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Moje představa RETRA, vzpomínek na dětství, prostě něčeho, co je dávno pryč, a přesto to ve mně zanechalo kus
čehosi. No ale vezměme si ten horní seznam věcí: co kdysi
bylo elasťákama a je pro mě retrem, je dnes trendem v podobě legín. Kofola, kterou když miluješ, tak nemusíš nic řešit, je dnes nejsilnější značka na českém a slovenském trhu
v produkci kolových nápojů. A velké brýle? Víte co? Čtěte
dál a vychutnejte si rubriku Pánská jízda, ta mluví za vše.

CREATING EMOTIONS
Děláme to detailně!
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Proč se vydat na drupu
Moderní technologie proměňují vinařství
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NA TÉMA
Futuretro
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Retro je stresovat se Vánocemi. Futuretro je odjet před
Vánocemi na dovolenou a po návratu si je vychutnat s těmi,
s kterými je Vám dobře a klidně bez cukroví. Tak s chutí
FUTURETRUJTE .

GASTRONOMIE
Krasavec, řekni krasavec
U Námořníka
Má váš soused dobrá jablka?
Tak mu je snězte!

016

PÁNSKÁ JÍZDA Brýle a osobnost
musí pasovat jako klíč do zámku
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NA CESTÁCH
Alpy

018

SPORT A ZDRAVÍ
Běhání letí!
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KULTURA Božská hra

022

PODPORUJEME Světluška díky darům
„svítí na cestu“ nevidomým

023

RETREM TRENDEM = FUTURETREM
Dvacet deka pařížského do papíru, žlutá sodovka, šusťáková
souprava, kofola, elasťáky, velké brýle.

Hasta la vista baby
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Leemon Concept je členem ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR
garantující vysokou profesionální úroveň evropského standardu.

O KROK NAPŘED

NENECHTE ZPUCHŘET
HITY SVÉHO MLÁDÍ
NĚKDO ZA RETRO V HUDBĚ POVAŽUJE TŘICÁTÁ LÉTA,
NĚKDO DEVADESÁTÁ. ZÁLEŽÍ NA VĚKU POSLUCHAČE. POKUD NEPATŘÍTE K NEJMLADŠÍ „POSAMETOVÉ“ GENERACI,
NEJSPÍŠ SE VÁM NĚKDE V POLIČCE KRČÍ MAGNETOFONOVÉ KAZETY ČI VINYLOVÉ DESKY Z MLADÝCH DOB – SRDCI
BLÍZKÉ A VYVOLÁVAJÍCÍ NOSTALGII.

Staré nosiče dat podléhají zubu času. Pokaždé, když si pouštíte
starou pásku, děsíte se, že uslyšíte zvuk provázející její přetržení. Gramofonová deska také není věčná. Naštěstí existují
„mašinky“, jež dokáží staré hudební poklady zdigitalizovat,
převést na jedničky a nuly, a tak zachovat navěky. Tomu, kdo
nemá rozsáhlou sbírku, se spíš vyplatí využít služeb některé
z ﬁrem, které digitalizaci obsahu starých nosičů provádějí.
Může to být docela věda.
Zvláštní je, jak se někdy retro s modernou prolínají. Na trhu
jsou také hudební aparatury, které svým vzhledem imitují elegantní stará rádia nebo gramofony, ale přehrávají i hudbu ze
současných digitálních nosičů.
JT

RETRO GRAMOFONY
www.hyundai-electronics.cz

STALO SE
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LEEMON DĚLAL

PARÁDU
Otevření nového frýdecko-místeckého nákupního
centra PARÁDA SHOPPING se na konci listopadu
ujal tým společnosti Leemon. K propagaci otevření
byly využity rozhlasové spoty, inzerce v lokálním
tisku, neadresná poštovní, indoorová i outdoorová
kampaň.

AKT
UALI
TY

Celým otevíracím odpolednem provázel hosty moderátor, nejbohatší program byl připraven pro
děti. Klaunské vystoupení, facepainting, teplý sladký popcorn, který zahřál v nepříliš vlídném počasí.
Lidé byli obdarováni od stylových hostesek malými
předvánočními dárky v podobě nákupních tašek
a adventních kalendářů. Zcela vytíženou atrakcí se
stala jízda na Segway. Hosté se mohli také občerstvit
poctivým kotlíkovým guláškem a shlédnout krátký
dokument o průběhu výstavby celého areálu.
Pro VIP klientelu Leemon také na míru navrhl
a dodal cateringové služby. Stylové pokrmy zaměřené na ﬁnger food byly pro investory, dodavatele
a zástupce města připraveny v jedné z nákupních
jednotek.
No není to paráda, mít ve městě Parádu?
Rubriku STALO SE jsme
namíchali z aktuálních
ingrediencí ze světa společnosti
Leemon Concept, s. r. o.
Ochutnejte také!

JE TO KLUK,
JE TO FERDA

CO TAKHLE DÁT SI
HALUŠKU?

WEBOVÁ PREZENTACE
PRIMUS

Pro většinu rodičů nezásadní,
pro okolí rodičů velmi oblíbený dotaz:
„A co to bude?“ Nu holčička či chlapeček.
Ať už je odpověď jakákoli, lidé na ni reagují
stejně: „Jééé.“

Se zelím, s brynzou, se škvarkama nebo
se vším? Nejen pro milovníky slovenské
kuchyně jsme v letošním roce připravili
novou specialitu s pořádným kusem
designu. Nechali jsme ji dostatečně uzrát,
propekli ji na medium rare a nyní vám ji
servírujeme na nejvyšší gastronomické
úrovni.

Na začátku ledna byla spuštěna nadčasová
webová prezentace společnosti Primus.
Při tvorbě jsme se zaměřili na komplexní
nabídky produktů a také zejména
na prezentaci ﬁremních hodnot a aktuálních
informací z oblasti průmyslových prádelen.

Lidé totiž většinou ani nevědí, proč se
na danou otázku ptají. Jde o jakýsi zdvořilostní dotaz, nejde o odpověď samotnou.
V případě naší graﬁcké designérky
Veroniky jsme velmi rádi, že je to kluk.
Její starší syn se jmenuje Verda, a tak
k němu ještě v únoru přibyl Ferda.
Novopečené mamince přejeme pevné
zdraví a mnoho šťastných chvil s oběma
potomky.

and

Ferdin

Dámy a pánové zrodil se nový Leemoňák
– Jakub Haluška. A tak jsme šesti lahvemi
sektu přivítali do týmu našeho nového
kolegu, který se u nás posadil na další židli
webového designu. Račte si objednat z jeho
menu na zadní straně tohoto stylového
magazínu.

