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Čerstvé novinky z McDonald´s
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ZOH v Soči: Na olympijské hry míří české 
hvězdy i naděje - a také McDonald´s

Česko bude reprezentovat 
téměř devadesátka spor-
tovců, mezi nimi hvězdy 

jako rychlobruslařská stálice 
Martina Sáblíková, hokejová legen-
da Jaromír Jágr nebo biatlonová 
kometa Gabriela Soukalová. Našich 
borců, v koutku duše doufajících 
v medaili, je ale víc, tento „seznam“ 
čítá kolem patnácti jmen. Mezi 
nimi figurují i členky týmu nadějí 

Coff ee Break – Pravidelná příloha magazínu FRESH (Vychutnejte si požitek z kávy v McCafé 
s kulturními tipy a dalším čtením ke kávě)

Snowboardistka
Ester Ledecká  

Z nováčka mezi medailové aspiranty pro Soči

více na straně 8

McDonald´s Olympic Hopefuls 
– zkušená biatlonistka Veronika 
Vítková a novicka tohoto výběru, 
snowboardistka Ester Ledecká. 
Spolu s nimi se na OH předvede 
také jejich týmová kolegyně, kra-
sobruslařka Elizaveta Ukolová.

V nové roli se představí i olympij-
ská vítězka Kateřina Neumannová: 
„I když se her neúčastním aktivně, 
je to pro mě opět velká událost 
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Volný čas

Před� avujeme 
re� auraci na R10

a moc se těším na neopakovatel-
nou atmosféru, která tam určitě 
bude panovat. Tentokrát se navíc 
poprvé ujmu role zpravodajky pro 
McDonald´s, což je pro mě úplně 
nová zkušenost a výzva.“

V Soči budou sportovcům, jejich 
doprovodu i návštěvníkům k dispo-
zici také provozovny McDonald´s, 
který je opět oficiálním restauran-
tem OH.

Olympijská vítězka 
Kateřina Neumannová 

komentuje OH 
v Soči na Facebooku 

McDonald´s!
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Na zimních OH v ruském Soči (7. – 23. 2. 2014) se představí zástupci 87 zemí, kteří se zapojí do 98 soutěží 
v 15 sportech odehrávajících se na ledě či sněhu.
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Zeptali jste se „NA ROVINU“
McDonald´s připravil uni-
kátní projekt NA ROVINU, 
jehož účelem je otevře-

ná diskuze na téma kvality suro-
vin, způsobu zpracování pokrmů 
a jejich složení. Cílem kampaně je 
rovněž vyvracení ničím nepodlo-
žených mýtů, nedorozumění 
či nepravd. Pro představu jsme 
pro vás z webových stránek 
www.narovinu.mcdonalds.cz 
vybrali pět zajímavých dotazů 
a odpovědí. 

Dotaz: Je pravda, že hranolky 
z McDonald´s obsahují kromě 
brambor a oleje i 17 přidaných 
chemických látek?
Odpověď: Tato informace je z kate-
gorie legend, které se nezakládají 
na pravdě. Kromě toho, že jsou 
připravené z vybraných brambor, 
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Aktuality

Připravila: Alice Škochová Foto: McDonald´s

obsahují naše hranolky již jen dex-
trózu (přírodní cukr), stabilizátor za-
braňující hnědnutí a samozřejmě 
rostlinný olej, ve kterém je sma-
žíme. Všechny použité suroviny 
pocházejí v souladu s požadavky 
McDonald´s z rostlin, které nejsou 
geneticky modifikované.

Dotaz: Chtěla bych se zeptat, jak 
děláte nugetky.
Odpověď: Základem pro naše 
nuggety jsou hrubě sekaná kuřecí 
prsa, marinovaná ve směsi koření 
s pepřem a celerem. Ta obalíme 
v kabátku z jemného těstíčka a to 
je vše. Doladění tou pravou omáč-
kou je pak už jen na vás.

Dotaz: Proč je kola ředěná vodou?
Odpověď: Naše nápoje připravu-
jeme v tzv. postmixech, strojích 

kombinujících sirupové koncentrá-
ty s vodou. Každopádně výsledek, 
který firma Coca-Cola pravidelně 
kontroluje, kvalitou odpovídá 
nápojům, jaké se prodávají v ob-
chodech.

Dotaz: Zajímalo by mě, jak připra-
vujete míchaná vajíčka, zda na 
másle, nebo jiným postupem?
Odpověď: Míchaná vajíčka připra-
vujeme z čerstvých vajec na grilu, 
který je zlehka potřený rozpuště-
ným máslem.

Dotaz: Je v cheeseburgeru oprav-
dové maso?
Odpověď: Samozřejmě! Stopro-
centní vykostěné hovězí z přední 
čtvrti bez dalších příměsí, jen 
s jemnou dávkou soli a pepře pro 
zvýraznění chuti masa.

McHappy Day 
vynesl téměř 
3 miliony korun

Výsledkem loňského McHappy 
Day, který proběhl 21. li  opadu 
2013 za pomoci známých osob-
no  í českého � owbyznysu 
a � ortu ve všech re  auracích 
McDonald´s, je neuvěřitelných 
2 874 568 Kč. Každý rok v tento 
den věnují všechny re  aurace 
McDonald´s v České republice 
polovinu tržeb z prodeje hranolek 
a veškerý výtěžek z prodeje cha-
ritativních samolepek Pomocná 
ruka obecně pro� ěšné � oleč-
no  i Ronald McDonald Charity, 
která financuje ubytovací kapacity 
pro dlouhodobě nemocné děti 
a jejich rodiny v areálu FN Motol 
v Praze. V budoucnu budou 
pro  ředky využity i pro vý  avbu 
domu Ronald McDonald House 
v areálu FN Motol, který by se   al 
prvním zařízením tohoto druhu 
v České republice.

