LEEMONADA | 002 | perlivý magazín | listopad–prosinec 2011 | téma VODNÍ HRÁTKY

002

STALO SE

ÚVODNÍ SLOVO
O KROK NAPŘED
Roboti už jdou		
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STALO SE
Aktuality			003

vodní hrátky
Jako dítě si vzpomínám, že jsme s mými sestrami milovaly vodu. Dovedly jsme celé léto trávit u řeky
a naším nejpotřebnějším oblečením byly plavky, kterých jsme měly nespočet druhů.
Naše vodní hrátky v podobě stavění hrází, chytání žabek a pulců, opékání špekáčků u vody nebo
strašidelných nočních výprav za vodníkem, jsou přesně ty vzpomínky, které si chci ve své paměti
uchovat živé. Nebrat vodu jako samozřejmost a mít k ní vztah a úctu je hlavním předpokladem pro
další zážitky z vodních hrátek nových generací.
Krásné koupání, bruslení, saunování a potápění Vám přeje šéfredaktor

O KROK NAPŘED

Nepotřebuje sexy obleček, jíst ani pít. Svou
práci vydrží vykonávat na stejné úrovni po
několik hodin, upoutá pozornost každého,
kterým je spatřenA. Do takové hostesky
nemusíte váhat investovat. Jmenuje se
Advee, pochází z Brna a je jedinečná.
Je to totiž robot.

ROBOTI
UŽ
JDOU

Český vynález, který zvítězil v loňských POPAI Awards, jedni
vyzdvihují jako inovaci pro přímé oslovení, jiní jej považují za
zbytečnou náhradu hostesek. Rozhodně je však Robot Advee
absolutní novinkou v oblasti interaktivní multimediální prezentace a reklamy na místě prodeje. Jedinečným způsobem upoutá
a udrží pozornost uživatelů a umožní Vám poskytnout zákazníkům, obchodním partnerům nebo návštěvníkům jedinečný
zážitek a předat jim tak zcela originální formou požadovanou
informaci.
Necháme to zcela na vás, zda chcete být o krok napřed a letošní
silvestrovské chlebíčky vám ještě naservíruje manželka nebo už
Advee.

zprostředkování

akce@leemonada.cz

CREATING EMOTIONS
Myšlení jako výhoda		

004

DESIGN
Designblok 2011		

005

POSTŘEHY
Primus			006
Chatička.eu		 007
Světový den vody		
008
ZP | Kované ploty		
009
Na téma
Kohoutek nebo slepička?

010

GASTRONOMIE
Víno měsíce		
Iveta Fabešová		
Hliněná bašta		

012
014
016

dámská jízda
Zatraceně sexy v plastu

017

NA CESTÁCH
Předvánoční evropské trhy

018

TIP NA VÝLET
Jistebnické rybníky		

019

SPORT A ZDRAVÍ
Homeopatie		 020
Ota Černý			021
KULTURA
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Společnost Leemon Concept
vstoupila v září do Asociace
komunikačních agentur. Stala
se taK teprve šestým mimopražským členem asociace, která
CELKEM registruje 78 členů.
Členské agentury AKA jsou rozděleny do
pěti sekcí – fullservice, iBTL, CRM a direct
marketing, média a digitální agentury.
Realizace úspěšných projektů a spolupráce
s významnými klienty tak dovedla Leemon
Concept k zaslouženému ocenění.

LEEMON CONCEPT ČLENEM

AKA

Splněním společných podmínek členství
v AKA, jako jsou velikost firmy, počet klientů, obrat, doba existence na trhu a zároveň
požadavky jednotlivých sekcí, kam agentury svojí působností spadají,
dosáhla společnost Leemon
Concept vyššího kvalitativního levelu. Ten bude další
výzvou pro udržení a posun
v jejím kariérním růstu.

akt
uali
ty

Naleštěte skleničky,
otevřete šampaňské,
L eemon má d ů vod
k oslavě…
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PODPORUJEME
Světluška			023
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1
ZLATÝ SUD
PRO LEEMON

web expo

Na prestižním fotbalovém zářijovém
turnaji společnosti Prokeš servis v Oldřichovicích, která slavila 15. výročí od svého
založení, se Leemon Concept postavil
na stupně nejvyšší. Vyhrál 50 litrový sud
s pivem a pobavil návštěvníky této akce.

Jak netradičně a účelně řešit tradiční záležitosti z oblasti webových propagací
se dozvěděli účastníci konference WebExpo
2011. Letošní ročník se konal v prostorách
Vysoké školy ekonomické v Praze na konci
září.

Největší devizou Leemonu byly tentokrát
crazy fanynky, které si někteří návštěvníci
turnaje pletli se šašky. Pravda vyšla
najevo záhy, byly to odvázané kolegyně,
které přišly povzbudit své spolupracovníky.
V pestrobarevných parukách, obřích
brýlích a firemně laděných kostýmech
fandily leemoňáckým hráčům. Ti tentokrát
předváděli vynikající práci s míčem a na
hřišti mnohdy nechávali duši. Leemon se
postupně probojoval celodenním turnajem
až do finále, v kterém porazil favorizovaný
tým Mateja. Euforie z vítězství nebrala
konce, ale těch sto piv k oslavě nakonec
stačilo.

Samotná konference přinesla čtyři
programové bloky rozdělené do dvou dnů.
Dva bloky byly vyhrazeny pro vývojářská
témata a dva představily tzv. soft skills
určené managerům, marketérům a designérům. Přednášky se konaly ve čtyřech
oborově zaměřených sálech, ve kterých
si posluchači mohli vybrat z plejády přednášejících.
Letošní ročník lze po odborné stránce
hodnotit velmi kladně. Organizace konference fungovala po všech stránkách kvalitně. Program byl sestaven systematicky,
přednášky splňovaly nadprůměrné
hodnocení a návštěvníci rozhodně
neodcházeli s prázdnou.

MAGAZÍN
LÉKÁRNA 2012
Tendr na grafické zpracování magazínu
Lékárna v roce 2012 vyhrála společnost
Leemon Concept.
Tento magazín nejen o zdraví společnosti
Naturprodukt CZ, která je výhradním distributorem značek Doliva, Lacalut, Aditiva
a další pro Česko, bude vytvářen
v dílně Leemonu.
Hlavní designérka, která bude po celý
příští rok tvořit vzhled pěti čísel magazínu,
je Bára Typltová. Grafička je specialistkou
na branding, ale také hlavní designérkou
magazínu Leemonada. Je úspěšnou
absolventkou Baťovy univerzity ve Zlíně,
obor multimedia a design. Její pragmatický
pohled na svět s toulkami do fantaskních
světů je jednou z mnoha inspirací její
neobyčejné tvorby.

1 _ aka
2 _ prokeŠ CUP
3 _ WEB EXPO
4 _ LÉKÁRNA

2 3
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Rubriku STALO SE
jsme namíchali
z aktuálních ingrediencí
ze světa společnosti
Leemon Concept, s. r. o.
Ochutnejte také!
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DESIGN

creating emotions

Myšlení vyžaduje čas, jistý odstup od
bezprostřední situace, soustavnost
a představu cíle. Kdo je nemá, jedná
„bezmyšlenkovitě“. Odstup, zkušenost
a zobecnění představují tu nejsilnější
stránku člověka, na níž spočívá jeho
celková úspěšnost ve srovnání s jinými
živočichy.
Tip 1: Mozek jako konkurenční výhoda.
Zvýšená mozková aktivita a píle při čemkoliv co děláte, je základ
úspěchu už od školního věku. Zamyslete se nad rozdílem v pojetí věcí
a rozhodnutí bezmyšlenkovitě nebo promyšleně. Stejným způsobem
přistupujte i v tom, co děláte. Vaše konkurence nemusí nutně přemýšlet u všeho, co dělá, nebo naopak jedná promyšleně a vy ztrácíte,
začněte s tím také. Získejte další konkurenční výhodu.

