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Výstava

FESTIVAL ROMA BIG TOP

Loni v Marienbadu
Výstava Loni v Marienbadu:
Film jako umění poprvé
výrazněji zkoumá kreativní
dialog mezi filmem a vizuálním uměním a představuje díla současných umělců mezinárodní scény, kteří
se odkazují k francouzské
filmové klasice. Expozice
přináší také jedinečná díla
tvůrců klasické moderny,
jako jsou Alberto Giacometti, Giorgio de Chirico či
René Magritte. Umění čeká
na návštěvníky zdarma.
Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 79/12,
Praha 7
8. 9. – 27. 11.

Gastro

CIZÍ KULTURA. Náplavka se na dva dny promění v centrum romské kultury. Návštěvníci
budou mít možnost od středy zavítat do kočovného stanu na Lodi Tajemství. Program
startuje už v 8 hodin seminářem Očima Romů, který vás seznámí s historií i jazykem.
V odpoledních hodinách se pak můžete těšit na představení Cigi Cigi Cirkusu nebo Divadla utlačovaných. Chybět nebude ani taneční vystoupení. Akce je zdarma. Foto: ČTK

Merkádo
Náměstí Jiřího z Poděbrad
se promění v Latinskou
Ameriku. V rámci trhů se
představí vybrané restaurace s řadou specialit od mexické přes karibskou až po
argentinskou kuchyni. Můžete se těšit na nadšené
kulináře, kteří předvedou
umění chutí své rodné země. Připraveny jsou také
hudební a taneční uskupení,
která v latino rytmu roztančí celé náměstí. Na návštěvníky čekají workshopy
tance, díky nimž budou mít
možnost vyzkoušet si kroky
samby, rumby nebo salsy.
Náměstí Jiřího z Poděbrad
Praha 3
8. 9., od 9 hodin

Autorské umění
letos sešli galeristka a kurátorka Naďa Rovderová,
galeristka Nina Mainerová
a divadelní a filmový herec
David Prachař. Právě tento
porotce se ujme také role
moderátora celého večera.
Vítězové získají možnost
samostatné výstavy v NoDu za supervize galerijního
týmu či semestrální kurz

kresby a malby. Součástí
dernisáže je unikátní možnost koupě děl vybraných
autorů – přijďte si pořídit
svého oblíbeného Samorosta a podpořte tak vznik
komunitního samorostího
webu. Vstupné je zdarma.
NoD
Dlouhá 33, Praha 1
6. 9., od 19 hodin

INZERCE

Výpravy Seveřanů
Festival Skandinávského
domu připomene filmová
a literární zpracování nejslavnějších z expedic a plaveb Seveřanů. Ti byli
odjakživa proslulí svou odvahou a touhou objevovat,
pronikat na místa, kde ještě
nestanula lidská noha, putovat k pólům, plavit se po
světových oceánech, podnikat nebojácné expedice
mnohými neprávem předem odsouzené k nezdaru.
Startuje se už dnes od 19
hodin v kině Evald. Diváci
vyrazí s Thorem Heyerda-

hlem v moderní filmové
adaptaci Kon-Tiki na balsovém voru přes Tichý oceán.
Vybraná místa v Praze
6.-15. 9.
Minifestival filmů
Akce nabídne filmy, které se
v kinech a na festivalech
neztratily a které dokazují,
že stáří a staří lidé dokážou
být stejně zabavní, krásní
a hodnotní jako jejich děti
a vnoučata. Projekce stojí
v rozmezí 80 až 100 korun.
Kino Pilotů
Donská 19, Praha 10
8.-11. 9.

Rozhovor s Janem Hendrychem,
generálním ředitelem mezinárodní pracovní agentury Wincott People
Wincott People kontinuálně již od roku 2009
zaměstnává a následně
přiděluje pracovníky dělnických profesí asi stovce
firem hlavně v automobilovém a strojírenském
průmyslu. Proč se na vás
firmy obracejí?
Pomáháme jim ﬂexibilně reagovat na nedostatek zaměstnanců
– např. při otevření
nového provozu nebo
při nečekaně navýšené
zakázce. Dáváme také
práci lidem, které ﬁrma
nemůže přijmout do tzv.
kmenového stavu, nebo
které si chce vyzkoušet
a teprve později zaměstnat. V ČR je prostřednictvím pracovních agentur
zaměstnáno hlavně
v sektoru služeb, průmyslu a logistiky více než
čtvrt milionu lidí.