McDonald´s pomáhá 
i na Slovensku
66 807 eur, které získala � oleč-
no   Ronald McDonald Charity na 
Slovensku, bude využito na zdra-
votnické vybavení slovenských 
nemocnic a na vý  avbu nad-
  andardních rodinných pokojů, ve 
kterých budou moci být ho� itali-
zované děti se svými rodiči.
Více na www.rmhc.cz, 
www.rmhc.sk

McHappy Day 
vynesl téměř 
3 miliony korun

Výsledkem loňského McHappy 
Day, který proběhl 21. li  opadu 
2013 za pomoci známých osob-
no  í českého � owbyznysu 
a � ortu ve všech re  auracích 
McDonald´s, je neuvěřitelných 
2 874 568 Kč. Každý rok v tento 
den věnují všechny re  aurace 
McDonald´s v České republice 
polovinu tržeb z prodeje hranolek 
a veškerý výtěžek z prodeje cha-
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FRESH také 
v iPadu!
V porovnání s tištěnou 
verzí vám iPad aplikace 
přináší více: kompletní obsah 
tištěného vydání je doplněn 
o fotogalerie, přehledné řazení 
článků, možnost mít časopis 
s sebou. Aplikace vás sama upozorní 
na nabídku stažení nového 
čísla časopisu ihned po 
jeho vydání.

FRESH také 
v iPadu!
V porovnání s tištěnou 
verzí vám iPad aplikace 
přináší více: kompletní obsah 
tištěného vydání je doplněn 
o fotogalerie, přehledné řazení 
článků, možnost mít časopis 
s sebou. Aplikace vás sama upozorní 
na nabídku stažení nového 
čísla časopisu ihned po 

Aplikace FRESH 
– Čerstvé novinky 
z McDonald’s je 

k dispozici 
v AppStore ke stažení 
zdarma. Naleznete 

ji po zadání klíčových slov 
Fresh McDonalds.

Nový Chikker
Vyzkoušejte Chikker, nový sendvič s dokřupava osmaženým 
kuřecím masem, čerstvým salátem a medovo-hořčicovou 

omáčkou, který si můžete objednat za pouhých 39 Kč 
spolu s porcí hranolek.Nový „Fajn pár za pár“, kterému 

hned přijdete na chuť.

Nový Chikker
Vyzkoušejte Chikker, nový sendvič s dokřupava osmaženým 
kuřecím masem, čerstvým salátem a medovo-hořčicovou 

omáčkou, který si můžete objednat za pouhých 39 Kč 
spolu s porcí hranolek.Nový „Fajn pár za pár“, kterému 

hned přijdete na chuť.

Kvalitní kuřecí maso McDonald‘s
Stejně jako všechny o  atní sendviče s kuře-
cím masem, i nový Chikker obsahuje prvotříd-
ní kuřecí maso. Je v něm použit Chicken Strip, 
který je zformovaný z hrubě mletých mari-
novaných kuřecích prsou obalených v lehce 
kořeněném trojobalu a usmažený v ro  linném 
oleji. 

McDonald´s používá pouze suroviny kontro-
lovatelného původu, přičemž původ masa lze 
vysledovat až na konkrétní farmu v jakémkoliv 
z dodavatelských   átů.



Kousek divoké přírody bezpečný i pro ženy 
Nová restaurace umístě-
ná na druhém kilome-
tru rychlostní silnice ve 

směru z Prahy - Černého Mostu 
na Mladou Boleslav a Liberec 
nabízí dostatek míst k sezení 
včetně velké venkovní zahrád-
ky se slunečníky a venkovního 
i vnitřního dětského playlan-
du. Kavárenský koutek McCafé 
nabízí kávu a kvalitní dezerty pro 
příjemné posezení, během nějž si 
můžete vyřídit i naléhavé pracovní 
záležitosti, protože samozřejmos-
tí je připojení k internetu přes 
Wi-Fi zdarma. Pokud nemáte čas 

zastavit se v restauraci, můžete se 
nechat obsloužit v McDrive přímo 
do okénka svého vozu. 

Restaurace McDonald´s i McCafé 
na R10 je pojednána v designu 
Wood & Stone. A na kámen a dřevo 
tu opravdu narazíte na každém 
kroku. Dřevo se ve své syrové 
podobě nejvýrazněji prosazuje na 
přepážce rozčleňující prostor, která 

připomíná neopracovaný laťko-
vý plot. Najdete ho i na částech 
obložení interiéru a na stínidlech 
světel, ze dřeva jsou vyrobeny vy-
soké barové stoličky, sedací lavice 
a centrální sloup, který rozděluje 
prostor, a vytváří tak pocit men-
ších, intimnějších zón. Restauraci 
dominuje masivní dřevěný pult 
McCafé, jehož ústředním deko-
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Představujeme

Připravila: Alice Škochová Foto: Vojtěch Vlk, McDonald´s 

Zajímavo� í jsou 
parkovací mí� a 
vyhrazená ženám
Protože důvodem jejich zřízení 
je bezpečno�  žen, nikoliv jejich 
neschopno�  bez úhony zapar-
kovat, neliší se od zbylých par-
kovacích mí�  svými rozměry, 
ale umí� ěním. Jsou označena 
bílým nápisem „ŽENY“ a nachá-
zejí se v bezpro� řední blízko� i 
prosklené plochy u vchodu do 
objektu, kde je na ně dobře 
vidět.

račním prvkem je dřevěná stěna 
s kruhovými vlysy připomínajícími 
letokruhy stromů. Přírodní dojem 
je podtržen tapetami a dlažbou 
imitujícími kámen, fotografiemi 
hrubých tkanin a světlo propust-
nými zástěnami oken s motivy 
srsti divokých šelem. Tóny hnědé 
a šedé jsou doplněny výraznějšími 
akcenty červené.

Petr Myška:  
Byl jsem ve 
správný čas 

na správném 
místě

Restauraci McDonald´s
 naleznete na adrese

Novopacká 2860 
v Praze 9.

Otevírací doba: 
6:00 - 24:00 hod.
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Petr Myška:  
Byl jsem ve 
správný čas 

na správném 
místě

Restauraci v Novopacké ulici otevřenou 
v březnu 2012 provozuje  spolu se třemi dalšími 

na severu Prahy franšízant pan Petr Myška.

