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STALO SE

ÚVODNÍ SLOVO

Proč je léto babí?
To, že babí léto symbolizuje chmýří odkvetlých
rostlin, je záminkou k zamyšlení nad původem tohoto slovního spojení. Jako první mě napadla jasná
idea, že krása odkvétá bohužel jen ženám.
Proč muži s přibývajícími léty mají více sex-appealu
a vrásky vryté do jejich tváří jsou důkazem zralosti, na rozdíl od žen, které utrácejí mnoho sil, času
a finančních prostředků, aby dosáhly pocitu, že
jsou ještě v kurzu?
Takže proč je léto babí? Protože toto přechodné
období mezi končícím létem a neoblíbeným podzimem nikdo nepreferuje? Na druhou stranu to
chápu, protože kdyby si měli existenci času před
podzimem obhájit muži, zřejmě bychom o tyto
někdy velmi krásné chvíle přišli.
Ženy jsou silnější, a tak jim to bylo prostě svěřeno.
Hotovo a tečka.
Krásné babí léto všem čtenářům přeje šéfredaktor
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O KROK NAPŘED

Rybáři prut, kuchaři zástěru, gurmánovi
víno. To je správná cesta, jak efektivně
obdarovat klienta, zaměstnance, přítele.
Osobnější přístup k výběru reklamních předmětů je dnes již
samozřejmostí. Last minute na jejich nákup se rozhodně nevyplatí. Vyhnout se stresu z časových deadlinů a s blížícím
se závěrem roku také zužujících se skladových zásob, lze jen
nákupem v předstihu. Ideální dobou pro výběr nápaditých
a vhodných reklamních předmětů, dosahující ideální cenové
představy, je přelom srpna a září.

3D

REKLAMA

Již v této době Vám náš specialista na základě dostatečných
informací rád připraví selekci 3D předmětů, které uspokojí jak
vás, tak vámi obdarované.

a _ Kryštof
B _ Koller
C _ SFC
D _ JMB-Steel
E _ MoneyExpo
Rubriku STALO SE jsme namíchali
z aktuálních ingrediencí ze světa společnosti Leemon Concept, s. r. o., jehož členy
skupiny jsou Leemon Interactive, s. r. o.
a Leemon Media, s. r. o.
Ochutnejte také!
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AŤ PRŠÍM JEŠTĚ

ŠROUBY DO HLAVY

V červnu vodou nacucané Beskydy si
smlsly na jednom z posledních koncertů
letošní sezóny kapely Kryštof.

Jednapadesátiletý zpěvák David Koller
ukázal divákům na srpnovém koncertě
na Ostravici, že neztratil nic ze svého
mladistvého elánu. Téměř dvouhodinovým
koncertem potěšil skladbami příznivce
Koller bandu, ale také notoricky známými
písněmi Davida Kollera, a návštěvníci si
tak nechali rádi valit „šrouby do hlavy“.
Legendární zpěvák hecoval publikum na
brzký ranní výšlap na Lysou horu. Zda se
však někdo po tak vyčerpávající noci opravu vydal na túru, nevíme. My se přiznáme,
že jsme to nezvládli. V příštím roce se opět
rádi budeme podílet na pořadatelství dalších neméně zajímavých koncertů, jakým
byl ten letošní Kollerův.

Ten se totiž chystá na nejméně roční
koncertní pauzu, kterou chtějí členové
kapely využít pro přípravu nové desky
a věnování času svým rodinám. Zpěvem
davu doprovázený téměř celý koncert
sklidil u publika velký ohlas. Kdo sem přišel
v gumácích, tak totálně vychytal situaci
a mohl si bez problémů zařádit i v zabláceném prostoru před pódiem.
A my jako jeden z pořadatelů akce můžeme
s klidem říct: „Ať prší ještě.“
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5. ročník
sportovního dne
s rodinou

STAINLESS

úspěch
díky e-marketingu

Mezi sebou se utkalo 29 týmů ve fotbalovém a nohejbalovém turnaji. Pěti předešlým ročníkům předcházel koncept tohoto
projektu z roku 2006, který vyplývá
z uspořádání sportovně-společenské události, které by se s chutí zúčastnili všichni
členové rodin hráčů turnaje a nemuseli
čekat na své tatínky doma. Letos jsme opět
pobavili zábavným programem, který je
každoročně orientovaný především
na děti. Cenami nabitá tombola, jejíž hlavní
cenou byl romantický víkendový pobyt
v relaxačním centru Sepetná, byla završením tohoto úspěšného eventu.

