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»Na případnou otázku
„Jak hrají naši?“
zásadně odpovídám
informací o tom, jak si
stojí zlínský tým.

Food Festival Karlovy Vary
5. května
Hotel Thermal, Karlovy Vary,

Karlovarský kraj
Karlovarský festival láká na vytříbe-
ná menu karlovarských provozo-
ven. Vyvrcholením festivalu bude
tradiční běh „vrchní, prchni“, je-
hož výherce získá 10 000 Kč.

Třebíčské slavnosti piva
5. května
Karlovo náměstí, Třebíč, Kraj

Vysočina
Dva dny nabité skvělou zábavou,
občerstvením a hlavně kvalitním
pivem z více než 30 pivovarů.

O krála slováckéj klobásky
5. května
Sportovní hala, Velká nad Velič-

kou, Jihomoravský kraj
Čerstvé uzeniny z udírny, klobásy
a jiné speciality se budou koštovat
ve Velké nad Veličkou. Soutěžit se
bude ve dvou kategoriích – O nej-

lepší slováckou klobásu a papriko-
vou klobásu.

Chřestfest 2012
do 20. května
Vybrané restaurace v Praze,

Brně a Ostravě
Ve vybraných restauracích v Pra-
ze, Brně a Ostravě si můžete po-
chutnávat na chřestových speciali-
tách.

Farmářské slavnosti Máje
5. května
Rodinná farma Mejsnar, Kunči-

ce nad Labem, Královéhradecký
kraj
Během dne si budete moci nakou-
pit farmářské produkty, děti mají
možnost si v tvořivých dílničkách
umixovat vlastní mléčný koktejl.

Májový Chmelfest 2012
5. května
Náměstí Svobody, Žatec, Ústec-

ký kraj

S podtitulem Jaro-Pivo-Láska vy-
jdou v průvodu místní spolky a
jednotlivci. Na náměstí ochutnáte
pivo a farmářské výrobky.

Postřižinský cyklootvírák
5. května
Pivovar Nymburk, Středočeský

kraj
Na trase, která vede po turistic-
kých cestách polabskou nížinou,
budou čtyři zastávky ve slavných i
méně slavných hospůdkách. V na-
bídce bude i nové nealko pivo.

Středočeský chřestový festival
5. května
Areál Marina Vltava, Nelahoze-

ves, Středočeský kraj
Na přepravu na chřestový festival
můžete využít parní vlak nebo vý-
letní parník, kde už můžete ochut-
návat chřestové pokrmy. V nabíd-
ce bude i speciální chřestové víno.

Další akce a informace
najdete na www.gastronaut.cz

Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

tel: 388 909 313, fax: 388 909 666

Čarodějnice a májka Zábavné odpoledne spojené s rejem
čarodějnic a stavěním máje si užili obyvatelé Srubce na
Českobudějovicku. Foto: Miloslav Kusbach (jcechy.rajce.idnes.cz)

Svou rodnou jižníMoravu vymě-
nila Ludmila Mlsová před čtvrt-
stoletím za jižní Čechy. Do Čes-
kých Budějovic se přistěhovala
za pohledným spolužákem, kte-
rého poznala při studiích v Pra-
ze. Jako redaktorka MF DNES
působí v regionální redakci s jed-
noroční přestávkou už dvanáct
let.
Jejím dennímchlebemv redak-

ci je poodkrývání zákulisí komu-
nální politiky, sleduje také dění
ve školství a zdravotnictví, ale jak
už to v novinařině chodí, musí si
umět zajít i na jiná témata, na kte-
rá ve své práci narazí.

Díky novinářské profesi zná Ji-
hočeský kraj a Jihočechy možná
lépe než mnohý zdejší rodák, srd-
cem však zůstává stále na Moravě.
To se nejviditelněji projevuje v ta-

kových případech, kdy proti sobě
nastoupí hokejisté Českých Budě-
jovic a Zlína.

„Na případnou otázku ‚Jak hrají
naši?‘ zásadně odpovídám infor-
mací o tom, jak si stojí zlínský
tým,“ vypráví Ludmila Mlsová.
Jako většina žen dokazuje

denně nemožné – naplno se vě-
novat své profesi a zároveň ještě
pečovat o rodinu, což při hektic-
ké novinářské práci, kdy pracov-
ní dobu neurčují píchačky, ale
reálné dění, není nic jednodu-
chého.

„Ideální formou relaxace je pro
mě vyrazit někam do šumavských
lesů na houby. Svůj nejoblíbenější
sport tak můžu provozovat jen v
létě a na podzim. Po zbytek roku
se alespoň těším,“ směje se redak-
torka.

Tipy na gastroakce 5.–6. květnaPředstavení redakce
O jižních Čechách píše,
na Moravu nedá dopustit

Ludmila Mlsová
redaktorka jihočeské
redakce MF DNES

o 20 vstupenek na koncert
skupiny ČECHOMOR
Skupina Čechomor po téměř půlroční přestávce opět
koncertuje v Praze. Tentokrát si ji můžete přijít poslechnout
do Velkého sálu pražské Lucerny, kde 15. 5. odehraje
společný koncert se slovenskou skupinou IMT Smile.

Více informací a nápovědu najdete na www.cechomor.cz

SOutěžní Otázka:
Jakou obecně prospěšnou společnost
skupina čechomor podporuJe?
a) labyrint b) pomocné tlapky c) rozmarýna

Svou odpověď zašlete dne 5. 5. 2012 formou SMS na číslo 900 11 09
ve tvaru: KLUB2 (mezera) a nebo b nebo c (mezera) jméno (mezera)
příjmení (mezera) adresa.

Výherci, kteří získají 2 vstupenky na koncert v Lucerně, budou kontaktováni a jejich jména budou zveřejněna na www.klubdnes.cz
Cena SMS je 9 Kč vč. DPH. Službu provozuje Expansion Group, technicky zajišťuje ATS. Infolinka 776 999 199 (po–pá, 9.00–16.00), www.platmobilem.cz

soutěž
pro členy Klubu DNES

předplaťte si mF dnes a staňte se
členem klubu dnes
www. klubdnes.cz
infolinka: 225 555 566

Vaším objektivem Zachytili jste zajímavou událost? Uložte své snímky na internetový portál rajce.idnes.cz.