Čím je vaše čtvrtá restau-
race specifická?
Řekl bych, že především 

designem Wood and Stone. V inte-
riéru jsou použity tradiční přírodní 
materiály, ale výsledek je mo-
derní a zákazníci jej vnímají velmi 
pozitivně.

Vy sám máte k přírodě blízko? 
Já přírodu vyhledávám, třeba na 
dovolenou do města bych určitě 
nejel. Mým koníčkem je cyklisti-
ka, ovšem v poslední době spíš 
rekreačně, protože oceňuji klid 
a moc se nechci nechat stresovat 
na startech hobby závodů. Jezdím 
s partou kamarádů v terénu na 
enduro kole a zkoušíme, co všech-
no se dá projet.

Možná i proto vás oslovil projekt na 
podporu mladých talentovaných 
sportovců McDonald´s Olympic 
Hopefuls, abyste se účastnil po-
sledního výběru kandidátů?

Ano, byl jsem přizvaný, protože 
mám ke sportu blízko. Považuji 
tento program za smysluplný, 
protože se ve všech případech 
ukázalo, že výběr talentů byl 
správný. Myslím, že pro mladé 
sportovce je důležitý z hlediska 
uznání jejich talentu nějakou 
autoritou, může jim rovněž v bu-
doucnosti pomoci při hledání 
dalších forem podpory a v ne-
poslední řadě jim poskytuje 
příležitosti vyzkoušet si situace, 
ke kterým by se jinak těžko do-
stávali, jako jsou třeba rozhovory 
s novináři. Je to takový trénink 
pro jejich budoucí sportovní 
kariéru.

Jak vypadaly vaše začátky kariéry 
u společnosti McDonald´s?
Dalo by se říct, že jsem byl ve 
správný čas na správném místě. 
V roce 1991 jsem reagoval na 
inzerát McDonald´s, poté ab-
solvoval stáž ve Vídni a stal se 

Petr Myška doporučuje z nabídky McDonald´s
Myslím, že poněkud podceňovaným produktem je Filet-O-Fi� ™. Je to kvalitní kousek mořské ryby se sýrem 
a tatarskou omáčkou v pšeničné žemli. Rybí filety u McDonald´s nesou certifikát organizace Marine Steward� ip 
Council, nezávislé organizace udělující osvědčení o udržitelném rybolovu. Znamená to, že takto označené ryby 
byly uloveny na širém moři dle pravidel ekologického rybolovu a při lovu nebyly ohroženy žádné druhy.

Proč rybu?
Jejich velkou předno� í je nízko-
kalorické maso a snadná � ravi-
telno� . Obsah kvalitních bílkovin 
a vitamínů B 12 a D, jodu a fosforu 
řadí rybí maso mezi ta nejkvalit-
nější. 

Proč mořskou rybu?
Pro lidský organismus je důležitá 
rovnováha nenasycených ma� -

ných kyselin omega-3 a omega-6. 
Obě kyseliny jsou pro život ne-
zbytně nutné a ani jednu si neumí 
naše tělo vytvořit samo, musí je 
tedy přijmout ze � ravy. Důležitý 
je jejich poměr. Protože běžně 
přijímáme daleko větší množ� ví 
kyseliny omega-6, například 
z většiny ro� linných olejů, dochází 
v našem organismu k nerovno-
váze, která je příčinou rozličných 

zdravotních potíží. Nejbohatším 
zdrojem kyseliny omega-3 jsou 
právě mořské ryby.

Jak ča� o ryby? 
Ryba by se měla objevit na našich 
talířích zhruba dvakrát týdně, 
přičemž jedna porce se rovná 
přibližně 150 gramům.

a tatarskou omáčkou v pšeničné žemli. Rybí filety u McDonald´s nesou certifikát organizace Marine Steward� ip 

zaměstnancem. Protože jsem měl 
blízko k oboru (vystudoval jsem 
potravinářskou chemii a biochemii 
a pracoval jako výrobní technolog 
v mrazírnách), byl jsem přijat do 
programu kandidátů na manažer-
ské pozice a po stáži v kanadském 
Torontu jsem v roce 1992 začal 
řídit svoje první zaměstnance. Teh-
dy se vše nově zavádělo, setkával 
jsem se s novými lidmi, od kterých 
jsem se učil. Lidé se k nám ze 
zvědavosti jen hrnuli. Dnes už je 
to jiné, McDonald´s se stal běžnou 
součástí života. 

Proč jste se rozhodl stát 
franšízantem? 
Lákala mě na tom jistá míra 
nezávislosti, to, že můžu dělat 
rozhodnutí, za která nesu sám 
odpovědnost, a to, že si svůj 
čas můžu zorganizovat sám, 
což jde dohromady s mými 
zájmy. Důležité jsou výsledky, 
jak k nim dospěji, je moje věc. 
Ale ani po 22 letech v oboru 
se nemůžu tvářit, že jsem nad 
věcí. Na to už jsem příliš 
nedílnou součástí společnosti 
McDonald´s. 



Vytvořte si železné zásoby železa

Díky železu naše 
tělo dýchá
Železo má v našem těle 

nepostradatelnou úlohu a vysky-
tuje se zde v mnoha formách. Jeho 
největší část, téměř tři čtvrtiny, je 
v těle vázána na červené krev-
ní barvivo hemoglobin, jehož 
hlavní funkcí je přenášet kyslík do 
všech buněk v těle. Nedostatečné 
okysličení organismu na počátku 
většinou nerozpoznáme a prokáže 
ho pouze laboratorní vyšetření.  