Kromě toho, JMB oslovilo své stávající
i potenciální zákazníky a obchodní partnery také novým tiskovým propagačním materiálem, který s celým výstavním stánkem
ladil. Využito bylo technologie Alustar, jež
vnesla trochu kovových efektů i do tiskovin. Tím tato středně velká firma
s dlouholetou tradicí ukázala, že svou
pozici ve světě oceli jasně obhajuje využitím
posledních trendů a vytříbeným stylem.

Více než 2500 návštěvníků a hráčů
zavítalo na letošní ročník Sport & Family
Celebration do fotbalového areálu ve
Starém Městě u Frýdku-Místku.

Nevídaným designem, který jde s dobou,
zapůsobil letos výstavní stánek společnosti
JMB Steel na veletrhu Stainless 2011
na brněnském výstavišti. Stánek byl převlečen do kompletního ocelového kabátu
pomocí přímého potisku dibondových
desek.

Svou e-mailovou adresu zašlete na akce@leemonada.cz,
obratem obdržíte dotazník obsahující jednoduché otázky
ohledně specifikace cílové skupiny, kterou hodláte obdarovat.
Ušetříme Vám spoustu času listováním v ponurých katalozích
a můžete být „o krok napřed“ před konkurencí a zefektivnit
své vynaložené investice do reklamních dárků.

objednávky na emailu
akce@leemonada.cz
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Výrazný úspěch zaznamenal 1. ročník
mezinárodní konference MoneyExpo s více
než dvoutisícovou účastí návštěvníků, kteří
měli možnost poslechnout si 21 kvalitních
řečníků z oblasti financí. Hlavní hvězdou
akce byl Larry Williams, burzovní obchodník s 50letou praxí, který byl poradcem
Hillary Clinton a Ronalda Reagana.
Summit se konal letos v červnu v Praze
a byl zaměřen na setkání finančních špiček
zabývajících se správou a budováním
vlastního majetku. Vítáni byli především ti,
kteří s investováním teprve začínají a chtějí
získat odborný základ, na kterém postaví
své další investiční aktivity.
Hlavní proud propagace navržený
IT managerem naší společnosti Lukášem
Adamcem byl zaměřen na internetový
marketing formou PR článků a dynamických bannerů umístěných na odborných
portálech. Moderním řešením byla distribuce vstupenek prostřednictvím efektivního využití systému QR kódů.

é
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POSTŘEHY

POSTŘEHY

Řidič, ten tvrdý chleba má

nejlepší
vata
na
světě!

Není nevídané zahlédnout řidiče kamiónu, jak si jede po dálnici a sleduje na notebooku film, popíjí si kávičku, druhou rukou řídí a je vcelku vysmátý. Jak ty štreky
tihle pánové přežívají? Nebo myslíte, že si
to užívají?
Řidiči kamionu krotí 12tunové vozy na né vždy kvalitních silnicích.
V Evropské unii pracovní dobu řidičů v nákladní dopravě upravuje
nařízení o nepřerušené době řízení, která nesmí přesáhnout 4,5 hodiny. Po tomto uplynulém času jízdy musí mít řidič přestávku po dobu
nejméně 45 minut. Ta může být rozdělena do dvou částí, z nichž první
trvá nejméně 15 a druhá 30 minut. To znamená, že kolem kamiónu
jedoucí řidič si nikdy na dálnici nemůže být jist, v jakém rozpoložení se
řidič kamiónu, který jede před ním, právě nachází.
V přepravě jako takové je nejdůležitější vybrat si zkušenou přepravní společnost, která svou firemní filosofií vyznává jasná pravidla jako
je spolehlivost, cílevědomost a pružnost. Výběr přepravovatele je
základním předpokladem pro zajištění bezpečné přepravy nákladu,
chcete-li poslat na cesty kamion, letadlo nebo loď s vaší zásilkou.
Moderní, progresivní přepravní společnost JKD-Sped s. r. o. je symbolem již zmiňovaných vlastností, na jejichž základě se stala úspěšnou
firmou s mezinárodní i tuzemskou přepravou. Jejich hlavní prioritou je
orientace na zákazníka. Pečlivým výběrem svých řidičů maximalizují
bezpečnost své dopravy a ostatních účastníků silničního provozu, ať
už dodržováním zákonných přestávek či spolehlivostí a předvídavostí
jízdy kamioňáků.

