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ÚVODNÍ SLOVO

ZVÍŘECÍ INSTINKTY
Zní to drsně, že? Když je něco zvířecí může to evokovat agresivitu, sílu, smrt. Zvířecí instinkt je však přirozený pud sebezáchovy. Je čistý, přímý není za ním faleš ani postranní úmysl. Mají lidé v sobě zvířecí instinkty? A pokud ano, tak stejně
čisté jako zvířata? Člověk je tvor vypočítavý, manipulující
a zákeřný. Je schopen používat zvířecí instinkty jako výmluvu za svá jednání, která jsou mnohdy promyšlená a záměrná.
Když o někom slýcháme, že je to kráva nebo vůl, nemá to
s jejich zvířecími instinkty opravdu nic společného.
Meeeeeeee, zdraví Vás šéfredaktor Leemonady
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Leemon Concept je členem ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR
garantující vysokou profesionální úroveň evropského standardu.

O KROK NAPŘED

JAN ČINČERA
A
JEDNOOKÁ
CHOBOTNICE

Ve dnech 20.–22. března 2012 se uskuteční na
Výstavišti v Praze-Holešovicích další ročník
veletrhu REKLAMA A POLYGRAF, v jehož grafickém
znak u se letos o b j ev u j e j ednook á fialová
chobotnice. Organizátoři výstavy pro návštěvníky
a vystavovatele připravili tři dny plné novinek
z dané oblasti.
Zásadní novinkou letošního ročníku je posílení role obalů
na veletrhu. Exemplární ukázky špatných a dobrých obalů,
trendy v obalových materiálech, obal jako součást marketingové
strategie, to jsou některá témata, kterým se bude věnovat
půldenní seminář, jehož garantem je známý obalový designér
Jan Činčera. Jednou z jeho v poslední době sledované tvorby je
obalový design pro skleněné stojánky iPhone a iPod pod značkou
iDockOriginals, které jsou primárně určeny pro zahraniční trhy.

REKLAMA A POLYGRAF
www.reklama-fair.cz

Kovářova kobyla
už není bosa
Jak již bylo avizováno v minulém vydání
Leemonady, pracovali jsme na novém
webu. A je to tady. Právě v tomto období
byla spuštěna nová webová prezentace
naší společnosti. Je projevem propracované, kreativní tvorby, která je postavena
na úplně nových základech, takže prvky
původního webu jsou již ty tam.

leemon.cz

STALO SE

003

a_ web
b _ miminko
c _ kapr
d _ budoucnost
Rubriku STALO SE jsme
namíchali z aktuálních
ingrediencí ze světa společnosti
Leemon Concept, s. r. o.
Ochutnejte také!

Snahou o maximální kreativitu a odlišení
jsme zvolili java scriptovou funkci
PARALEX, která je interaktivním posunem
v pozadí v závislosti na pohybu na stránce.
Při scrollování nabízí zajímavé animace.
Web také bude optimalizován pro mobilní
zařízení, což do značné míry přispívá
k jeho přístupnosti.
Emoce jako doposud tvoříme dále, takže až
si najedete na leemon.cz klidně si poplačte
nebo se z plných plic zasmějte, od toho
jsme tady, abychom ve Vás tyto pocity
vyvolávali.

akt
uali
ty

a
ŽIVOT JDE DÁááL

KAPŘÍ NOVÝ ROK

VIZE

Společnost Leemon Concept je společnost
mladá. Mladá duchem a mladá i věkem
svého osazenstva! Ale co si budeme povídat, každému člověku počet svíček na dortu s pekelnou jistotou stoupá. Za následek
to má jediné – jedincovo vyspívání, měnící
se hodnoty a pomalé dosahování jedné
životní mety za druhou.

V předchozím čísle Leemonady jste se na
titulní straně měli možnost setkat s kaprem
Kristiánem a jeho přítelkyní Emou.
Mnohým z vás jistě uvízl v peněženkách
kapří minikalendář a hojně ho využíváte.
Ale to nebylo všechno!

S novým rokem jsou spojena také předsevzetí, ať už patříte k lidem, kteří si je dávají
nebo je nemají zrovna v oblibě.
Ve společnosti Leemon Concept byl tento
přelom popudem ke změně některých
vnitřních postupů při práci, organizaci,
vzdělávání a podpory přísunu inspirace
pro tvůrčí činnost. Celá snaha pramení
v důkladných přípravách a vizích do budoucna – kam jako celá společnost kráčíme?
Vyvíjíme se směrem, kterým chceme?
Co musíme udělat pro zlepšení slabších
stránek a náležité využití těch silných?

Ani život v Leemonu není ušetřen těchto
radostí; narozeniny jednotlivých členů
slavíme s železnou pravidelností (a rádi),
byli jsme svědky několika svateb, spojování
rodin, pořizování domácích mazlíčků
a školních úspěchů dětí...
Překvapivě – ani letošní rok nebude
výjimkou. Leemon očekává další krásnou
svatbu a v neposlední řadě jedno čerstvé
miminko! Těšíme se a všem zúčastněným
gratulujeme...

Pro uživatele FB jsme přichystali soutěž
o rafinované ceny, kdy výsledkem anket
bylo poodhalení příběhu, který se za
zmiňovanou netradiční fotografií skrýval.
Můžete hádat, jak příběh dopadl...
Kapr byl usmažen a snězen. Ryze český
výsledek v chutném smaženém trojobalu.
Proč ne.
Kapr Kristián a Ema se stali také hlavními
hrdiny našeho netradičního elektronického
PF. Věříme, že jste na něj narazili a třeba
vám i změnilo život -:o)<

Takový druh sebereflexe je značně přínosný v konečném důsledku pro všechny.
Členové týmu Leemon budou chodit do
práce ještě raději a klienti budou spokojenější, jelikož u nás naleznou nejvyšší míru
profesionálního přístupu, efektivity práce,
porozumění a samozřejmě hromadu
originálních nápadů!
Tvoříme přeci emoce a jsme si toho vědomi…

b

c

d
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creating emotions

3D REN
DERY

Jsou výsledkem procesu automatického převedení 3D síťového
modelu do 2D obrázku s 3D fotorealistickými efekty. Na vstupu je drátěný model a na výstupu je obrázek mnohdy v lepší
kvalitě než fotografie. Ve výsledku tak nepoznáte, zdali se jedná o fotografii, nebo 3D render.
Výstupem ze softwaru umožňující práci s 3D modely ale není
ve většině případů realistická fotografie. Výstupem je tvar,
nebo soustava tvarů s texturami, odlesky, stíny a nasvícením,
který má určitou kvalitu. Tato kvalita, ale není konečná, i když
samotný render může vypadat výborně. A tak jako u profesionálních fotografií nebo grafických děl nastupují na řadu grafické softwary umožňující postprodukci bitmapové grafiky.

Není to nic nového, převratného,
setkáváme se s nimi skoro každý den
a ani si to neuvědomujeme. Díky tomu,
že vypadají realisticky, velice často je
zaměňujeme s fotografiemi.