Co Pepek námořník nevěděl
Nejúčinněji lze nedostatku železa 
a problémům s ním spojeným 
předejít vyváženou stravou, která 
zajistí jeho dostatečný přísun 
i následné vstřebání. Železo se 
vyskytuje ve velké části potravin, 
důležitá je však jeho využitelnost. 
Filmový Pepek námořník se ne-
chal ovlivnit prací doktora E. von 
Wolfa, který v roce 1870 uveřej-
nil mylnou informaci, že špenát 
obsahuje až desetkrát víc železa 
než ostatní listová zelenina. A tak 
Pepek polykal jednu plechovku 
špenátu za druhou. I přesto, že 
obsah železa ve špenátu není zda-
leka tak velký, jak se na základě 
této chyby předpokládalo, je ho 
(stejně jako například v mangoldu, 
rebarboře či pórku) v něm relativ-
ně hodně. Problém však nastává 
s jeho vstřebatelností. Železo 

z rostlinných zdrojů totiž využívá 
náš organismus pouze z 5 %. Vyšší 
vstřebatelnosti brání oxaláty neboli 
šťavelany v případě listové zele-
niny a vláknina a fytáty v obilovi-
nách, luštěninách a ořeších. 

Vitamín C je dobrý 
pomocník železa
Vstřebatelnost železa lze v těchto 
případech podpořit kombina-
cí s vitamínem C, živočišnými 
bílkovinami a některými orga-
nickými kyselinami (citronová, 
mléčná, jablečná). V praxi je tedy 

vhodné např. listovou zeleni-
nu v salátu doplnit citronovou 
zálivkou, luštěniny podávat 
s kouskem masa nebo kvašenou 
zeleninou, brokolici a kapustu 
podávat s masem a bramborem, 
který obsahuje vitamín C, nebo 
podávat k jídlu vodu ochucenou 
citronem či džus a jako zákusek 
kousek ovoce. Vyhnout bychom 
se naopak měli popíjení černého 
čaje během jídla a bezprostřed-
ně po něm, protože ten, stejně 
jako káva, naopak vstřebatelnost 
železa snižuje.

Já rád játra, ty rád játra...
Podstatně lépe se vstřebává žele-
zo z živočišných zdrojů, především 
z „červeného“ masa a vnitřností. 
Využitelnost tohoto železa, které-
mu se říká „hemové“, se pohybuje 
okolo 20-30 % a není ovlivněna 
dalšími složkami potravy, jak je 
tomu u železa „nehemového“ 
z rostlinných zdrojů. Mezi bohaté 
živočišné zdroje železa patří ze-
jména vepřová, telecí a hovězí ját-
ra, telecí, skopové, hovězí, jehněčí 
i kuřecí a husí maso a také dary 
moře, především ústřice. 
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Nejen pro ženy

Připravila: Alice Škochová Foto: McDonald´s, archiv

Trpíte dlouhodobě bolestmi hlavy, malátností a únavou? Máte problémy se soustředěním a i při menší zátěži jste slabí a dušní? Možnou příčinou vašich 
potíží je nedostatek železa, zvláště patříte-li do nejvíce ohrožené skupiny, kam spadají především těhotné a menstruující ženy a ženy v šestinedělí, 
dospívající, vegani a vegetariáni, kteří odmítají i ryby. Dalším znakem nedostatku železa ve stravě je pobledlá kůže a sliznice, při rozvinutém deficitu se 
přidávají příznaky jako tvoření rýh na nehtech, lámavost a vypadávání vlasů, suchá a svědivá pokožka a trhliny v sliznici ústní dutiny a v ústních koutcích.

Kde najdeme 
železo?
Kromě masa a vnitřno� í jsou to 
luštěniny (čočka, fazole, hrách, 
cizrna a především sója), li� o-
vá zelenina, pažitka, brokolice, 
ořechy (hlavně kešu, pi� ácie 
a arašídy), slunečnicové se-
mínko, mák, pohanka, proso, 
ovesné vločky, celozrnný chléb, 
kakao, melasa, hnědé mořské 
řasy, sušené ovoce (rozinky, 
fíky), sušené houby, sušené 
droždí, olivy, vaječný žloutek. 
Denní doporučená dávka železa 
je 12 mg pro muže, 15 mg pro 
ženy, 20 mg pro těhotné a kojící 
ženy.

Železo se vyskytuje 
v celé řadě potravin, 
důležitá je však jeho 

využitelnost. 
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Hovězí v sendvičích 
od McDonald´s 
- maso a nic jiného 
než maso

Tipy na produkty McDonald´s 
s hovězím masem
Hovězí maso prvotřídní kvality naleznete v celé řadě výrobků 
McDonald´s. Ze široké nabídky jsme pro vás vybrali tyto čtyři 
zá� upce.

Velký a chutný Big 
Ta� y™: Šťavnatý 
plátek grilovaného 
hovězího masa 
v pšeničné žemli 
sypané sezamem 
doplněný cibulí, 
čer� vou zeleninou, 
� rávně ochucenou 
omáčkou a sýrem.

Královsky dobrý 
Royal™: Velký 

plátek grilovaného 
hovězího masa 
v žemli, k tomu 
hořčice, kečup, 
čer� vá cibule, 

okurka a dva plátky 
sýra. 

Legendární Big 
Mac™: Dva plátky 
kvalitního hovězího 
masa, sýr, salát, 
okurka a nezamě-
nitelná omáčka 
Big Mac. Typickým 
rysem „velkého 
hamburgeru“ je 
třetí plátek žemle 
upro� řed, který má 
zabránit vysypání 
náplně.

Legendární Big 
Mac™: Dva plátky 
kvalitního hovězího 
masa, sýr, salát, 
okurka a nezamě-
nitelná omáčka 
Big Mac. Typickým 
rysem „velkého 
hamburgeru“ je 
třetí plátek žemle 
upro� řed, který má 
zabránit vysypání 
náplně.

Nový wrap Beef and Bacon: 
Před� avujeme novinku, pšenič-

nou tortillu naplněnou hovězím 
masem, ementálem, salátem, 

slaninou a majonézou.

Pouze 100% přední hovězí
Pro výrobu hamburgerových plátků 
je použito pouze vykostěné hovězí 
maso z přední čtvrti. K umletému 
masu se nepřidávají žádné další 
přísady. Po šetrném grilování na 
kontaktních grilech bez tuku po 
dobu v průměru 42 sekund se plá-
tek jenom zlehka osolí a opepří, aby 
vynikla robustní chuť masa.