Cukr, aroma, barvivo, regulátor kyselosti a citrónový kvas. Cukrová vata je
zvláštní druh sladkosti, který je tvořen typickou lehkou vzdušnou hmotou
o různé barvě v závislosti na použitém
barvivu. My však preferujeme růžovou!

JKD-SPED s. r. o.
www.jkd-sped.cz

Většina lidí má růžovou vatu spojenou se sladkou chutí na jazyku, ulepenými prsty a s pouťovou zábavou. Není snad nikdo, kdo
by ji alespoň jako malé dítě neochutnal. Vyrábí se roztavením
krystalického cukru na karamel, který je pak vháněn do bubnu,
ve kterém se ochlazuje a zpátky cukernatí. Takto vzniklá slabá
vlákna se pak namotávají na špejli a podávají ke konzumaci.

Má mnoho tváří: Lidový lék proti revmatismu, obce v okresech Břeclav a Vyškov, typ boxovacího pytle, povidla, odstín dřeva,
řetězec maloprodejen, vinařství, zahradnictví, český herec i hokejista,
a v neposlední řadě nepostradatelná ingredience pro jemnou a noblesní pálenku Williamine společnosti Bacchus Vins & Champagnes a. s.

A co takhle jiné složení vaty? Křemitý písek, soda, dolomit, borax, živec, vápenec, odpadové sklo. I průměrně vzdělaný Čech
jistě pozná, že o cukrovou vatu nejde. Ale co to tedy je? Správná
odpověď se skrývá pod pojmem izolační minerální skelná vata, která však neizoluje chuťové pohárky, nýbrž teplo
domovů po celém světě.

HRUŠKA.
Ty nejšťavnatější s láskou pěstované plody najdete uvnitř luxusní karafy, jejíž obsah charakterizuje jedinečná elegance a ovocná vůně.
K ochutnávce tohoto lahodného moku vás vybídne plod hrušky skrývající se uvnitř láhve, ve které roste již od květu.

V říjnu 2010 byla společnost Owens corning, jako výrobce produktu PINK®INSULATION (což je skelná izolační vata vhodná
pro použití ve střešních systémech, izolačních příčkách i v systémech suché výstavby) oceněna titulem nejlepší firma roku. Tato
izolační „cukrovinka“ je jedničkou na americkém trhu. Výhradním zástupcem pro Českou republiku je firma OC4 construction,
která má opravdu širokou působnost. Zabývá se nejen prodejem růžové izolační vaty, ale také dekorativního kamene, který
se stal trendovým prvkem dnešní doby v designu budov i exteriérů, a v neposlední řadě i střešního šindele.
Lze produkt jako je skelná vata přiblížit lidem? Prostřednictvím
růžového pantera, známého ze stejnojmenného filmu o potřeštěném inspektoru Clouseau, se to každopádně podařilo. Vždyť
na tohoto růžového maskota reagují pozitivně nejen děti v nákupních domech OBI a Bauhaus...
Takže uvidíte-li růžového pantera, vzpomeňte si na izolační vatu
od „ó cé čtyřky“ a neseďte doma ve vaťáku!

OC4construction s. r. o.
www.oc4.cz
www.izolacnivata.cz
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Bacchus Vins
& Champagnes a. s.
THE PINK PANTHER™ & ©1964–2011 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

www.bacchus.cz

Mille
Visages
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AŤ TO
KŘUPE!

Je trendem dnešních potravinových
řetězců nabídnout svým zákazníkům
denně čerstvé či předpečené pečivo přímo ze své pekárny. Názory na rozpékané pečivo versus „čerstvé“ se v mnoha
směrech rozcházejí.
Klasický čerstvý rohlík kyne při relativně vysokých teplotách mezi
30 až 40 stupni po dobu maximálně 40 minut, zatímco rozpékaná kaiserka téměř dvě hodiny při teplotách do 20 stupňů. Proto
v kynoucím pečivu mohou proběhnout fermetační procesy, čímž výsledný produkt obsahuje celou řadu pro tělo pozitivních látek, které
klasicky upečený rohlík neobsahuje. Vzhledem k tomu, že proces
pečení před zamražením není úplně dokončen, zůstává v takovém
pečivu více vody, a díky tomu je oproti „čerstvému“ pečivu i po dopečení v obchodech déle vláčné a není suché. Na rozdíl od zahraničních výrobků obsahuje tuzemské zamražované a rozpékané pečivo
také vyšší podíl tuku, který jednak zlepšuje chuť těchto výrobků
a kromě toho dále brání vysušování výrobku. To vede k tomu, že
rozpečené pečivo má oproti čerstvému delší trvanlivost.