Tip 2: Víte, kam až sahá vaše pole působnosti
v oblasti myšlení?
Zkuste se zamyslet i nad vašimi klienty. Proč si kupují vaše produkty? Jaký důvod k tomu mají? Pokud není jednoznačně určený,
dejte jim ho. Předložte své konkurenční výhody. Zapomeňte na svůj
pohled a vciťte se do pohledu vašich zákazníků. Není důležité to, co
přinese prodej přímo vám, je jasné, že zisk, ale je důležité, co přinese
produkt lidem, kteří si ho kupují. Protože v mezní situaci, kdy produkt nemá pro člověka žáden přínos, nebo mu nerozumí, nemá ani
zájem si ho koupit a vy přicházíte právě o zmiňovaný zisk.

005

13. ročník každoroční mezinárodní
přehlídky novinek z oblasti designu
nábytku, bytových doplňků, módy
a životního stylu – DESIGNBLOK 2011,
se uskutečnil ve dnech 4.–9. října. Probíhal na území celé Prahy ve vybraných
showroomech, prodejnách a galeriích.

DESIGN
BLOK

Veškeré dění se v letošním roce konalo ve
třech základních zónách již tradičně spojených
s designem v Praze – v Holešovicích, Karlíně
a na Starém a Novém Městě. Doprovodný program včetně přehlídky designérů, designérských studií, škol byl soustředěn do Superstudia
Futurama a Superstudia Šporkovský palác.

LEXON (www.lexon-design.com)
minimalistické kancelářské potřeby

Tip 3: Orientace na klientovy city.
Zaútočte na klientovy pocity. Na základě správného stanovení konkrétní cílové skupiny, ve které se vyselektují osobnosti pomocí stanovení charakterových vlastností, zájmů a cílů osobnostního profilu
zastupujících tuto skupinu, můžete zacílit marketingová sdělení tak,
aby se jich dotkla. Pokud neznáte svého klienta, nemůžete mu předat svůj produkt, jak byste si představovali. Každá matka ví, jak na
své děti a naopak, v tom tkví ta podstata.
KOLEKCE AIR FORCE
Hany zárubové
(www.nofashion.eu)

Tip 4: Přehledné portfolio.
Jedna ze zásadních chyb je nepřehledné portfolio služeb. Prodáváte
mrazničky? Neumisťujte je pod rychlovarné konvice, ale zařaďte je
do bílého zboží. Mají-li produkty nějaké společné prvky, sdružujte
je dohromady do označených skupin. Proč všechny Apple výrobky začínají písmenem „i“? Proč všechny Audi vozy začínají velkým
A? Proč Lamborghini nespojuje prodej traktorů s prodejem sportovních vozů? Nejen velké značky chtějí, aby jejich portfolio bylo co
nejvíce srozumitelné a přehledné, protože díky tomu je snadno zapamatovatelné a jednoduše virálně šiřitelné.
MV

POSEDLÍ (www.posedli.cz)
multifunkční posedy

Myšlení

   jako koNkurenční

výhoda

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

FLUX (www.zidle-flux.cz)
flexibilní plastová židle

ZAUJALO NÁS TAKÉ:
MELISSA Plastic Dreams
Jiří Večeřa křeslo VESPERA
ZDENĚK VACEK/DANIEL POŠTA kolekce VIRUS
Interior moss MOSSTILE/AQUA TRADE
FLUENTUM, PRECIOSA LIGHTING Jaroslav Bejvl
Porcelain restaurant CAFE DE PARIS/Prague
Náhrdelníky BELDA FACTORY

BALOONS (www.brokis.cz)
instalace Soft Illusion
návrhářů Lucie Koldové
a Dana Yeffeta
DESIGNBLOK 2011
www.designblok.cz
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Žijeme v rychlé době. Být jen o krok
napřed je málo. Zkušeným a dobrým
manažerům toto tempo není cizí, mnohým
naopak vyhovuje.
Manažer ve všech oblastech inovuje, musí přicházet s nápady
v reálném čase. Lidi automaticky dělí do cílových skupin,
a podle toho na ně nahlíží. Rozpozná, s kým by jednání mohlo
znamenat ztrátu času. Riskuje, je zvyklý na velké psychické
vypětí. Ví přesně, jaké má hlavní cíle, často je musí obhajovat.
Ostatním imponuje nebo v nich vzbuzuje respekt. Takoví jsou
manažeři dneška.

stoletá dáma
„paní PRIMUSová“
Dožije-li se člověk sta let, je to úctyhodný výkon. Sil mu však bohužel
už zákonitě ubývá. Slaví-li stoleté
výročí firma, také to zasluhuje
pozornost a uznání. Oproti člověku
je tu ale rozdíl: stoletý věk je
v tomto případě naopak provázený
vitalitou a energií . Podniky
s přibývajícími léty sílí a stávají se
odolnějšími.

Obdarovat manažera či klienta, kterého si vážíte, není úplně
jednoduchou záležitostí. Zvolit hmotný dárek si můžete dovolit
jen v případě, že daného člověka osobně znáte a víte, jaké má
zájmy a styl. V opačném případě můžete vsadit jen na pocity
a dojmy. Skvělou možností je však skoro pokaždé darování
zážitku. A nejlépe takového, u kterého si obdarovaný sám určí,
s kým jej prožije.

Češi jsou podle belgického ředitele pracovití a vzdělaní

Technicky vzdělaní, zdatní, loajální a schopní tvrdě pracovat.
Takoví jsou Češi podle Jana Vleugelse, generálního ředitele
společnosti Primus. Tyto důvody vedly belgického výrobce
světoznámých praček, aby se před dvaceti lety spojil s tradičním
českým výrobcem prádelenské techniky – společností ROMO
Fulnek.
Společnost Primus CE vznikla v roce 1991 ve Fulneku jako jedna
z prvních regionálních firem se zahraničním kapitálem. V roce
1998 firma přesídlila z pronajatých prostor ve Fulneku do nově
zakoupeného objektu v Příboře, městě zakladatele psychoanalýzy dr. Sigmunda Freuda.
Profesionální prádelenskou techniku tohoto výrobce v praxi
využívají zdravotnická zařízení, hasičské sbory, úklidové firmy,
armáda, hotely a penziony, divadla nebo lidé v mincovníkových
samoobslužných prádelnách po celém světě.
Světoznámá značka Primus je přímým důkazem dlouhodobé
a oboustranné spolupráce, která může kvalitně fungovat
a rozvíjet se i mezi tak geograficky vzdálenými státy, jako jsou
Česko a Belgie. Věříme, že toto soužití bude stejně dobře klapat
i v následující stovce.