Díky postprodukci může získat 3D render zajímavou patinu,
specifickou náladu, mohou být dokreslena různá pozadí, osoby a další. Nejedná se tak už o strohý model 3D softwaru, ale
o umělecké dílo, na kterém může pracovat i několik osob.
Až půjdete příště kolem reklamních vizuálů, které jsou až podezřele krásné, zkuste zauvažovat, jestli se právě nedíváte na
umělecké dílo, jehož základem byl 3D render.
MV

LEEMON CONCEPT
www.leemon.cz

DESIGN

005

VÍTEJTE V ZOO
K zubaři nebo do Zoo? Určitě do Zoo.
A co takhle k zubaři do ZOO?
Tato netradiční možnost pojetí nové zubní ordinace se nám naskytla v průběhu loňského roku. K tomu, jak se cítit příjemně
i v nepříjemné situaci, jsme přispěli svým dílem na tvorbě celé
vizuální identity, webové prezentace a následné realizace návrhu designu interiéru i exteriérových doplňků včetně korporátních tiskovin.
Projekt ZOO začal tvorbou názvu a loga společnosti, u které se hned z počátku nabízela neodolatelná možnost zkratky
počátečních písmen uskupení názvu Zubní Ordinace Onderková.

Designové pojetí celkové vizualizace a propagace ordinace
je výsledkem kvalitní oboustranné spolupráce mezi klientem
a agenturou. Završením celého projektu bylo stylově pojaté
oficiální otevření ordinace, které se neslo, jak jinak, než ve stylu zoologické zahrady.
Návštěvníci si při sklence růžového sektu měli možnost prohlédnout agamu vousatou, osmáka degu či papouška senegalského; a to vše přímo v zázemí ordinace.
TN

V interiérovém designu byly použity prvky, které byly vytvářeny na míru, každý kus je originál. Vertikální žaluzie s potiskem, tapety, designový nábytek či fotoobrazy jsou jednotlivými prvky, které spojují růžovou i tyrkysovou ordinaci ve sladce
veselý celek.

Završením celého projektu
bylo stylově pojaté oficiální
otevření ordinace.

Design na míru od tapet
po poslední vizitku.

ZUBNÍ ORDINACE
ONDERKOvÁ
www.onderkova.cz
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JAK
Krásně je
s danielOU
Ubytování
jako z pohádky
Jen pár desítek metrů od lázní Aphrodite,
tedy ve skutečně strategické poloze, se nachází
penzion Daniela. Vyznačuje se domáckou
atmosférou a skvělou slovenskou kuchyní ve
vlastní restauraci Koliba. Halušky, lokše, kvalitní
pečínky jako od bači – to vše můžete ochutnat přímo
v budově, kde jste ubytovaní. V restauraci hrává
živá hudba a slovenské dobroty chutnají nejlépe právě za zvuků slovenských písniček! Ubytovací služby
jsou na vysoké úrovni, vybrat si můžete z útulných
dvoulůžkových pokojů či větších apartmánů.

Rajecká dolina. Nezní to jako ráj na zemi?
Inu, nebudeme daleko od pravdy! Tento
turisticky přitažlivý kout Slovenska
nabízí nepřeberné množství atrakcí.
Na výšlap zvou nádherné turistické
trasy, dá se vyzkoušet paragliding
i jízda na koni.
To vše lze poznávat a objevovat ze „základny“ v Rajeckých
Teplicích. Lázeňské městečko, vsazené do krásné okolní přírody Strážovských vrchů a Lúčanské Malé Fatry, nabízí stejně
jako všechna lázeňská sídla klid, pohodu a útěk z ruchu všedních dní. Již v devatenáctém století to byla vyhlášená destinace,
kam mířili za odpočinkem a znovunalezením zdraví nejbohatší
příslušníci šlechty i buržoazie.
Zdejší prameny mají stálou teplotu 38 °C a léčebné účinky hlavně pro svaly, klouby a vůbec celý pohybový aparát. Perlou jsou
lázně Aphrodite s překrásnými bazény a saunami, vyzdobené
v duchu antiky, jejímž ideálem byla rovnováha mezi zdravím
těla a zdravím mysli.
JT

Penzion má dokonce vlastní solnou jeskyni. Poskytují se zde také masáže lávovými kameny! Vstup
do lázní Aphrodite i solná jeskyně jsou součástí
balíčků, které majitel penzionu pan Vorel „ušil
na míru“ různým typům hostů – například
zamilované dvojici na romantickém víkendovém pobytu, anebo rodině na
dovolené, která chce hodně
relaxovat.

Penzion daniela

www.penzion-daniela.eu
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Takový malý, pisklavý komár váží nějaké
dva miligramy. Velbloud běžně půl tuny.
Znamená to, že jednoho velblouda
by vyvážilo na 250 milionů komárů.
Přestože však nebývá radno dělaT
z komára velblouda, za určitých
okolností může komár velblouda
pře r ů st. A ne b o mohou dotírající
okřídlenci odpočívající koráb pouště
aspoň vyprovokovat, aby se zvedl
a dal do běhu...
Takový souboj trpaslíka s obrem dnes probíhá i na českých
kolejích. Konkurovat obrovskému, líně přežvykujícímu velbloudovi v podobě Českých drah vyráží s dravou energií
a elánem žluté vlaky RegioJet podnikatele Radima Jančury,
zbarvené stejně, jako jeho populární autobusy Student Agency.
U těch se na nádražích tvoří dlouhé fronty, zatímco jiné autobusy často zůstávají poloprázdné. Jančura totiž nabídl za
srovnatelnou cenu pasažérům lepší služby: pohodlí, hudbu podle vlastní volby do sluchátek, nápoje z rukou milých hostesek
a stevardů, noviny a časopisy k přečtení... Ze Student Agency,
která původně zajišťovala hlavně brigády a pobyty v zahraničí
se stal navíc jeden z nejvýznamnějších dopravců.
A podle stejného receptu na úspěch chce Jančura „uvařit“ pasažérům i na dráze. V září 2011 vyjely žluté vlaky poprvé na
trať mezi Prahou a Ostravou. Pak do sítě přibývala další města, a nyní už se jezdí i na Slovensko. Znovu je na prvním místě
spokojenost zákazníka – skvělá obsluha, levné a kvalitní občerstvení, čistota ve vozech…

I
komár
může
přerůst
velblou
da!

Radim Jančura, který letos oslavil čtyřicítku, je náročný šéf.

