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Nová reality show na farmě startuje: Jací
strašáci dvanáctku soutěžících čekají?
Už jen to, že budou žít několik týdnů na odlehlé farmě, kde se život zastavil před sto lety, může být pro mnoho z nich velmi skličující
Praha – Reality show televize Nova Farma sice na obrazovkách startuje až 24. června, už teď je ale jisté, že se bude muset dvanáctka odvážlivců – z nichž se chce stát každý milionářem – utkat s nejedním „strašákem“. Už jen to,
že budou žít několik týdnů na
odlehlé farmě, kde se život zastavil před sto lety, může být
skličující.
Jedním z hlavních témat,
které budou farmáři probírat,
je klima. Na vlastní kůži pocítí, jaké to je spát v chladné místnosti nebo pracovat
v úmorném vedru.

Na slunci i v mrazu
„Člověk, který není zvyklý žít
v takovém prostředí, kde nemá například možnost se
schovat před přímým slunečním zářením nebo se ubránit
mrazivé noci, se s tím nedokáže pořádně vyrovnat. Myslím, že týdny na farmě soutěžící opravdu vyškolí,“ řekl
hospodář Stanislav Šamal,

SHOW. Soutěžící budou žít několik týdnů na odlehlé farmě, kde se život zastavil před sto lety. Foto: TV Nova
který bude soutěžícím zadávat úkoly, jejichž plnění pak
na konci týdne zkontroluje.
Nejvíce podle něj farmáře
zaskočí zima, se kterou v letních měsících nepočítali.
„Hodně prší, všechno obleče-

ní budou mít mokré, a protože
se topí jenom v hlavní světnici
v kamnech, nebudou mít ani
možnost si oděvy pořádně
usušit. I do postele se musí farmáři obléknout. Když si do ní
lehnou jenom ve spodním

prádle, je jasné, že se ve čtyři
ráno vzbudí zimou.“
Podstatnou změnou oproti
běžnému životu je i horší hygiena. „Soutěžící jsou zvyklí
otočit doma kohoutkem – a teče jim pitná voda. Pokud ale

tady chtějí vodu, musí pro ni
do studny. A pokud se chtějí
vysprchovat, předchází tomu
aktu namáhavá práce. Vodu si
musí ohřát a přemýšlet nad
každým litrem. Myslím, že teprve na farmě si uvědomí, jakou cenu voda má. Zastávám
názor, že chlap to nějak udělá,
ale pro ženy to musí být zvláště traumatizující,“ uvedl Stanislav Šamal.
Další věc – kdysi se maso
servírovalo jen ve výjimečných případech, ve svátek nebo v neděli. K této staré tradici
se nedobrovolně vracejí i farmáři. „Možná že za svůj pobyt
na Farmě zjistí, že vlastně maso nemusí mít každý den. Každopádně ze začátku pro ně bude nedostatek masa skličující.
Neochutnají ho alespoň tři
týdny. Ale i po těch třech týdnech se nedočkají žádného bifteku nebo pořádné flákoty.
Dostanou například slepici,
aby si mohli udělat alespoň
vývar,“ přiblížil hospodář.
Co se týče dalšího jídla – nepořídí jej v žádném super-

marketu, tudíž nebudou mít
k dispozici produkty všedního dne. „Musí se o sebe postarat z toho, co mají na farmě
k dispozici, nebo z toho, co jim
vyroste ve skleníku a na záhoně,“ řekl Stanislav Šamal.
„A pochopitelně sex bude
většině lidí chybět. Je to úplně
přirozená věc. Myslím, že
jim bude chybět o to více, že
jsou v přírodě. Protože pokud
člověk žije v přírodě, je nabitý
zcela jinou energií,“ dodává
Šámal.
„Farmáři budou mít dost
času přemýšlet a budou mít
dostatek podpůrných prvků,
tím myslím i tvrdou práci. Po
dobře odvedené práci budou
samozřejmě cítit štěstí a tento
pocit budou chtít naplnit ve
své duši i fyzičnu. K sexu budou mít rozhodně blízko, ať
jsou zadaní, nebo ne. Jsem
přesvědčen, že s tím všichni
budou bojovat a že to mezi farmáři bude jiskřit. Vždyť se stačí podívat do minulosti, kolik
dětí měli farmáři nebo statkáři,“ uzavřel hospodář.
(kul)