Z mrazáku přímo na gril
Maso je u výrobce šokově zmra-
zeno, v restauracích McDonald´s se 
pak griluje z plně zmrazeného stavu 
bez předchozího rozmrazování. 
Jen tak lze zaručit jeho bezvadnou 
kvalitu a zdravotní nezávadnost. Bě-
hem grilování se dosahuje více než 
70 °C v jádře, a plátek masa je tedy 
zdravotně nezávadný, ale zároveň 
neztrácí na šťavnatosti. 

Dbejte na každodenní 
příjem doporučené dávky 
železa, jehož dobrým 

zdrojem je především kvalitní „čer-
vené“ maso. U mletého hovězího 
v sendvičích od McDonald´s
si můžete být jisti nejvyšší kvalitou 
surovin i naprosto bezpečným 
zpracováním a zdravotní nezávad-
ností.

Přísná kontrola kvality
Na všechny dodavatele ovšem 
McDonald´s klade stejně nekom-
promisní požadavky, co se kvality 
týče. Jde o suroviny kontrolova-
telného původu, takzvaně „od 
vidlí po vidličku“, takže nad kon-
krétním hamburgerem lze říci, ze 
které farmy pochází maso v něm 
použité. 



Snowboardistka 
Ester Ledecká: 
z nováčka mezi 
medailové aspiranty 
pro Soči
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Před aktuální sezónou si říkala, jak by bylo fajn končit mezi deseti 
nejlepšími. Jak by ne, vždyť teprve před předchozími Vánocemi mezi 
světovou elitu na rychlém prkně poprvé nakoukla. Jenže trvalo 
to něco málo přes rok a sotva plnoletá snowboardistka Ester Ledecká 
už stála na stupních vítězů. A aby toho nebylo málo, měsíc před svým 
premiérovým olympijským startem v Soči vystoupala na ten nejvyšší. 
Pouhých osm dnů přineslo dceři populárního zpěváka Janka Ledeckého 
tři pódiová umístění a českým sportovním fanouškům naději na nečekané 
medaile. Novopečená členka McDonald´s Olympic Hopefuls si ale 
žádné přesné cíle nedává. Zatím je pro ni důležitější hlavně si závody užít. 
Navíc stále neopouští ani své vysoké lyžařské cíle a svojí „obojživelností“ 
zůstává světovou raritou.

Připravila: Jan Dvořák, Petr Kocek Foto: Vla� imil VacekPřipravila: Jan Dvořák, Petr Kocek Foto: Vla� imil Vacek

Sport

Připravil: Jan Halas Foto: EYOWF, Ondřej Kodras / SPORT INVEST Group

na začátku sezóny na amerických 
závodech bylo vidět, že zlepšení 
může přijít.

Jenže vám nestačí objíždět snow-
boardové závody, dost často si 
v týdnu mezi cestou po Světovém 
poháru odskočíte na lyžařské akce, 
dokonce i na Evropský pohár. 
A povedlo se vám nasbírat tolik 
bodů, že jste před uzávěrkou české 
nominace byla ve hře o účast 

Za osm dnů se vám, Ester, 
změnil svět. Alespoň 
podle výsledků ve SP je 

možné se tak domnívat. Některým 
sportovcům se nepodaří za celou 
kariéru vyhrát ani jednou, vám se 
to splnilo už v osmnácti letech. 
Dochází vám, že jste mezi absolutní 
světovou špičkou?
Když slyším výčet toho, co se 
mi letos podařilo, tak tomu ani 
nemohu uvěřit. Jako by to ani ne-
byly moje výsledky. Je to skvělé, 
najednou slýchávat blahopřání 
od lidí, které jsem ještě nedávno 
pouze obdivovala na dálku. Je to 
stále jako krásný sen.

Jenže sen se rychle mění v realitu. 
Soupeřky už musejí počítat s tím, 
že je v Soči můžete obrat o medaili. 
Máte v tomto směru nějaké plány?

To mi připadá stále příliš nadnese-
né. Na medaili může myslet hodně 
soupeřek, v tomto sportu záleží 
opravdu na tom, kdo se který den 
bude cítit dobře. Mezi nejlepší-
mi jsou setinky rozdílu, bude to 
ohromně vyrovnané.

Čím to je, že jste z loňských výsled-
ků tak rychle vystoupala mezi elitu? 
Nejhorším letošním umístěním bylo 
šesté místo…
Když jsem loni naskočila do Světo-
vého poháru, chtěla jsem být 
občas do dvacítky. Letos jsem si 
dala za cíl končit do desítky, vše 
další bylo nad plán. Zlepšení podle 
mě přispěl především trénink 
s rakouským koučem Richardem 
Picklem. Pracovali jsme na řadě 
technických vylepšení a bylo 
znát, že se práce vyplácí. Ale už 

Podpora pro olympijské naděje

Už devět let pomáhá McDonald´s   ortovním talentům přiblížit se 
soutěžím pod pěti olympijskými kruhy. Projekt McDonald´s Olympic 
Hopefuls pod záštitou Českého olympijského výboru podporuje mladé 
  ortovce v osobním i   ortovním rů� u. Pro budoucí ú  ěch je tato 
pomoc zásadní, neboť   onzorské peníze přicházejí většinou až po zisku 
medailí ze světových šampionátů a olympiád. Do té doby získávají rodící 
se české   ortovní hvězdy nutnou finanční, materiální, morální i   or-
tovní podporu k dalšímu rozvoji jen velmi obtížně.

Sněhová 
obojživelnice, 
na tom se nic 
nezmění ani po 
Soči.



Připravil: Jan Halas Foto: EYOWF, Ondřej Kodras / SPORT INVEST Group

Raketový nástup: 
za rok z nováčka 

na stupeň nejvyšší
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v Soči i v další disciplíně. Jak to 
děláte?
Už několik sezón odpovídám na 
otázku, čemu dám přednost. A ne-
ustále opakuji, že hodlám jezdit 
obojí, lyže mě také stále moc baví. 
Nechci se rozhodovat, co mám 
raději, navíc i podle trenérů je čas-
to trénink prospěšný pro druhou 
disciplínu.