„Když mlčím, tak to znamená,
že chválím,“ říká s mírnou
nadsázkou JANČURA.
Možná i proto to v jeho společnostech dobře funguje. Mimo jiné
se stal Podnikatelem roku 2005.
Poté, co ředitel Českých drah Petr Žaluda přezíravě označil
vlaky RegioJet za cirkus, chytil ho jeho konkurent za slovo
a nasadil červené klaunské nosy nakrátko jak personálu ve
vlacích, tak v televizní diskusi se Žaludou na svůj vlastní nos.
A tržby z jednoho dne poslal na charitu, klaunům bavícím děti
v nemocnicích. Sympatické…
Uvidíme, jak se RegioJetu v konkurenci dominantního železničního dopravce povede v příštích měsících a letech. Nemusí
„velblouda“ přímo přerůst… Stačí, když nabídne alternativu,
a bude tak tlačit na zlepšování služeb a snižování cen. Pasažér
na tom bude každopádně lépe.
Tv

REGIOJET

www.regiojet.cz
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ŽIVOT
BEZ
MASA
KLADY

ŽIVOTA BEZ MASA
tělo získá optimální váhu
zkvalitní se zdraví, a to ve všech
směrech
začneme si vážit přírody
naučíme se ukuchtit kvalitní
bezmasá jídla

Mnohý vegetarián prošel stejným vývojem. Původně se vůbec nezajímal o to,
jaké potraviny jí, proč je jí, a zda na něj
mají nějaký určitý vliv. Jednoduše kráčel
v každodenním stereotypu a o výživu
a stravování se nijak zvlášť nestaral.
Každý den obědy v hospůdce kousek od práce za výhodnou
cenu. Tam se nešetří se solí, pepřem a přepáleným olejem. Polední nabídka vždy velkorysá: dušené vepřové, řízek, kuřecí
nudličky nebo hovězí medailonky... A hlavně, že je toho na talíři hodně!
Jenže pak se začnou nenápadně vršit zdravotní problémy.
Znáte to, člověka pořád něco pobolívá a těší se na den, kdy
konečně pocítí dotek dokonalého zdraví.
A pak jednou člověk narazí na nějakou tu zajímavou publikaci
o výživě a zdraví, které okamžitě zaujme jeho pozornost. Dozví se, že člověk má svou vlastní energetickou soustavu, kterou
je třeba udržovat. Že energií pocházející z jídla je vyživována
každá buňka lidského těla, a tím pádem je zatraceně důležité,
co do sebe dostáváme. Základem je konzumovat vyváženou,
plnohodnotnou stravu, zahrnující obiloviny, luštěniny, zeleninu, ovoce, ořechy...
Co k tomu řeknou dnešní lékaři? „V mase jsou nenahraditelné
látky jako vitamin B12, vápník, železo, zinek, riboflavin, vitamin D a kyselina linolenová.“
Ale takové vysvětlení nám má stačit? Nedostatkem bílkovin
trpí především lidé v rozvojových zemích, kteří nemají vůbec
žádné pořádné jídlo. Je dokázané, že konzumace masa přispívá
ke vzniku degenerativních nemocí, k rozvoji chronických nemocí a k infekcím.
Kvůli drastickému způsobu porážky je maso zvířat nasycené
různými odpadními látkami včetně kyseliny močové. A to nemluvíme o virulentních bakteriích, jež mají původ v hnilobných
procesech a nemocech zvířete.
Je maso vůbec vhodné jako stavební materiál pro buňky lidského těla? Lidský organismus spotřebovává více energie na jeho
trávení, než kolik mu samotné maso přinese (poměr je 4:1)!
A proč vypadá maso v obchodě tak „čerstvé?“ Odpověď zní:
sulfid sodný.
Existují miliony spokojených lidí, kteří se už bezmasou cestou
vydali a nemůžou si ji vynachválit. Jsou aktivní, zdraví a spokojení.
Samozřejmě toho nedosáhneme pouhým vyřazením masa
z jídelníčku. Důležitý je celkový životní styl. Každý má právo se
svobodně rozhodnout, jak se svým tělem naloží.

zápory

ŽIVOTA BEZ MASA
v restauraci si prakticky
nemáme co dát
musíme si převážně vařit sami
lidé v okolí nás mohou
mít za blázny
je nutné stále myslet na
pestrost a vyváženost
stravy

A jaké jsou důvody maso jíst? Protože ho jíme odjakživa? To
nemusí být čistá pravda. Protože ho jí všichni kolem mě? To
není překážkou. Na cestě k životu bez masa můžeme mít na
paměti následující motto: „Pro člověka, který se stal vegetariánem, je normální být zdravý.“
Tv
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zvířecí

instinkty
Je nádhera sledovat v tichém úžasu západ
slunce, nebe plné hvězd, zrození života,
štěňátko, hrající si s papučemi, a všechny
přírodní zázraky, které vyvolávají pocit
doteku nekonečna.
Už od dávných dob se lidé snaží přírodu přinejmenším napodobit, dokonce někdy úplně nahradit. To se ale v podstatě rovná
sebevraždě.
Je až neskutečné, jak přesně mnozí živočichové vědí, co mají
v dané situaci udělat, aby přežili, zabili, nebo jinak dosáhli svého. Jakoby se s těmito informacemi narodili. Kdo by řekl, že
z roztomilého bílého medvídka se jednou stane největší instinktivně „zabijácká“ šelma na světě? Dodnes neznáme přesnou
odpověď na to, odkud se toto vrozené chování ve skutečnosti
bere.
Odpověď může přinést pozorování primátů ve volné přírodě.
Japonští vědci si povšimli unikátního chování jedince, který si začal umývat brambory v nedalekém potoce. Ostatní opice si tohoto „vylepšováku“ všimly a naučily se to také.
O šest let později však začali dělat totéž primáti stejného druhu
na zcela jiném kontinentu, ale i na izolovaných ostrovech. Má
se za to, že by mohlo existovat určité morfologické pole kolem
planety, které je specifické pro každý živočišný druh. Mohlo by
v něm být zakódováno základní chování typické právě pro ten
konkrétní druh.
Teorii nahrává i příklad sýkorek ve Velké Británii. K mnoha domům si tam lidé nechávají dovážet lahve s mlékem. Ovšem jedna
chytrá sýkorka přišla na to, že se dá víčko sklenice bez problémů rozklovat. Naučily se to samozřejmě i ostatní sýkorky v její
blízkosti. Téměř ve stejnou dobu to začaly provádět sýkorky po
celém světě. A podobných příkladů je mnohem více.
Člověka až někdy udivuje, jak k sobě dokážou být některá zvířata nemilosrdně „krutá.“ Například kudlanka nábožná svého partnera ihned po páření zhltne jako malinu, pokud hodně
rychle neuteče. Stejně je na tom i sameček černé vdovy, který
si oplodněním samičky zadělá na pořádný malér. Sebevražednou misi podniká i trubec včely medonosné, který své pohlavní
ústrojí zanechává v královně. Mladí lvi, kteří se chtějí pářit, nejdříve vyženou vůdce smečky, a pak zabijí všechna lvíčata, aby
přiměli samičky k páření. Mravenci evropští podnikají výpravy
k mravencům černým, kradou vajíčka, a vylíhnuté jedince potom
využívají jako otroky. Delfíni zase používají zvuk o síle 265 dB
k usmrcení nebo paralyzování ryb.
Mezi zvířaty zjevně neexistují morální hodnoty. Ale přesto je
jisté, že příroda moc dobře ví, co dělá. A koneckonců, vůbec nejhorší příklady krutosti a projevy hromadně páchaného násilí
nemají na svědomí zvířata, ale lidé.
Tv
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Konečný důkaz
– muži a ženy jsou různé
živočišné druhy!
Američtí vědci přišli se zásadním
objevem! Ve vědeckých kruzích dlouho
doutnal spor o to, zda jsou muži
i ženy zástupci druhu homo sapiens
sapiens, který se rozmnožuje pohlavně,
anebo jde o zástupce zcela odlišných
jednopohlavních druhů, žijících v úzké
symbióze.