PRIMUS CE

www.primuslaundry.com

zážitek
Orlí hnízdo, Vlčí doupě a Medvědí skála. Tato místa
nabízejí ideální pobytový zážitek pro manažery,
kteří se po náročné práci rádi odreagují v klidném
prostředí Beskydských hor. Poetické názvy
jednotlivých rezidencí napovídají, že jde o lokality,
kde vlci vyjí na skalách a kde lze zahlédnout
medvědí stopy, O území střežené ostrým zrakem
majestátních orlů.
K dispozici jsou luxusní, perfektně vybavené srubové CHATIČKY.
Hosté, zejména ti s dražšími auty, ocení kvalitní přístupovou
cestu. CHATIČKY nabízejí wellness prostory s velkou vířivkou
a saunou. Samostatné pokoje, stylové koupelny a vzdušné obývací
prostory jsou v těchto třech horských rezidencích standardem.
Moderní technické vybavení, vinotéka, terasy se zabudovaným
grilem, to vše je součástí zázemí jednotlivých srubů.
Dalším z možných využití CHATIČEK je uspořádání vánočního či
firemního večírku. Tu správnou stylovou atmosféru navodí už
místo samotné.
A co takhle uspořádat zde netradiční, odlehčený business meeting? Salónek s koženými sedačkami v Medvědí skále je přesně
tím správným místem pro upevnění obchodních vazeb. Klienti se
po jednání mohou odreagovat ve whirlpoolu, který je součástí
objektu.

Právě sto let trvající tradicí se nyní může hrdě chlubit výrobce
praček Primus. Společnost byla založena v roce 1911 v Belgii,
původně jako výrobce praček a myček pro domácnost. Od roku
1970 se firma zaměřuje na vybavení komerčních prádelen. Město Příbor, ve kterém má firma vývojovou a výrobní centrálu,
u této příležitosti poctil svou návštěvou předseda belgické vlády
Yves Laterme.
„Společné podniky pro nás před dvaceti lety znamenaly vstup
na nové, neprobádané území Evropy. Jak vidíme zde v Příboře,
tyto investice jsou schopné rozšiřovat horizonty, produkci
a trhy,“ vyjádřil se belgický premiér k dvacetileté spolupráci
s českými vývojáři a výrobci prádelenských produktů.

darujte

PO
ČEM
MA
NAŽER
TOUŽÍ

Originální dárek pro obchodního partnera nebo klienta bude
oceněním vaší vzájemné spolupráce. Darujte zážitky, ty zůstávají ve vzpomínkách navždy. Jsou to vzpomínky na místa,
události samotné i na toho, kdo nás obdaroval.

CHATIČKA

www.chaticka.eu
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světo
vý den
vody
22.
března

Světový den vody (angl. World Water
Day, něm. Weltwassertag) je oslavou
úcty a pokory k vodě jako takové. Celý
svět si každoročně 22. března připomíná
její význam.
Ačkoliv voda pokrývá asi 71 procent povrchu planety, přibližně
miliarda lidí (nyní sedmina lidstva) nemá přístup k nezávadné
pitné vodě. A vyhlídky do budoucna nejsou dobré, spíše naopak.
I proto si připomínáme Světový den vody. Jeho hlavní náplní je
pořádání osvětových akcí k podnícení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj využívání vodních zdrojů.

Jak to začalo
Světový den vody byl poprvé vyhlášen v roce 1992 na konferenci Organizace spojených národů v brazilském Riu de Janeiru.
Všechny členské státy OSN byly vyzvány, aby pořádaly informační kampaně o významu vody pro lidské bytosti a ekosystémy, a také pro sociální a ekonomickou úroveň. Tento den slouží
k připomenutí toho, že přírodu máme chránit a uchovávat i pro
další generace.
Agentury OSN a nevládní organizace upozorňují na nutnost
vodou šetřit a chránit její čistotu v přírodě. Každým rokem se
vyhlašuje heslo související s problémem, který se zrovna musí
naléhavě řešit.
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kvalitní OPASEK
VAŠEHO
DOMU
Ke kvalitním kalhotám patří přinejmen š ím stejn ě kvalitní o pasek .
Obléknete-li si stylové kalhoty
a obepnete je nevzhledným, i když
praktickým opaskem, celkový dojem je
rázem mnohem horší.
Stejně tak je potřeba mít k pěknému domu kvalitní
plot. Ten v prvé řadě slouží jako ochrana majetku,
ale důležitými faktory při jeho výběru jsou i kvalita a vzhled.

Česká značka, dobrá kvalita a zkušenosti jsou hlavními přednostmi rodinného uměleckého zámečnictví pana Břetislava Planky
z Polanky nad Odrou. Během takřka dvaceti let si zámečnictví
vytvořilo silné regionální zázemí, díky kterému je respektovaným hráčem na trhu.
Své pracovní a obchodní zkušenosti Břetislav Planka předává
svým dvěma synům, kteří se v posledních letech významně podílejí na rozvoji a chodu firmy.
Příliv mladistvé energie vede společnost ke snaze o maximální
konkurenceschopnost. Inovace webových stránek, reprezentativní propagační materiály a posílení týmu se stalo novými kroky na cestě k úspěchu.

Světový
den vody 2012: Voda
a bezpečnost potravin
Heslo aktuální pro příští rok otevírá diskuzi nad významem čisté vody ve vztahu k bezpečnosti potravin.
V budoucnu totiž bude stále akutnější nedostatek vody
podkopávat potravinovou bezpečnost.

Témata Světového dne vody
v jednotlivých letech
1995
Žena a voda
1996 Voda pro žíznivá města
1997
Voda a její dostatek
1998	Podzemní voda: neviditelný zdroj
1999 Každý žije po proudu
2000 Voda pro 21. století
2001
Voda a zdraví
2002 Voda pro rozvoj
2005 Voda pro budoucnost
2006 Voda a kultura
2007 Zvládání vodní nouze
2008 Sanace
2009 Společná voda, společné příležitosti
2010
Čistá voda pro zdravý svět
2011
Voda pro města
2012
Voda a bezpečnost potravin

Zvedání úrovně cen komodit už nyní zhoršuje jakost jídla
v mnoha zemích světa. Růst populace, intenzivní zemědělství,
urbanizace, měnící se stravovací návyky a další faktory mají vliv
na stav půdy a vody na Zemi. Spolu se změnami klimatu se očekávají dopady na kvalitu jídla. Spolu se znečištěnou vodou se
škodliviny budou ve stále větší míře dostávat do organismu
lidí. To může způsobit zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva, konflikty a nestabilitu.
Vše plyne. Je to pravda – voda, která nyní ubíhá korytem řeky ve vašem městě, bude brzy kolovat
v těle nějakého živého tvora. A jiná zas ve
vás samotných. Je naší součástí, a tudíž
vše zlé, co vodě uděláme, činíme
zároveň i sami sobě!