Pak je váš program pořádně 
našlapaný, stále jste na cestách 
a závod střídá závod. Dá se to 
vydržet?
Pokud by to bylo na mně, závodila 
bych každý den. Ano, je pravda, že 
letos v sezóně je to často tak, že 
sotva stačím přejíždět - třeba před 
vítězným závodem v Rogle jsem 

Na olympiádě budete mít hodně 
nabitý program, ale pokud by 
vám přece jen trochu času zbylo, 
na jaké sporty byste se ráda 
podívala?
Protože se snowboardové závody 
jedou v Soči až ke konci her, tak 
toho bohužel asi moc neuvidím. 
A že by toho bylo, co bych chtěla 
vidět! Ale když koukám na pro-
gram, finále za účasti Jágra a spol. 
bych zvládla, tak snad to vyjde. 
To by byl skvělý závěr pobytu na 
olympiádě.

Milovnice sněhu, 
vody, slunce 
a muziky

O E� er se ještě před rokem 
a půl mluvilo především jako 
o dceři slavného zpěváka. A to 
i pře� o, že   ortovní fajnšmekři 
už dávno tušili, že tahle vitální 
dívka rozhodně mediální zkratku 
nepotřebuje. Pravda, i pořádnou 
dávku uměleckého talentu 
podědila, a už na ni v médiích 
dokonce „prasklo“, že dobře 
ovládá kytaru. Tatínek Janek se 
svěřil, že ho nedávno překvapilo, 
jak jeho dcera dobře zpívá. Zatím 
ale vyhrává na celé čáře   ort, 
kterému prakticky od svých pěti 
let obětovala s podporou svých 
nejbližších skutečně všechno.

Netají se tím, že moc ráda 
trénuje a především závodí. 
Sportovní � ati� ici by dodali, že 
dokáže závodit chytře a dobře si 
pohlídat svou energii. I proto v její 
kariéře nenajdete moc závodů, 
které by nedokončila. Umí si 
rozvrhnout své síly, což zvlášť 
při sérii jízd v paralelních závo-
dech je nutné. A o tom, jak má 
závodění ráda, nejlépe vypovídá 
nedávná zkušeno�  z Rakouska, 
kde E� er během jednoho dne 
absolvovala čtyři (!) lyžařské 
závody.

„Někdy tomu závodu tak 
podlehnu, že ani nevím o jeho 
konci. To se mi � alo i při prvním 
vítěz� ví ve Světovém poháru,“ 
připouští český   ortovní super-
talent.

Pohled do výsledkového servi-
su na � ránkách FIS je výmluvný: 
prvních pár závodů si vzala na 
rozkoukání, ale už loni v únoru 
právě v Soči poprvé nakoukla do 
první desítky (6. mí� o, paralelní 
obří slalom), vzápětí vyhrála 
v obou disciplínách mi� rov� ví 
světa juniorů a od té chvíle se 
mezi světovou TOP 10 nepodívala 
již pouze jednou. Vítěz� ví v Rogle 
bylo jen logickým vyú� ěním 
výsledkového vze� upu.

Ale E� er není jen sněhovou 
obojživelnicí. Jak skončí zima, 
už se nemůže dočkat, až vyrazí 
na windsurfing, moc ráda hraje 
beachvolejbal. Sport je její život 
a letošní olympiáda může být 
sice výraznou, ale zdaleka ne 
poslední výraznou za� ávkou na 
ce� ě ke   ortovním vavřínům. 
A jak naznačuje, i na uměleckou 
dráhu ještě poté může dojít.

ani na snowboardu netrénovala. 
Ale vyhovuje mi to tak, i když se 
mnozí závodníci diví, jak je to mož-
né. Ale já jsem navyklá, závodění 
miluju odmala.

Neobešla byste se však bez pomoci 
realizačního týmu. Jak moc důležitá 
je podpora lidí kolem vás?
Neumím si představit, že na závo-
dech není přítomen jeden z mých 
rodičů. Snowboardový trenér, 
lyžařský trenér a servisman Sváťa 
Kovář mají svoje úkoly a maminka 
nebo Janek mají na starosti prkno 
a také čokoládu, bez které bych 
nemohla jezdit. Podpora těch 
všech lidí je ohromně důležitá, 
bez ní bych rozhodně na bedně 
nestála.
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Přístroje, které vás dostanou do formy

Pro muže

Připravil: Marek Dawid Foto: archiv firem

Na Nový rok se rodí nová předsevzetí. Na řadu z nich si jen o pár dnů později už ani nevzpomeneme. Vynoří se až zase za rok při dalším silvestrovském 
bilancování. Nejčastěji si přejeme zhubnout, přestat kouřit, začít sportovat, zkrátka žít zdravě. Ve světě hloupých přístrojů to bylo složité – člověk si musel 
vystačit sám. Teď ovšem máme k dispozici stále více chytrých přístrojů, které nám nejen umožní zůstat ve formě, ale monitorují i spoustu dalšího.  

Pod kontrolou s náramkem
Třeba takový chytrý náramek Jawbone 
UP24 může mít pod palcem vaši denní 

i noční aktivitu. Přes den počítá kroky a na zákla-
dě toho zjistí vzdálenost, kterou jste za daný den 
zdolali, spálené kalorie, dobu, kdy jste byli aktivní, 
stejně jako dobu, kdy jste si dopřáli šlofíka. Nára-
mek pohlídá i to, zda máte splněn denní cíl, který 
si sami nastavíte – třeba 10 tisíc kroků. A když 
budete delší dobu nečinní, probudí vás z letargie 
lehkým zavibrováním... 

Večer zase stačí aktivovat noční režim a Jaw-
bone UP24 si bude celou noc „dělat poznámky“, 
kolik jste toho naspali tvrdým a kolik lehkým 
spánkem. Také ví, kolikrát jste se v noci probudili 
a jak dlouho vám trvalo, než jste zase zabrali. 
K tomu všemu vás navíc dokáže ráno citlivě 
probudit – zrovna ve chvíli, kdy máte nejslabší 
spaní. Chytré, že? 