Studenti UJAK pokřtili svůj první hudební singl Voskovcovy dopimluvy
Praha – Studenti Univerzity
Jana Amose Komenského Praha (UJAK) pokřtili svůj první
autorský singl. Skladbu In Finem vytvořili v rámci předmětu Základy hudby.
„Jak název napovídá, cílem
předmětu je poskytnout studentům základní obraz o hudbě – seznamují se s dějinami jejího vývoje, osvojují si základy
teorie a poznávají práci v hudebním studiu, a to jak po teoretické, tak praktické strán-

ce,“ přibližuje Vladimír Kirikov, který předmět na UJAK
vyučuje. Právě on přišel s nápadem převést získané znalosti do praxe a nabídl studentům možnost vytvořit a nahrát
vlastní hudební singl.
„Byl to experiment po všech
stránkách. Chtěl jsem, aby si
studenti vyzkoušeli práci ve
specializovaném
hudebním
studiu, s profesionálními syntezátory, software, MIDI... Navíc bylo nutné skladbu napsat

RUČNÍ čerpadlo standard ke studni a kdo mi
ho zároveň přidělá a zprovozní. Hradec Králové. Tel.: 608 536 322

PROSÍM paní z Hlinska, která mně nabízela
ČSAD čepici, modrou kšiltovou, ať se ozve. Přijedu si pro ni. Děkuji. Tel.: 732 479 453.
1000855850_G

1000853500_C

KOUPÍM drtič ovoce a ruční lis na ovoce. 18 20 l. Tel.: 604 482 123.
1000855142_D

HLEDÁM zájemce o protiletadlový bunkr z r.
1945, železobetonový, dohoda jistá. Tel.: 737
658 596.
1000856572_I

ST. traktor, stabilní motor, fréza, Slavia, Škoda,
Zetor, Deutz, Lorenz, aj., díly, vraky, ser. jednání. Tel.: 602 757 897.

VYMĚNÍM stav. pozemky až 4000 m2, 3 km od
Jičína, za větší chatu u vody, lesa, u Jičína. Tel.:
731 980 517.
1000855142_H

1000854563_J

KOUPÍM lištovou sekačku MF-70, i příslušenství. Tel.: 777 585 820.
1000840083_A

SHÁNÍM za odvoz či symb. cenu star. barvy,
neztvrdlé na plech. sudy. V Náchodě a okolí.
Krutil, Kramolna 83, 547 01 Náchod.
1000856812_J

1000855173_C

KOUPÍM samce kalifornského králíka. Tel.: 775
694 356.
1000856938_B

KOŽENOU sedačku jen za 1400 Kč. Tel.: 608
205 111.
1000855933_K

OZVE se paní Marie z Lužan u Jičína, která mně
před lety nabízela bydlení v jejím domku, zda
platí nabídka ještě dnes. Děkuji, 732 479 453.
1000855850_H

HLEDÁM touto cestou, kdo by se mnou koupil
stavební parcelu ve Vysoké nad Labem v klidné části v obci. Tel.: 603 852 465.
1000856535_D

DARUJE za odvoz a láhev něčeho ostřejšího epidiaskop, může být i poškoz., přijedu kamkoli. Tel.: 606 574 323.
1000854864_J

BERÁNEK jatečný, masný typ, váha 40 kg, letošní. Ihned koupím do 1500 Kč/ks. Tel.: 608
816 217.

tak, aby se mohli realizovat
všichni zúčastnění, i ti, kteří v
tomto případě stáli u mikrofonu poprvé,“ popisuje Kirikov,
který je sám absolventem hudební akademie v Petrohradě a
působil jako sólista i člen předních českých i zahraničních
orchestrů.
Výsledkem tvůrčího procesu, na němž se podíleli všichni
zúčastnění, je skladba ve stylu
New Age, s latinským textem
Žofie Lopatové. Part sólového

LEV. hled. vel. boty č 11-13 vys. filc. pracov. i
zatepl. gumáky, žel. klíny na štíp. špal. Krutil,
Kramolna 83, 547 01 Náchod.

