
 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři, 

i v novém vydání časopisu pro vás máme plno zajímavých článků a to zejména o filmech. Už 

podruhé jsme měli možnost se podívat do rádia Haná, odkud jsme udělali pár fotek, ale i 

jeden zajímavý rozhovor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Free time 
Občasník DDM Kojetín 
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Jízda králů je lidová tradice, která se slaví během Svatodušních svátků 

(50 dní po Velikonocích). Lidé se mohli těšit na honosný královský 

průvod, který projížděl celou vesnicí. 

Nejprve bylo ale zapotřebí najít toho správného krále, nejlépe 

chlapce ve věku od 10 do 12 let rychlého, obratného a plného síly. 

Vybíral se tak, že si všichni kluci zahráli na honičku a ten, který se 

nenechal chytit, se stal králem. 

Zvoleného krále o svatodušní neděli oblékli do dívčích krojovaných 

šatů a na hlavu mu dali věnec z kvítí. Takto ozdoben usedl na bělouše 

a v doprovodu několika dalších chlapců projížděl celou vesnicí. Od 

přihlížejících průvod vybíral drobné mince do královy pokladnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÍZDA KRÁLŮ 



 

 

 

Pokud jste milovníky zmrzliny, tak mi určitě dáte za pravdu, že to 
nejlepší osvěžení v horkém letním dni je tahle mražená dobrota. Ale 
preferujete klasiku nebo rádi experimentujete? 

Slaninová s jalapeňo papričkami 

Slanina se ideálně kombinuje s mnoha 
dalšími příchutěmi. Třeba v Texasu je 
populární voňavá slaninová zmrzlina 
vylepšená pěkně pálivými papričkami. V 
Chicagu byste zase mohli ochutnat 
slaninovou zmrzlinu s příchutí kajenského 
pepře a javorového sirupu. 

 

Humrová 

V přímořských lokalitách, kde jsou humři 

běžnou položkou na jídelních lístcích 

mnoha restaurací, není ani zmrzlina s 

příchutí humra nic neobvyklého. Tuhle 

byste mohli ochutnat v přístavech v 

Maine nebo Massachusets. A je 

samozřejmě i s křupavými kousky téhle 

mořské potvory. 

 

 

 

 

 

NETRADIČNÍ ZMRZLINY 



Avokádová 

 

Zmrzlinárna Mallard ve státě Washington příchutě 
svých zmrzlin obměňuje podle ročních období. Tohle 
léto je v kurzu zelená zdravá dobrota 

 

Hruška s modrým sýrem 

 

Toto spojení je pro milovníky sýrů dokonalé. 
Proč ho nevyzkoušet i ve zmrazeném stavu? 
Třeba v Los Angeles :) 

 

 

 

Okurková 

 

Okurka je jedna z nejoblíbenějších 

a nejchutnějších druhů zeleniny. 

Tak proč ji nevyzkoušet i jako 

zmrzlinu a to třeba v Pardubicích! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KVĚTINOVÉ VZORY 

 Tohle léto budou v módě květinové vzory a to na 

všem, od kalhot až po overaly. Častěji než  

květinové vzory uvidíte snad už jenom kousky 

oblečení s volánky, nejčastěji na šatech a 

tričkách. 

 

PRUHY 

  I když minulé léto byly v módě nášivky, a 

vypadalo to, že trendy zůstanou i tohle léto, 

vystřídaly je proužky. Tak jako i minulý rok i letos 

byste si měli do svého šatníku pořídit buď široké 

kalhoty nebo aspoň kalhoty/ kraťasy a mašlí 

v pase. A když se tyhle kalhoty spojí s pruhy, 

vznikne úžasný kousek pro každodenní nošení.  

 

BARVY 

 Rozhodně se nebojte barev, protože letos se 

budou nosit hlavně věci královsky modré, žluté  

nebo pudrově růžové barvě.  

