzdu než jejich
mužští kolegové zastávající stejnou funkci. Pouze
ve třech z deseti českých firem je poměr mužů a
žen na řídících postech zhruba 50:50. Více žen ve
vedení by přitom uvítalo 39 % českých
zaměstnanců. Polovina dotazovaných se domnívá,
že by tomu napomohlo zavedení kvót. Sedm z
deseti Čechů si myslí, že je pro ženy jednoznačně
obtížnější prosadit se do vedoucí funkce, podle 62
% dotazovaných ani nemají dostatečnou podporu
svých zaměstnavatelů, aby o to usilovaly.

Nový účet pro malé podnikatele

Nový účet Genius Business Optimal od GE
Money Bank nabízí malým firmám všechny běžné
operace za jediný poplatek. Klienti tak za 219 Kč
měsíčně získají například 50 elektronických
transakcí a neomezené výběry z bankomatů GE
Money Bank v ČR. Ke každému účtu navíc firma
dostává také až tři osobní účty Genius Complete
bez poplatku za vedení.

Za vodu v barelech firma ušetří

Stále více společností v České republice zajišťuje
svým zaměstnancům pitný režim pomocí balených
neperlivých vod či tekutin v plastových barelech.
Náklady na zajištění pitné vody touto formou totiž
přináší zaměstnavatelům kromě splnění zákonné
povinnosti i značné daňové úlevy. Podle
odborníků tak může středně velká firma ušetřit za
rok až 30 000 korun. „Zákoník práce ukládá
zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům
bezpečnost a ochranu jejich zdraví. Do těchto
povinností patří i zajištění pitné vody, nejčastěji
pomocí balených vod či barelů o objemu 18,9
litru. Její množství musí být dostačující pro
vykrytí pitného režimu zaměstnanců a zajištění
první pomoci. Může se jednat o nápoje
jakéhokoliv druhu, od slazených vod až po
džusy,“ informovala Jana Martínková ze
společnosti Activa, která mimo jiné vybavuje
kanceláře vhodnými tekutinami.

Česká pošta zdražuje, odeslání pohledu bude od
srpna stát o tři koruny víc, tedy 13 korun.
Složenka na sumu do 1000 korun podraží o čtyři
koruny na 26 korun. Zdražení mají lidem částečně
kompenzovat zákaznické karty, které státní podnik
zavede od druhé poloviny července. Uvedla to
dnes Česká televize (ČT). Ve srovnání s Evropou
jsou ceny srovnatelné, dodala. Pošta loni vykázala
zisk 306 milionů korun při výnosech přes 20
miliard korun.
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Ing. Libor Witassko je Vynikajícím
manažerem

Jubilejní 20. ročník nejprestižnější soutěže
manažerských osobností Manažer roku 2012
přinesl úspěch Ing. Liboru Witasskovi, jednateli
společnosti DC VISION, s.r.o. se sídlem v Opavě
a kancelářemi v Praze a ve Varšavě. Národní
komise soutěže Manažer roku 2012 udělila Liboru
Witasskovi čestné ocenění Vynikající manažer
malé firmy do 50 zaměstnanců.

Web na hromadné žaloby

Přes 300 tisíc lidí se spojilo v boji o vrácení
bankovních poplatků za vedení hypotečních a
úvěrových účtů. Tak velký zájem původně nikdo
nečekal. A rozsáhlá akce inspirovala k vzniku
specializovaného portálu pro hromadné žaloby.
"Lidé, kteří mají podobné problémy a chtějí bránit
svá práva, se nyní různě ad hoc organizují na
webu, domlouvají se v diskusích a podobně. Na to
reagujeme a vytvořili jsme webové stránky, kde se
mohou spojovat a hájit společně svá práva proti
podvodníkům a těm, kteří se dopouštějí
protiprávního jednání," vysvětluje jednatel portálu
společnosti Český spotřebitel, která ve středu
spustila web Hromadné žaloby, Tomáš Pospíšil.
Kam a co ve volných chvílích
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Mlynářské stroje na Chadimově
mlýně

Mlynářské stroje z roku 1926, ale i starší unikáty,
mlecí kameny, kašnu s turbínou a náhon můžete
vidět v muzeu na Chadimově mlýně. Zajímavé je
ale i okolí mlýna, můžete vyrazit na kole i vlakem
na strašidelnou expozici na hradě Roštejn nebo
vystoupat na nejvyšší vrchol Vysočiny.