JE VEČER, SEDÍTE VE SVÉ KANCELÁŘI, NA VAŠEM
PRACOVNÍM STOLE LEŽÍ KUS NEDOJEDENÉ PIZZY
A NĚKOLIK POUŽITÝCH HRNKŮ OD KÁVY... POZNÁVÁTE SE? TAK ČTĚTE DÁL...
V dnešní uspěchané době stále více lidí hledá alternativní možnosti zlepšení svého fyzického i duševního stavu. Největším závazkem pro regeneraci svého těla je nalezení dostatku času na věnování se sám sobě.

SPORT A ZDRAVÍ
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ŠKOLA JÓGY

Techniky jógy staré tisíce let dnes pomáhají k zdravějšímu způsobu života a dokáží zlepšit tělesné a psychické zdraví i lidem, kteří si
v minulosti mysleli, že jóga je cvičení pomalé a málo dynamické.
Oslovili jsme ředitelku školy KARAKAL, paní Lenku Kovalovou,
a položili jí tuto nelehkou otázku: „Jak může i vytížený manažer dát
svému tělu to, co si opravdu zaslouží?“ Paní Lenka nám odpověděla:
„V naší škole jsme se v programu zaměřeném na časově velmi vytížené klienty, jako jsou podnikatelé či právníci, zaměřili na krátká, ale
pravidelná cvičení. Jednotlivé programy našich klientů přizpůsobujeme jejich režimu. Tato setkání mají vysokou úroveň, jelikož konzultace a následné nastavení programu je stanoveno po dohodě s lékaři
a profesionálními maséry. Člověk tak může svůj životní rytmus přizpůsobit cvičení, které tak bude mít dostatečný účinek.“
Jelikož jóga působí na třech úrovních: tělesné, mentálně-psychické
a duchovní, záleží jen na každém žákovi jógy, zda se rozhodne pro
některou z nich nebo zvolí jejich kombinaci. Člověk si musí určit prioritu a vytyčit cíl.

Rozpékané pečivo můžete nově najít také na pultech vybraných
prodejen potravinového řetězce Coop, jejichž členy maloobchodních sítí znáte pod názvy „TERNO“, „TUTY“, „TIP“ a „DISKONT“.

Lidem, kteří na sobě chtějí pracovat, může jóga nabídnout cvičení pro
zlepšení páteře, udržení tělesné a duševní svěžesti, uvolnění, zklidnění a relaxaci, mozkový jogging či techniky zpomalování stárnutí.

Přijďte si křupnout…

Škola jógy KARAKAL, která působí na Severní Moravě již více než
15 let a za svou existenci otevřela 4 pobočky, je jedním z míst pro lidi,
kteří chtějí se svým nedostatečným zdravotním stavem a způsobem
života něco udělat i přes nedostatek volného času.
Tak hoďte pizzu do koše a polibte své tělo. Jóga na vás čeká již více
než 4 500 let.
COOP Centrum družstvo

ŠKOLA JÓGy KARAKAL

www.coop-tuty.cz
www.coop-tip.cz

www.joga-karakal.cz

Pane primáři, práce lékaře je jak psychicky tak fyzicky velmi náročná. Jak se
vy sám udržujete v tělesné kondici?

SPORT A ZDRAVÍ

KITESURFING JE JEDNÍM Z NEJRYCHLEJI SE ROZVÍJEJÍCÍCH SPORTŮ V DNEŠNÍ DOBĚ. V ROCE 1998 SE
TOMUTO SPORTU VĚNOVALO POUZE NĚKOLIK DESÍTEK NADŠENCŮ A V ROCE 2006 BYL POČET KITESURFERŮ ODHADOVÁN UŽ NA 150–200 tisíc.
Kitesurfing je sport spočívající v jízdě po vodě na speciálním prkně (tzv. „kiteboardu“) za využití tažného draka. Díky technickým
inovacím a vývoji se tento sport stává bezpečnějším a dostupnějším většímu spektru sportovních nadšenců. Preferujete-li spíše
suchozemské adrenalinové sporty, tak dalšími možnostmi využití
tažného draka jsou snowkiting, landkiting nebo buggykiting, který
je dostupný i v Česku.