Nejnovější výzkumy založené na analýze genetických informací, jejichž výsledky v těchto dnech publikují přední odborné
žurnály, dávají za pravdu druhé teorii. Muži a ženy se prý
v průběhu evoluce vyvinuli zcela odlišnými cestami. Bude tedy
nutné stanovit nové taxonomické jednotky: člověk mužský
a člověk ženský.
Vědci ve snaze potvrdit svou revoluční teorii poukazují na
zcela odlišné instinktivní chování, které každý ze zmíněných
druhů zdědil po zvířecích předcích. Jednotlivé vývojové fáze
člověka mužského a člověka ženského přitom zanechaly na
současných lidských druzích své stopy.
Pravděpodobné vývojové linie člověka mužského a člověka
ženského se dají ilustrovat na následujícím příkladu, jednom
dni ze života partnerského páru.
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Celá evoluce

 v jednom dni

Zazvoní budík. Partneři jeden po druhém vstávají. Jiří
se jde do koupelny oholit. Jana, která si předešlého dne
depilovala nohy voskem, nic takového dělat nemusí a jde
připravit snídani.

Jiří je nevyspalý, po předchozím náročném dni vyčerpaný,
a tudíž pořádně nabručený. Jana na tom není o nic lépe,
také by se nejraději vrátila do postele. Ale pohled na to,
v jakém stavu se nachází její protějšek, v ní vyvolává veselí,
takže ve výsledku snáší ranní vstávání o něco lépe.
Po snídani oba usedají do vozu a společně vyrážejí do města, kde pracují – jen pár bloků od sebe. Žena rozpráví, co
zrovna v domácnosti chybí, a co tedy bude nutné koupit,
plánuje, že by se pro to vše dalo večer zajet autem do hypermarketu, také muže informuje o dění na svém pracovišti
a o tom, že se blíží narozeniny její matky, takže bude
třeba vymyslet pro ni nějaký dárek. Jiří řídí a mlčí.
Ve městě se jim „přilepí na zadek“ jiné auto, troubí a při
vhodné příležitosti předjede zprava. V Jiřím kypí spravedlivý hněv a protože piráta dojedou v koloně před semaforem,
vystoupí a jde si to s ním vyřídit. Vrací se za volant
s monoklem pod okem, ale s vítězoslavným úsměvem, protože i přes utrpěné zranění byl vítězem krátké šarvátky on.
Žena mu za jízdy ošetřuje obličej zvlhčujícím kapesníčkem.
V práci dostane muž kapky od generálního šéfa za to, že celková produktivita na jeho úseku B výrazně zaostává za celkovou produktivitou úseku A. Námitku, že na „áčku“ pracuje skoro dvakrát víc lidí, šéf nebere. Pro „béčko“ je podle něj
ohromná výzva, aby se i tak snažilo úsek A dohnat. Jiří na

tom jde zapracovat.

Jana v kanceláři mezitím probrala s kolegyněmi tu novou
asistentku ředitele, která se obléká a chová prostě nemožně. Ředitel s ní určitě spí, a jestli ne, tak to plánuje na
příští služební cestě. Asistentka přichází do místnosti srovnat šanony, a tak se úřednice přesunují do kuřárny, kde mohou diskusi v klidu dokončit.
Žena končí v práci v pět. Volá svému Jiřímu, jestli pojedou
na ten nákup, ale protože on musí pracovat na dohnání úseku A až do večera, vyzvedne Jana jeho auto a do obchodu
s ním zajede sama. Z regálu na ni mrkne sleva 60 procent
na jahodový jogurt, tudíž jej nakoupí tři plata. Protože tímto výhodným nákupem výrazně ušetřila, zakoupí si v jiném
oddělení za odměnu ještě kozačky.
Jiří práci s vypětím sil dokončí až v osm večer, a protože má
nervy v kýblu, musí si zajít na jedno pivko. Aby se uklidnil.
Stejně domů pojede autobusem, když mu Jana odjela s autem. V hospodě sedí dva kamarádi. Zvou ho k sobě
ke stolu. Pijí. Pijí. Hodně. Dlouho.
Jana se doma dívá na oblíbený seriál z nemocničního prostředí. Když skončí a Jiří pořád nikde, volá mu na
mobil. Jiří je stále v hospodě a do telefonu škytá omluvy, že hned vyráží. Musí asi pěšky, takže doma bude
až něco po půlnoci. Jana je vytočená a jde si postěžovat
k sousedovi, který ji včera s významným úsměvem zval
k sobě na vínečko. Když Jiří přichází domů, Jana již spí.

JT
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Chardonnay

Vinařství
Vladimír Tetur

Česká republika, Velké Bílovice,
velkopavlovická oblast
Odrůda: 100% Chardonnay
Obsah alkoholu: 10 %
Ročník: 2010
Jakost: pozdní sběr
Zbytkový cukr: polosladké
Ocenění: zlato Weinparade
Poysdorf

Delikatesa vhodná k vínu měsíce

Horká jablka

karamelizovaná na medu
a skořici se svěžím limetkovým podtónem
servírovaná s punčovou zmrzlinou
a pařížskou šlehačkou.
Je přesně ta variace chutí a vůní, která bude ladně podtržena
plným douškem Chardonnay – vína měsíce. Užijte si tuto
kombinaci s blížícím se jarem a vaše tužby po teplých letních
večer, mu budou zase o kousek blíže.

GASTRONOMIE
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závan

ExotickE
moravy

Velkopavlovickou vinařskou vytříbeností
oplývá vinařství sklepmistra Vladimíra
Tetura, které vzniklo v roce 1992.
Během posledních 20 let svým přirozeným vývojem vyrostlo
z malého sklepa až po dnešní novodobé vinařství, které se hlásí
k modernímu stylu nejenom architekturou a vybavením, ale
i svými víny. Přestože patří k větším vinařstvím, stále se snaží
zastávat filozofii menších rodinných podniků.
Vaše myšlenky dychtící v tuto dobu po letní sezóně, která je
ještě v nedohlednu, Vám pomůže uspokojit tento exotický krasavec z Jižní Moravy. Chardonnay z pozdního sběru ročníku

2010 je výjimečným vínem k jedinečným situacím. Víno krásné
žlutozelené barvy s vyšší viskozitou, nižším obsahem alkoholu
a pikantní svěží kyselinkou. Je mile překvapivé, jak v tomto
příjemně zakulaceném vínu můžeme objevit jemné ovocné tóny
exotického ananasu či manga. Sladkost tohoto přívlastku je
hlavní dominantou plnosti chuti. Vzhledem k vysokému obsahu
zbytkového cukru doporučujeme podávat víno dostatečně vychlazené pod hranici sedmi stupňů.
Navodit letní atmosféru v březnu pro vás nebude nezdolným
úkolem s tímto příjemným bílým společníkem v kombinaci se
svěžími pokrmy z tygřích krevet či drůbežího masa. Přivřete
oči, smočte rty a vzhůru na exotiku.
TN

JaK JSTE VÍNO hODNOTILI vy...
MDDr. Vendula ONDERKOVÁ

LUKÁŠ ADAMEC

EVA RAKOVSKÁ

Barbora Krpcová

barva

barva

barva

barva

vůně

vůně

vůně

vůně

chuť

chuť

chuť

chuť

Úžasné víno žluté až
nazlátlé barvy, s intenzivní a
charakteristickou vůní ovoce
a květin. Chuť je plná, jemně
kořenitá a dlouho
doznívající.