 

,,NÁMOŘNICKÉ“ PRUHY 

  Jeden z trendů, který se drží už několikáté léto, a 

vlastně ne jenom v létě, jsou ,,námořnické“ 

pruhované kousky oblečení. Snad každá z vás by 

měla mít aspoň jednu košili, šaty nebo aspoň 

kraťasy s tímto vzorem. 

FASHION TIPY NA LÉTO 



 

 

 

CITRONOVÉ ŠPAGETY SE ŠPENÁTEM 

POTŘEBUJEME: 

 350 g trubkovitých těstovin (například penne nebo rigatoni),  

 200 g ricotty,  

 50 g smetany na vaření, 

  250 g baby špenátu,  

 1 velký citron,  

 2 vrchovaté lžíce nakládaného zeleného pepře,  

 lžíci másla,  

 sůl 

POSTUP: 

 V misce smíchejte ricottu se smetanou na vaření a směs osolte. 
Pepř rozmačkejte čepelí nože a přidejte ho do ricottového 
základu, promíchejte a celou omáčku dejte prohřát na 
rozehřátou pánev s máslem.  Zatím, co se omáčka prohřívá, 
dejte vařit těstoviny podle návodu na obalu.  Když omáčka 
zhoustne, přidejte do ní kůru z citrónu, uvařené těstoviny, 
čerstvý špenát a důkladně promíchejte 

 

 

 

 

 

 

LETNÍ RECEPTY 



  

KINDER ŘEZY 
 

POTŘEBUJEME: 

 6 vajec 

 8 PL cukr krupice 

 4 PL kakaa 

 2 PL oleje 

 4 PL vody 

 10 PL polohrubé mouky 

 1 KL prášku do pečiva 
 
NÁPLŇ: 

 500 g tvarohu 

 4 PL másla 

 300 g kysané smetany 

 1 vanilkový cukr 

 cukr krupice dle chuti 
 

POSTUP: 

 Žloutky s cukrem vyšleháme do pěny, pak přidáme olej, 
kakao, vodu, mouku a prášek do pečiva. Nakonec vmícháme 
tuhý sníh u bílku. Těsto rozdělíme na 2 poloviny, dáme na 
pečící papír a pečeme na 170°C asi 7 min. Každou upečeme 
zvlášť. Z upečeného piškotu opatrně sundáme papír a 
naplníme tvarohovou náplní. 

 Náplň uděláme tak, že vše smícháme dohromady a 
ušleháme. 
Tvarohovou náplň dáme na jeden upečený piškot a druhým 
piškotem přiklopíme, zatížíme a dáme na 2 hodiny ztuhnout 
do lednice. Potom krájíme na obdélníčky. 

 



 

 

 

Knížky: 

1. Loutkář 

2. Panský dům a jeho dcery 

3. Hořká sezona 

4. Dědina 

5. V pasti 

Filmy:  

1. Já, Simon 

2. Jurský svět: Zánik říše 

3. Mamma Mia: Here We Go Again! 

4. Predátor 

5. Úžasňákovi 2 

Písničky: 

1. Ariana Grande – No Tears Left To Cry 

2. Niall Horan – On The Loose 

3. The Weeknd – Call Out My Name 

4. Marshmello – Silence 

5. 2CHOICE - Reasons To Love You 

 

 

 

 

TOP 5 



 

 

 

Červen 2018 

 Kráska a zvíře - Pátek 1. 6. 2018 21:00  

 Bajkeři - Středa 6. 6. 2018 21:00 

 Všechno nebo nic – Středa 20. 6. 2018  21:00 

 Hastrman – Pátek 22. 6. 2018 21:00 

 Čertoviny – Pátek 29. 6. 2018 21:00 

Červenec 2018 

 Vrtěti ženou -  Středa 4. 7. 2018 21:00 

 Já, padouch 3 - Pátek 13. 7. 2018 21:00 

 Po strništi bos - Středa 18. 7. 2018 21:00 

 Tři billboardy kousek za Ebbingem - Pátek 20. 7. 2018 21:00 

 Sněhová královna - Pátek 27. 7. 2018 21:00 

Srpen 2018 

 Dvě nevěsty a jedna svatba – Středa 1. 8. 2018 20:30 

 Ferdinand – Středa 15. 8. 2018 20:30 

 Ztratili jsme Stalina – Středa 22. 8. 2018 20:30 

 Tátova volha – Středa 29. 8. 2018 20:30 

 Cesta za králem Trollů – Pátek 31. 8. 2018 20:30 

 

 

 

 

LETNÍ KINO 



 

 

 

Víte, že: 

 Popcorn je nízkokalorické občerstvení. 