WORLD WATER DAY
www.worldwaterday.org

Trendovou specialitou dodávanou Plankovou dílnou jsou kované
ploty s originálním designem. V nabídce jsou jich stovky typů!
Zámečnictví spolupracuje s designéry a architekty, aby uspokojilo i ty nejnáročnější požadavky klientů, kteří chtějí svůj dům
obepnout skutečným originálem.
Do sortimentu patří i kované zábradlí, mříže, jednokřídlé
a dvoukřídlé vjezdové brány, samonosné vjezdové brány
a kované branky, dodávané včetně elektrického pohonu.
Původ uměleckého zámečnictví
První pokusy lidí zpracovávat železo spadají do třetího
tisíciletí př. n. l. Nálezy z tohoto období jsou velmi vzácné
a pocházejí z oblasti Mezopotámie. V tomto období byly kovové
předměty velmi drahé a lidé s nimi zacházeli s úctou. V hrobech
byly pokládány na čestné místo.
Větší rozvoj kovářství nastal zhruba ve 12. století př. n. l. v Asii.
Začaly se tam vyrábět první kovové předměty určené k denní
potřebě. Umělecké zámečnictví se vyvinulo z kovářství
a stalo se samostatným oborem v poslední třetině 19. století.
V antických dobách měly zámečnictví a kovářství pověst velkého
umění. Héfaistos, bůh ohně a kovářství, syn Dia a Héry, byl
tvůrcem překrásných kovaných šperků. Ozdobou dnešních domů
se staly ploty, které mohou být uměleckým dílem tak, jako Héfaistova tvorba oslavující nadpozemskou krásu antických bohyň.

ZP | KOVANÉ PLOTY
www.zp-kovaneploty.cz
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KOHOUTEK
NEBO SLEPIČKA?
Žijeme v době, v níž každý z našich kroků
a výběrů je ovlivněn i podvědomým
vnímáním reklamy. Spoustu svých
spontánních rozhodnutí učiníme na
základě reklamního sdělení, které si v
dané chvíli ani neuvědomujeme. Častokrát
sáhneme po výrobku automaticky, jelikož
je nám značka blízká.

• také minerální a pramenité vody
procházejí testy, v nichž se musí prokázat
určitý obsah různých minerálů. Naopak těžkých kovů,
pesticidů či dusičnanů nesmí být nad limit
• obaly balených vod zatěžují
životní prostředí
• značky balených vod je vhodné střídat,
aby nedocházelo k zahlcení organismu
jedním minerálem
• při plnění do lahví může být voda
kontaminována různými bakteriemi,
které se mohou v lahvi pomnožit
a způsobit zdravotní potíže

Můžeme s jistotou tvrdit, že ony „zdravé“ reklamy hlásající prospěšnost užívání balených vod jsou účinné i o více než
dvacet let později. Stále ze setrvačnosti nakládáme do svých
nákupních vozíků balenou vodu. Dobrou, horskou, alpskou,
pramenitou, a hlavně v plastové lahvi.

PITNÁ
KOHOUTKOVÁ
VODA
JE K PITÍ

Ve svých oblíbených supermarketech nakupujeme stále stejné
zboží, které je nám známé, a ke kterému již máme vybudovaný
téměř osobní vztah. Tyto produkty se tak staly členy domácností a můžeme se s nimi setkávat doma stejně často, jako se
sourozenci či rodiči, mnohdy i častěji. Stejným způsobem se do
našich myslí a nákupních zvyklostí dostala také balená voda.
V postkomunistické etapě dějin českého národa se lidé začali

Podle výsledků testu z roku 2009, v němž byla posuzována kvalita naší kohoutkové vody ve srovnání s vodou balenou, je jakost
vody z českých vodáren nadmíru dobrá. Všechny vzorky v té
době posuzované pitné vody splnily standardní evropské požadavky na kvalitu vody. Na rozdíl od posuzovaných balených
vod, které vyšly z testu s relativně čistým štítem jen ve čtyřech
případech z osmnácti!

KOHOUTKOVÁ

Situace se přece pomalu obrací. Od roku 2005 klesla spotřeba
balené vody v České republice o čtyři procenta. Vstřícnější přístup ke kohoutkové vodě vidíme také na rostoucím počtu restaurací, které ji zahrnuly do svého sortimentu. Ať už jako placenou
položku na účtu nebo, jako bezplatnou službu restaurace.

• pitná voda, která je odebírána
z vodovodního řadu
• je zdravotně nezávadná
a nevyvolává žádná onemocnění

ROZDĚLENÍ BALENÝCH VOD

• dle Světové zdravotnické organizace
(WHO) musí splňovat limity množství
obsažených látek – například vápníku,
hořčíku a jiných

MINERÁLNÍ VODA

• může zapáchat po chloru, který však
po chvilce z natočené vody vyprchá

PRAMENITÁ VODA

• je až pětsetkrát levnější
než voda balená

Obsahuje větší množství sodíku a vápníku.
Není tedy vhodná pro lidi s vysokým krevním tlakem,
s přítomností konkrementů v různých orgánech nebo
obezitou. Není vhodná pro dlouhodobé užívání.
Výrobek z kvalitní vody z chráněného
podzemního zdroje, který smí být upravován
pouze přesně daným, šetrným způsobem.
KOJENECKÁ VODA
Výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního
zdroje, který nesmí být upravován žádným způsobem,
s výjimkou ozařování UV zářením. Tato voda je vhodná
pro přípravu kojenecké stravy.

www.kohoutkova.cz
www.vodarentstvi.cz

BALENÁ

• výhodou balených vod je jejich dostupnost

více ohlížet na své zdraví. Zatoužili po zdravých produktech.
Reklamní sdělení zaútočila na naše smysly ze všech stran
a slova zdravý, zdravější a pro vaše tělo prospěšnější byla
jasnou zárukou prodejnosti určitých typů zboží.

• je pravidelně podrobována
chemickým, fyzikálním, biologickým
a mikrobiologickým rozborům
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• na trhu je široký výběr
značek balené vody

Existuje projekt s názvem „Čerstvá kohoutková? Stačí říct!“. Je
určen pro restaurace, hotely, kavárny či bary v městech a obcích, kde vodovody provozují společnosti ze skupiny Veolia Voda
Česká republika. V celé ČR se do projektu přihlásilo zhruba 450
podniků, které do své nabídky zahrnuly také kohoutkovou vodu.
Zajímavou možností pro vyhledání nejbližší kavárny či restaurace, v níž vám nabídnou vodu z kohoutku, je aplikace na iPhone
s názvem Stačí říct! Ukáže vám cestu z výchozího bodu na mapě
ke zvolené restauraci, nabídne kontaktní údaje pro rezervaci či
webovou adresu, kde lze o daném podniku získat další informace. Aplikace umožňuje také praktické vyhledávání restaurací podle názvu nebo adresy.
ZÁVĚREM
Voda je základní podmínkou života. Lidské tělo obsahuje 70 %
vody a už ztráta 20 % tělesné vody je smrtelná. Na dehydrataci
člověk umírá asi během 7 dnů.
Nedopusťte, aby vaše tělo strádalo nedostatkem vody.
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Černý

Trivento Golden Reserve Malbec
Trivento Bodegas y Viñedos S. A.
Argentina, Mendoza

samet

Složení: jednoodrůdové víno – odrůda Malbec
Průměrný obsah alkoholu: 14,2 %
Zbytkový cukr: 5,3 g/l

nad Mendozou
J edna z v ů dčích jihoamerických
vinařských  společností  Concha y Toro
se usadila v roce 1996 v argentinské
Mendoze, zakoupila tam obrovské
pozemky a vysadila na nich vinice.