Při přičichnutí lehce ovocná
vůně připomínající exotické
ovoce. Na jazyku jemně
perlí a při polknutí má víno
medovou dochuť.

Plná zlatožlutá barva, medově
sametová chuť se svěžím sladkokyselým koncem.

Po nalití do skleničky mě
hned zaujala krásná žlutá
barva. Potom přišlo mírné
zklamání z vůně ale nakonec opět velmi příjemný
zážitek v chuti. V chuti bylo
cítit exotické ovoce (žlutý
meloun, banán) a víno
odpovídalo i zařazení (tedy
polosladké).

Zubní ordinace Onderková

Vřele doporučuji!

Leemon Interactive, s. r. o.

Víno sladké, ale ne příliš,
doporučuji na zimní večery.

Keňa Safari s. r. o.

Je to víno plné slunce, které si
dokáži představit jako příjemný
aperitiv, dále pak k plodům
moře, nebo rybám.

VINAŘSTVÍ
VLADIMÍR TETUR

www.vinarstvivladimirtetur.cz

Lektorka angličtiny

Určitě se jedná o velmi příjemné víno, kterému schází
snad jen o něco lepší vůně.
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CHEF
DE
CUISINE

Jamie vaří
Britům prostě
a z dobrých surovin.
Oni ho za to

milují.

autor hlavní fotografie: Mark Whitfield
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JAMIE OLIVER
Angličané bývají terčem vtípků kvůli své údajně mdlé, nevýrazné kuchyni.
Ta představa zároveň ladí s předsudkem o krajně zdrženlivé až mdlé povaze.
„Jedí jen vařené zelí a tuřín,“ ušklíbají se jejich odvěcí sokové a vyhlášení
labužníci zpoza kanálu La Manche. V roce 2005 dokonce francouzský prezident
Jacques Chirac na schůzce s Vladimírem Putinem a Gerhardem Schröderem
způsobil diplomatické faux pas svým výrokem na adresu Britů: „Lidem, kteří
tak hrozně vaří, se nedá vůbec věřit!“
Co je na tom všem pravdy?

Posměváčkům
hraje do karet, že nejen kosmopolitní Londýn, ale snad všechna
města na ostrovech jsou plná restaurací nabízejících italskou,
francouzskou či orientální kuchyni (o fastfoodech nemluvě).
Nechutná Angličanům, Skotům či Welšanům jejich národní
kuchyně?
Ale ano! Domácí tradice také pořád žije. Britové se nikdy
netajili tím, že nemají rádi složité, vyumělkované vaření. Zato
zdůrazňovali, jak jsou důležité čerstvé a kvalitní suroviny.
Konzervativní Angličan si pořád nejraději pochutná na pečínce
z ovcí a skotu ze zelených domácích pastvin, na dobrých sýrech,
zelenině, typických masových koláčích, zvěřině či rybách.

Šéfkuchař z obrazovky
Trend nekomplikovaných, ale poctivých a zdravých jídel razí
i Jamie Oliver, jeden z televizních šéfkuchařů – celebrity chefs
– kteří jsou dnes nejen v anglofonním světě za hvězdy první
třídy. (V menším formátu se „vyvinuli“ i u nás. Akorát, že někteří moc vařit neumějí, a jiní zase před kamerou nadávají tak
sprostě, že člověka přejde na jídlo chuť.)
Jamie ve svých pořadech, které se vysílaly už ve více než čtyřiceti zemích, radí s vařením tak, aby kdokoli podle jeho rad
mohl ve své kuchyni zavést nový standard: kvalitu. Když mluví, střídá prostý a ležérní styl s projevy nadšení. Je vidět, že si
užívá to, co dělá, a chce to naučit i ostatní.
Zajímavé je, že se James Trevor Oliver kuchařem nevyučil. Muž
rozpoznatelný podle vlasů načesaných do kohouta má ekonomické vzdělání. Ale už od dětství pomáhal v hostinci svých

rodičů, a po studiích si rovnou nasadil bílou čepici a začal se
živit jako kuchař.
V roce 1997 se poprvé objevil ve vysílání BBC a brzy dostal
svůj první vlastní pořad „Naked Chef“. Od té doby jeho hvězda stoupá – vystupuje v dalších pořadech, vydává kuchařky
a vyprodává sály na živých show, na nichž k vaření občas
i zazpívá.
Jeho televizní popularita i provozované restaurace mu vynášejí
obrovské peníze. Dostal se do společnosti nejbohatších Britů.
Dokonce přijal z rukou královny Řád britského impéria. Přesto
neztrácí skromnost. Přispívá na charitu, a před životem v nějakém luxusním letovisku dává přednost klidu v rodné vesnici
v hrabství Essex.
„Našel jsem a koupil tuhle usedlost ve vesnici, kde jsem vyrostl.
Je to skvělé místo pro velkou rodinu s dětmi. Každého tu znáte,
lidé se spolu navzájem zdraví… Žijeme tu prostě normální život,“ pochvaluje si Oliver.
Za jednu věc jej musejí milovat všichni školáci a studenti. Snaží
se totiž upozorňovat na špatnou kvalitu jídla ve školních jídelnách a dosáhnout změny. Zřejmě se při vzpomínce na dušenou mrkvičku s hráškem, tekutý špenát či rozplizlé knedlíky ze
školní jídelny shodneme, že někoho takového bychom potřebovali i u nás.
Svou přezdívku Naked Chef dostal Oliver podle svého prvního pořadu v televizi. Naked ale neznamená jen nahý. Též
jednoduchý, přímočarý. Jamie vaří „instinktivně“ – moderním
způsobem. Vrací Britům hrdost na jejich národní kuchyni, prostou, ale chutnou a šťavnatou.
JT

Fenomén ve světě vaření známý jako
„šéfkuchař bez čepice“
Jedna z nejznámějších
televizních osobností na světě
Vydal téměř dvě desítky
kuchařských knih
Provozuje londýnskou restauraci Fifteen
a skupinu restaurací Jamie´s Italian