Web byl vytvořen v osmi jazykových mutacích a používají jej jak oﬁciální distributoři
společnosti, tak i koncoví klienti na celém
světě.
Společnost byla založena v roce 1911
v Belgii jako výrobce praček a myček pro
domácnost. Od roku 1970 se ﬁrma zaměřila na vybavení komerčních prádelen.
Posuďte sami:
www.primuslaundry.com
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CREATING EMOTIONS

detailně!
DĚLÁME TO

CREATING EMOTIONS

JE SVATBA V DNEŠNÍ DOBĚ NĚČÍM, CO SI
ZASLOUŽÍ NÁLEPKU „RETRO“ A JE DOBRÁ JEN
PRO STAROMILCE? NE NUTNĚ! PROPOJENÍM
OBVYKLÝCH SVATEBNÍCH ZVYKŮ S NOVÝMI
TRENDY A INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM MŮŽE
SVATBA DOSTAT MODERNÍ ŠMRNC, A PŘITOM
SI PŘIJDOU NA SVÉ I BABIČKY SNOUBENCŮ!
Novým trendem v devadesátých letech minulého století bylo
pro lidi žijící ve státě, který právě nabyl svobody, uspořádání
partnerských svazků takzvaně „na psí knížku“. Lidé objevili
novou kvalitu v „zavázání se“ druhému partnerovi i bez dříve téměř nezbytného obřadu. Sňatkovost postupně klesla
o víc než 40 procent a klesající tendence se přenesla i do
21. století. Rozvádí se zhruba polovina manželství, ale
v posledních sedmi letech rozvodů zase trochu ubývá.

ALE JAK SE MĚNÍ SVATBA
JAKO TAKOVÁ?
Ten obřadní akt, při němž si snoubenci oﬁciálně slíbí vzájemnou
věrnost, podporu a citovou vytrvalost? Jak fungují dnešní svatební přípravy a jak se svatby změnily od dob nesvobodného
Československa?
Zásadní změnou je DALEKO VYŠŠÍ VĚK SNOUBENCŮ. Dřív
se lidé brali krátce po nabytí plnoletosti. V současnosti se průměrný věk nevěsty pohybuje okolo 27 let, ženichovi je obvykle
kolem 30 let. To už páry většinou mají vybudované společné
zázemí. Někdy si dokonce mohou dovolit celou svatbu zaplatit
sami a nepotřebují pomoc rodičů. Z toho plyne, že si svůj velký
den mohou naplánovat přesně podle svých představ.
Vzhledem k rychlosti doby, v níž nejdražší a nejcennější devizu představuje samotný čas, se lidé v mnoha situacích obracejí
NA PROFESIONÁLY a nakupují služby, které jim jejich čas ušetří.
V případě svateb se kvůli organizaci, přípravě a plánování
celého dne obracejí na svatebního manažera. Jeho zkušenosti
jsou pro páry, které vlastně ještě neví, co je čeká a jaké mají
možnosti, stejně cenné, jako zkušenosti makléřů na akciových
trzích pro investory. Dobrý svatební manažer musí přistupovat k jednotlivým párům individuálně, vyslechnout pozorně
jejich představy a získat si jejich důvěru.
V naší agentuře (Wedding by Leemon) se plánování a organizování svateb stalo přirozeným rozšířením nabídky. Na počátku byla vlastní svatba, tehdejší ne zcela vyhovující služby
A VÝZVA ZVLÁDNOUT TO LÉPE.
TN

WEDDING
BY LEEMON
www.leemon.cz

SE SVATEBNÍM
MANAŽEREM
HODÍTE
STAROSTI

za hlavu!

K jednotlivým svatbám přistupujeme
velmi obezřetně. Zaměřujeme se na originalitu, na klienty si uděláme dostatek
času a hledáme vždy jedinečné řešení.
Svatba má být pro snoubence dnem,
kdy se cítí přirozeně a jsou sami sebou
(ačkoliv trocha lehké nervozity většinou
činí tento den svátečním a není na škodu). Rádi dáváme snoubencům a jejich
blízkým pocit výjimečnosti a snažíme
se vytvořit nezapomenutelné okamžiky
pro všechny přítomné. Pokud máte zájem o radu a pomoc s organizací svatby, můžete se obrátit na nás.
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POSTŘEHY

PROČ SE VYDAT

na drupu

Pro lidi z tiskařského průmyslu je pomyslným „pupkem světa“ německé město
Düsseldorf, v němž se každé čtyři roky koná
nejvýznamnější polygraﬁcký veletrh světa nazvaný drupa. Zkratka ze slov „Druck
und Papier“ se obvykle píše s malým „d“,
ale o to větší je veletrh v reálu!

2 000 společností

Za vše hovoří čísla: na posledních ročnících vystavovaly
bezmála dva tisíce společností. Nechybějí ani české ﬁrmy. Například v roce 2008 přišlo 391 tisíc návštěvníků ze 138 zemí,
takže by tehdy přečíslili obyvatele naší veletržní metropole
Brna. Rekordní byl rok 2000 s téměř 430 tisíci návštěvníků.
Hlavní pozornost se na drupě upíná k novinkám v tiskařských
technologiích. V současnosti samozřejmě kraluje tisk digitální,
s nímž se dá provádět pravá magie, ovšem nadále je významný ofset a při životě se drží třeba i sítotisk. Nezanedbatelný
prostor je na veletrhu věnován materiálům. Vždyť proč používat jen papír, když potisknout se dneska dá vše od plastu přes
dřevo až po kov?

430 000 návštěvníků
697 realizačních hodin

Firmy předvádějí své přístroje právě uváděné na trh a někdy
též prototypy. Čile se obchoduje a není výjimkou, že si některá
společnost zajistí podstatnou část svého obratu v daném roce
právě na düsseldorfském veletrhu.
Na podzim roku 2011 naše společnost stála před velkou výzvou. Připravit našeho významného klienta Soma engineering
na tuto tiskařskou olympiádu.
V následujícím půlroce jsme strategicky zpracovali design výstavní expozice, podpůrné propagační materiály v 5 světových
jazycích, korporátní tiskoviny, ﬁremní proﬁl, 3D rendery tiskařských strojů navazující na redesign webové prezentace. Vše bylo navrženo v nejvyšší kvalitě a zpracování byla
věnována důkladná péče. Výsledkem byla ucelená světová prezentace této společnosti, která se stala nosnou pro další čtyři
následující roky.
JT

Flexographic
Fl
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DESIGN
created by Leemon

POSTŘEHY

Flexographic press
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POSTŘEHY

ZÁROVEŇ ALE PLATÍ,
ŽE ŽÁDNÁ TECHNOLOGIE
NEDOKÁŽE NAHRADIT
ZKUŠENOST A INTUICI
VINAŘE.