Muzeum čokolády a marcipánu v
Táboře

Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře, které
vzniklo díky dotaci z fondů Evropské unie, se
vypravilo s několika kufry originálních pralinek
přímo za poslanci do Bruselu. Přijeli jim
představit konkrétní výsledek evropského
projektu, a to navíc s pralinkami, v jejichž výrobě
je právě Belgie evropskou velmocí. Podle reakcí
europoslanců prý ale nebylo pochyb, že uspěli.
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Obří kované šachy v Lipníku nad
Bečvou

Obří kované šachy vévodí rozsáhlé výstavě
uměleckých kovářů v Lipníku nad Bečvou na
Přerovsku. Celkem 19 kovaných plastik deseti
autorů, z nichž mnohé dosahují rozměrů až 3,5
metru, mohou lidé obdivovat po celém městě. V
baštu uměleckého kovářství se město promění až
do konce září.

Nová brněnská hospoda Šalina Pub
Nastoupit do tramvaje. Koupit si lístek. Nechat si
u výčepu natočit vychlazenou desítku. To není
blouznění cestujícího s úžehem v rozpáleném dni,
ale běžná rutina v Šalina Pubu. Nová brněnská
hospoda jezdí po kolejích a minulou sobotu zažila
svůj křest.

Muzeum atentátníka

Od narození muže, který v roce 1942 hodil při
atentátu granát na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha, uplynulo sto let.
Jeho rodné Dolní Vilémovice na Třebíčsku při té
příležitosti otevřely v jeho domě muzeum. A
vystaví v něm i před pár týdny nalezený vzácný
poklad.

V Milovicích by mělo vzniknout
safari

V Milovicích na Nymbursku by mělo ještě letos
vzniknout safari s volně žijícími zubry, divokými
koni a pratury. Projekt má krajině bývalého
vojenského
prostoru
navrátit
přirozenou
rovnováhu, zabránit vymírání chráněných
živočichů a zajistit vypásání trávy. Řekl to
hejtmanův náměstek pro životní prostředí a
zemědělství Marek Semerád.

Zlínská zoo ukazuje mláďata tygra
ussurijského na obrazovce

Zlínská zoologická zahrada ukazuje návštěvníkům
mláďata tygra ussurijského, která se narodila 29.
května, zatím však jen na velkoplošné obrazovce
před expozicí. Venku by je návštěvníci podle
zoologa Pavla Shromáždila mohli vidět v srpnu.
Sameček a samička jsou zdraví, rostou a přibývají
na váze. Zoo očekává, že se malé šelmy stanou
návštěvnickým hitem, stejně jako tomu bylo při
narození tří tygřat v roce 2009
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Premiéry
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Sen nocí svatojánské je hlavní
premiérou
shakespearovských
slavností
Hlavní premiérou Letních shakespearovských
slavností 2013 je hra Sen noci svatojánské - dle
tvůrců svatební crazy komedie o věčném bloudění
v lese vztahů. Hra má spletitý děj podobný snu,
kde jednotlivé postavy podléhají kouzlu magické
letní noci. Shakespeare nastavil zrcadlo vývoje
vztahu od první zamilovanosti až po manželskou
krizi. Není lepší zemřít jako Pyramus a Thisba či
Romeo a Julie dříve, než se do vztahu vkrade čas?
Sen noci svatojánské je hra o lese, žárlivosti i
vášni a hlavně o tresti květu zvaného Violka
lásky, díky níž vidět neznamená vidět... K režii
byli přizváni dva kreativní režiséři, Martin
Kukučka a Lukáš Trpišovský (aneb režijní duo
SKUTR). Zvláštností koncepce je zdvojování
postav, a tak Davida Prachaře uvidíte v roli
Thesea a Oberona, Vandu Hybnerovou jako
Hippolytu a Titánii, Csongor Kassai bude nejen
Pukem, ale i Egeem. Mladé milence hrají Hana
Vagnerová, Martin Písařík, Zuzana Stavná a Petr
Vančura nebo Lukáš Příkazký, a řemeslníky Josef
Polášek a Marek Daniel. Na piáno tento milostný
„jamsession“ doprovází Václav Kopta jako
Píšťala. Premiéra je 25. Června 2013.
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které připadá na 6. července. Novou sezonu
2013/14 pak zahájí výstava mapující působení této
výrazné osobnosti právě v Městských divadlech
pražských v letech 1950–1972.