Jamie OLIVER (36)
www.jamieoliver.com
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Od 15. ledna
do 15. února letošní mrazivé zimy probíhal
ve 20 městech v České republice Grand
Restaurant Festival.
Návštěvníci tak mohli ochutnat skvělé delikatesy za festivalové ceny v restauracích, které získaly vysoké hodnocení
v publikaci Maurerův Výběr Grand restaurant. Jedním
z těchto výjimečných gastronomických míst je také Business Hotel Alley v Olomouci, do kterého jsme se vydali na
jednu z našich dalších gastro návštěv.
Hotel se nachází přímo v srdci historického centra,
v klidném prostředí městských parků. V jeho přízemí se
rozprostírá klidná útulná restaurace, která je ideálním
místem pro romanticky strávené chvíle s partnerem či zážitkový večer s přáteli.
V období, v kterém jsme restauraci navštívili, již bylo po
ukončení Grand Restaurant Festivalu. A jelikož lidské tělo
potřebuje v zimním období dostatek síly a energie bylo pro
nás ideální volbou menu složené z masových specialit, připravených šéfkuchařkou paní Jarmilou Nejezchlebovou.
Restaurace se specializuje na moderně pojatou českou kuchyni s novodobým způsobem servírování jídla, založenou
na čistotě přípravy. Kančí medailonek s brusinkovou pěnou podávaný s kopečkem gratinovaných brambor, skvěle
připraví vaše chuťové buňky na další chody. Restaurace
se nebojí pustit také do specialit, které jsou hodny precizní
přípravy.
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Telecí Rib eye s houbovým ragú a domácími bramborovými placičkami, které jsou živým důkazem poctivé české
moderní kuchyně. Tento hlavní chod masového menu, je
vhodné zkombinovat s jedním z chuťově plných červených
vín. Vinný lístek hotelu Alley nabízí hned několik možností,
jak podtrhnout jemnou, ale zároveň výraznou chuť telecího
masa. Budete-li mít odvahu a dostatek síly na grandiózní
završení ničím nerušeného večera nikoli sladkou tečkou,
ale bombou, neváhejte si poručit smaženou vanilkovou
zmrzlinu s horkými malinami a šlehanou smetanou. Tento
dezert, jehož příprava průměrně vzdělanému domácímu
kuchaři zabere nemalou dobu, je vhodnou příležitostí jak
ochutnat teplý avšak chladivý sladký požitek.
Restaurace čtyřhvězdičkového Business Hotelu Alley se
pro vás stane intimním místem pro ničím nerušené chvíle
odpočinku a pohody. Je strategickým výchozím bodem pro
procházky centrem Olomouce a nabízí kvalitní ubytovací
služby v business stylu.
TN

****

Business HOTEL

ALLEY

Kvalitativní stupnice
(počet bodů)

NAŠE HODNOCENÍ
7 bodů

HOTEL ALLEY

www.hotel-alley.com

Kdo má
větší
bou
rák
?

Pánská JÍZDA
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Já

, jenom já!

Muži opticky povyrostou zhruba o tolik centimetrů, kolik tisícikorun stál
jejich oblek.
Většině se líbí nablýskaná sportovní auta, masivní, nejlépe vodotěsné hodinky, nejnovější modely telefonů, kapesních počítačů a jiných elektronických hraček. Rádi si dají vyhlášené víno,
starou whisky nebo třtinový rum. Drahý doutník.

Určitá část z nich si tyto věci může
též dovolit kupovat.

Ti to potom obvykle i dělají.

Psychologové by řekli, že za tím je především snaha zapůsobit
na opačné pohlaví, zvýšit si sebevědomí, dát najevo svůj společenský status. Že muži nemají pestré peří, aby se s ním mohli
natřásat jako pávi či krocani, a tak se natřásají luxusními věcmi. Ty hlásají do světa, že daný jedinec má přístup ke zdrojům,
a tudíž se může dobře postarat.
Ale není to trochu ukřivďující? Co když se chlap prostě opravdu jen chce projet ve stroji, který pěkně a spolehlivě šlape? Pochutnat si? Mít spolehlivého elektronického pomocníka, který
mu dobře poslouží při práci anebo zpříjemní odpočinek?
Nejspíš to bude tak i tak. Takzvané „mužské vášně“ mohou každého přitahovat z jiného důvodu, a většinou těch důvodů bude
víc najednou. Když zabijete všechny mouchy jednou ranou,
ušetříte si hodně pobíhání s plácačkou, které zdržuje.
JT
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Je libo LVici
Na dosah?
PRAHA

ZLÍN-LEŠNÁ

Náš dojem: pražská zoo
je velice rozsáhlá, určitě
správné místo pro milovníky
nejen zvířat, ale i dlouhých
procházek, během jednoho
dne jsme nestihli navštívit
všechna zvířata

Náš dojem: moc se nám líbilo
rozdělení zoo na kontinenty,
rozlehlé prostory pro děti
s lanovou dráhou, hodně
průchozích voliér a výběhů,
i když supi nám trošku
nahnali strach

Počet zvířat: 4 422

Počet zvířat: 1 242

Počet druhů zvířat: 672

Počet druhů zvířat: 216

Orientace: uspořádání zoo
není moc šťastné,
což je dáno zejména
velkou rozlohou

Orientace: přehledná trasa
napříč kontinenty

Co stojí za shlédnutí:
cvičení lachtanů,
pavilon Indonéské
džungle
s prostředím
tropického
deštného lesa – největší
stavby pro zvířata v ČR

Co stojí za shlédnutí: zámek
s parkem, tropická hala
Yucatán, procházka
mezi klokany a pštrosy
Rarita: zvířata umístěná
dle kontinentů, lev na dosah –
– od návštěvníků dělen pouze
vodním příkopem
Celkové hodnocení: *****

Rarita: lanovka
uprostřed zoo
Celkové hodnocení: ****

BRNO
Náš dojem: tato zoo nás nadchla
nádherným prostředím, má nové
dřevěné zrekonstruované výběhy,
naučné budovy, atrakce pro děti
a celkově působí velice
udržovaně
Počet zvířat: 1 888
Počet druhů zvířat: 322

Obliba zoologických
zahrad a jejich úroveň
v naší republice stále stoupá.
Lidé hodně využívají tato místy
exotická prostředí k oblíbeným výletům s dětmi. My jsme však objevili
jeden mladý pár Zoo-holiků, kteří se
s náma podělili o zkušenosti a názory
zapálených hledačů těch nejatraktivnějších zoologických zahrad
u nás. Vzhůru do divočiny
s Tomem a Nikolou.