POSTŘEHY

MODERNÍ
TECHNOLOGIE
PROMĚŇUJÍ
VINAŘSTVÍ
DESIGN
created by Leemon
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TO UŽ JE SNAZŠÍ ZASTAVIT VODU V ŘECE, NEŽ
TECHNOLOGICKÝ POKROK! SPÍŠE ZRYCHLUJE,
NEŽ BY ZPOMALOVAL, A JE VŠUDYPŘÍTOMNÝ.
OVLIVŇUJE I VINAŘSTVÍ, A TO VELMI VÝRAZNĚ.
Pro laika by to mohlo být překvapivé: vždyť víno má tak dávnou historii! Patřilo k nejzákladnějším gastronomickým (nejen
to, také i sociálním a kulturním) fenoménům už v antice, a patří
mezi ně dodnes… Proto bychom očekávali, že vinař bude člověk nanejvýš konzervativní, lpící na tradici.
Ano, jenže ono „hlášení se k tradici“ znamená spíš lpění na kvalitě, udržování a rozvíjení osobitosti vína z toho kterého regionu, ctění profesních pravidel, vnitřní zábranu cokoli ošidit. Ne
to, že by bylo nutné třeba lisovat hrozny pouze za pomoci síly
paží. I v minulosti probíhal vývoj (ostatně, je dost možné, že
vína produkovaná u nás před staletími by nám dnes nechutnala), a ustrnutí na místě by tedy nebylo ničím „tradičním“.
Zároveň ale platí, že žádná technologie nedokáže nahradit
zkušenost a intuici vinaře. Ti dnes mají na vinicích meteorologické stanice, které sledují srážky, míru slunečního svitu i další
údaje, které se přenášejí do počítačů vytvářejících prognózy,
jež mohou zabránit škodám na úrodě. Laboratorní rozbory
pH, cukernatosti a poměru kyselin v hroznech pomáhají správně načasovat sklizeň. Automatizované příjmové linky či setřásací pulty dokážou s hrozny šetrně nakládat a bránit jejich
poškození. Budoucí víno se v průběhu výrobního procesu opět
laboratorně kontroluje, a mnohé zásahy mohou být díky automatizovaným systémům provedeny bezprostředně dle potřeby, rychleji, než by to dokázal člověk. Oproti předkům máme
výhodu v možnosti použití systémů dokonale izolovaných od
vzdušného kyslíku a tak dále… Ale! To vše by bez vinaře bylo
k ničemu. Zato v jeho rukou mohou technologie přispět ke vzniku vína ještě lepšího!
JT

INOVATIVNÍ

PROPAGACE

POSOUVÁ VINAŘSTVÍ
ZA HRANICE SVÝCH

Inovativním přístupem k propagaci svých vinařství se mohou
vinaři posunout dále také v budování své značky. Použitím novodobých graﬁckých technologií mohou působit svěže a moderně. Ukázka vizuálu byla připravena z fotomontáže z několika fotograﬁí, která tak vystihuje typického důvěryhodného
českého vinaře. Za hranice svých vinohradů se vinařství může
dostat i po vizuální stránce.
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NA TÉMA

FUTURETRO

ČEŠI MAJÍ
OBECNĚ
VELKÝ SMYSL
PRO RETRO

RETRO – CO JE RETRO? DEFINICE ŘÍKÁ, ŽE JE
TO ZASTARALÝ NEBO AŽ ARCHAICKÝ STYL
(POTAŽMO TREND, MÓDA, ZVYK), KTERÝ
SE VRÁTIL A STAL ZNOVU NORMOU.
RETRO JE V KURZU. NĚKTERÉ EPOCHY MINULÝM POHRDALY, NEJRADĚJI BY VŠE STARŠÍHO
DATA SPÁLILY A VE JMÉNU POKROKU NAHRADILY SOUČASNÝM. ALE DNEŠNÍ ČLOVĚK JE
ČASTO ZAHLCENÝ ZÁPLAVOU VLIVŮ, MOŽNOSTÍ A INFORMACÍ. HLEDÁ PAK ODPOČINUTÍ
V NĚČEM DŮVĚRYHODNÉM, OBLE ELEGANTNÍM, S PATINOU ČASŮ, KDY BYL SVĚT MENŠÍ,
POMALEJŠÍ A JEDNODUŠŠÍ.

Tohle samozřejmě neplatí o všech, ani zdaleka! Těch, kdo hltají
technické novinky a pro své bydlení, auto, oblečení i spotřebiče
žádají moderní design, bude asi celkově víc. Tvoří se však
tábory, subkultury s velmi různorodým vkusem. Nakonec
je snad nejpřiléhavější charakteristikou doby to, že docela
nepřevládá žádný styl, různé směry existují vedle sebe. A styly
s předponou retro- se úspěšně drží mezi nimi a dokonce sílí.

NA TÉMA
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KDE VŠUDE RETRO VYSTRKUJE RŮŽKY
Dnes se výraz retro často používá ve vztahu ke znovuoprašovaným prvkům módy a designu 50. či 60. let. Také třeba
k období let dvacátých až čtyřicátých – to hodně platí o námětech ﬁlmů, a sedí též na celé sály vyprodávající hudbu Ondřeje
Havelky a jeho bigbandu. Lolitky nosí šaty jak vystřižené z éry
parních strojů. Hudba napsaná v 16. století v novém miléniu
zní mnohem častěji, než ve století osmnáctém. Bytelný nábytek z těžkého dřeva je luxus, i když celkem nedávno všichni
chtěli plast a obytnou stěnu z dřevotřísky.
Také by se dalo říci, že opravdu velký smysl pro retro projevili
voliči v posledních krajských volbách. Ale to je politika, ta do
Leemonády nepatří…
Oblastí, ve které se retru zvlášť daří, jsou hračky a hry.
Každý je nejvíc potřeboval v dětství, na začátku života, a tak
se mnozí dožijí toho, že jejich oblíbená hračka se stane kultovním fenoménem. Vzpomeňte na ruské digitální „elektronky“
Jen počkej zajíci nebo Tajemství moře s hrozivou chobotnicí –
kdo z dnešních třicátníků by si na nich nezahrál? Až v půlce
listopadu 2012 skončila na zámku v Telči výstava Hračky nestárnou, na níž byly k vidění modely ze stavebnice Merkur,
stará plechová autíčka, mrkací panenky, dřevěné stavebnice…
Organizátoři výstavu kvůli trvajícímu zájmu opakovaně prodlužovali. Jeden pražský herní klub zase pořádá „retrohraní“, na němž se znovu objevují hry jako Maršál a špion, Lovci
pokladů, Fantom staré Prahy či Dostihy a sázky. S dnešními
stolními hrami už se nemohou měřit. Ale ta nostalgie…