 Nejstarší nalezený popcorn byl z Nového Mexika – asi 5600 let 

starý. 

 Samotný popcorn je zdravý, pokud ale přidáte sůl, máslo a cukr, 

tak tuto vlastnost ztrácí. 

 Obliba popcornu se rychle zvýšila v 90. letech minulého století, 

když Charles Cretors vynalezl „popkornovač“. 

 Popcornu se nejvíce zkonzumuje v kinech. 

 Jádra popcornu obsahují olej a vodu. Jakmile se ohřejí, vytvoří 

tyto kapaliny tlakovou páru. Tlak je při 180 °C tak velký, že jádro 

pukne. 

 Během velké hospodářské krize se popcorn stal populárním, 

protože byl v té době velmi levný. 

 Při jednom filmu vysílaném v roce 1920 v kině byl popcorn 

zakázán kvůli zvuku, který vydává. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJÍMAVOSTI O POPCORNU 



 

 

V našem dalším rozhovoru jsme vyzpovídali zkušenou moderátorku 

rádia Haná Martinu Qweetko Procházkovou 

1. Kdy vzniklo rádio Haná? 

Tak to vím naprosto přesně, 7. května 1992, protože jsem si 

první vysílání naladila. 

2. Jak se zjistí počet posluchačů? A kolik jich máte? 

Jsou na to speciální průzkumy, které probíhají jednou za čtvrt 

roku. A při posledním průzkumu bylo zjištěno, že nás poslouchá 

143 000 posluchačů týdně. 

3. Jak to funguje, když posluchači zavolají do rádia o písničku? 

Posluchači mají možnost do studia volat pouze o víkendu 

dopoledne. A funguje to tak, že posluchač poprosí o písničku, já 

se musím podívat, jestli ji máme, protože nehrajeme úplně 

všechno, popřípadě se dohodneme na nějaké alternativě. Když 

se dohodneme, tak potom s posluchačem namluvím ještě 

krátké věnování, které pak pustím i s písničkou ve vysílání. 

4. Jak si se dostala do rádia? 

Rádio hledalo moderátory na letní brigádu, tak jsem přišla na 

konkurz, ale musela mě dovést kamarádka, protože já se hrozně 

bojím a sama bych nikdy nepřišla. Nicméně překonala jsem se, 

na konkurzu jsem obstála, vybrali mě a už jsem tady 25 let. 

5. Baví tě více práce v rádiu nebo moderovat nějaké akce? 

Je to tak napůl, asi víc v rádiu, kde mě nikdo nevidí. Ale zase na 

akcích, kde je například dětské obecenstvo, tak je zábava. To 

jsem, ale zase víc nervózní.  

6. Chtěla by si vyzkoušet moderování v televizi? 

Ne! Protože si myslím, že je to ještě větší trauma, než v tom 

rádiu. Do televize by měl jít někdo, kdo je mladej, krásnej a 

NÁVŠTĚVA RÁDIA 



nevadí mu, že se na něj dívá celá republika. A mně by tohle 

vadilo. 

7. Máš trému? 

I když jsem v rádiu už 25 let, tak mám trému pořád. A to 

pokaždé před mým prvním živým vstupem. Přeřeky se u mě 

objevují pořád. 

8. S jakými zajímavými osobnostmi si se potkala? 

V posledním roce byli pro mě zajímaví hosté třeba Kabáti nebo 

třeba kluci ze Slzy. Ale měla jsem možnost se potkat i s Karlem 

Gottem, Luckou Bílou nebo třeba s kapelou No name. 