Orientace: dobré uspořádání
trasy, vše bylo „po cestě”, zoo je
postavena v kopci, takže
náročnější na fyzickou kondici
Co stojí za shlédnutí: beringie –
– expoziční komplex s nádherným
výběhem medvědů

DVŮR KRÁLOVÉ
Náš dojem: safari nás ohromilo,
zvědavá zvířata nakukují
do vozu, tento zážitek zastínil
i samotnou zoo, která má
nahuštěny výběhy těsně
vedle sebe, bez delších
procházek
Počet zvířat: 2 700
Počet druhů zvířat: 320
Orientace: v safari není kde
se ztratit, vede tudy jediná trasa
kolem všech zvířat, v zoo jsme
byli zmateni množstvím uliček
a směrových ukazatelů,
mapa je nutností.
Co stojí za shlédnutí: můžeme jen
doporučit safari vlastním
automobilem, zajímavé je také
ubytování v safari kempu hned
u zoo s výhledem na zebry

Rarita: restaurace s prosklenou
výlohou s výhledem
na výběh tygrů

Rarita: projížďka skrz safari
vlastním vozidlem či safaribusem

Celkové hodnocení: ****

Celkové hodnocení: *****

Tomáš (23), Nikola (24)
Frýdek-Místek

NA cestách

Někdo sbírá známky, jiný má rád
jahodovou zmrzlinu, moje dlouholetá
přítelkyn ě N ikola milu j e ži r afy
(a samozřejmě mě).
Již delší dobu jsem byl přesvědčen, že právě ona je pro mne ta pravá.
Chtěl jsem ji požádat o ruku nějakým nezapomenutelným a originálním způsobem, a i když mě stále neoslovovala zásnubní múza,
prstýnek jsem již pořídil, abych jej už měl připraven, kdyby čistě
náhodou nastala ta správná chvíle.
Ideálně se nabízel hned příští víkend, kdy jsme chtěli podniknout
nějaký výlet s rodiči mé přítelkyně.
Chtěl jsem ji opravdu potěšit a připravit pro ni zásnubní situaci,
ve které by se cítila velmi přirozeně. Abych takovou situaci mohl
připravit, musel jsem si odpovědět na zásadní otázku. Kdy je má
žirafka nejšťastnější? Mezi žirafami. A kde se lze mimo Afriku s žirafami setkat? V ostravské zoo, která je nedaleko od našeho rodného města. A bylo to.
Přišel den výletu. U pokladny v zoo jsem měl již rezervován volný
vstup spolu s návštěvou výběhu žiraf. Paní u pokladny se potutelně
usmívala a mrkala na mě, jelikož o této situaci byla obeznámena.
Rozkřiklo se to samozřejmě i mezi ostatními zaměstnanci, jelikož
šlo o událost, která do té doby zatím v ostravské zoo neproběhla,
tedy alespoň takto oficiálně.
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Dnes si zpětně uvědomuji, jak během naší návštěvy výběhu u žiraf
bylo všude kolem nápadně více ošetřovatelů a jiných, kteří s připravenými kapesníčky čekali na dojemný akt, který by byl hoden
i oskarového ocenění.
Přítelkyně byla v rauši. Krmila žirafy o sto šest a neměla potuchy,
že to ještě není vrchol dnešního výletu, který jsem pro ni uspořádal.
Řekl bych, jaká matka taková dcera, jelikož má budoucí tchýně
brala kyblíky se suchými rohlíky stejně horlivě jako přítelkyně
a krmila a krmila. Po nějaké chvíli jsem již klečel (téměř v žirafincích a polorožvýkaném seně) a pak jsem to vyřkl: „Miluji Tě,
vezmeš si mě?”. Přítelkyně strnula, neměla totiž nejmenší šanci se
na tuto situaci vůbec připravit. Má budoucí tchýně, která od nás
stála asi jen 2 metry stále krmila a nevšimla si, že klečím s prstenem v ruce. Až duchem přítomný otec mé nastávající ženy musel
drknout do své manželky, aby o to úplně nepřišla. Vždyť, kolikrát
za život máte možnost vidět zásnuby své jediné dcery na vlastní oči? Obě začaly téměř okamžitě a současně plakat a zaskočená
přítelkyně až po druhém zopakování otázky ubrečeně souhlasila
a vyslovila své „ANO.” A tak si beru v létě „ŽIRAFKU“, a věřte
pánové, že dobrovolně.
TT

Program u žiraf byl zařízen na 14:00 a já jsem musel nenápadně přizpůsobovat prohlídku zahrady tomuto času. K výběhu žiraf
jsme dorazili chvíli před druhou hodinou a ošetřovatel nás již vyhlížel. Jelikož o mém plánu věděl, umožnil vstup k žirafám i rodičům
přítelkyně, s čímž jsem původně nepočítal, ale situaci jsem se nebránil. Rodiče o plánu zásnub také neměli ponětí, a byli potěšeni, že se
mohou dostat k žirafám tak blízko.

BERU SI
ŽIRAFU
ZA
MAN
ŽEL
KU

ZN.: DOBROVOLNĚ
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SPORT A ZDRAVÍ

RÝMEČKA
Snad každý se s ní už někdy setkal. Je
zákeřná, vypočítavá, napadá všechny
pozemšťany, a to bez nároku na
milost – rýmečka! Největší silou však
většinou udeří na zástupce mužského
rodu. Je to však opravdu samostatná
nemoc, nebo se objevuje pouze ruku
v ruce s nachlazením?
Zrovna nedávno jsem s ní svedl přibližně čtyřdenní bitvu.
A věřte nebo ne, bylo to skutečně na nože!
Na její průběh si ještě teď velmi dobře vzpomínám. První den
byl mimořádně kritický. Napadla mě pozdě večer, když jsem
byl off-line, nemohl konzultovat svůj stav na některém diskusním fóru o zdraví, a tak odrazit její invazi.
Ráno jsem si připadal, jako bych celou noc strávil v pračce, a to
s nanejvýš mizerným pracím práškem. Jaké stavy jsem zažíval
v následujících hodinách, to lze jen těžko popsat slovy. Přesto
se o to pokusím v několika výstižných verších:

Ráno vstanu,
klepu kosu,
začíná mi
hned téct z nosu,
přichází bolest palice,
nechutenství a zimnice.
Začínám si vážit zdraví,
dokud mě to neunaví,
přes slzy své nevidím,
jak těm zdravým závidím!

Shodou okolností ve stejný den onemocněla také má kamarádka, proto jsem se jí zeptal, jak to snáší. Odpověděla: „Fajn.“
Odpověděla prostě jenom „fajn.“ Nejdříve jsem to bral jako
provokaci, ale pak jsem náhodou narazil na informace, které
popisovaly ženskou odolnost vůči bolesti. Vyvinula se u nich
zejména kvůli porodu. V tu ránu jsem si uvědomil, že kamarádce tuto „výhodu“ vlastně ani nezávidím.
Muži tedy nejsou méně odolní, ale jen citlivější. Více o té nemoci
mluví, a skutečně víc trpí.
Ze zkušenosti vím, že mi léky nikdy pořádně nepomohly, proto
přišla na řadu igelitka plná ovoce a hektolitry čaje. První den
obratem střídá čtvrtý a rýmečka tak rychle, jako se objevila,
prostě a jednoduše zmizela.
Nikdy jsem nepřemýšlel nad jejím hlubším významem. Přijde
a zase odejde... Ale co když nám má pomoci něco pochopit?
A co když ne? Co myslíte vy?
Tv

