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lANGMAJER +GONDíKOVÁ
Život mimo kamery

JANEK LEDECKÝ
Být padouchem je úžasné
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SOUKROMI
TEREZA MAXOVÁ
Vrátí se do Čech?



-=--_S,ukDlc[(áf a.notorickjJffiíř se~-7,miljíÍl.
- V inkrimlnovanou chvOi sedí i on na vozíčku, jenže na rozdO od své
vyvolené ho využívá jen pro "lovecké" účely ...

Jocelyn si lhaním a předstíráním
zpestřuje život, a především ten
milostný. Lov žen představuje
adrenalinovou aktivitu, na které
je beznadějně závislý. Všechno se

změní, až když potká Florence. Bohužel
pro něj mu životní láska zkříží cestu ve
chvíli, kdy se právě snaží sbalit její sestru,
a to coby vozíčkář s využitím soucitu. Do-
káže protřelý podvodník vybruslit ze změ-
ti lží, aniž by přišel o šanci na "šťastně až
navěky"?

Za originální romantickou komedií stojí
Franck Dubosc. Kromě toho, že si prout-
níka ve svízelné situaci sám zahrál, napsal
také scénář a film režíroval. Vyprávět mi-
lostný příběh založený na rozdílu, který
není kulturní ani společenský, ale fyzický,
bylo vždycky jeho snem. Proč? "Jako malý
jsem se zamiloval do dívky, která šilhala.
Všichni si z ní dělali srandu, ale já ji viděl
jinak. Uvědomil jsem si, že lišit se je výho-
da, že odlišnost má své kouzlo."
• Láska bez bariér, v kinech od 28. 6. 2018
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PRIJDTE OSLAVIT' DEN DETI
na Spring Junior CupPoděbrady

Žádný fanoušek jezdectví by si neměl nechat ujít Spring Junior
(up 2018. V Poděbradech budou k vidění nejen špičkové výkony
mladých českých talentovaných reprezentantů v parkurovém skákání,
těšit se můžete i na pestrý a atraktivní doprovodný program.

Národní skokové závody
kategorie CSN pro děti,
juniory a jezdce do 25 let
začnou už 31. května a v je-
jich průběhu bude německý

šéftrenér české reprezentace Tjark Nagel
vybírat jezdce, kteří se zúčastní letošního
mistrovství Evropy ve Francii. V pátek
1. června jsou na programu týmové sou-
těže ve všech kategoriích, v sobotu divác-
ky oblíbené a napínavé štafetové skákání
a vše vyvrcholí finálovou nedělí. A chy-
bět samozřejmě nebudou ani oblíbené
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soutěže pony. Po celou dobu závodů bude
probíhat ještě jedno důležité klání, a to
sponzorská soutěž družstev.
Doprovodný program bude nabitý

zejména v sobotu 2. června. Moderovat
bude herečka Vanda Hybnerová. Na děti
čekají nejrůznější soutěže, dojde na kouz-
lení i pohádky. Starší návštěvníci budou
mít možnost se svézt v luxusních vozech
Rolls-Royce. A v 17 hodin startuje kon-
cert skupiny Lake Malawi.
• Poděbrady, Jezdecký klub Obora,
31. 5. - 3. 6. 2018

na ME dět.. juruoru
a mladých jezdců 20 8

31. S. - 3.6.2018
v Poděbradech
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cestování rvi s

Červen na čerstvém vzduchu; co je lepší? Červen
na nejčerstvějším vzduchu! I to lze. Nejen skrze výlety
do přírody, ale trochu i díky Mezinárodnímu dni čerstvého
ovzduší, který připadá na 2. 6., kdy má svátek Jarmil.
Mimochodem, je to 24 hodin po oslavách Mezinárodního
dne životního prostředí ... Ideální víkend v zeleni.

Jahody a la první
republika

Litoměřice ožijí 2. a 3. června
několika dějstvími. Na zdejším

hradě se koná soutěžní a prodejní
výstava vín Litoměřický hrozen
a minifestival čokolády. To oblí-
bená Zahrada Čech se naopak sta-
ne centrem Jahodových slavnos-
tí i Gastro food festu - letos se
nese v prvorepublikovém duchu.
Více na www.zahradacech.cz

Lázně v masce
v

Ceskoslovenský karneval barev - je
podtitul tradiční akce v Karlových

Varech, která se koná 1. a 2. června.
Na pátek se plánuje romantická noční
plavba po Teplé; sobota láká na dětský
den, průvod masek, hudební vystou-
pení - třeba kapely No Name - i oh-
ňostroj.

Technologie budoucnosti

Plzeň se stane dějištěm DronFestu - festi-
valu bezpilotního létání. Ten se uskuteční

v areálu DEP0201 S ve dnech 1. a 2. června.
Třetí ročník akce nabídne zajímavé přednáš-
ky, letecké ukázky a závody v nové aréně.