Janek Ledecký připravuje muzikál
Iago

Dva roky připravoval skladatel Janek Ledecký
muzikál Iago na motivy Shakespearova Othella.
Spolupracoval s americkým režisérem a
dramatikem Robertem Johansonem, s nímž se
podílel na světové verzi muzikálu Hamlet. Poprvé
bude nový projekt uveden 13. února 2014 v
pražském Divadle Hybernia.

Muzikálová komedie Zorro
První premiérou v sezony 2013/2014 bude v
pražském Divadle Hybernia 16. října muzikálová
komedie Zorro s hudbou skupiny The Gipsy
Kings. V hlavních rolích legendárního příběhu v
zahraniční licenci se představí Marek Holý,
Roman Vojtek, Monika Absolonová a Radka
Pavlovčinová.

Muzikál z romských pohádek
Mostecké Divadlo rozmanitostí chystá muzikál z
romských pohádek. Představení režisérky a
autorky dramatizace Věry Herajtové a autora
hudby Tomáše Alferiho nazvané Joj, Mama
Roma! bude mít premiéru v září.
Letos se děti na prázdniny těší dvojnásob a to i ty,
které přes léto zůstávají v Praze. Po úspěchu vloni
uvedených Mikulášových patálií totiž přichází
spolek Kašpar s pokračováním v podobě letního
speciálu nazvaného příznačně Mikulášovy
prázdniny. Premiéra 25. června 2013 v Divadle
v Celetné

Ve čtvrtek 13. června se v Divadle Rokoko
odehrála česká premiéra Molly Sweeney,
psychologického dramatu Briena Friela o slepotě
skutečné i domnělé a opravdových zázracích
života. V režii Ondřeje Zajíce uvidíte Danu
Batulkovou, Vasila Fridricha a Aleše Procházku.
Městská divadla pražská inscenaci uvádějí u
příležitosti 100. výročí narození Oty Ornesta.
Molly Sweeney přeložil Ota Ornest, legendární
ředitel Městských divadel pražských. Inscenace je
uvedena u příležitosti 100. výročí jeho narození,
4

První sezóna Divadla Company.cz
v Divadle Komedie
První sezóna Divadla Company.cz v Divadle
Komedie končí. Během ní Divadlo Company.cz
odpremiérovalo šest inscenací přenesených ze
Strašnického divadla a vytvořilo tři nové
inscenace – Naši třídu Tadeusze Slobodzianka,
Pornografii Witolda Gombrowicze a Scénář pro tři
neskutečné, ale přesto existující herce Boguslawa
Schaefferra. Všechny nové tituly sezóny byly
uvedeny v české premiéře. První premiérou
sezony 2013/14 bude opět v české premiéře hra

Občasník PRESSDOT MANAŽER vydává stejnojmenná tisková agentura, která se specializuje na oborové a všeobecné ekonomické
zpravodajství. PRESSDOT vychází každé první pondělí v měsíci. Šíření textů jen se souhlasem vydavatele. Roční předplatné 900 Kč. Adresa
redakce: Alena Klímková, agentura PRESSDOT, Národní obrany 789/49, 160 00 Praha 6, e-mail: pressdot@pressdot.cz ©
OBSAH

NAHORU

24. června 2013

polského autora Tadeusze Rózewicze Past. Tato
inscenaci již zkouší režisér Vojtěch Štěpánek.
Druhou premiérou sezóny 2013/14 bude inscenace
Labyrint Bruno Schulze. Jedná se o část
koprodukčního projektu Labyrint, který připravují
Divadlo Komedie a Teatr Wierszalin. V rámci
tohoto projektu vzniknou dvě inscenace. První je
již výše zmiňovaný Labyrint Bruno Schulze.
Scénář inspirovaný Schulzem napsal režisér české
inscenace Piotr Tomaszuk. Druhou bude Labyrint
Gustava Meyrinka v režii Evy Bergerové a
vznikne v polském Wierszalinu. Téma Labyrint je
společné oběma autorům.