PROSÍM manželé, kteří byli u mne asi před
měsícem, setkání v Přepychách, ať se ozvou na
tel.: 721 161 067.
1000856335_C

PÁN, který koupil vloni v září přívěs nebo vozík
- SPZ 06RK50, ať zavolá na 608 205 111 kvůli
velkému Tech. pr. Tel.. 608 205 111.
1000855933_J

HLEDÁM paní, i důchodkyni, na úklid bytu 1x
měsíčně. Tel.: 723 871 605.
1000855521_H

1000856812_K

VĚCI do r. 1960 - nábytek, sklo, porc., hodiny,
obrazy, mince, hračky, rádia, i celé pozůstalosti, ser. jednání. Tel.: 602 757 897.
1000854563_K

GRAMOFON na kliku, starý telefon, staré hodiny i hodinky, staré mlýnky na kávu a strouh.,
kuch. váhy. Tel.: 737 893 013.
1000856992_D

PIVOVARSKÉ věci z pozůst. po sládkovi či sběrateli, písemnosti, foto z provozů, etikety, sklo i
jednotlivě. Tel.: 603 780 716.

PROSÍM pravid. pošlete i bez zn. bezpl. kupony Annonce, Infotip. Děkuji předem. Krutil,
Kramolna 83, 547 01 Náchod.
1000856812_I

KDO levně prodá nebo daruje staré věci z pozůst. do chalupy - sklo, porcelán, rádia, gramofon, aj. Tel.: 721 283 757.
1000856992_C

STARÝ autovrak, či auta, přijedu, odvezu, doklad zajistím, prosím nabídněte, děkuji. Tel.:
604 749 228.

1000854820_A

SHÁNÍM práci u zedníků, v továrně. Na smlouvu dlouhodobě. Tel.: 608 816 217.
1000855173_A

NABÍZÍM brigádu zedníkovi, stavba okrasné
zídky a sloupků plotu z pískovcových kamenů
- odlomů. 4 km od Hronova. Tel.: 608 024 469.
1000856768_N

1000855397_H

1000855772_I

KUCHYŇ Asta oranžová, mahagon. obýv. stěna, gramodesky, videokazety, video, magnetofon, staré knihy. Tel.: 602 182 940.

PRODAVAČKA z RK hledá jakékoliv zaměstnání nejen v oboru pouze v hodinovce nejlépe
ihned Zn.: Rychnov n. Kn. a okolí. Tel.: 739 732
156

DARUJI 10 okenních dř. křídel s vakuovými
skly 135x135 cm, na skleník, pařník ap. Nové
Město n. Met. Tel.: 605 479 607.

1000855293_D

1000856812_L

UNIFORMY veřejné bezpečnosti modré, zelené, majáky s černou podsadou, radiostanice.
Tel.: 604 364 926.

DARUJI májová koťátka. Mourek, černé, černobílé. K odběru koncem června - začátek července. Tel.: 732 174 332.

1000855850_R

1000856335_A

SHÁNÍM práci v Náchodě a blíz. ok. Stroj.
prům. či cokoli, nabídněte. Děkuji předem.
Krutil, Kramolna 83, Náchod. Tel.: 775 146 213.
1000856812_M

HLEDÁM práci, učím AJ, lyžování, aranžerka,
ŘP. Kdykoli a kdekoli. Tel.: 737 513 403
1000854815_L

Jsme vždy u všeho důležitého

deník

zpěvu ztvárnila Petra Petrů,
ostatní studenti vytvořili doprovodné sborové vokály.
Práce na projektu studenty
velice bavila, a tak nebylo divu, že ve studiu Vladimira Kirikova strávili nad rámec
svých studijních povinností i
několik volných víkendů.
Křest nového singlu se
uskutečnil včera v klubu Alibi. Kmotrem se stal Radek Mezulánik, vedoucí katedry mediálních studií.
(fk)

Praha – Cédéčko, které poprvé zveřejní dosud neznámé
zvukové dopisy Jiřího Voskovce i neznámé záznamy legendární dvojice V+W, vychází v Supraphonu.
Ten po úspěšném vydání
CD Poslední forbína se záznamem setkání Jana Wericha s Jiřím Voskovcem ve
Vídni roku 1974 opět přichází
s neznámými nahrávkami legendární dvojice. Pod názvem Jiřímu Voskovcovi k

narozeninám obsahuje CD
soubor zvukových dopisů posílaných životnímu druhovi
Janu Werichovi do Prahy v
šedesátých a sedmdesátých
letech.
Na tzv. dopimluvech, jak je
V+W nazývali, jsou písně,
vyprávění o snech, nejrůznější nápady, nevšední návrhy projektů i scénář dialogu realizovaného v roce 1964
pod názvem Rozhovor přes
oceán.
(kul)