JINÝ KRAJ, JINÝ MRAV
Někde retro kvete víc, někde méně. Vyhlášenými „žrouty“
minulých dob jsou východní Němci. Ačkoliv dodnes dohánějí
západ země, který neudělal zkušenost s vládou komunistické strany, po všem „socialistickém“, ve velkých měřítkách
zašedlém a v plastových drobnůstkách křiklavě barevném
se jim stýská. Ta vášeň dostala název „Ostalgie“ (der Osten
– německy východ). Ať žije trabant, ať kouří! V lednu roku
2009 proběhla německým tiskem zpráva, že architekt Mark
Aretz objevil v lipské Crottendorferstrasse byt, který jeho
nájemník zamkl a opustil na konci osmdesátých let. Kalendář
z roku 1988 nalistovaný na srpen, v kuchyni plastové nádobí
a kredenc plná dvacet let starých pochoutek takových značek,
o nichž děti nikdy neslyšely. Východní Němci jásali nad touto
časovou konzervou jako nad objeveným pokladem.
Naproti tomu, Japonci nebo Číňané, starodávné národy
s ohromující historií, jsou přímo posedlé modernizací. Kdo si
nepospíší a nepodívá se do Číny během několika let, možná ze
starších památek už nic neuvidí. Snad jen tu Velkou zeď Číňané nezbourají. Japonci zase o své středověké hrady pečují tak,
že je rozeberou a přesně podle původní podoby postaví znovu
– ze železa a betonu.

AŤ ŽIJE
TRABANT!

Ale pozor. Co je dnes retro, bylo kdysi originálním trendem
a co je trend, může zítra být zase retrem. Zajímavé a trvanlivé
věci proto nevyhazujte, užívejte, opatrujte a opravujte! Možná jednou váš chytrý telefon, automobil či kabelku potomci
prodají s pohádkovým ziskem v aukci pro nadšence do „desátých let“ 21. století.
Starci věří, že zlatý věk už byl (a obvykle míní, že to byla doba
JEJICH MLÁDÍ). My mladší – budeme to moci jednou říct o naší
době? Musíme se snažit, abychom mohli. Každý ať přispěje po
svém.
JT
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VINAŘSKÁ OBEC VRBICE – MÍSTO V PAVLOVICKÉ OBLASTI, KDE ČAS PLYNE POMALEJI, A KDE SE
NACHÁZÍ MALEBNÉ VINAŘSTVÍ LEOŠE HORÁKA. PRO MILOVNÍKY VÍNA Z TOHOTO VINAŘSTVÍ, JE
DOBA, PŘED NALÁHVOVÁNÍM NOVÉHO ROČNÍKU DOBOU PLNOU OČEKÁVÁNÍ. NENÍ DIVU, ŽE PO
TAKOVÝCH LAHŮDKÁCH, JAKÉ VINAŘSTVÍ HORÁK NABÍZÍ, SE KAŽDÝ ROK ČASTO ZAPRÁŠÍ DŘÍVE,
NEŽ VÍNO DOCESTUJE DO REGÁLŮ VYBRANÝCH VINOTÉK.

ROSÉ HORÁK. Kříženec frankovky, rulandského modrého
a cabernetu moravia. To je naše víno měsíce. Už jeho celosvětové ocenění je důkazem toho, že se k vám dostává výjimečný
krasavec. Barva vína je lososově růžová. Vůně je čistá a intenzivní. V chuti jsou patrné tóny lesních jahod a květinový buket
vás příjemně překvapí. Díky své přímé chuti je dobré víno kombinovat s lehkými zeleninovými pokrmy či přírodně upravenými rybami, které nebudou pro chuťové buňky příliš složité.
Mějte v zásobě alespoň dvě lahvinky, a z toho minimálně jednu
stále na ledu. Tak vás nebude moci překvapit náhlá touha po
této jiskrné „růžovce“.

Velkého ocenění se vinařství Horák dostává právě v tomto
období. Hibernal (pozdní sběr), Pálava (pozdní sběr), Rosé
Horák (pozdní sběr) a Tramín (výběr z hroznů), to jsou vína,
která se dostala do prestižní francouzské publikace „1000
Vins du Monde“ (1000 vín světa) pro rok 2013. Tato kniha má
ve vinařském světě stejnou váhu jako v gastronomii Michelinský průvodce.

Leoš Horák je spojen s pěstováním hroznů a výrobou vína již
od dětství. Profesionálně se pohybuje ve vinařské sféře od
roku 1990, kdy začal pracovat v prestižní vinařské ﬁrmě.
Od roku 2007 se plně věnuje pouze svému vinařství. Toto
vinařství ročně produkuje okolo 40 000 lahví, což zaručuje
především vysokou kvalitu vína. Vinařství Horák tak na trh
dodává jen to nejkvalitnější, co mohou moravské vinice v tomto
mírném podnebí poskytnout.
TN

DÍKY SVÉ PŘÍMÉ CHUTI JE DOBRÉ TOTO VÍNO
KOMBINOVAT S LEHKÝMI ZELENINOVÝMI POKRMY
ČI PŘÍRODNĚ UPRAVENÝMI RYBAMI.
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Rosé Horák 2011
pozdní sběr, polosuché
Podoblast: Velkopavlovická
Obec: Vrbice
Trať: Stráně
Datum sklizně: 18. 10. 2011
Cukr v moštu: 22,0 °ČNM
Alkohol: 12,5 %
Zbytkový cukr: 9,0 g/l
Titrovatelné kyseliny: 6,3 g/l
Bezcukerný extrakt: 22,9 g/l
Ocenění: stříbro Vinalies Internationales Paris 2012, stříbrná medaile
Národní soutěž vín Velkopavlovické
podoblasti 2012

JAK JSTE VÍNO HODNOTILI VY…
JAKUB HALUŠKA

HANKA ŘEHÁKOVÁ

MONIKA KONVIČNÁ

PETR ŠUMA

Leemon Interactive, s.r.o.