Točit pivo a ... tácky

Park Parukářka na pražském Žižkově
od 1. do 2. června obsadí sládci. Usku-

teční se tu 7. ročník festivalu Žižkovské
pivobraní. Kromě stovky druhů piv je při-
praven i zajímavý program: vystoupí kapely
PSH,Th!s nebo Kapriola a bude se bojovat
o titul "mistra v otáčení pivních tácků".
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Špičkový parkur

Fanoušci jezdectví ocení akci s názvem
Spring Junior Cup 2018. Koná se

v Poděbradech v Jezdeckém klubu Obora
od 31. května do 2. června. Na programu
jsou nejen špičkové výkony talentovaných
mladých reprezentantů v parkurovém ská-
kání, připraven je i pestrý doprovodný pro-
gram. Více na www.cjf.cz

Den Jindřichova Hradce

Celý víkend - 1. až 3. června
- bude Jindřichův Hradec

slavit.své dny·. Akce se odehraje
i na místním hradě a zámku. Pro-
gram začíná pátek v 16 hodin, nej-
zajímavější bude tradičně sobota,
v neděli v 18 hod" se uskuteční
koncert. Podrobnosti na
www.zamek-jindrichuvhradec.cz

http://www.zahradacech.cz
http://www.cjf.cz
http://www.zamek-jindrichuvhradec.cz
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Talent!t1'EE\;hl~
Vědecké cen-.

trum Techmania
v Plzni láká na •
novou expozici
s názvem Talent!
- návštěvníci mo-
hou odhalit své
nadání pomocí roz-
manitých úkolů na
osmi stanovištích.
Vyzkoušejí si, jak
jim slouží paměť

a jak jsou na tom s prostorovou orientací
či s fyzickou zdatností. Dojde i na prověře-
ní slovní zásoby a otestování uměleckého
a exaktního zaměření. Jedinečná expozi-
ce je pro každého od 8 do 100 let. Ukoly
v jednotlivých stanovištích jsou rozděleny
podle věku návštěvníků, takže svůj talent
zde objeví jak děti, tak jejich rodiče nebo
prarodiče, a navíc se u toho skvěle pobaví.
Na tomto místě si každý může ověřit, zda
v něm náhodou nedříme malíř, reportér,
operní pěvec, neurochirurg či geniální ma-
tematik. Více na www.techmania.cz
Cena vstupenky: od 140 Kč

jezdectví
si neměl nechat o prvním
novém víkendu ujít Spring
nior Cup 2018. V Po,rlp.l~r;!,rlp.(~h

V Jezdeckém klubu Obora budou
k vidění nejen špičkové výkony
talentovaných českých mladých
reprezentantů v parkurovém ská-
kání, připraven je i pestrý a atrak-
tivní doprovodný program.
Národní skokové závody kate-

gorie CSN pro děti, juniory a jezd-
ce do 25 let začnou už 31. května
a v jejich průběhu bude němec-
ký šéftrenér české reprezentace
Tjark Nagel vybírat jezdce, kteří
se zúčastní letošního mistrovství

Zpěvák a skladatel, který
vstoupil do rokenrolové síně slá-
vy, držitel řady prestižních oceně-
ní včetně Grammy, oslaví pade-
sáté výročí své umělecké dráhy
uako sólový umělec, stejně jako
zpěvák skupiny Black Sabbath,
která byla založena v roce 1968).
V rámci turné bude Ozzy vystu-
povat po celém světě až do roku
2020 a zároveň půjde o poslední
celosvětové koncertování tohoto
'"r,,,n,rl::l,rnííhn umělce. Mezi kon-
certními zastávkami nechybí ani
Praha, kde slavný rocker vystoupí
13. června na letišti v Letňanech.
Ozzyho koncertní kapelu tvoří
jeho dlouholetí spolupracovníci
Zakk Wylde (kytara), Blasko (ba-
sová kytara), Tommy Clufetos
(bicij a Adam Wakeman (klávesy).
Více na www.ticketpro.cz
Cena vstupenky: od 1490 Kč

Den žen na golfu se vrací na čes-
ká hřiště. Na dvaadvaceti místech
po celé České republice se před
rokem zapojila golfová hřiště do
celosvětové akce Den žen na
golfu (Women's Golf Day). Akce
se setkala s velkým úspěchem,
především mezi dámami, kte-
ré zdarma vyzkoušely, jak se
hraje golf. Na celém světě
se do akce zapojilo více než
700 hřišť ve 46 zemích. Le-
tošní 5. červen je ze strany
aktivních dívek a žen mož-
no očekávat ještě vyšší zájem. Tento den bude v řadě českých
golfových rezortů hodně živo, pořadatelé pro návštěvnice při-
pravují bohatý program - a to jak pro začátečnice, tak pro hráč-
ky, jež už něco mají za sebou. Co se na odvážné ženy chystá?
Připraveni pro ně budou trenéři, soutěže i další zábavné ak-
tivity. S sebou si není potřeba vzít nic víc než dobrou náladu,
výstroj bude připravena na místě. Více na www.bavsegolfem.cz
Vstupné zdarma

progra-
mu jsou také soutěže pony,
týmové soutěže ve všech kate-
goriích, napínavé štafetové ská-
kání, sponzorská soutěž druž-
stev a vrcholná finálová neděle.
Pro dětské návštěvníky budou
rovněž nachystány různé soutě-
že, dojde i na čarování, pohádky
a možnost svézt se v luxusních
vozech Rolls-Royce. Připraven
je též koncert skupiny Lake Ma-
lawi. V sobotu 2. června diváky
doprovodným programem pro-
vede herečka Vanda Hybnerová.
Více na www.cjf.cz
Vstupné zdarma
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