Král vín
České republiky
Král vín České republiky je
vinařský projekt, jehož základem je jedna z nejvýznamnějších soutěží vín u nás. V letošním roce se soutěže zúčastnilo
přes 1 000 druhů vín od 155 tuzemských vinařů. Na soutěž
navazuje 40 veřejných degustačních akcí po celé České
republice. Hlavním výstupem
je kniha Král vín České
republiky, která vychází každý rok v září. Více na webu
(PR)
www.kralvin.cz

Za filmem

Wincott People: Pro růst
potřebujete dostatečný
provozní kapitál

host, Mr. Bean Double. S ním si
budete moci pořídit velmi originální selfie.
K Vinobraní jsou připraveny tři soutěže nejen pro milovníky vína. Na FB stránce
nakupnicentrumeden.com je
vyhlášena soutěž o lahve vína
a vstupenky na Vinobraní.
Druhá soutěž probíhá přímo
v NC Eden. V přízemí centra je
do 8. 9. vystavený vůz Ford,
u kterého najdete sběrný box
na vhození soutěžního kuponu s tipovací otázkou. Výherci získají zapůjčení Fordu s plnou nádrží na víkend a další
dárky. A třetí soutěž bude probíhat přímo na náměstí v pátek 9. 9. v místě konání vinobraní. Tuto soutěž organizuje
partner vinobraní, společnost
Ford, a vítěz získá zapůjčení
Fordu Mustang GT na jeden
den zdarma. Podrobnosti
k soutěžím i celé akci najdete
na www.vinobranivedenu.cz
nebo www.nceden.cz .
Vinobraní s Králem vín
v Edenu by neměli vynechat
milovníci vín ani odborná veřejnost – restauratéři, obchodníci s vínem, zástupci vinoték či sommeliéři. Kdy lépe
navázat cenné kontakty, načerpat rady a dozvědět se
spoustu
zajímavostí,
než
u sklenky dobrého vína?
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né ještě o 20 Kč levnější. Přátelská karta vám navíc zaručí
i další výhody a nakupování za
Přátelské ceny ve vybraných
obchodech NC Eden. Když si
tedy budete chtít od degustace
odpočinout, můžete zaběhnout na výhodný nákup anebo
se posadit na terasu ve 2. patře
a dát si kávu či zajít na chutnou večeři.
V Edenu se rozhodně nebudete nudit, celou akci moderuje Branko Černý, ředitel
soutěže Král vín České republiky, představí vám všechny
vinaře osobně, ochutnáte jejich nejlepší víno v kombinaci
s vhodným sýrem a lahodnou
paštikou a nebude chybět ani
losování o dárkové balíčky
(lahev skvělého vína společně
s knihou Král vín České republiky 2016). A můžete přispět i dobré věci – koupí lahve
růžového vína podpoříte organizaci MammaHelp, podporující ženy v boji s rakovinou prsu.
Chybět nebudou ani oblíbení hosté, Jan Čenský, Radim Fiala a letos navíc nový

Večerní jóga
Přijďte si protáhnout tělo
na lekci jógy ve Stromovce. Fitness lektorka a blogerka Andy z Fit & Fabulous vás provede jemnou
dynamickou jógou. Během
hodiny cvičení se krásně
protáhnete, zapotíte
a odejdete s úsměvem na
rtech. Kurz je vhodný i pro
začátečníky. S sebou si
přineste jógamatku, karimatku nebo ručník a něco
k pití. Vezměte kamarády,
rodinu, kolegy přímo
z práce nebo zvířátka. Cvičit se bude pravidelně
každé úterý po celé září.
Lekce jsou zdarma.
Fontána nedaleko
Šlechtovky, Praha 7
6. 9., od 18.30 hodin