Student Agency

Beskydské informační centrum

Stachema CZ

barva

barva

barva

barva

vůně

vůně

vůně

vůně

chuť

chuť

chuť

chuť

Víno má hezkou jiskrnou
barvu. Po prvním přičichnutí je možné ucítit jemnou
nevtíravou vůni ovoce. Lehce
mě zklamala chuť. Při prvním
ochutnání to nebyla žádná
extáze, ale každým dalším
zkoušením jsem si na chuť
vína začal zvykat. Ocásek
chuti je také velmi zajímavý
a zapamatovatelný. Víno
bych doporučil jako digestiv
po dobré nedělní večeři.

První přičichnutí ve mě vyvolalo vzpomínky na loňské
léto. Velice příjemná lehce
ovocná vůně, stejně tak jako
barva, evokuje teplý letní
večer. Chutí jsem byla příjemně překvapená, nasládlé
tóny naladily mé chuťové
buňky na správnou notu.
Víno si dokáži představit
při lehčí večeři nebo při klidnějším večeru s přáteli.

Krásná lososová barva,
ovocná vůně i jemná chuť
připomínající drobné ovoce,
možná lesní? Víno mi
velmi chutnalo.

Sklenka tohoto vína jistě
nikoho neurazí. Vůně je pro
mě trochu omezená, ale
k bledě růžovému odstínu
vína mi ladí. Víno je svěží,
převládá především chuť
lesního ovoce, která příjemně hraje na jazyku. Začal
jsem s ním jako s aperitivem, ale ocenil jsem ho
i k lehkému těstovinovému
jídlu. Toto víno by mi jistě
zpříjemnilo léto.

VINAŘSTVÍ
HORÁK
www.vinarstvihorak.cz
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U NÁMOŘ
NÍKA
KDYŽ ZKUŠENÝ NÁMOŘNÍK PO DLOUHOLETÝCH
PLAVBÁCH PO MOŘÍCH ZAKOTVÍ VE SVÉ ZÁTOCE
JMÉNEM BUDOUCNOST, MŮŽE NARAZIT NA
JEŠTĚ TVRDŠÍ ŘEHOLI NEŽ JE MOŘEPLAVBA.
TAK ZAČALA NELEHKÁ CESTA PETRA ELIÁŠE
V GASTRONOMICKÝCH KRAJINÁCH ČESKÝCH.

Nachází-li se někde na zemi obec, která se neustále houpe na
vlnách podoby, jsou to zajisté Hukvaldy. Malá obec s téměř
dvěma tisíci obyvatel na valašsko-lašském pomezí, jíž vévodí jeden z nejmohutnějších hradů na Moravě, hrad Hukvaldy.
Místo přitahující zájem turistů, kam se cestuje i za gastronomickými zážitky do restaurace U námořníka.
Návod na to, aby restaurace měla duši, nelze „vygooglit“ na
internetu. Místa, která duši mají, jsou tak dvojnásob cenná.
Restaurace U námořníka mezi ně rozhodně patří.

celý ve dřevě, a plný prvků
spjatých s mořem. Hned po vstupu navážete kontakt

Interiér této hospůdky je

s místním personálem, jelikož se už za hlavními dveřmi nachází
menší útulný bar. Pro ty, kteří mají rádi romantickou atmosféru u krbu, ale také teplíčko, je záhodno posadit se do první části
restaurace, která se nachází za barem.
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Zde se masité i jiné lahůdky připravují přímo před očima okolosedících. Vůně masa pečeného na rozžhavených uhlících vytváří typicky domácí atmosféru.

1–2
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KVALITATIVNÍ STUPNICE
(počet bodů)

NAŠE HODNOCENÍ
Restaurace U Námořníka
www.unamornika.com

8 bodů
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Hostina začíná. Je skvělé, že místní restaurace se převážně zaměřuje na lokální suroviny a původní recepty české kuchyně.
Ze způsobu úpravy potravin poznáte, že zpracování probíhá
sice tradičním způsobem, avšak v moderním pojetí. Pokrmy
jsou servírovány na těžké keramické talíře a misky, což koresponduje s prostředím. Servírované jídlo působí svěže a čerstvě již na první pohled.
Na začátku příjemně strávených chvil doporučujeme naladit
se prostřednictvím jemné domácí kachní paštiky s portským
vínem, servírované s cibulovým chutney. Typicky nahořklá
paštička se úžasně snoubí se sladkým podtextem cibulové
„marmelády“.
K vydatné zimní večeři či vyhladovělému obědovému návštěvníkovi jistě přijde vhod valašská kyselice. Její chuť je tak akorát
sladko-kyselá. Neotupí tak ani vaše sladké, ani slané chuťové
pohárky.

ABY
RESTAURACE MĚLA DUŠI,
NA TO NELZE „VYGOOGLIT“
NÁVOD.
Umění upéct vepřovou panenku dorůžova není v českých
restauracích standardem. Nepropečené vepřové maso bývá
na rozdíl od hovězího na škodu. A jeho přepečení dvojnásob.
To místní panenka marinovaná v rozmarýnu a tymiánu byla
připravena přesně. Šťavnatý, lehce narůžovělý střed
se zlatavě opečenou kůrkou. Dobře zvolená příloha
v podobě bramboru pečeného ve slupce s pepřovou omáčkou
a grilovaným rajčetem neměla daleko k dokonalosti. Celé menu
jiskrně doplňoval Cabernet Moravia z vinařství Hrabal. Suché
víno s typickou chutí lesních plodů nebránilo žádnému z pokrmů projevit své charisma.
Jediné štěstí, že jídlo nezačíná dezertem! V tomto případě to
byla sladká tečka, která v nás zanechala nejen dlouho doznívající vzpomínky, ale málem způsobila i abstinenční příznaky.
Malakov s ovocným coulis a cheescake se smetanovým karamelem. Není co dodat, zajeďte je vyzkoušet. Neváhejte, který
z nich vybrat a dejte si oba, nebudete litovat!
TN
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MÁ VÁŠ SOUSED DOBRÁ JABLKA?