KDYŽ DRAK
POUŠTÍ

TEBE

Ideální místa
Pro kitesurfing

Bez čeho
se neobejdete

A co psychický odpočinek?
Největším relaxem pro mne je golf, práce na zahradě a četba. Mám
velmi rád chvíle, kdy po náročném dni zajedu na golfové hřiště a třeba si sám projdu 9 jamek, vnímám tu krásnou přírodu našich Beskyd
a čerpám novou energii. Hodně si taky odpočinu při práci na zahradě
a v posledních měsících se věnuji vnukovi. Fotografování jsem si oblíbil
již od mládí. Fotím na sportovních akcích, přírodu, architekturu a na
oddělení v nemocnici vystavuji fotografie, abych zpříjemnil prostředí
našim pacientům. Právě nyní byla otevřena výstava mých fotografií
na golfovém hřišti v Čeladné s názvem Czech Open 2010.
V této rubrice věnující se sportu a zdraví se nabízí otázka životosprávy. Co vy a kouření, káva, dostatek spánku
a zdravá výživa – prostě věci, které my jako pacienti často slyšíme od vás lékařů?

Rhodos
Djerba
Bali
Rujána
Kanárské ostrovy
Brazílie

Tažný drak
Trapéz
Kiteboard
Neoprén
Přilba
Protinárazová vesta
Board-leash
GPS
Partner (pro nastartování a přistání draka)

a hlavně Vítr!

Máte pravdu, je to práce náročná, ale pokud Vás
práce baví a děláte to s chutí, tak se všechno dá
zvládnout. Tělesná kondice samozřejmě již není taková, jak bývala za mlada, kdy jsem aktivně sportoval. Již samotné studium medicíny trénuje spíše
„sedací svaly“, ale na to se nechci vymlouvat.
Ve volných chvílích se v posledních letech věnuji golfu a fotografování.
V zimě si rád zalyžuji nebo zaběhám na běžkách.

SÍLU VĚTRU
POMOCÍ tažného
DRAKA MŮŽETE
POKOUŠET
na vodě – kitesurfing
na sněhu – snowkiting

Ano, denně lékaři radí svým pacientům, co mají dělat, aby byli zdraví,
a často to sami dělají úplně jinak. Správná životospráva je krok číslo 1
v prevenci závažných onemocnění. Snažím se dodržovat správnou výživu a myslím, že je nutno ji vždy přizpůsobit věku a tělesné aktivitě.
Obezitu pokládám za velký problém v naší společnosti. A přitom je to
většinou pouze otázka pevné vůle a cílevědomosti. Jsem nekuřák, ale
kávičku si dávám denně. Dnes se již potřebuji taky dobře vyspat, takže
se snažím dodržet 6–7 hodin spánku, a to mi stačí.

na zemi – landkinting
www.kiteboarding.cz
www.easyfly.cz

na tříkolce – buggykiting

MUDr. Petr Plasgura (49)
primář oddělení urologie
Nemocnice ve Frýdku-Místku

ROZ
HOVOR

s kapacitou
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VÍNO MĚSÍCE

GASTRONOMIE

LOTOS
RESTAURANT
Kdo ji nezná, marně by ji hledal. Kvalita skrytá pod rouškou šedého města,
v zapadlé části Moravské Ostravy,
to je LOTOS RESTAURANT.

Tradiční, ačkoliv moderní čínská restaurace s komorní kapacitou je místo, kde můžete vstoupit do světa nových chutí
a vůní, a podělit se s přáteli o nové pocity. Díky tradičnímu
čínskému stolování, které spočívá v servírování jídel doprostřed stolu, můžete své chuťové pohárky uspokojit novými
netradičními zážitky, které jsou profesionálně upraveny pro
evropské chutě. Tyto speciality pro Vás připravuje český šéfkuchař, který během pobytu v zahraničí měl možnost nahlédnout do tajů čínské kuchyně zaměřené na Hongkong.
Při vstupu do této prosvětlené a čisté restaurace si uvědomíte, že chvíle, které zde hodláte strávit, budou patřičným
oddechem po celodenním shonu. Spadne z vás únava a tíha
předešlého dne a budete si chtít užít všechna dosud neobjevená tajemství zdejší kuchyně.
Příjemná a klidná obsluha vám i při příští návštěvě ráda připomene možnosti kombinací jednotlivých pokrmů a tradičních čínských přísad v podobě speciálních příloh či omáček.