ROZHOVOR

SPORT A ZDRAVÍ
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s kapacitou
RADIM JELIČ

osobní kondiční trenér fitness a kulturistiky
a poradce v oblasti výživy
S jakým cílem jste šel do posledního Mistrovství
Evropy v Naturální kulturistice? Vyvádí VáS ještě
dneS něco na soutěžích z míry?
Cíle jsem měl dva. Ten první, že tak trochu sám na sobě předvedu nejen svým klientům disciplinovanost v celé přípravě a pevnou vůli, která je k tomu důležitá. Dále pak taky pro motivaci
k mé vlastní osobě, abych měl nadále stejnou chuť ke své práci
a mohl tak pokračovat v rozvoji svých cenných zkušeností.
K té druhé otázce můžu odpovědět jen krátce, že jakékoliv
sportovní soutěže, kde rozhodují hlavně rozhodčí (kulturistika,
gymnastika, krasobruslení atd.) jsou vždy diskutabilní a každý
se na to dívá a posuzuje svýma očima. Proto tyto sporty nebudou nikdy ke všem spravedlivé.
Jaké nové trendy či inovace se v poslední době
praktikují ve fitness a kulturistické sféře?
Těch novinek za poslední roky je tolik, že kdybych měl všechny vyjmenovat, tak bych určitě na nějakou zapomněl. Líbí se
mi ovšem cvičení na „BOSU“ a taky „FLEXIBAR“, je to cvičení
s vlastním tělem, při kterém musíte hlavně své tělo dobře ovládat. Pořizovací cena je docela nízká a každý to může mít bez
problému doma.
Tohle můžu všem (nejen začátečníkům) doporučit.
Velmi atraktivním tématem několika posledních
let je zdravá výživa a v poslední době velmi propagovaná „BOXING DIET“, neboli krabičková dieta. Měl
jste možnost se s tímto typem stravování osobně
setkat? Jaký názor na tento typ výživy zastáváte?
Obecně krabičková dieta není vůbec špatná věc, ale myslím si,
že ani tento typ stravování nebude mít u nás nijak velký úspěch.
Spíše bych se přiklonil k základním způsobům správné životosprávy, a tím jsou dopoledne sacharidy (cereálie, rýže, ovoce)
a odpoledne bílkoviny (maso, sýry, zelenina). Tohle je věc, která
je jednoduchá a v praxi lehce zvládnutelná.
Jaký sport byste doporučil zapřisáhlým nesportovcům, pokud by se přece jen rozhodli něco začít
pro své tělo pravidelně dělat?
Jednoznačně doporučuji v létě kolo, v zimě běžky a celoročně
plavat. Samozřejmě jako správný kondiční trenér doporučuji
těm úplným nesportovcům, zajít aspoň jednou týdně do fitcentra a třeba pod odborným dohledem prokonzultovat a procvičit
celé tělo, minimálně od podzimu do jara, kdy je pravděpodobnější menší aktivita.
Co je pro Vás v letošním roce inspirací a hnacím
motorem? Na co se těšíte…
Pro tento rok připravuji opět své klienty (svěřence) na různá
sportovní klání (kulturistika, fitness, tenis, plavání, hokej, golf)
a věřím, že se mi podaří s každým mým sportovcem udělat
maximum tak, abychom všichni šli stále výkonnostně nahoru.
Všem těmto sportovcům a také celé široké veřejnosti, přeji
hlavně pevné zdraví a hodně úspěchů.

Radim JeliČ (41)
kondiční a fitness trenér

„Kulturistika
je jenom dřina
a plno odříkání“
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KULTURA

ČeRNÁ SLUNCE
Výstava Černá slunce – Odvrácená strana
modernity 1927–1945, která byla k vidění
v Galerii výtvarného umění v Ostravě
od prosince do března tohoto roku,
byla zcela unikátní, výrazná a… lehce
depresivní.
Jednalo se o soubor umění z mimořádně nosného a složitého
období daných let, ve kterém u nás došlo k mnoha politickým,
sociálním a uměleckým zvratům. Do umění od symbolismu přes
surrealismus po existencialismus pronikají stavy tesknoty,
nostalgie, melancholie a úzkosti. Do předcházejícího lyrického
tvarosloví se začaly promítat dramatické obsahy a spletité
významy odrážející odvrácené stránky lidské mysli, vyvolané
pozdním dozněním ohlasu první světové války, hospodářskou
krizí, stupňujícím se společenským napětím a narůstajícími obavy, že propukne válka nová.
Na výstavě byly k vidění obrazy, plastiky, fotografie a grafiky.
Zahrnuta byla díla charakteristických osobností tehdejší umělecké scény i díla opomíjených autorů tak, aby vznikl pohled
osvobozený od hledisek skupinových, stylových či generačních,
mj. stěžejní díla Jindřicha Štyrského, Toyen, Josefa Šímy, Emila
Filly, Jana Zrzavého, Josefa Lady, Josefa Váchala, Zdeňka
Rykra, Františka Drtikola a Karla Teigeho.
K vidění byl i slavný surrealistický obraz „Spící“ od Toyen, druhý
nejdražší obraz vydražený v Česku. V roce 2009 za něj dal nový
majitel závratných 20 milionů korun. „Léda s labutí“ od Josefa
Šímy je v tomto zajímavém žebříčku na čtvrtém místě.
BT

1. JOSEF ŠÍMA, Léda s labutí, 1938 | Soukromá sbírka
2. FRANTIŠEK JANOUŠEK, Malířka, 1933 | Alšova jihočeská
galerie Hluboká nad Vltavou
3. JINDŘICH ŠTYRSKÝ, Cigarety u mrtvé, 1931 | Galerie
výtvarného umění v Ostravě
4. TOYEN, Spící, 1937 | Soukromá sbírka

GALERIE VYTVARNÉHO
UMÉNÍ V OSTRAVĚ
www.gvuo.cz

PODPORUJEME
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DO ŠKOLY SE SVĚTLUŠKOU
Světluška provází nevidomé děti při jejich vstupu do mateřské a poté základní a střední školy. Přispívá jim na přepis
učebnic do Braillova písma, pomůcky a školního asistenta,
který je pro přijetí dítěte s těžkým zrakovým postižením
do běžné školy podmínkou.
Jedním z mnoha dětí, kterým Světluška pomáhá, je devítiletá Lucka F. z Hrubé Skály, kterou Světluška provází ve škole již
třetím rokem. Příspěvek na pedagogického asistenta, učebnice v Braillově písmu a vhodné pomůcky jsou pro Lucku a další nevidomé děti jistotou, že budou se svou rodinou a kamarády a nebudou muset dojíždět do speciální školy, nebo být na internátu.
„Světluška díky každoročnímu příspěvku na asistentku zahání velkou noční můru spojenou s Lucčiným vzděláváním. Pokud bychom peníze nezískali, dostali bychom se do vpravdě neřešitelné situace. Lucie by nemohla být integrována v běžném kolektivu
zdejší rodinné školy. Žádná speciální třída pro nevidomé děti v našem blízkém ani vzdálenějším okolí není. Představa internátní
školy daleko od domova je pro nás naprosto nepřijatelná. Krátce řečeno: Bez Světlušky bychom doma měli temno,“ děkuje maminka Lucky.
Světluška jí v tomto školním roce přispěla 35 000 Kč na pedagogickou asistenci a 20 000 Kč na školní pomůcky.

O SVĚTLUŠCE
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.

Lucka F., autor fotografie Martina Kaderková

JAK MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY?

Světluška z 9. ročníku sbírky podpořila školní
a osobní asistenci v celkové výši 862 792 Kč
a 117 680 Kč věnovala na přepis učebnic a přípravu školních pomůcek.

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.

www.svetluska.net
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