ADVERTORIAL

Navštivte první pražské vinobraní
U Nákupního centra Eden
v pražských Vršovicích proběhne v pátek 9. září od 13 do
21 hodin tradiční Vinobraní
s Králem vín v Edenu.
Po zakoupení vstupenky za
160 Kč (v ceně je sklenička, katalog, tužka a dárky) je celodenní ochutnávání vín zcela
zdarma. Ale neberte si s sebou
jen oněch 160 Kč na vstupenku, od všech vinařů si můžete
koupit celou lahev, nebo i karton, pokud vám bude jejich víno chutnat. O skvělou atmosféru se postará cimbálová kapela Slováckého krúžku v Praze pod vedením primáše Martina Sochora, se kterou si zazpívá sólista opery Národního
divadla Václav Hajduch.
Na Vinobraní s Králem vín
v pražském NC Eden se představí celkem 12 předních tuzemských vinařství, která
uspěla v letošním ročníku
soutěže Král vín České republiky: Vinařství Volařík, Nové
Vinařství, Chateau Mělník,
Vinařství Maděřič, Vinařství
Konečný, Vinařství Jan Plaček, Vitis Strážnice, Ampelos
Znojmo, Pavlovín Velké Pavlovice, Vinařství Vladimír
Tetur, Vinařství Fabikovič
a Vinice Hnanice.
Vinařství prezentují vinaři
nebo zástupci vinařství osobně. S nimi se můžete podělit
o své bezprostřední dojmy
z každého ochutnaného vzorku a dozvědět se vše potřebné
nejen o vínech, ale i samotných vinařstvích. Každé vinařství má k dispozici jeden
stánek, ve kterém Vám nabídne svá vína k ochutnání
a k nákupu a to za výhodné
tzv. sklepní ceny, tedy ceny, za
které byste tato vína pořídili
pouze na Moravě, po vyčerpávající několikahodinové cestě
po D1 tam a zpátky!
S Přátelskou kartou – slevovým programem Nákupního centra Eden – máte vstup-

Teribear hýbe Prahou
Pojďte si zaběhat do Letenských sadů a přispějte
tím na dobrou věc. Od
čtvrtka se v Praze koná
charitativní akce na podporu znevýhodněným dětem. Za každý uběhnutý
kilometr v tzv. Teribear
okruhu věnují partneři
akce 50 korun na vámi
zvolený příběh. Běhu se
můžete zúčastnit opakovaně a pomáhat tak dobré
věci každý den. Zároveň
uděláte dobře vašemu tělu,
protože rychlá chůze či
pomalý běh jsou tou nejlepší variantou, jak se dostat do formy.
Letenské sady
Praha 7
8.-17. 9.

Je agenturní zaměstnávání výhodné i pro pracovní-

ky samotné? Proč by měli
lidé uvažovat o práci přes
vaši pracovní agenturu?
Agenturní pracovníci jsou našimi stálými
zaměstnanci v hlavním
pracovním poměru; vedle nadstandardních platových podmínek je jim
k dispozici náš koordinátor, který nejlépe zná
situaci přímo na pracovišti a zajistí čerpání
dalších výhod a beneﬁtů. Našim zaměstnancům nabízíme i rozšíření kvaliﬁkace, což
bývá důležité např. pro
uchazeče z úřadů práce,
nebo pro ty, kteří byli
dlouho bez zaměstnání.
Přinášíme nové začátky
i mladým absolventům
učilišť, kteří mívají problém získat práci přímo
u ﬁrem bez zkušeností
a praxe v oboru. Nabíráme desítky zaměstnanců
každý měsíc – jen v Praze a Středočeském kraji

jsme okamžitě schopni
zaměstnat další stovku
pracovníků.

Jak se daří Wincott
People a jaké jsou vaše
plány?
Díky možnosti průběžně investovat do infrastruktury, procesů, ale
například i do expanze
hlavně na českém a slovenském trhu meziročně
rosteme o 30 % a růst
na minimálně stejné
úrovni očekáváme i letos. Přitom vnímáme, že
právě schopnost bezproblémově a kontinuálně
ﬁnancovat růst může již
v nejbližších týdnech
rozhodnout o bytí nebo
nebytí menších regionálních pracovních agentur
bez silného ﬁnančního
partnera. Velikost Wincott People je zárukou
stability nejen pro naše
zákazníky, ale i pro naše
zaměstnance.
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Samorosti 2016
Přehlídka nezávislého
autorského umění dnes
vyvrcholí udělením cen. Ty
se budou rozdávat hned ve
třech kategoriích – cena
odborné poroty, objev
a Samorost, kterou obdrží
vítěz vzešlý z hlasování
mezi samotnými zúčastněnými tvůrci. V porotě se

Za pohybem