TAK MU JE
SNĚZTE!
ZEMĚDĚLEC DOVEZE PŘES HRANICE OSIVO, VYPĚSTUJE
PÍCI A PRODÁ JI DO JINÉ ZEMĚ, KDE SE VYKRMÍ DOBYTČE.
TO NA KONCI ŽIVOTA PODNIKNE NUCENÝ ZAHRANIČNÍ
ZÁJEZD NA PORÁŽKU A PUTUJE DO SALÁMU. TEN SE EXPORTUJE A SNÍ V ZEMI, KTERÁ BYLA NA SAMÉM POČÁTKU
ŘETĚZCE. PŘI TOM VŠEM SE SPÁLÍ HEKTOLITRY NAFTY
A VYPUSTÍ OBLAKA KOUŘE. ŽE TO ZNÍ ŠÍLENĚ? ANO,
ALE I TAKOVÁ BÝVÁ REALITA DNEŠKA. SOUKOLÍ ROZTÁČEJÍ DROBNÉ ROZDÍLY V CENÁCH, ZA NĚŽ SE DÁ TO A TO
NA RŮZNÝCH MÍSTECH POŘÍDIT, ROZDÍLNÉ VÝŠE DOTACÍ
A PODOBNĚ.
Nestálo by za to poohlédnout se jako spotřebitel vždy přednostně po potravinách, které byly vyprodukovány takříkajíc
„za humny“? Můžeme mít dobrý pocit, že jsme zanechali menší uhlíkovou stopu na životním prostředí, ale možná uděláme
i něco přímo pro své zdraví. Co někam daleko cestuje, musí být
obvykle lépe zakonzervováno, a to často znamená chemii navíc. Také se říká, že naše tělo je lépe nastaveno na zpracování
potravin, které konzumovali naši předci.

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
V moderní gastronomii se klade důraz na čerstvé a zdravé
suroviny. To je bez diskuse. Čím dál víc prostoru dostává zelenina. A teď si vezměme příklad jejího ušlechtilého zástupce
– chřestu. Sezona u nás trvá zhruba od konce dubna do června. Odkud se vzal chřest nabízený na podzim? Zaručeně jej nedonesla Maruška ze setkání s dvanácti měsíčky, je dovezený.
Podzim je ale dobou, kdy příroda servíruje tolik jiných pochutin! Co sáhnout jako první po nich? Je dobré žít aspoň trochu
v souladu s cyklem roku a jíst to, co má zrovna svůj čas. Takové potraviny můžeme sehnat na farmářských trzích. Pomáhá
i internet – hodně lidí je už zapojeno do systému bedýnkové distribuce přímo od zemědělců. Co je dobré a vyrobené převážně
z domácích zdrojů poznáme i podle různých známek kvality,
jako je Klasa.
Spousta zahraničních specialit je úžasných a dobrá gastronomie se bez nich neobejde. Úspěšně fungují dovozci kvalitních
uzenin, sýrů, vín. Naproti tomu spousta levných potravin
z dovozu připomíná spíše něco mezi odpadem a jídlem. Takže
si dobře vybírejme, nejen podle ceny. A pamatujme si – co se
osvědčilo, k tomu se cíleně vracejme, a co nás zklame, to si zaslouží tak nanejvýš jednu poslední šanci, někdy ani to ne. Jen
tak si můžeme vychovat dodavatele základní životní potřeby –
– potravin.
Pokud chceme čokoládu, kávu, banány či mořskou rybu, asi se
budeme muset smířit se zahraničními zdroji. Ale ovoce, zelenina, víno, chmel, sladovnický ječmen, med, ryby, mléko, vejce,
mnoho druhů masa – to vše má velkou tradici i u nás!
JT

ČESKÁ KVALITA
www.ceskakvalita.cz

PÁNSKÁ JÍZDA
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BRÝLE

A OSOBNOST
MUSÍ PASOVAT
JAKO KLÍČ DO ZÁMKU!
ZAVŘETE OČI A PŘEDSTAVTE SI MANAŽERA,
ADVOKÁTA NEBO ÚŘEDNÍKA – S BRÝLEMI…
A BEZ NICH!
Zkušeněji a důvěryhodněji působili obrýlení, že ano? Brýle se
pojí s autoritou, jinak by je někteří těžko nosili s nedioptrickými
skly, jen jako módní doplněk.
Aby byl dojem dokonalý, musí brýle tvarem pasovat k tvaru
obličeje, obroučky svou barvou ke kůži a vlasům… Zvlášť u
kousků s osobitým designem je třeba počítat s charakterem a
temperamentem nositele. Tohle sladit je největší kumšt. Nepomůže žádná šablona odstínů, jenom zkušenost. Když se výběr
zdaří, výsledek stojí za to. Ať jde o brýle na obchodní jednání,
pro neformální příležitosti či proti slunci.

Navrhování brýlí se věnuje řada designerů a ateliérů. I u nás
jsou dostupné nejvyhlášenější značky jako třeba Oliver Goldsmith (nosil i John Lennon) či L.a.Eyeworks (oblíbili si třeba
Andy Warhol nebo Elton John). Ty však v ČR prodává jediná
společnost – Žilka Optik Studio. V nabídce má i další velmi originální designéry.
Přírodní a umělé materiály. Retro i futuristický design. Kdo si
troufá a věří svému vkusu, může brýle vybírat třeba celé dny.
V optikách jsou naštěstí odborníci, kteří s nalezením toho pravého skvostu dokáží poradit každému.
JT
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ALPY
Lyžařská a snowboardová sezóna už sice pomalu
končí, ale i na jaře lze ještě vyrazit „na prkýnka“.
A když ne letos, tak určitě příští rok.

Pokud máte vyšší cíle než tuzemské pahorkatiny či slovenské Tatry (i když i tam už je lyžování
na velmi vysoké úrovni), zamíříte jistě do Alp.
Máme to štěstí, že Alpy nemáme daleko, ještě blíž
je však mají Rakušané, Italové, Francouzi, Švýcaři
i Slovinci. O krátké zkušenosti ze čtyř různých
středisek se s námi podělili nadšení reakreační lyžaři, Hanka a Lukáš. Jejich rady pak můžete mít
při rozhodování, kam ještě vyrazit na jarní lyžovačku, na srdci i vy.
BT

KDE NAJÍT SKVĚLÉ PODMÍNKY
PRO FREERIDE? A KDE JSOU PŘIPRAVENY
PERFEKTNĚ UPRAVENÉ SJEZDOVKY?

