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na nervy
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22–23 Voňavé sýry
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+ TELEVIZNÍ PROGRAM

výhry
● smartphone ● tablet
● notebook ● videokamera
● nákupy platíme za vás!
● čtečka e-knih ● foukací kulma
● výrobník perlivých nápojů
● bazén ● elektrická sekačka
● zahradní lavice ● slunečník
● nůžky na živý plot
● knihy ● kosmetické balíčky
● balíčky cereálií
● fotoaparát ● dětské tablety
● mobily ● pračka
● smart LED televizor
●

peníze na ruku

Připravila: Jana Hájíčková Foto: Cinemart
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Milí čtenáři, na vaše dopisy se těšíme
na adrese ASTROSAT MEDIA,
redakce Překvapení,
Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4
nebo na e-mailové adrese
prekvapeni@astrosatmedia.cz.
Můžete i zavolat na redakční telefonní
číslo 296 162 282 nebo poslat
fax na 296 162 967.
Pozor! Ke svým příspěvkům (příběhy,
fotografie) prosím připojte datum
narození, adresu a popř. číslo účtu
kvůli zaslání honoráře.
Jak odesílat soutěžní odpovědi a SMS
tajenky? Čtěte na str. 55.
Foto na titulní stránce: Thinkstock
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Roubenky na střeše paneláku

Zajímavý výtvarný počin
zrealizoval slovenský
výtvarník Tomáš Džadoň,
držitel ceny Mladý
výtvarný talent Nadace
Tatra Banky. Na košickém sídlišti Furča umístil
na střechu dvanáctiposchoďového paneláku
originální roubenky dovezené z Liptovské Tepličky.
„Cílem bylo propojit tradiční s moderním,“ vysvětluje Tomáš.
Roubenky skládal spolu se svým týmem celé tři týdny, než
je mohl jeřáb umístit na střechu domu. Na konzervativním
Slovensku se ale tato kreativní novinka neobešla bez laviny
kritiky. „Slíbil jsem obyvatelům paneláku novou střechu, díky
tomu s umístěním souhlasili,“ dodal umělec, jehož jméno
zná díky neobvyklému nápadu teď celý svět.

momentka
„No co,
nemůžu jen
pracovat,
musím si
občas také
odpočinout,“
hlásí kocour
Macek paní
Olgy Karasové
z Berouna.

Stavební dělník

z domova

Darujte se ve 3D

Nevíte, co darovat svým blízkým? Věnujte jim originální
dárek – reálnou 3D figurku – kopii svých dětí, rodinných
příslušníků nebo kamarádů. Můžete se dokonce nechat
takto zvěčnit společně se svými přáteli. Figurka 3D je
unikátním produktem společnosti 3D gang, který vzniká
trojrozměrným naskenováním a vytištěním lidské či zvířecí
postavy. Velikost figurky si můžete sami zvolit v rozmezí od 15 do 35 centimetrů a je jen na vás, koho a jak
naskenujete. 3D gang zvládne ve svém pražském ateliéru
naskenovat i postavy v pohybu. Více na www.duplicity.cz.

pozvánka do kina
Pravý význam spojení slov
ukrutná sranda zažijete při
sledování nové americké
komedie Všechny cesty vedou
do hrobu, která právě běží
v našich kinech. Bojácný pasák
ovcí Albert (Seth MacFarlane)
dostává kopačky od své lásky
právě proto, že je zbabělý a neumí střílet. Naštěstí se do města přistěhuje
pistolnice Anna (Charlize Theron), která se mimoně Alberta ujme a se
svatou trpělivostí ho učí chlapským dovednostem. Kdo koho pak vyzve
na souboj a kdo se do koho zamiluje? To se dozvíte v kinech. A pozor!
Chcete získat pravé kovbojsky prostřelené karty, otvírák ve tvaru
šerifské hvězdy a originální zápisník s filmovou obálkou z tohoto filmu?
Luštěte o ně na webu právě tento týden! www.prekvapeni.cz

pozvánka
Festival
barev

Přijďte se pobavit na festival hudby a barev Holi
Open Air Praha 2014.
Je výjimečný v tom, že
účastníci po sobě házejí
každou hodinu barevný
přírodní prášek, který je
součástí vstupenky. Takový
ohňostroj barev jste určitě
ještě nezažili! Prášek
se pak jednoduše smyje
vodou. Festivaly barev
pocházejí z Indie a rychle
se uchytily po celém světě.
Festival se koná 21. června
od 12 hodin v Intercampu Kotva v Praze. Více
na www.holi-cesko.cz

Oslava letního slunovratu

Již podesáté se na Vlčí Hoře v malebném Českém Švýcarsku
konají Svatojánské slavnosti bylin. Tradiční oslava letního
slunovratu je spojená s večerním rituálem svěcení věnce,
který slavnosti v pátek 20. června zahájí. Na sobotu 21. června
je pak připravený bohatý program pro malé i velké – hudba,
divadlo, odborné přednášky, tvůrčí dílny, trh řemesel a regionálních výrobků. Těšit se můžete na vystoupení vokální folkové
skupiny Mošny, harmonikářky Jany Vébrové či na divadelní
představení Pruhované panenky. Pravidelně se také budou
konat komentované prohlídky bylinkové zahrádky.
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