Změří, zváží, pohlídají
Svůj životní styl můžete mít pod kon-
trolou i díky bezdrátovému měřiči na 

zápěstí iHealth BP7. Ten kdykoliv a kdekoliv zjistí 
hodnoty vašeho krevního tlaku i srdečního pulsu 
a díky propojení s chytrými mobily či tablety 
se systémy iOS nebo Android vše přehledně 
zobrazí na displeji. Ukáže nejen aktuální čísla, ale 
i dlouhodobé záznamy. Snadno tak zjistíte, jestli 
se se svým tlakem a pulsem vejdete do norem 
určených Světovou zdravotnickou organizací. 

Jestli si navíc pořídíte vedle tohoto měřiče 
i bezdrátovou váhu od stejné společnosti – 
iHealth HS5 –, budete mít obrázek o svém zdraví 
úplný. Váha vás totiž nejen zváží, ale také změří 
hodnotu tělesného tuku, ukáže vám objem 
svalů, kostí i vody v těle. Můžete si tak vést dlou-
hodobé statistiky a sledovat, jak si vedete a zda 
vám rostou svaly, nebo naopak zásoby tuku. 

Hra nebo osobní trenér? 
Když přišlo Nintendo před pár lety 
s hrou Wii Fit, zbláznilo po celém světě 

miliony lidí. Jednoduchým krokem – donutilo je 
u „paření“ hýbat se. Přesně to bylo cílem – po-
vzbudit hráče k pohybu. Wii Fit nabídlo balanční 
podložku, která zaznamenává vaši váhu i pohy-
by, samotná hra vám pak pomáhá zlepšovat se 
v józe, aerobiku, tanci či třeba při posilování. A ve 
stejném duchu pokračuje i novinka Wii Fit U. 

Tím, že Wii Fit proměnilo cvičení v hru, která se 
navíc dá bezproblémově hrát i v domácích pod-
mínkách, přitáhlo k pohybovým aktivitám miliony 
lidí. Zdravý životní styl se stal zábavou – ovšem 
přístroj samozřejmě zároveň hlídá vaše pokroky, 
nenásilně vás popostrkává k dalším cílům, až vás 
krok za krokem dovede k lepší kondici. S hroma-
dou zábavy po cestě. A to je fajn.
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Letošní rok 
bude patřit 

přístrojům, které 
hlídají naše zdraví 

a kondici.
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V McCafé vás postavíme na nohy
Také vás vždycky znovu 
překvapí, že každá zima 
rok co rok skončí? Jedno-

ho dne se rozhlédnete a je napros-
to jasné, že ustoupila jaru. To je sice 
ještě slabé a křehké, každou chvíli 
se mu podlomí nohy spolu s další 
sněhovou přeháňkou, přesto je ale 
jasné, že jeho nástup je nezvratný. 

Na přelomu zimy a jara se stejně 
jako příroda opatrně i my vracíme 
do života. Bojujeme s únavou, kte-
ré se trefně říká „jarní“, mžouráme 
do prvních teplejších slunečních 
paprsků, střídavě si svlékáme 

a navlékáme teplé svetry a zjišťu-
jeme, v jakém stavu jsou zahrádky, 
jízdní kola a šatníky. A i když je to 
očekávání plné radosti, občas se 
potřebujeme zastavit a sáhnout 
po nějakém životabudiči, který nás 
„vytáhne“ z předjarní ospalosti.  

Naši předkové si nekonečný 
závěr zimy krátili společenskými 
akcemi, jako byly masopustní prů-
vody, vynášení Morany, karnevaly, 
plesy, tancovačky... Kromě toho, že 
některé ze zvyků měly svůj hlubo-
ký význam, to také byla příležitost 
sejít se se sousedy a přáteli. A to 

Pravidelná
příloha
magazínu
FRESH

bývá často velká vzpruha. 
Pokud nemáte náladu nebo příle-

žitost účastnit se průvodu maškar, 
a přesto cítíte, že potřebujete 
načerpat sílu v kruhu přátel, zved-
něte telefon a svolejte přátelskou 
sešlost třeba v některé z McCafé 
kaváren. Kvalitní káva, několik dru-
hů skvělých zákusků, milá obsluha, 
čisté, příjemné prostředí na vysoké 
estetické úrovni, to všechno jsou 
důvody, proč se sejít v McCafé 
a zdržet se, jak dlouho budete chtít. 
Nikdo vám nebude dávat najevo, 
že je čas odejít a uvolnit místo 

příloha
magazínu
FRESHFRESH

dalším zákazníkům. Proškolení 
baristé jsou zde pro vás, připrave-
ni vše vysvětlit a vyhovět vašim 
požadavkům. 

A když si k dlouhému povídání 
a popíjení kávy nebo jiného nápoje 
objednáte Tiramisu, určitě budete 
odcházet s dobrou náladou. Ne na-
darmo totiž název tohoto italského 
dezertu vznikl ze sousloví „tirami 
su“, což doslova znamená „vytáhni 
mě“, přeneseně pak „životabudič“ 
či „vzpruha“. 

Až zaboříte lžičku do lahodného 
dezertu s kávovou příchutí ve for-
mě rolky s vrstvou mascarpone vy-
plněné savojskými piškoty a posy-
pané vrstvou kakaa, nepřijde vám 
důležité, že o původ tohoto zákusku 
se vedou v Itálii vášnivé spory, ani 
to, že venku nastala obleva, ačkoliv 
jste si právě navoskovali běžky.

Od prosince minulého roku je 
pro vás v McCafé připraveno nové, 
vylepšené Tiramusu. Porce dezertu 
je nyní větší, ale cena je ponechána 
v původní výši.