Velmi pestrou zde můžete shledat nabídku předkrmů a variací Dim Sum. Veškeré jídlo je podáváno na tepelných podstavcích, ze kterých si jej můžete servírovat v množství a
teplotě, která vyhovuje vašim požitkům. Velkým chuťovým
potěšením jsou pařené knedlíčky s krevetovým pyré a bambusovými plátky s chilli sójovou omáčkou. Za vyzkoušení
také stojí tradiční rýžové nudle, jejichž chuť vám rozhodně
nepřipomene nic z pochybných čínských fastfoodů a za delikatesní záležitost považujeme Lotos variaci s jarními závitky, křupavými krevetami a smaženými kalamáry. Navštívíte-li toto exotické místo opakovaně, jistě si ponecháte větší
odstup od porcí jednotlivých chodů tak, abyste se propracovali až k místním chutným dezertům, jako je smažená zmrzlina s omáčkou z lesního ovoce.
Nezapomeňte také na lahodné švestkové víno, které sladce
podtrhuje výraznou vůni i chuť téměř veškerého zdejšího jídla. Člověk neznalý prostředí by spíše očekával vlastní zápas
s čínskými hůlkami než místo vstřícné k dětem. Opak je pravdou a i menší děti si zde mohou večeři s rodinou užít na maximum. Dětské nádobí, hračky či židlička jsou samozřejmostí.
Věříme, že jsme vás navnadili na vlnu této restaurace, které bychom přáli ještě více spokojených zákazníků, jako jsme
byli my, jelikož tento malý čínský zázrak uprostřed dnešního
rychlého životního stylu, stojí za opakovanou návštěvu.

AŽ ZA            HRANICI
BLAŽENOSTI

K vašim ústům se přibližuje vidlička
s kouskem delikátního sýra, která je
uchopena v dlani vašeho blízkého.

Delikatesa k vínu měsíce

Steak z tuňáka
na grilu

Chuť se v ústech lehce mísí s nádechem provensálské šunky,
zakousnete se do čerstvého, na povrchu křupavého chleba, přivíráte oči, lehce polykáte, uvědomujete si ten výjimečný okamžik
a říkáte si, jak ho jen ještě umocnit?

se zeleninovým
ratatouille

Jelikož jste člověk protřelý a znalý, na čistý list vaší mysli se vám
sama vepisují slova Santa Digna Cabernet Sauvignon
rosé Reserve: víno nádherné fuchsiové barvy, pocházející
z kopcovité krajiny nedaleko města Curicó, ze svahů Centrálního údolí ovlivněných pacifickým podnebím a blízkostí pohoří
And. Jeho ovocné tóny vás naladí na vlnu teplého chilského pobřeží, ať už si tento okamžik užíváte kdekoliv.

Jak to bude společně
chutnat?
Kvalitní maso z tuňáka
si zaslouží tolerantního
partnera v podobě výrazného Cabernetu, ideálně
chlazeného na 8–10 °C.
Vůně česneku vanoucí ze
zeleninového ratatouille
bude zkrocena tímto rosé
po jediném doušku a bude
se skvěle snoubit s dalšími aroma jednotlivých
ingrediencí.

I takové je víno tohoto měsíce, které vám tímto představujeme. Santa Digna Cabernet Sauvignon rosé je v porovnání
s tradičními růžovými víny, vínem s mimořádnou osobností. Je
mladé, originální a své. Jeho charakter je dán pečlivou vinifikací révy Cabernet Sauvignon, při které dojde jen k velmi krátkému kontaktu mezi slupkami vinných hroznů a jejich šťávou.
Průměrný věk stárnutí tohoto vína jsou 2 roky a výborně se
hodí k uzeninám a těstovinám.

Vážení čtenáři,
zcela jistě víme, že spokojená bříška
jsou velmi oblíbeným tématem nás všech.
Proto jsme se rozhodli dát vám prostor
pro vaše tipy, kde se dobře najíst v české zemi.
Vaše hodnocení a tipy rádi uvítáme na e-mailové adrese: tip@leemonada.cz.

