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● RADY A TIPY nejen pro domácnost

 

Nejde o úplný půst, ale 
o velmi lehkou stravu po 

dobu sedmi dní. Začínat může-
te každý den pitím teplé vody 
s citronem. K snídani si dejte 
ovocný salát nebo zeleninový 
nápoj. Ke svačině opět ovoce 
a pár mandlí. Oběd posklá-
dejte třeba z dušené zeleniny, 
jáhel, celozrnné rýže, luštěnin, 
mořských řas a semínek. Od-
poledne si dejte jen zeleninový 
vývar nebo nápoj. Používejte 
i olivový olej a čerstvé bylinky.

§a právoprávo

Pracovní smlouvu si 
důkladně přečtěte

To je tedy šok. Byli jsme tak 
rádi, že manžel sehnal místo 

u nás ve městě, a najednou ho 
chtějí převelet na Moravu,“ roz-
čiluje se paní Fraňková, která by 
svého muže hodně postrádala. 
Musela by se sama starat o do-
spívající dvojčata a velkou za-
hradu. Kdo za to může? V pod-
statě její roztržitý muž, který 
si pořádně nepřečetl, k čemu 
všemu se v pracovní smlouvě 
zavazuje. 
Než nastoupíte do práce, 

musíte podniknout několik 
kroků. Mezi ně patří i pod-
pis pracovní smlouvy. Není to 
jen formalita, jenže řada lidí 
z euforie vyvolané získáním 
nového místa bez přemýšlení 

podškrábne cokoli. Kdo si chce 
ušetřit problémy, měl by si celý 
text smlouvy důkladně pročíst. 
Začít si stěžovat až po podpisu 
bývá zbytečné.
 „Zaměstnavatel, který má 

více poboček, může stanovit 
místo výkonu práce například 
jako ,pobočky zaměstnavatele‘ 
či ,Česká republika‘. V takovém 
případě může ale také určit za-
městnanci výkon práce v kte-
rékoliv jiné pobočce než v té, 
do níž původně nastoupil. Ve 
svém vlastním zájmu by tedy 
každý měl trvat na tom, aby 
místo výkonu práce bylo uvede-
no například konkrétním názvem 
obce: Pardubice, Vlašim apod. 
Ušetří mu to každodenní do-
jíždění,“ vysvětluje Pavel Fráňa 
z advokátní kanceláře Hartmann, 
Jelínek, Fráňa a partneři.  

NOVINKY pro váš 
Udělat z domovní chodby 
skladiště se nevyplatí

V našem paneláku jsou chod-
by hodně široké. Tak bych 

tam mohla přesunout starý stolek 
a křeslo, co mi doma překáží. As-
poň to tu bude vypadat trochu kul-
turněji,“ plánuje paní Kociánová. 
Na takové úpravy by si ale měla 
nechat zajít chuť, a to už proto, že 
každému požárnímu technikovi by 
z toho vstaly vlasy hrůzou. Kdo si 
dělá z chodby v domě skladiště, 
zastaví ji nábytkem nebo na ni 
umístí velké dekorativní stojany 
s květinami a podobně, zvyšuje 
riziko vzniku požáru (znásobuje 
totiž tzv. požární zatížení). Ne-
dávno museli hasiči hasit kvě-
tináč na chodbě. Někdo do něj 
totiž zamáčkl cigaretu a rašelina 
začala doutnat. Chodby, scho-

Jak poznáte čerstvé 
ovoce a zeleninu 

Koupit kvalitní ovoce a zeleninu dá někdy dost práce. 
I když v obchodě vypadá čerstvě, skutečnost je často jiná. 

Povíme vám, jak se příště nenechat napálit.

Dopřejte tělu 
jarní detox

Nakupujte jen čerstvé ovoce a zeleninu

Toastový 
chléb na řadu 
způsobů
Už snídaně roz-
hoduje o tom, 

jaký budete mít den. Co si 
dát třeba toastový chléb (Pe-
nam)? Můžete si ho opéct 
v toastovači, osmahnout na 
másle, obalit ve vajíčku atd. 
Ochutnejte cereální, máslo-
vý, světlý, tmavý nebo výbě-
rový. Stojí 19,90 Kč.

Úklid téměř bez práce
Snadné používání, vyždímání 
mopu bez namáčení rukou, 
mop stírá celou svou plo-
chou... To jsou reference těch, 
kteří si pořídili rotační mop 
Easy Ultramat set (Villeda). 
Oceníte ho jako pomocníka 
při úklidu všech typů podlah. 
Stojí od 855 Kč.

Supergril
Unikátní konstrukce grilů řady 
Bonesco QST (www.mall.cz) 
zkracuje dobu rozžhavení uhlí 
na 10 minut. Důležitá je i re-
gulace přívodu vzduchu. Stojí 
4749 Kč.

upergril

Co si můžete 
koupit?