9. Posloucháš v soukromí Hanou nebo jiné rádio? 

Většinou Hanou, protože mám tu tendenci kontrolovat ostatní 

moderátory, ale poslouchám i jiná rádia jako inspiraci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

První vtip 

Přijde paní učitelka do třídy a ptá se: "Děti, kdo si myslí, že je hloupý, 

ať si stoupne."  

Všichni sedí, jenom Pepíček se postaví. Paní učitelka se ho ptá: 

"Pepíčku, ty si myslíš, že jsi hloupý?" Pepíček: "To ne, ale je mi trapný 

vás nechat stát samotnou!" 

Druhý vtip 

Na Vánoce: Pepíček přiběhne do kuchyně a křičí: "Maminko! Hoří 

stromeček!" "Neříká se hoří, ale svítí." Pepíček se vrátí do obýváku a 

za chvíli křičí: "Mamííí! Už svítí i záclona!" 

Třetí vtip 

"Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?" "Vy jste říkala, že kdo 

nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani neukazuje."¨ 

Čtvrtý vtip 

Víte, jak se dá poznat opravdová přírodní blondýnka již ve škole? Když 

učitelka smaže tabuli, ona vygumuje sešit. 

Pátý vtip 

Potkají se dvě blondýnky a jedna říká druhé: "Když uhádneš, kolik 

mám laků na nehty, tak ti oba dva dám." "Tak jo. Pět?" 

 

 

VTIPY 



 

 

 

1. Kdo je nejznámější herec? 

 

1. LEONARDO 
DICAPRIO 

2. JOHNN DEEP 
 

3. BRAD PITT 
4. MIROSLAV 

DONUTIL 

 

2. Jaký film je nejznámější? 

1. HARRY POTTER 2. PELÍŠKY 

3. FORREST GUMP 4. PÁN PRSTENŮ 

 

3. Jaký je nejoblíbenější filmový žánr? 

 

1. KOMEDIE 2. SCI-FI 

3. ROMANTICKÉ FILMY 4. HORORY 

 

 

 

CO NA TO KOJETÍN 



 

 

 

 

Beran: 

Hvězdy vám nakloněny příliš nejsou. Budete muset 

pečlivě volit slova, pokud se budete pohybovat na 

tenkém ledu. Mohli byste se dotknout druhého 

člověka, pokud byste své myšlenkové pochody 

interpretovali špatně. 

Býk: 

Nesnažte se utéct. Zůstaňte, bojujte a vyjednávejte. 

Rozumnou domluvou dokážete vše urovnat. 

Takovému jednání ovšem musí být nakloněny 

všechny zúčastněné strany, jinak to fungovat 

nebude. To mějte na paměti. 

Blíženci: 

Sice se hájíte a bojujete za sebe, ale ve skrytu duše 

tušíte, že by se nedalo říci, že jste čistí jak lilie. 

Zameťte si proto před vlastním prahem a zpytujte 

svědomí, než se pustíte do dalších rozepří. Nenechte 

se vyvést z míry, pokud se k vám donesou nějaké 

pomluvy ohledně vaší osoby. 

Rak: 

Tudy cesta nevede. Poučte se z vlastních chyb a 

nesnažte se o něco zbytečně. Jenom byste plýtvali 

HOROSKOPY 



svou energii. Raději otevřete oči a situaci zhodnoťte ze všech stran, 

zda to má opravdu cenu. 

Lev: 

Myslet neznamená vědět. Na to byste měli opravdu 

pamatovat. Začínat hádku, pokud vaše informace 

nejsou ověřené či podložené není nejlepší nápad. To 

by se vám mohlo vymstít. Raději pro jednou ustupte. 

Váš čas zářit ještě přijde. 

Panna: 

Buďte sami sebou a nenechte se příliš ovlivňovat 

okolím. Být „jiný“ není vůbec špatné, naopak alespoň 

přilákáte pozornost a budete lehčeji navazovat 

kontakty s lidmi, protože bude velmi snadné prolomit 

ledy. 