Restaurace U Míry, Radvanec u Sloupu

Ideální restaurace pro rekreanty, turisty a cyklisty. 5 druhů piva a široká škála pochutin za
libové ceny. Hotovky zde dostanete od 55 Kč a minutky od 70 Kč. Kvalita a kvantita za tu
cenu nevídaná – Plzeň za 24 Kč a Svijanský Máz za 18 Kč. Restaurant, kde se zastavil čas
a jde především o zákazníka. Vřele doporučuji.

Penzion Arnultovice, Nový Bor, Polevsko

Nenápadný penzion, dle mého názoru s nejlepšími steaky na světě. Vaří zde borec se zkušenostmi z Ambiente Brasileiro, a ten to fakt umí. Cenově téměř pražské ceny, ale úprava pokrmů, co se vizáže týká – špička. Chuť příloh a salátů – nadpozemské, steak jedině rare. Maso je
křehké jako dort z biofarmy. Od prvního do posledního sousta člověk jen vzdychá, a pak tam na
spropitném nechá skoro to, co za jídlo. Božské! Taky zde lze doporučit pečené koleno – nevídané
s křupavou kůrčičkou a vším, co ke kolenu patří. Za zmínku stojí tatarský biftek. Kuchař je bůh.
A už dost, měl jsem dnes k obědu jen šunku a cherry rajčátka.
LOTOs restaurant

www.lotosrestaurant.cz
Škrétova 1, Moravská Ostrava

Obě restaurace doporučil pan Richter z Děčína
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JaK JSTE VÍNO

hODNOTILI vy...
WillI RICHTER

Nikola TOŠENOVSKÁ
šéfredaktor Leemonady

Pavel KRPEC

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

barva

barva

barva

barva

vůně

vůně

vůně

vůně

chuť

chuť

chuť

chuť

Velmi příjemné, svěží víno.
Na první pohled krásná
světle růžová malinová
barva.

Otevření této láhve vína a jeho
košt je spojen s jistým překvapením a také otázkami. Je to mladé
červené nebo růžové? Je suché?
Zřejmě ano, ale pokud je dobře
vychlazené. Jakmile ho necháme
chvíli stát, získáme dojem, že
„utíká“ k polosladkým.

Na růžové víno velmi pěkná
úroveň. Obzvláště musím
vyzvednout výraznou
téměr fuchsiovou barvu
a krásnou vůni po jahodách.
Víno bylo dosti silné, tudíž
ve mně neevokovalo touhu
po další skleničce, proto
hodnotím chuť průměrnou
známkou.

Podle mého názoru se jedná
o vynikající víno zejména
s ohledem na poměr cena/
kvalita.

JKD-Sped s. r. o.

Po otevření byla ihned cítit
jemná vůně jahod, příjemná
chuť rybízu. Skvělá volba,
kdy jedna láhev nikdy
nestačí.

Ing. Tomáš Sieder

Jistě dobrá volba zvláště
pro milovníky vína jako součásti
nedělních odpolední s moučníkem.

OC4construction, s. r. o.

Velmi příjemná vůně (já tam
cítil lesní jahody) a výborná
chuť. Doporučuji všem kdo
mají rádi růžová vína.

Jen v září a říjnu za

199 Kč u Leemonady

Objednávky na vinomesice@leemonada.cz
Běžná cena 295 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH
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PODPORUJEME

NA CESTÁCH

Všudyřítomná
bujná zeleň, květy hrající pestrými barvami, tyrkysové moře, písčité pláže, potápění
s mořskými želvami, plavání v tajemných jeskyních, surfování, jachting,
horské pěší túry, pohostinní obyvatelé,
horké klima, stoleté vesničky s poklidným
rytmem života, množství kostelů, klášterů a historických památek. To je jen
malý výčet toho, co čeká na návštěvníky krásného zeleného ostrova
v Jónském moři zvaného
Zakynthos.

ZA
KYN
THOS

O SVĚTLUŠCE

Reportáž
z dovolené
Řeckem nadšeného cestovatele
Pavla jsme nemuseli dlouho přemlouvat k tomu, aby nám napsal
krátkou reportáž z jeho letošní
dovolené na ostrově Zakynthos.
O jaké postřehy se rád podělil, se dočtete na následujících řádcích.