Ani v letošním roce nebude chybět v programu
Opery Národního divadla tradiční Verdi festival.
Na rozdíl od předchozích dvou dekád se festival
prodlouží na celý měsíc a poprvé v historii rozšíří
svoji působnost kromě Státní opery i na scénu
Národního divadla. I když první představení Verdi
festivalu, kterým je obnovená premiéra inscenace.
La traviata na scéně Státní opery, se uskuteční 30.
srpna 2013, Opera Národního divadla začíná
sezonu 2013/2014 o týden dříve. Prvním jevištěm,
které v příštím divadelním roce zahájí svůj operní
provoz, bude Stavovské divadlo, které již 23.
srpna 2013 uvede Mozartovu operu Don
Giovanni. Následně pak také sérií pěti představení
ožije jeviště a podzemí Národního divadla, kde
Opera uvede rodinnou expedici Marka Ivanoviće
a bratrů Formanových Čarokraj.
Dobroty
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Starbucks bude uvádět kalorie

Americký řetězec Starbucks začne ve všech svých
amerických kavárnách uvádět množství kalorií u
káv a sladkostí. Zákazníci tyto informace najdou
od příštího týdne na nabídkových tabulích
5
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Ceny jablek se zdvojnásobily

Průměrný Čech zkonzumuje během roku asi 23
kilogramů jablek, teď si za jejich konzumaci bude
muset připlatit. Česká jablka jsou totiž vyprodaná,
a v obchodech je tak nahradila ta z dovozu. Jejich
cena je ale dvojnásobná, výjimkou nejsou ani ceny
kolem 60 korun za kilogram.

Ceny ryb se dostaly na nový rekord
Globální ceny ryb se dostaly na nový rekord,
protože rostoucí čínský trh rychle zvyšuje
spotřebu dražších ryb a mořských plodů,
především tuňáka a ústřic. Navíc rybářům v
poslední době poklesly úlovky. Index cen ryb
Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), který
mapuje ceny v přírodě chycených a na farmách
chovaných ryb a mořských plodů, se v květnu
dostal na nový rekord.

Nová restaurace Le Marché přináší do Karlových
Varů netradiční gastronomický zážitek. Svým
hostům nabízí pod vedením šéfkuchaře Honzy
Krajče tak trochu jiný způsob, jak si vychutnat
vynikající jídlo. Le Marché kombinuje moderní i
klasickou gastronomii s návštěvou příjemného
prostředí restaurace a milým rozhovorem nad
přípravou jídel či výběrem nápojů. Restaurace
nemá stálé menu s desítkami pokrmů, zato se
návštěvník může těšit, že vždy vyzkouší něco
nového. V Le Marché je vaření radost, proto mají
hosté kdykoliv možnost nahlédnout do otevřené
kuchyně a přípravu svého pokrmu si vychutnat i
vizuálně.

Prodej piva klesl

Chladné jaro letos nepotěšilo pivovarnický
průmysl. Ačkoli se tak podle Českého svazu
pivovarů a sladoven prodeje piva za první čtvrtletí
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udržely na loňské úrovni a v dubnu i mírně
vzrostly, v květnu nastal propad o deset až patnáct
procent.

Při
dovážení
jídla
jsou
nejoblíbenější pizza, burgery a
sushi

Nejoblíbenějšími pokrmy při dovážení jídla jsou
pizza, burgery a sushi. Lidé si nechávají doručit
víc večeří než obědů. Vyplývá to ze společného
průzkumu serveru DameJidlo.cz a rozvozů
sushitime.cz a Pizza West. "Rozvozy jídla fungují
v České republice již mnoho let, dříve bylo
jedinou možností zvednout telefon a zaplatit
hotovostí. Zákazníci však chtějí možnost platit
kartou, objednat si online a vidět rozvozy
přehledně na jednom místě," uvedl zakladatel
DameJidlo.cz Tomáš Čupr.

Sazka inovovala hru Euromiliony

Sazka
sázková
kancelář
inovovala
hru
Euromiliony, sázejícím slibuje více vyšších výher.
Na nových sázenkách půjde vsadit až devět
sloupců, dosud jich bylo šest. Cena za jeden
sloupec zůstává na 30 korunách. Předplatit nově
jde až 16 losování předem místo původních
dvanácti. Informoval o tom mluvčí firmy Václav
Jalovecký.

