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4D turné bratří Čadíků 
vyjíždí 

Vloženo: 08.07.2010 
Pro všechny filmové fanoušky připravil Kinematograf bratří Čadíků 

netradiční letní tour se 4D promítáním. Obvyklá filmová podívaná bude 

letos doplněna o zcela novou dimenzi: živou ochutnávku toho, co uvidíte na 

filmovém plátně.

 

Návštěvníci vinařských komedií budou mít jedinečnou možnost sledovat film 

a zároveň se přiblížit hlavním hrdinům zcela neobvyklým způsobem, a to 

prostřednictvím konzumace produktů Adámkova vinařství. „Unikátní 

projekt Kinematografu bratří Čadíků je ideálním spojením zážitku 

kulturního se zážitkem vinařským. Divák tak uspokojí nejen svou mysl, ale i 

svůj jazyk,“ říká Tomáš Vican, brněnský vinař a producent Bobulí.

 

Připravena budou kvalitní česká vína, která se objevují ve filmu. A tak si diváci 

budou moci vychutnat zakulacení Ryzlinku vlašského, sledovat barvu 

Veltlínského červeného, přičichnout k Frankovce či André rosé nebo si zpestřit 

podívanou Modrým portugalem.

 

Kinematograf vyjíždí na třech trasách - v jižních Čechách, severních Čechách a 

na Moravě a jeho projekce pod širým nebem mohou zájemci zhlédnout během 

července a srpna ve 42 městech a obcích České republiky.

 

Pátek 

 
30 °C

Sobota 

 
31 °C

Neděle 

 
32 °C

Pondělí 

 
32 °C

Raci jsou citlivé ženy mající 
dar empatie. Neustále se 

pohybují mezi snem a realitou. 
Ve skutečnosti jsou to velmi 
houževnaté, charakterní ženy, 

schopné... Více zde

Kariéra ženy podle 
znamení - Rak

Pokud hledáte ovoce, které 
můžete konzumovat v 
mnoha různých podobách a 
chutích a zároveň tím 
prosp...  
Vstupte zde

Soutěžte s 
Americkými...

Novou, energeticky 
úspornou řadu 
elektrospotřebičů pod 

Soutěž o vysavač, 
indukční...

 

Dnes je: pátek 9.červenec 2010 

Svátek má: 

Dnes: Drahoslava    pošli přání

Zítra: Libuše    potěš květinou

 
Stalo se: Mezinárodní den vězňů. 

 

In-počasí
  

Pranostika na dnešní den: Nebyl -li červen 

dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě 
mnohé bouře. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapomenuté heslo | Přihlásit  | Registrace  Mapa stránek | Přidat do oblíbených | 

Hledaný výraz...

Start podnikání Světem podnikání Osobní růst Zboží Akce Móda a krása Životní styl Domov Volný čas Žena a technika
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Rekord týdne!

Dobrý den

Největší kraslice z 

včelího vosku

Stanislav Kejval 
vyrobil z 210 pláství 

obří kraslici. Vejce je 
vysoké 58 cm, obvod 

v nejširším místě měří 
119 cm a celá kraslice 

včetně ozdob ze 
včelího vosku a stuh 

váží rovných 10 kg.

České rekordy pěkně 

pohromadě? 
Pořiďte si publikaci  

"Česká kniha 
rekordů"!

 

 

Počteníčko!

Městská 
knihovna v 
Praze

Webové projekty 
Knihovny Vám 

přinášejí on-line díla 
uznávaných autorů ke 

stažení!

Božena Němcová 

Karel Čapek 

A. C. Doyle 

Příjemné čtení! 

 

Ilustrační foto: Lubomír Lipský a Kryštof Hádek hrají ve filmu 2Bobule 

vinařskou rodinu Adámků

 

  

Poslat nový komentář

Předmět: 
 

pozn.: Komentáře ke článkům mohou vkládat registrovaní i neregistrovaní 
návštěvníci portálu. 

Registrovaným uživatelům se zobrazují bez časové prodlevy. •
Pokud nejste přihlášen,komentáře se Vám zobrazí při nejbližší aktualizaci 
stránek.

•

Komentář: *
55

66

Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na 
odkazy.

•

Řádky a odstavce se zalomí automaticky.•

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
Pro odeslání komentáře vepište prosím do okénka výsledek příkladu. Toto 
opatření je kvůli spamování diskuzí a komentářů roboty. Děkujeme za 
pochopení. 