Dodala své know-how a založila společnost Trivento Bodegas
y Viñedos s cílem vyrábět vína nejvyšší kvality pro zahraniční
trhy. Výsledkem je i Trivento Golden Reserve Malbec,
které vám právě představujeme.
Milovníci dobrého červeného vína si na této jedinečné argentinské delikatese pochutnají. Víno velmi tmavé barvy, které po
celý jeden rok zraje ve francouzských dubových sudech a poté
ještě stejnou dobu v lahvích, má opravdu skvostnou chuť. Jeho
kořeněný základ v ústech evokuje přicházející svátky Vánoc.
Toto víno vyrůstá v drsných podmínkách kamenité sopečné
půdy. Aby v takovém prostředí dorostlo, potřebuje hodně síly,
a ta je potom cítit z každého loku. Díky kontinentálnímu klimatu
a dostatku slunce mají hrozny ideální podmínky pro zrání.
Citlivá práce se sudem se projevila na dlouhé, delikátní dochuti.
Závěr chuti vína dotvářejí stopy čokolády a koření.
Víno se vám stane skvělým společníkem třeba pro večer strávený
u krbu za zvuků praskajícího dřeva. Chcete-li složit poctu svým
blízkým a přátelům, pohostěte je tímto úchvatným Malbecem.

JaK JSTE VÍNO
hODNOTILI vy...
Jiří Janoušek

Delikatesa vhodná k vínu měsíce
Medová kachní prsa
s pomerančovým glazé
a ořechovým kuskusem

V tomto ročním období nechte víno dekantovat klidně po celý
den. Všechny tóny chuti tím dostanou příležitost vyniknout.
Doušky lahodného Malbecu povýší středně propečená kachní
prsa s lehce nasládlým pomerančovým glazé na úžasný kulinářský zážitek. Ořechový kuskus je lehkou tematickou přílohou,
která toto sezonní menu dokonale doplní.

Za 429 Kč u Leemonady
(běžná cena 491 Kč)
ceny jsou uvedeny bez DPH

Martin Tošenovský
Leemon Concept, s. r. o.

Romana Bartschová

Asociace komunikačních agentur
barva

barva

barva

barva

vůně

vůně

vůně

vůně

chuť

chuť

chuť

chuť

Víno má opravdu
mimořádnou dochuť, projev
koření ve vůni a chuti se
dobře podporuje. Je to víno,
které se neztratí ani
s výrazně ochucenými
masovými pokrmy.

Výborné a příjemné pití
pro chvíle krásného večera.
Toto víno má unikátní
zabarvení v odstínech
červené palety. Struktura,
suchost a svěžest. Ve vínu
je možnost poznat osobitou
tělnatost s podmanivou
nabídkou příjemných
tříslovin.

Víno bylo výtečné, plné zralých
hroznů s chutí harmonie.

Ze začátku jsem od něj
očekával, že to bude typické
těžké víno z Jižní Ameriky,
ale příjemně mě překvapila
jeho jemnost. Komu se
podaří nechat víno chvíli
dýchat, tak se následně
velmi rychle ztratí v úžasné
vůni, která mu zcela jistě
připomene „horké“ léto
plné vůní zralého ovoce.

Naturprodukt CZ s. r. o.

objednávky na emailu

vinomesice@leemonada.cz

MIROSLAV JANOVIAK
Povodí Odry
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Finalistka kuchařského
pořadu Na nože
Autorka publikace
Iveta a sladká Francie
Peče v pořadu TV Paprika
Mlýnek na recepty

IVETA
FABEŠOVÁ
V loňském roce jste ji mohli poprvé
spatřit na obrazovkách vašich televizí
v pořadu Na nože.
Na první pohled křehká blondýnka proplouvala
jednotlivými koly mezi s nikým se nemazlícími
profesionálními kuchaři, dostala se do poslední
pětice a odešla s titulem nejsympatičtější
kuchařka, které držel palce nejeden divák.
Za poslední rok urazila velký kus své kariérní
cesty a začíná si plnit největší sen. Dělá lidi
šťastnými PEČENÍM.

Spolupracuje s časopisem
Instinkt a Kuchyně.cz

svůj sen
nevzdávám
a jdu si
za ním
CHEF
DE
CUISINE
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ta, a rozhodně by si ji měl přečíst každý dospělý člověk. Plán
se připravuje, ale samozřejmě je potřeba velký kapitál do začátku a nikdy nemůžete počítat s tím, jestli to bude fungovat
nebo ne. Každopádně se snu nevzdávám, jen ho momentálně
I přesto, že vím, že to může znít nevěřícně, každý den na mé trochu upravuji, protože bych se chtěla specializovat hlavně
cestě je obohacení. Za poslední rok jsem získala řadu potřeb- na dekor dortů. Takže Malý Princ bude spíš prodejna dortů
ných zkušeností, a to ať už těch dobrých, tak i těch špatných. než klasická cukrárna.
Během roku se lehce změnilo mé okolí, ale já si uvědomila důV loňském pořadu Na nože jste si mohla vyzkouležitost dobrých přátel a podpory blízkých osob. Dnes, kdy
šet práci v kuchyni pod vedením zkušených kupřipravuji svoji druhou knihu, vidím, jak se zlepšuji v tom, co
chařů a dostala jste také prostor pro vedení
dělám, protože svůj sen nevzdávám a jdu si za ním a těší mě, že
týmu. Co považujete za nejdůležitější při práci
jsem i inspirací v tomto směru, nikoliv pouze v tom, co si upéct
šéfkuchaře?
na neděli :-) A v čem mě cesta zklamala? Že ještě pořád existují lidé, kteří jsou schopni vyvinout obrovské množství energie, Schopnost vést tým a předat své zkušenosti kolegům. Být
aby zkazili plány druhým, místo, aby stejnou energii věnovali schopen jasně formulovat své cíle a motivovat ostatní, aby
ke splnění svých vlastních snů.
vaše cíle byly stejné jako jejich. Šéfkuchař je manažer jako
jiný a musí tedy kromě řemesla bravurně zvládat i manažerStudovala jste Baťovu univerzitu ve Zlíně, která ské dovednosti.
je známá svou plodností mnoha kreativních lidí.
Jaký obor jste studovala? Jakou stopu ve Vás škola S nadcházejícími vánočními svátky se nabízí otázka,
zanechala?
co Iveta Fabešová a Vánoce? Můžete nám prozradit
Studovala jsem obor sociální pedagogika a škola mi dala po- Vaše štědrovečerní menu, popř. tip na skvělé vánoční
chopení toho, že můžete mít vzdělání, ale nejdůležitější je praxe. cukroví?
Protože je spousta věcí, které z knih prostě nevyčtete, a to platí Vzhledem k tomu, že od 28. 11. poběží na TV Prima můj pořad
v každém oboru. Ať už v sociální pedagogice nebo v cukrařině. Vánoční pečení, již několik týdnů trávím v kuchyni, abych
otestovala všechny možné recepty na cukroví a v pořadu se
Není tajemstvím, že Vaším snem je otevření vlastní objevily jen ty nejlepší. Takže již dnes je má kuchyň plná vanilcukrárny s názvem Malý Princ. Proč právě tento kových rohlíčků, vánoček, kokosek, perníčků a různých jednázev a jak se vyvíjí jeho realizace?
lých ozdob na vánoční stromeček. Moc se na natáčení těším
Název vychází z mé oblíbené knihy Malý Princ, která je podle a doufám, že pořad bude velikou inspirací na vánoční pečení
mého názoru, studnicí moudrosti a plná užitečných rad do živo- pro všechny diváky.
Velmi nás zaujala Vaše profesní cesta, kterou jste
urazila za poslední rok Vašeho života. Můžete
čtenářům říct, v čem Vás nejvíce obohatila a v čem
naopak zklamala?