Hanka (24), Lukáš (26)
Žermanice

NA CESTÁCH

ISCHGL

LES 2 ALPES

Země: Rakousko / Švýcarsko
Výška: 1 400–2 872 m n. m.
Sjezdovky: 226 km skvěle upravených sjezdovek
● 27 km, ● 152 km, ● 47 km
Moderní, velice pohodlné sjezdovky bez front
na vlek a vynikající servis.
Cenová hladina: středisko je poněkud dražší,
ale za své peníze dostanete maximum. Existují
dva druhy skipasů – jeden pro 43 a druhý pro 70
lanovek (cena/den mimo sezónu 42,5 a 47 €)
Rarita: 11 kilometrový sjezd z hraniční hory
Greitspitz až do údolí, kde si po jeho sjezdu mimo
sezónu připadáte jako Alenka v říši divů, jelikož
tam již kvetou kytky a vy jdete kolem venku
sedících lidí v lyžařské výzbroji k lanovce vedoucí
opět na vrcholky sjezdovek.
Celkové hodnocení: ****

Země: Francie
Výška: 1 600–3 568 m n. m.
Sjezdovky: většina z 220 km sjezdovek se nachází
ve výšce nad 2 500 m n. m.
● 44 km, ● 98 km, ● 78 km
Cenová hladina: skipasy rozděleny do více kategorií podle přístupů na lanovky, lze tak dosáhnout i poloviční běžné ceny jednodenního skipasu.
Rarita: adrenalinový výlet vrtulníkem do sousedního lyžařského střediska Alpe d‘Huez a také
jedno z nejlepších míst pro freeride – La Grave.
Dojem: dobré podmínky pro lyžování, ale nikoli
komfortní. Sedačky lanovek již potřebovaly nový
kabát a zvláště při chmurném počasí chyběly
kryty otevřených lanovek proti povětrnostním
podmínkám.
Celkové hodnocení: ***

SÖLDEN

KAPRUN

Země: Rakousko
Výška: 1 350–3 340 m n. m.
Sjezdovky: 148 km prvotřídních sjezdovek
● 28 km, ● 51 km, ● 69 km
Převládají náročnější sjezdovky, bezpočet freeridových možností. Lanovky dokáží bez čekání
přepravit za hodinu 68 000 lyžařů.
Cenová hladina: kromě sezóních a mimosezóních
cen nabízí areál i jarní sezónu, která je nejlevnější.
Rarita: tunel „Zlatá brána“ spojující Solden
s oblastí dvou ledovců Tiefenbach a Rettenbach.
Sölden je i místem, kde se koncem října zahajuje Světový pohár na slalomové trati na ledovci
Rettenbach.
Rozhodně zajímavé středisko, které stojí za návštěvu, nezažijete fronty u lanovek.
Celkové hodnocení: *****

Země: Rakousko
Výška: 1 978–3 029 m n. m. (Kaprun – ledovec)
Sjezdovky: tři lyžařská střediska Schmittenhöhe,
Kitzsteinhorn–Kaprun a Maiskogel v regionu
Zell am See–Kaprun patří mezi nejatraktivnější
regiony v Rakousku, s celkem 138 kilometry
sjezdovek
● 32 km, ● 59 km, ● 47 km
Cenová hladina: můžete si koupit buď permanentku pouze pro jedno ze tří zimních středisek,
nebo pro všechny dohromady.
Rarita: „Gipfelwelt 3000“ s vyhlídkovou plošinou
a s restaurací. Naskýtá se zde překrásný pohled
na nejvyšší rakouskou horu Grossglockner.
Celkové hodnocení: ****

„Pro mě ten nejlepší zážitek z lyžování – málo lidí,
upravené, volné sjezdovky vhodné jak pro začátečníky, tak i pro zkušenější lyžaře, kteří si chtějí
svou jízdu užít naplno, a tolik kilometrů sjezdovek,
že za 1 den nemusíte projet ani jednu sjezdovku
dvakrát…“ (ISCHGL)
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SPORT A ZDRAVÍ

BĚHÁNÍ
LETÍ!

SPORT A ZDRAVÍ

MLADÍ I STAŘÍ, JEDNOTLIVCI, PŘÁTELÉ ČI PÁRY…
KRAJINOU SI TO SUPÍ STÁLE VÍCE BĚŽCŮ, KTERÝM
NEJDE O PŘEKONÁNÍ ČASOVÉHO REKORDU ANI
MEDAILE. ZATO SI ZA BĚHU KLIDNĚ POPOVÍDAJÍ
MEZI SEBOU. SVĚTOVÝ TREND JMÉNEM JOGGING
– NEZÁVODNÍ, KONDIČNÍ BĚHÁNÍ – SI NACHÁZÍ
VÍC A VÍC PŘÍZNIVCŮ TAKÉ U NÁS.
Udělat něco pro své zdraví, udržet se v kondici, shodit přebytečná kila, pokochat se přírodou a zlepšit si náladu. To všechno jsou pohnutky amatérských sportovců pěstujících jogging.
Nemusejí platit za posilovnu, stačí se sebrat a vyběhnout ven.
Obliba běhání se vrací, v posledních letech běžců výrazně přibylo! Hlavně mezi příslušníky střední a starší generace. Situace připomíná 80. léta, kdy regiony zažívaly běžecký boom.
Amatérští běžci tehdy měli svou „ligu“, v jejímž rámci si hlásili
a poměřovali zaběhnuté časy. I amatér si totiž čas od času přece rád zasoutěží!

BĚH PRO VŠECHNY. PRO VŠECHNY?
Běhání je přirozené a ze zdravotního hlediska vhodné téměř
pro každého. Samozřejmě, nic se nesmí přehánět! Vrhnout se
zčistajasna na běhání dlouhých tras bez průpravy, protažení
svalů před začátkem běhu a bez dobré běžecké techniky a bot
se nemusí vyplatit. Hrozila by zranění, křeče… Pokud s sebou
někdo vláčí třicet kilogramů tuku navíc, asi udělá lépe, když
začne svižnými procházkami či plaváním a jízdou na kole, které
méně zatěžují klouby. Potom lze nároky postupně zvyšovat.
Jak na to poradí trenér či nejrůznější weby o běhání, například
www.behame.cz nebo www.behej.com.
Také je dobré mít na paměti, že při běhu zůstávají některé svalové skupiny stranou. „Pokud byste jen běhali a nedělali žádný
jiný sport, budou vám zahálet například zádové svaly. Běhání je dobré doplnit třeba jógou nebo taiči, aby se zpevnilo celé
tělo,“ říká ostravský trenér ﬁtness Dušan Koláček. Upozorňuje
na skutečnost, že při rychlejším běhu tělo funguje spíše ve vyšších úrovních aerobního pásma až na hranici pásma anaerobního, v němž se už nespalují tuky a ve svalech vzniká kyselina
mléčná. „Je vhodné hlídat si při tělesné aktivitě tepovou frekvenci a snažit se, aby byla spíše nižší,“ radí trenér Koláček.
Výhodou běhání je podle něj to, že jej lze provozovat téměř v
každém věku. Rodiče mohou své děti zapojit asi tak od osmi
let věku.