Váhy: 

Dejte volný průchod své vášni. Už se nemusíte 
držet zpět. Hvězdy vám přejí, že vaše emoce 
budou pochopeny i opětovány. Ukažte, že nejste 
vždy odměření. Buďte sami sebou a spontánní. 
Uvolnění v podobě kulturního zážitku by vám 
jistě přišlo vhod, tak na co čekáte! Vyrazte! 

 
Štír: 

Nebuďte hned smutní, když se vám nedaří. 

Nemůžete přece excelovat pokaždé. Všichni lidé 

mají své dny, takže to určitě pochopí. Svěřte se, co 

vás trápí a chmury vás přejdou rychleji. Vypněte 

mobil a užijte si večer chvilky s kamarády. 



Střelec: 

Je zcela normální, že někdy nevíte, co chcete 

nebo že si nejste jistí. Snažte se ale dojít k řešení. 

Obzvláště teď by se vám to mohlo zadařit. 

Hvězdy vás pozitivně ovlivňují po myšlenkové 

stránce. Jste naladěni na stejnou vlnu, proto pro 

vás nebude žádným oříškem shodnout se na programu s přáteli. 

Užijete si zajímavý večer. 

 

Kozoroh: 

Nejednejte s žádným člověkem jako by byl pod vaši 

úroveň. Mohli byste pak zaslechnout z okolí, že se 

chováte arogantně, i když takoví třeba nejste. Vaše 

činy ale mluví za vás, tak se raději hlídejte. 

 

Vodnář: 

Nekazte mezilidské vztahy jen proto, že jste v těchto 

dnech možná přecitlivělí. Zítra třeba vše uvidíte 

jinýma očima. Scény se rozhodně vyvarujte, 

takového jednání byste jedině litovali. Pro teď 

musíte zatnout zuby a situaci přejít mlčením. 

Ryby: 

Asi nebudete mít náladu na nepříjemné a 

jedovaté lidi. Pamatujte ale, že není dobrý 

nápad nechat se vyprovokovat. Raději si 

myslete svoje a situaci přejděte s mlčením. 

Jedině tak se vyhnete nepříjemnostem. 



 

 

  

 Z jakého filmu je hláška? 

 

1. „Jmenuji se Pavlína, ale přátelé mi říkají Pamela.” 

a) Účastníci zájezdu 

b) Snowborďáci 

c) Rafťáci 

2. „Táto, zlatý tvoje chrápání! Ty cikády řvou jako krávy!” 

a) Slunce, seno jahody 

b) Slunce, seno a pár facek 

c) Slunce, seno erotika 

3. „Ale maminka mi ještě před koupáním sundává bačkůrky.” 

a) Vesničko má středisková 

b) Jak se krotí krokodýli 

c) S tebou mě baví svět 

4. „Chčije a chčije.” 

a) Jak dostat tatínka do polepšovny 

b) Na samotě u lesa 

c) Prázdniny pro psa 

5. Vydrž, prďka vydrž!! 

a) Sněženky a machři 

b) Vrchní, prchni 

c) Diskopříběh 

 

 

 

 

FILMOVÝ KVÍZ 



 

 

 

 

V letošním roce se koná už 53. ročník Karlovarského 

festivalu, a proto jsme se rozhodli, že pro vás o tom 

napíšeme článek. Pokud někdo neví, prezident 

tohoto festivalu je herec Jiří Bartoška. Každý rok 

diváci a odborná porota hodnotí filmy z celého 

světa, které jsou rozděleny do několika kategorií. Na 

konci celého festivalu je vítězný film oceněn hlavní 

cenou – Křišťálovým glóbem.                                                                                                                        

Celý festival se bude konat ve dnech od 29. 6 až do 7. 7. 2018. Jeden 

z prvních hostů, který potvrdil svou účast na letošním festivalu je 

například režisér, producent a zakladatel filmové instituce Austin Film 

Society Richard Linklater. Zahajovacím filmem bude Formanův 

legendární snímek Lásky jedné plavovlásky v rámci vzdání pocty 

zesnulému režisérovi Miloši Formanovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARLOVARSKÝ FESTIVAL 

 



 