IVETA FABEŠOVÁ (27)
www.ivetafabesova.cz
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HLINĚNÁ
BAŠTA

Kvalitní pokrmy z čerstvých ryb nejsou v českých
restauracích samozřejmostí. V podniku Hliněná bašta
je to jinak. K ochutnávce něčeho svěžího už v zádveří
restaurace navnadí živí humři, koulející očima a vykukující z akvária. Lehké přítmí, prostírání v teplých barvách
a přítomnost koček spících ve stojánku s lahvemi vína, to
vše utváří vskutku domácí atmosféru.

Klikatá cesta vede do malého rybího
ráje na okraji Prahy. Denně křupavé
vlastní pečivo, čerstvé ryby, příjemné,
téměř venkovské prostředí. Člověk
by neřekl, že se nachází kousek od
tepajícího, nekompromisního velkoměsta.
Restaurace HLINĚNÁ BAŠTA, místo,
na kterém můžete s chutí zapomenout
na okolní svět.
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Zatraceně
sexy
V PLASTU

V podvečerních hodinách bývá restaurace plně obsazená.
Proto rozhodně nic nezkazíte, když si dopředu rezervujete
stůl.
Domácí paštika z bílých husích jater Foie Gras a variací
čerstvého pečiva je ideálním základem před následujícími
rybími chody. Polévka z čerstvých ryb a darů moře ve vás
navodí vzpomínky spojené s vůněmi dovolené u Středozemního moře.
Hlavní chod si můžete vybrat z pestré nabídky jídel
z mořských i sladkovodních ryb. Mořský ďas připravovaný na grilu s parmazánovou krustou, mandlovou rýží a teplou brokolicí uvede vaše smysly do stavu blaženosti. Zláká-li vás steak z tuňáka s limetkami
a omáčkou z granátových jablíček, který je servírován s hnízdem ze širokých nudlí, budete tím chuťovým spojením mile překvapeni. Lehký podtón svěžesti dodá tomuto menu extra suché italské Prosseco,
jehož perlivost skvěle dokresluje jednotlivá sousta této
kombinace pokrmů.
Myslíte si, že v této fázi máte to nejlepší už za sebou?
Z omylu vás vyvede ochutnání jahodového tataráčku
míchaného s mátou a šťávou z limetky, servírovaného
s vanilkovou zmrzlinou v domácí oplatce. Pokud potlačíte ostych před jahodami podávanými mimo jejich sezonu,
můžete degustaci ukončit právě tímto skvělým zážitkem.
My jsme na styl servírování a konzistenci jahodového tataráčku vzpomínali ještě několik následujících dní.
Restaurace Hliněná bašta je vhodným místem pro strávení
příjemných chvil u dobrého jídla a pití. Zajímavá je i samotná
budova, v níž podnik sídlí. Byly na ní použity ekologické,
recyklované materiály. Díky použitým moderním technologiím se životnost stavby počítá na stovky let. Do té doby ale
restaurace pohostí ještě spoustu spokojených návštěvníků!
Buďte jedni z nich!
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TIP

na dobrou restauraci
Vaše tipy a hodnocení rádi uvítáme na adrese: tip@leemonada.cz

Pizzeria Grosseto, Průhonice

Výborná restaurace v italském stylu. Grosseto má několik restaurací
v Praze. Já nejčastěji chodím do jejich restaurace v Průhonicích nebo na
Náměstí Míru. Obě vřele doporučuji. Vždy příjemný personál a vynikající
jídla z kvalitních surovin vás jistě potěší.Prostě ten, kdo má rád těstoviny,
pizzu nebo čerstvé ryby je na správném místě.
Kamil Vyhlídka, Praha

U JOHANA, Zlín

Restaurace U Johana je vyhlášená svým grilovaným kolenem, ale na své
si přijdou i milovníci tradičních českých a slovenských jídel, ryb či hovězích steaků. Prostředí je příjemně stylové, promyšlené do detailů, a ač se
restaurace nachází u výjezdu ze Zlína na Vizovice, je situována na stranu
opačnou a zahrádka je utopena mezi zelení. Na páteční večer si nezapomeňte rezervačku!
Lenka Peletová, Zlín

HLINĚNÁ BAŠTA

www.hlinenabasta.cz

Boty z umělé hmoty zařazené v dámském botníku jsou už samozřejmostí.
Nikoho nepřekvapí, že jsou dnešní modely moderní, líbivé,
a k tomu ještě „šílené“. Doba crocsových bot je za námi, v těch
už v zahraničí potkáte snad jenom Čecha. Trend plastového
šílenství ale pokračuje. Teď letí například originály z plastu
značky Melissa Plastic Dreams.

Cílová skupina Melissa Plastic Dreams je poněkud jiná než u zmíněných Crocs, což prozradí již jména stojící za celým konceptem
těchto plastových skvostů. Za designem těchto netradičních botiček stojí zvučná jména jako Viviene Westwood, Zaha Hadid,
Jean Paul Gaultier, architekt Gaetano Pesce či designér Alexander
Herchcovitch.

MELISSA

www.melissa.com.br
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TIP NA VÝLET

NA CESTÁCH

PŘEDVÁNOČNÍ
EVROPSKÉ
TRHY
VÍDEŇ
Náš dojem: nejkrásnější
a nejtradičnější vánoční nálada.
Vídeň je nádherná především
večer a v noci, kdy je překrásně
nasvícená. Tohle město je
náš favorit
Doprava: vlak
Ubytování: na okraji centra,
Hotel Roomz
Kde najdete trhy: na každém
náměstí. Největší před vídeňskou radnicí, před zámkem
Schönbrunn, na Freyungu
a Am Hof
Co stojí za to ochutnat:
pražené kaštany, plněné
brambory, obří palačinky
Rarita: překrásná výzdoba,
obchody s čokoládou
Vánoční výzdoba: *****
nejkrásnější bohatá výzdoba

Reportáž
z dovolené
O své zážitky, jak si „netradičně“
tradičně užít předvánoční období,
se s námi tentokrát podělila čtenářka Hanka s přítelem. Cestování je jejich velkou vášní, takže jejich zážitky a zkušenosti z cest vás můžou
inspirovat k návštěvě zimní
Evropy. Batůžek na záda
a hurá na trhy.
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Jistebnické
rybníky

KRAKOW
Náš dojem: vysoké procento
věřících v této zemi jde před Vánoci
cítit na každém kroku. Pokora
k těm největším křesťanským
svátkům vytváří atmosféru hodnou
Vánoc. Světské užitky jsou v pořadí
až na dalším místě
Doprava: vlak (rychlovka)
Pro většinu lidí
Ubytování: soukromé
znamená předvánoční čas
Kde najdete trhy:
jen stres se sháněním dárků,
Rynek Glowny, historické
centrum Krakowa leží
gruntováním a pečením cukroví.
na úpatí kopce Wawel
My jsme se rozhodli hodit starosti za hlavu
na levém břehu řeky Visly
a poslední čtyři roky cestujeme před Vánoci po
Co stojí za to ochutnat:
Evropě a navštěvujeme předvánoční trhy. Vždy
svařené pivo
cestujeme na začátku prosince a vyzkoušeli jsme
s
hřebíčkem
a skořicí
různé typy dopravního spojení. Všude se snažíme
Rarita:
pitný
med,
není to
nasávat atmosféru všemi smysly. Každé město
medovina,
ale
nápoj,
který
mělo společné vánoční téma, ale zachovávají
se vyrábí podobně jako víno
si svou vůni i tvář. Každé je jedinečné. Rádi
se s vámi podělíme o naše postřehy
Vánoční výzdoba: **
a zážitky, které jsme si z jednotliPolsko si na vánoční
vých měst odvezli.
dekorace příliš nepotrpí