ODDÁLÍ STÁŘÍ A ZAHÁNÍ CHOROBY
Lékaři stále upozorňují na rizika pohodlného stylu života s nedostatkem pohybu, zato s nadbytkem potravy. Výsledkem je,
že obrovská část české populace trpí obezitou či nadváhou, má
vysoký krevní tlak, i u mladších ročníků se rozvíjí „stařecká
cukrovka“ – diabetes 2. typu. „To, jestli cvičíme a jíme zdravě,
určí, zda dostaneme diabetes 2. typu ve čtyřiceti nebo až v osmdesáti letech,“ varuje prezident Diabetické asociace ČR profesor Milan Kvapil. Lékaři-diabetologové proto loni v dubnu
uspořádali první Běh proti diabetu v Luhačovicích. Na letošní druhý ročník krásným lázeňským městem opět zvou zkušené i začínající běžce. Informace budou v předstihu dostupné
na webu www.behprotidiabetu.cz.
JT

BĚHÁM, BĚHÁŠ, BĚHÁME
www.behame.cz
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PROČ
BĚHÁME?
UDĚLÁME NĚCO
PRO SVÉ ZDRAVÍ,
UDRŽÍME SE
V KONDICI,
POKOCHÁME SE
PŘÍRODOU
A ZLEPŠÍME SI
NÁLADU!
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KULTURA

BOŽSKÁ
HRA
San Salvatore, 1928, olej, plátno, 49 x 64 cm

PO LOŇSKÉ NÁVŠTĚVĚ VÝSTAVY ČERNÁ
SLUNCE, NEUNIKLA NÁM ANI DALŠÍ VÝSTAVA
NA PŮDĚ OSTRAVSKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ – ROZSÁHLÁ RETROSPEKTIVA ŽIVOTA
A DÍLA MALÍŘE JANA ZRZAVÉHO (1890–1977),
VÝSTAVA VSKUTKU NEVYČÍSLITELNÉ HODNOTY.
Jistě si jej vybavíte, Jan Zrzavý svým vzezřením naplňuje do puntíku představu o malíři, s paletou a štětcem v ruce, s baretem na
hlavě a bílým plnovousem.
Do ostravského Domu umění se Zrzavý vrátil po osmdesáti
letech. Letos však výstava obsahovala až pětkrát více obrazů
než tenkrát. Pohled na našeho významného malíře, který působí jako solitér, ale ani členství ve Spolku výtvarných umělců
Mánes mu nebylo cizí, byl tak velmi ucelený a vypovídající. Představeno bylo zhruba 250 exponátů od více než 30 veřejných
i soukromých zapůjčitelů.
Celým jeho dílem se prolíná jistá melancholie života, sny, fantazie, erotika, touha i víra v Boha. Pod Zrzavého štětcem vznikaly
svéhlavé (auto)portréty i citlivé krajinomalby. Jeho ilustrace
k některým knižním dílům, jako jsou Máchův Máj či Erbenova
Kytice, jsou ve své prostotě fascinující. Některé detaily z jeho života a tvorby pro nás mohla výstava odhalit až nyní – například
celoživotní lásku k dílu Leonarda da Vinci či jeho pobývání nejen
v Česku (Vodňany, Praha, Ostrava), ale i ve Francii, Itálii a Řecku.
Některé obrazy vás překvapily svou úctyhodnou velikostí, jiné
byste z reprodukcí naopak čekali větší – např. obraz Kleopatra II
z roku 1919 – obraz, který byl použit i ve vizuálu výstavy, a na
kterém je kromě oleje k vidění i pravé zlato.
Obrazy Jana Zrzavého jsou zrcadlem do autorovy duše, která mnohdy působí trochu smutně, ale vždy klidně, vyrovnaně,
…a téměř až „lahodně“.
BT

Mládí (Jaro), 1924, olej, plátno, 115 x 150 cm

pozadí: graﬁcká úprava obrazu Kleopatra II, 1919, olej, zlato, dřevo, křída, 77,5 x 66,5 cm

GALERIE VYTVARNÉHO
UMĚNÍ V OSTRAVĚ
www.gvuo.cz

PODPORUJEME
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SVĚTLUŠKA DÍKY DARŮM
„SVÍTÍ NA CESTU“ NEVIDOMÝM
SVĚTLUŠKY JISTĚ ZNÁTE. ROK CO ROK SE V ULICÍCH OBJEVUJÍ MLADÍ
LIDÉ S TYKADÝLKY NA HLAVĚ A KŘÍDLY NA ZÁDECH. VYBÍRAJÍ
DO KASIČEK MINCE, KTERÉ PAK POMÁHAJÍ ZLEPŠIT OSUD NEVIDOMÝCH. LIDÉ I FIRMY ALE PODPORUJÍ SVĚTLUŠKU PO CELÝ ROK, NEJEN
VE DNECH „ROJENÍ“.

Světluška je tradiční
sbírkový projekt Nadačního
fondu Českého rozhlasu.

www.svetluska.net

Velkou událostí v režii Světlušky je tradiční koncert v Pražské
křižovatce, což je centrum provozované Nadací Dagmar
a Václava Havlových VIZE 97 v odsvěceném kostele sv. Anny
v Praze. Na osmém ročníku koncertu v listopadu 2012 vystoupil i nevidomý Kája Leskovec z Vodňan, třináctiletý kamarád
Leemonady. Na akci přenášené televizí a rozhlasem zazpíval
spolu se skupinou Buty. Večera se zúčastnili patronka Světlušky Aneta Langerová, Václav Neckář, Tomáš Klus a mnoho
dalších známých osobností. Koncert přinesl přes tři miliony
korun!
Kája od narození nevidí a kvůli těžké nedoslýchavosti musí používat naslouchátko. I tak zvládá chodit na běžnou základní
školu, a na vysvědčení nosí domů samé jedničky!
Kromě toho, že zpívá, hraje na klavír a zobcovou ﬂétnu. Účastní se hudebních a recitačních soutěží. A sbírá jeden úspěch
za druhým: vyhrál třeba čtenářskou soutěž pro nevidomé
„Braillský klíč“ nebo soutěž šikovných dětí Zlatý oříšek.
Kája Leskovec
Patronkou Světlušky je Aneta Langerová

Kájova rodina dostala od Světlušky vítaný příspěvek na školní
pomůcky a osobní asistentku. „Je Kájovi pomocnicí i kamarádkou. Věnuje se mu ve škole, doprovází ho do hudební školy, na
soutěže nebo za kamarády. Děkujeme Světlušce, že může být
teta Eva, jak jí Kájík oslovuje, s námi,“ říká maminka.
JT

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