Z Čech až na konec světa

Režisér a kameraman Jan Hanzal chystá obří
projekt připomínající 550 let od uplynutí slavné
výpravy "z Čech až na konec světa". Z putování
chce natočit dokumenty, pořídit fotografie a
cestopisy a propagovat Čechy v Evropě. Expedice
se může zúčastnit každý virtuálně i prakticky.
Multimediální projekt nazval Výprava na Tmavou
Hvězdu.

Nová učebnice matematiky

V úterý 11. června 2013 v hotelu Golden Tulip
Savoy Prague Zdeněk Hartman, Brand
Ambassador rumů a likérů značky Oliver &
Oliver, slavnostně představil odborné veřejnosti
prémiovou produktovou řadu těchto destilátů
z Dominikánské republiky. Během prezentace
spojené s degustací měli hosté možnost ochutnat
vlajkové rumy společnosti: Cubaney Exquisito 21
Años, Cubaney Elixir / Cubaney Miel, Quorhum
23 Años, Puntacana Club Tesoro, Unhiq XO,
Cubaney Centenario a delikatesy připravené
přímo konzulátem Dominikánské republiky v ČR.
Zajímavosti

Věci z recy

OBSAH

Od dětství se Jana Šmitmajerová věnovala
kreativní tvorbě. Dnes při studiu na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích rozjíždí nový
projekt Věci z recy. Jeho cílem je nahradit nudná
dárkové balení. Originální výrobky tvoří studentka
z recyklovaných materiálů.
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Srozumitelná, interaktivní, bez zbytečných
pouček, žádný suchý výklad. Taková je nová
učebnice matematiky, s níž chce hradecký
gymnazista Marek Liška prorazit do světa.
Příklady v ní řeší polopaticky bez zbytečných
odborných výrazů a frází, cílem je vysvětlit látku
jednoduše a matematiku tak přiblížit mladší
generaci. Pokud se chytne, bude ji prodávat i do
škol.

Zemřel otec Trabantu

Ve věku 91 let zemřel v pondělí ve svém domě v
německém podkrušnohorském městě Cvikov
konstruktér Werner Lang, "otec" legendárního
východoněmeckého automobilu Trabant 601.
Příčinou smrti byly podle médií problémy se
srdcem.

Letní dovolenou Češi stráví
s rodinou poznáváním své vlasti
Podle průzkumu internetového nákupního portálu
Kasa.cz mezi zákazníky na internetu a
v prodejnách Kasahouse stráví většina Čechů svoji
letní dovolenou o délce dvou týdnů s rodinou
převážně ve své vlasti, a to buď na chatě či
v kempu, kam se dopraví vlastním vozidlem a
budou se věnovat poznávání přírody a měst.
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Nejkrásnější dřevěné hřiště roku
2013

Nadace dřevo
pro život hledá
nejkrásnější
Dřevěné hřiště
roku 2013, které
bude
součástí
mezinárodní
ankety Dřevěná
stavba roku. Ať
je hřiště velké
nebo
malé,
může
vyhrát.
Hlavní stavební
materiál musí
být dřevo, ale na
velikosti
nezáleží.
Pošlete fotku toho vašeho emailem na:
hriste@drevoprozivot.cz anebo fotku sdílejte na
facebook.com/drevoprozivot a tím budete zařazeni
do pravidelného losování o vstupenky a dárky.
Co se děje v ulicích

OBSAH

Na policisty vypadla lahev vína

Policisté zastavili po sedmé hodině ráno v
Koutníkově ulici v Hradci Králové "řidiče"
autobusu. Když otevřel dveře, vykutálela se z nich
lahev vína. Muž nejenže neměl na autobus
"papíry", ale policie mu navíc naměřila 1,5
promile alkoholu v krvi.

Učitelka se vrátí do školy na
invalidním vozíku

Co je zvláštního na tom, když se učitelka po úrazu
vrátí mezi žáky do školy? V zásadě nic. Když
však jde o Hanu Volfovou z Valašského Meziříčí,
tak je to návrat s velkým N. Poslední dva roky je
totiž upoutaná na invalidní vozík. A učit chce i s
ním. V českém školství to podle všeho nemá
obdobu. Seděla jsem a stříhala si nehty na nohou.
Byla jsem skloněná, a když jsem se pak postavila,
začalo mě strašně bolet břicho," vzpomínala žena.
Lékaři zjistili, že jí vyhřezla plotýnka a výrůstek,
který na ní byl, se dostal do míchy. Pro aktivní
ženu, která milovala sport, to byla rána.
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