Matematická otázka: *

11 + 7 =  

Uložit  Náhled  

názvem Energy Saver 
přináší na náš trh česk...  
Vstupte zde

Najdete nás na Facebooku

Jana Martina Barbora Petra Eva

Žena-podnikatelka.cz

Žena-podnikatelka.cz má 145 fanoušků

To se mi líbí

Sociální plugin Facebooku

Helena Bedrnová je módní 
návrhářkou a 
imagemakerem. Svou 
úspěšnou kariéru 
nastartovala v roce 2000, 
kdy začala prezentovat své 
kolekce... Vše ze seriálu

Módní tipy od 
Heleny Bedrnové

Daňové termíny na tento měsíc:  
12.7.2010 Spotřební daň  
– splatnost daně za květen 2010 (mimo spotřební 
daň z lihu)  
15.7.2010 Daň silniční  
– záloha na daň za 2. čtvrtletí 2010  
Daňový kalendář si můžete stáhnout zde  

9.7.2010 Ze šatníku hvězd aneb módní kousky 
celebrit v Karlových Varech obrazem.

8.7.2010 Detoxikujte svá těla s Americkými 
brusinkami! Zapojte se do nové soutěže!

7.7.2010 Spustili jsme "Očima redakce" - 
takový mini zákulisní blog.

5.7.2010 Zařídili jsme pro Vás slevu 20 % na 
školení!

2.7.2010 Soutěžte s námi o domácí spotřebiče 
značky Concept!

1.7.2010 Seznamte se s úspěšnou podnikatelkou, 
Monikou Žídkovou!

29.6.2010 Spustili jsme novou soutěž o lékárničku 
na dovolenou a vyhlásili výherce mnohých 
předchozích soutěží!

Seriál
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Monika Žídková - 
modelka, která dokázala 
skloubit několik profesí. 
Všechny dělá ráda a 
úspěšně. Zaručený návod na 
úspěch a slávu neexistuje. 
Prozradí nám alespoň jak 
na to?  
Celý článek zde 

Podnikavá MISS

 

Medailón
 

 

 

Proměny (52408x)1.
Proměny - Hlasování (22200x)2.
Soutěž o skvělý mixér MIXSY od 
Zepter (5153x)

3.

Soutěž o balíčky osvěžujících nápojů 
FRISCO s osuškou (3750x)

4.

Kalkulačky (3636x)5.

Soutěž o vysavač, indukční vařič a 
varnou konvici (2x) 

1.

Pietro filipi uvádí Aňu Geislerovou v 
nové podzimní kolekci (1x) 

2.

Nákupní průvodce: Myčky na nádobí 
(1x) 

3.

Soutěž o 5 lékárniček 3M Nexcare na 
vaši dovolenou (1x) 

4.

Lechovické víno - víno připravované s 
láskou k vinařství (0x) 

5.

Fórum | Medailón | PSČ | Proměny | Články | Soutěže | Kalkulačky | Měny | Blog redakce  
BUSINESS 

Desatero podnikání | Úřady a instituce | Inspirace pro podnikání | Marketing a obchod | Finance a legislativa | Personalistika | 
Osobní růst | Vzdělávání | Kancelářské potřeby | Kancelářský nábytek | Kancelářská technika | Akce 

LIFESTYLE 
Móda | Vizáž | Sport a relax | Hubnutí a výživa | Zdraví | Vaření | Dům a zahrada | Rodina | Cestování a zážitky | Hobby | 

Tajemno | PC a elektro | Auto-moto

 Copyright 2009 - 2010 © Zena-podnikatelka.cz   
Zveřejněné materiály jsou chráněny autorským zákonem. Kopírování a šíření jakékoliv části obsahu bez svolení autora je 

zakázáno.  
Používání portálu se řídí těmito podmínkami. Účast v soutěžích se řídí těmito pravidly. 

Provozovatel: OTTO Office s.r.o. Kontakt : redakce@zena-podnikatelka.cz 
  

Partneři portálu Žena-podnikatelka.cz  
Šperky | Vitality Spa | Kontaktní čočky | Plavky | Hodinky | Ratanový nábytek | Internetová školení | Parfémy | Luxusní prádlo 

| Ženaaauto.cz  
Kosmetika Moniky Žídkové | Bio produkty | Jazyková škola | Zájezdy | Webhosting | Originální doplňky | Zdraví | Online 

květinářství | Fitko na kolečkách  
Nákupy on-line | Kosmetika Abby | Zážitky | Koření online | Sportovní zboží | Zenit | Účetní a ekonomický software | Zdravý 

životní styl
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