ŘÍM

BERLÍN

Náš dojem: pro ty, kteří milují teplo
i v zimě, je to ideální místo. Řím jsme si
oblíbili hlavně z tohoto důvodu. Italové
vánoční svátky berou především
jako svátky křesťanské

Náš dojem: dočetli jsme se,
že se zde nachází přes 50 trhů.
Všechny jsme nestihli, ale
nenechali jsme si ujít ty hlavní.
Moc krásné zážitky, podobné
těm z Vídně

Doprava: letadlo
Ubytování: Hotel Re di Roma,
10 min. metrem od centra

Doprava: vlak
(delší a namáhavější cesta)

Kde najdete trhy: vánoční trh
na Piazza Navona. Vánoční stromy
vysoké přes třicet metrů ozdobené až tři
tisíce žárovičkami, které zdobí římská
náměstí, najdete na náměstí Piazza
Venezia, u Kolosea a na svatopetrském
náměstí

Ubytování: na okraji centra,
Mercure Hotel Berlin
City West
Kde najdete trhy: před Červenou radnicí, na Alexandrově
náměstí, Potstdamer Platz
Co stojí za to ochutnat:
pivo z 1,5 l sklenic

Co stojí za to ochutnat:
italskou zmrzlinu v prosinci

Rarita: zábava na ledovém
kluzišti s gumovými čluny

Rarita: velká spousta Betlémů

Vánoční výzdoba: *
Italové vánoční výzdobu moc neřeší,
při 17 °C se jim ani nedivíme

Vánoční výzdoba: ****
moc krásná výzdoba města

Hanka (23), Lukáš (25)
Žermanice

Třpytící se hladiny a větve starých vrb
nás vítají na jedné z nejkrásnějších cest
Poodří, cesty, která nás zavede do vesnice
Jistebník. Tato vesnice je již od 14. století
spjatá s rybníkářstvím, tudíž bychom vás
rádi s přicházející zimou vyzvali k návštěvě jistebnických rybníků.
Jednou z tradičních a pro návštěvníka velmi atraktivních zdejších akcí
je výlov největšího jistebnického rybníka – Bezruče. Každým rokem
se výlov koná první listopadový víkend. Pro místní rybáře a obyvatele je tato událost příjemným setkáním se zdejšími usedlíky a vesnice je poctěna návštěvou mnoha lidí z okolních měst. Samozřejmě zde
můžete vybírat z nepřeberného množství ryb, jakožto kaprů, štik,
línů, candátů a dalších sladkovodních ryb. Můžete zde také ochutnat
vyhlášené místní pochoutky, například uzeného kapra. V závěru
výlovu je již tradičně vylovena trojice jistebnických sumců – Pankráce, Serváce a Bonifáce, kteří jsou následně převáženi a přeměřeni.
Největší z nich, Pankrác, vážil 59 kg a měřil neuvěřitelných 208 cm.
Pokud zrovna nejste příznivcem ryb a rádi byste se vydali za sportem, Jistebník vám nabídne zajímavé cyklotrasy, které zvládnou i ti
nejmenší. Když vás i přesto cesta unaví, můžete navštívit příjemné restaurace a ochutnat výborné nakládané olomoucké syrečky,
domácí koláče, střapáčky nebo vynikající horkou medovinu. Cestou
uvidíte krásu panenské přírody, můžete dokonce potkat bájného jistebnického Vodníka, který hlídá místní rybníky a líhně.
Za zmínku stojí i pohádkové procházky CHKO Poodří. To nejkouzelnější období je samozřejmě na jaře, všude se rozprostírá svěží
zeleň a lužní lesy jsou pokryté bílým přírodním závojem kvetoucích
sněženek a sasanek a uchvátí vás oslnivá vůně medvědího česneku.
S návštěvou jistebnických rybníků neotálejte, jsou krásné v každé
roční době.
AK

MĚSTO JISTEBNÍK
www.jistebnik.cz
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SPORT A ZDRAVÍ

SPORT A ZDRAVÍ

KLASICKÁ MEDICÍNA LÉČÍ NEMOCI,

HOMEOPATIE
LÉČÍ
ČLOVĚKA
Homeopatie má u nás i ve světě řadu
příznivců, ale i odpůrců. Odpůrci
se rekrutují zejména z řad lékařů
a farmakologického průmyslu. Ptáte
se proč? Odpověď je jednoduchá
– homeopatie nepodporuje zaběhlý
systém předepisování léků a posílání
pacienta od jednoho lékaře k druhému.
Západní medicína léčí na principu potlačení dané nemoci. Homeopata ani tak nezajímá současný lokální problém, ale celý člověk.
Jaké má jedinec vlastnosti a zvyky, jak se chová, jak reaguje na
zimu či teplo, co má rád a samozřejmě i jaké nemoci prodělal a co
ho trápí. Na základě těchto informací pak předepisuje tzv. konstituční lék, který nepotlačuje dané symptomy nemoci, ale je co
nejpodobnější danému typu člověka. Toto je jeden ze základních
znaků homeopatie – podobné se léčí podobným (similia similibus
curantur). Tuto základní pravdu definoval zakladatel homeopatie
Samuel Hahnemann již před více než 200 lety.

Před touto sezónou došlo v hokejovém klubu Kladna
k podstatným změnám. Jedním z vlastníků se stala
legenda našeho hokeje Jaromír Jágr, který klub podporoval již řadu let. A také došlo k zásadní změně
názvu klubu. Kdo tedy dnes vlastní hokejový klub
a jak vznikl název Rytíři Kladno?
Majiteli hokejového klubu jsou Jaromír Jágr a město Kladno,
přičemž Jaromír Jágr vlastní 70 % a město 30 %. Název klubu vznikl tak, že jsme chtěli vyjádřit a veřejnosti zdůraznit, že
s novými majiteli klubu nastává „nový start“ kladenského hokeje, proto došlo i ke změně loga. Postavu rytíře jsme vybrali,
jelikož symbolizuje určité vlastnosti, které bychom chtěli v klubu
mít např. čestnost, charakter, smysl pro fair play.
Hokejová sezóna je v plném proudu. Jak jste spokojen s dosavadními výsledky a odpovídají Vašim očekáváním před zahájením Extraligy?

ROZ
HOVOR

s kapacitou

S výsledky jsme spokojeni tak napůl, start se nám povedl, teď
v poslední době už jsou naše výkony poněkud horší. Potýkáme
se s běžnými problémy, jako jsou zranění a kolísavá forma hráčů. Snažíme se tým posílit především v obraně.

S jakým cílem jste šli do této sezóny?
Cíl byl a je jednoznačný. Vyhnout se bojům o záchranu v play
out, tzn. uhrát minimálně předkolo play off. Na to potřebujeme
uhrát v každé čtvrtině soutěže minimálně 18 bodů. Teď po 12
kolech máme bodů 15, takže se cíle zatím víceméně držíme.
Jak probíhá momentální zámořská spolupráce
s J. Jágrem? Komentuje výsledky klubu, konzultujete
s ním nákupy hráčů? Jakou mírou se podílí na chodu
Rytířů?
Jarda Jágr se podílel velice aktivně na chodu přes léto, kdy byl
v Kladně. V současné době je v pravidelném kontaktu jak s trenéry, tak s vedením klubu.
Jaký je zájem mladých hráčů o kladenský hokej?
Chystáte pro vaše mladé hokejisty třeba návštěvu
utkání ve Philadephii?