L e t os
v červnu jsme s manželkou zamířili do malebného letoviska Vasilikós na jihovýchodním cípu ostrova Zakynthos.
Ze standardních nabídek cestovních agentur jsme si vybrali ubytování ve studiích Koukis, která nás zaujala nejen svou
výbornou polohou. Jelikož jsme cestovali s téměř dvouletým synem,
hledali jsme klidné místo mimo velké hotelové komplexy a bez přítomnosti
hlasitých anglických turistů. Výběr místa našeho více než týdenního pobytu byl
ideální volbou pro uspokojení našich požadavků a představ. Ubytování ve studiích
Koukis bylo prostorné a pohodlné. Pokoje s klimatizací a krásným výhledem na moře,
který stál opravdu za to, jen utužoval náš příjemný pocit z tohoto prostředí.

Součástí areálu byla restaurace, kde se bylo možno stravovat v průběhu celého dne.
Ačkoliv byl zájezd nabízen bez stravy, existence tohoto rodinného restauračního zařízení
přímo u studií je velkou výhodou. Hned několikrát jsme si zde pochutnali na delikátně připravené rybě tsipuře. Jelikož rádi poznáváme tradiční lokální kuchyně, zamířili jsme také do jen
200 m vzdáleného centra s dalšími možnostmi stravování a obchůdků. V místních tavernách
jsme ochutnali nezapomenutelné čerstvé grilované krevety, tradiční řecký salát s feta sýrem
a pravými lahodnými řeckými olivami. I náš dvouletý syn si pochutnával na řeckých specialitách a obzvláště pak na místním tzaziky. Dobrá tříchodová večeře s nápoji pro dva dospělé
a dítě se dá v místní taverně pořídit okolo 30 €. Zdejší obsluha je velmi přátelská a často vám
věnuje i nějakou drobnou pozornost prostřednictvím ouza, ovoce či zmrzliny.

Světluška je tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Společně s patronkou Anetou Langerovou svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým
z celé České republiky. Přispívá jim na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají
hmatový displej, na psí vodící pomocníky, na osobní asistenty dětem, aby mohly
chodit do běžných škol se zdravými kamarády a seniorům, aby mohli trávit podzim života doma a nikoli v ústavu. Světluška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí
nebo vidí velmi špatně, na jejich cestě k samostatnosti.
Aby Světluška mohla svítit na cestu, sbírá světlo do své pomyslné lucerničky. V průběhu roku proto pořádá rozmanité benefiční akce. Mezi ty nejznámější patří např. Kavárna POTMĚ,
celorepubliková charitativní sbírka Den, kdy září Světlušky,
benefiční večer Světlo pro Světlušku vysílaný živě na ČT1
a ČRo1 – Radiožurnálu či Pohádky od Světlušky.
Kde všude Světlušku ještě potkáte najdete na www.svetluska.net.

JAK MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY?
Po celý rok můžete přispět na konto „deset devítek“
99999 99999 / 0100 nebo odeslat dárcovskou SMS
ve tvaru DMS SVETLUSKA na číslo 87 777. Pro roční
podporu odešlete SMS ve tvaru DMS ROK SVETLUSKA
a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka
30 Kč, Světluška obdrží 27 Kč.
Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.
Můžete se také stát Světluščím dobrovolníkem nebo přijít
na některou z rozmanitých benefičních akcí.

Velmi pěkná písečná pláž s pozvolným vstupem do moře toto místo předurčuje pro dovolenou s dětmi. Moře bylo po celou dobu krásně čisté, bazén s dětským brouzdalištěm
se stal příjemnou možností, kde jsme se synem mohli trávit chvíle plné aktivit i odpočinku. Snad jediná nevýhoda, kterou můžeme zmínit, je přístup k samotné pláži,
který je znevýhodněn schody, což může být komplikací pro osoby s pohybovým
omezením, či pro malé děti.
Velmi pohodovou a klidnou dovolenou můžeme doporučit těm, kteří touží
po tomto typu odpočinkového pobytu. Rádi se sem vrátíme i s odrostlejším dítětem, jelikož bychom tento malebný ostrov rádi
poznali také z hlediska památek a architektury.

FIRO-tour a. s.
www.firotour.cz

Pavel (45) + Barbora (37) + Martínek (2)
Dobrá
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1.3401
X120Mn12
Ferritic
Heat Resistant
Stainless Steel
Manganese Steel

www.jmb-steel.cz