Homeopatické přípravky působí prostřednictvím jemnohmotné
rezonance na spirituální organizační systém člověka, nazvaný
„vitální síla“ nebo též „dynamis“. Nemoc, ať již se jmenuje jakkoliv a je umístěna kdekoliv v těle nebo v mysli, je způsobena poruchou tohoto vnitřního organizačního principu. Jeho pozitivním
ovlivněním je léčen organizmus jako celek.

Zájem dětí o sport i o hokej v současné době poněkud opadá,
alespoň to je můj dojem. Snažíme se samozřejmě o pravidelné
nábory a chceme nabídnout i lepší servis. Návštěva Philadephie
je dobrý nápad, otázka je kdy, protože v rozjeté sezóně, kdy se
hrají mládežnické soutěže, na to není moc prostoru.

Obrovskou výhodou homeopatie je léčba chronických nemocí.
Atopický ekzém, astma, vysoký tlak, artritida – ve všech těchto
případech často pacientům lékaři sdělují, že se budou muset smířit
s doživotním postižením a informují je o nekonečném užívání léků.
V těchto případech pak často pacienti vyhledávají alternativní léčbu, protože se samozřejmě nechtějí smířit s tímto handicapem.

V dnešním sportovním světě, obzvláště v Česku,
kde návštěvnost nedosahuje takové úrovně jako
v NHL je nemyslitelné, aby klub fungoval bez sponzorů. Jak s nimi spolupracujete a co potenciálním
zájemcům můžete nabídnout?
Shánění sponzorů pro sport obecně je velice náročná práce,
obzvláště v současné celosvětové ekonomické situaci. V tomhle
ohledu je pro nás samozřejmě velká pomoc jméno Jaromíra
Jágra. Spojení s tímto jménem je pro sponzory zajímavé a je to
jakási nadstavba, kterou můžeme nabídnout kromě samozřejmého a běžného reklamního servisu, který nabízí všechny sportovní subjekty. Příkladem můžu uvést třeba nového generálního
partnera společnost Sazka, a. s.
PK

www.homeopatie.cz
www.autopatie.cz

Ota Černý

Čestnost, charakter
a smysl pro fair play

Nejčastějším argumentem proti homeopatickým lékům, je názor
na jejich ředění, kdy v léku nezůstává žádná účinná látka. Homeopatie se však na tento problém nedívá pouze čistě materialisticky.

Jedním ze zakladatelů české homeopatie je Mgr. Jiří Čehovský, který
je autorem několika knih zabývajících se problematikou homeopatie
a autopatie. Tyto tituly můžou být vhodnou inspirací a zdrojem čerpání informací k tomuto zajímavému tématu.
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Mgr. Otakar Černý (40)
jednatel společnosti
Hokej Kladno s. r. o.

Jméno Jaromíra Jágra
je pro nás velká pomoc
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PODPORUJEME

KULTURA
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Stálo se i

Behind
the Door

Křest alba nadějné funky jazzové formace
24. září nadchl plnou Stolárnu.

Když energická Ája moderovala
v Lucerně s Michalem Horáčkem
první koncert pro Světlušku, těžko
by kdokoli hádal, že je to pro ni
téměř poprvé. Většina z televizních
diváků ani nepostřehla, že Ája
nevidí. Do šestnácti trochu viděla,
pak oslepla úplně.

Do posledního místa obsazený sál frýdecko-místeckého klubu
Stolárna netrpělivě očekával zahájení koncertu mladého hudebního uskupení Behind the Door, který byl zároveň křtem v pořadí druhého alba této funky jazzové kapely. Album nese název
Keynotes.
Někteří hosté podcenili kapacitu sálu a počet místenek, koncert
si tak museli odstát v tomto případě stylově, za dveřmi.
Klubovou atmosféru na domácí půdě si užívala jak kapela, tak
návštěvníci křtu. Flétnista Láďa Muroň provázel hosty celým
večerem se svým typickým humorem. Úsměvy na tvářích hostů,
jež svými komentáři vykouzlil, dodaly celému večeru „zádveřní“
patinu.

„Začátky byly těžké. Zvyknout si na bílou slepeckou hůl, za
kterou jsem se styděla, zvyknout si na to, že už neexistuje
žádná sebemenší kontrola zrakem, že už se nikdy neuvidím
v zrcadle a neuvidím tváře svých nejbližších. Postupem času

Skupina postupně představila skladby z nového alba, a na řadu
přišly také známé hitovky z prvního cédéčka. Specialitou večera
se stala jen pro tuto příležitost zkomponovaná píseň Padadada
padada papa, kterou si v jejím závěru broukali snad všichni
v sále.

jsem se naučila dívat i bez očí. Znám tak lépe nejen své přátele,
ale i sama sebe,“ vypráví otevřeně.
Ája se narodila na jižní Moravě. Do Prahy se přestěhovala, aby vystudovala Konzervatoř Jana Deyla. Dnes pracuje
v organizaci, která cvičí vodící a asistenční psy. Sama jednoho
takového má. Nejlepší kamarádka Tosca, kterou Áje pořídila
Světluška, je pro ni velikou pomocnicí.
Mezi její nejmilejší knížky patří Malý Princ. „Proč? Protože
mě naučil, že to nejdůležitější je vidět srdcem,“ říká Ája a vzápětí se hlasitě rozesměje. Ukazuje mi, že jej má nejen v Braillu,
ale i v černotisku a vůbec jí nevadí, že si jej prohlížíme vzhůru
nohama. Vždyť přece nevidí. Ája a její nezaměnitelný smysl
pro humor provází Kavárnu POTMĚ od samého začátku. Již
posedmé jste se s ní mohli potkat jako s hosteskou.

autor fotografie: Martina Kaderková

Svěží hudební těleso Behind the Door dává texty svých skladeb
posluchačům mnoho důvodů k zamyšlení. Jedinečné, propracované písně jsou očividně dílem inteligentních hlav a citlivých
srdcí.
Některé ze skladeb, obzvláště ty s nádechem latinských rytmů,
nutily hosty k pohybu vsedě i vestoje. Jednotlivé písně sklízely
bouřlivé ovace v jazzem nasáklém vzduchu klubové scény.
Kapela koncertuje od roku 2004 po klubech a festivalech v České
republice i na Slovensku. V soutěži mladých kapel Líheň 2008
získala mezi 160 soubory všech žánrů druhé místo. Zahrála si
na Colours of Ostrava, ale též ve Vilniusu, v Rize, v Tallinu nebo
v Helsinkách. Letos v srpnu byla předkapelou skupiny Davida
Kollera na Sepetné v Beskydech.
Dámy a pánové, to jsou Behind the Door.
Věřte, ještě o nich uslyšíme.

JAK MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY?
Behind the Door tvoří:

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.

Ladislav Muroň – flétna
Ondřej Klímek – saxofon
Adam Zbránek – klávesy
Radim Přidal – kytara
Lukáš Čunta – baskytara
Matěj Drabina – bicí

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz
Můžete se také stát Světluščím dobrovolníkem nebo přijít
na některou z rozmanitých benefičních akcí.

www.svetluska.net
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