Foto: Vojtěch Vlk

Borůvkový 
koláč 
nikdy 
nezklame
Proč si na přelomu zimy a jara 
nepřipomenout letní radovánky 
v podobě koláče posypaného 
borůvkami, kterými se opravdu 
nešetřilo? Stávající roční období 
vám zákusek s ovocem na tenké 
vr� vě tě� a a bohaté krémové 
vr� vě připomene jen lehkým 
popraškem sněhobílého 
moučkového cukru navrchu.

Vychutnejte 
si k dezertu 

prvotřídní kávu 
ze široké nabídky 

McCafé.
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Kultura

Filmové novinky
Foto: A–Company Czech

Veronika Kubařová: Role Markéty Lazarové 
je jako celodenní výstup na Sněžku

Vejška, ČR
Premiéra: 23. 1. 2014

Volné pokračování divácky nejú� ěš-
nějšího filmu Tomáše Vorla Gympl. 
Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se 
hlásí na katedru grafiky na UMPRUM. 
Už jednou ho nevzali a profesor Slani-
na (Jakub Kohák) je nekompromisní. 
Na školu se hlásí i krásná Julie (Eva 
Josefíková), do které se Kocourek 
bezhlavě zamiluje. Michal Kolman 
(Jiří Mádl) � uduje VŠE, ale mí� o 
přednášek a seminářů ho zajímají jen 
� olužačky a rychlá auta. 

Zahrát si Markétu Lazarovou, to bývá snem či přáním mnoha hereček. Nadané Veronice Kubařové (26), jejíž herecká hvězda stále stoupá, se to podařilo. 
Hlavní roli v adaptaci nejslavnějšího Vančurova románu hraje na prknech Divadla ABC od podzimu loňského roku a přiznává, že to je jedna z nejnáročněj-
ších věcí, do kterých se kdy pustila. Vzhledem k výkonu, jaký na pódiu předvádí, je docela možné, že jí role přinese další nominaci na Cenu Thálie.

Vaši tvář máme všichni 
ještě v živé paměti z vá-
nočních televizních pohá-

dek. Řekněte, díváte se na filmy, ve 
kterých hrajete?
Přiznám se, že jsem vždycky zvě-
davá, jak celá věc dopadla, takže 
na první projekce se chodím dívat. 
Pak ale potřebuju odstup třeba tří 
let, abych zapomněla okolnosti 
natáčení a nevzpomínala, kde kdo 
stál a co jsme si před tímhle zábě-
rem řekli, abych pak mohla vnímat 
příběh jako takový.

Jste pak k sobě kritická? Hledáte na 
sobě herecké chyby?
To je další věc. Při prvním 
zhlédnutí se dívám jen na sebe 
a pozoruju se, co jsem udělala 
dobře a kde zase reagovala špat-
ně, falešně a tak. Je to mučení. 
(směje se)

Stále vás baví role princezen? 
Princezny si užívám a užívala 
jsem si je vždycky. Myslím si, že 
v minulém životě jsem musela 
být nějaká princezna nebo šlech-
tična, protože jakmile si vlezu 
do těch krásných šatů, jsem 
neskutečně šťastná. Nebo jsem 

naopak byla žebračka, a proto 
si tyhle luxusní róby tak užívám. 
(směje se)

Vaším domovským divadelním 
působištěm jsou Městská diva-
dla pražská, Rokoko a ABC. Jaká 
představení momentálně hrajete 
a našla jste si mezi nimi nějakou 
svou „srdcovku“?

Mojí poslední srdcovkou je 
představení Markéta Lazarová 
v Divadle ABC. Je to náročné, ale 
hluboké a krásné přestavení. Nebo 
alespoň doufám - to pochopitelně 
musí posoudit diváci, ale pro mě 
je to vždycky výjimečný zážitek. Je 
ale pravda, že jako srdcovky mám 
i další představení, třeba Důkaz, 
Perplex či Bedřich Smetana.

Jak se v roli Markéty Lazarové cítíte? 
Dává vám něco nového, dosud 
nepoznaného?
Rozhodně obrovské fyzické nasa-
zení. Je to pro mě jako celodenní 
výstup na Sněžku přes hřebeny 
hor. Ale i emočně je to náročné. 
A to je to, co člověka posiluje, 
když pracuje na něčem náročném 
a musí se trochu překonávat. A co 
je nejvíc nepoznané, je třeba to, že 
hrajeme celé představení v gumo-
drti. Což je něco, co z hlediště vy-
padá jako písek nebo hlína, ale jsou 
to najemno nasekané pneumatiky. 
Zkrátka přijďte se podívat.

Je pravda, že kvůli této roli chodíte 
na hodiny zpěvu? Jaká jste zpě-
vačka?
Ano, je to pravda, chodím k panu 
profesorovi Towenovi. Myslím, že 
zpěvačka nejsem. On se bude zlo-
bit, až si to přečte, protože by chtěl, 
abych jí byla. (směje se) Ale taky si 
myslím, že se trochu zlepšuju. 

V představení nejen zpíváte, ale 
také tancujete. S tancem jste na 
tom lépe?
Nejlépe se mi tancuje mezi davem 
lidí, kdy mě nikdo nevidí, nebo Fo
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17 dívek, Francie
Premiéra: 2. 1. 2014
Provokativní debut je portrétem 
skupiny znuděných � ředoškolských 
puberťaček, které uzavřou nezvrat-
nou dohodu. Když Camille náhodně 
otěhotní, podnítí své kamarádky 
a � olužačky, aby ji následovaly. Je 
jen otázkou času, než 17 dívek najde 
vhodné „dárce � ermatu“, a způsobí 
tak vlnu pozdvižení v jinak poklidných 
vodách přímořského mě� ečka. 

Všiváci, ČR
Premiéra: 13. 2. 2014
Všiváci režiséra Romana Kašparov-
ského jsou příběhem rodiny Rohanů. 
Mikuláš, špičkový neurochirurg, se 
utápí v bludném kruhu milo� ných 
dobrodruž� ví, avantýr a alkoholu. 
Jeho horkokrevný bratr Richard, vete-
rán z české mise v Afgháni� ánu, pro-
hrává svůj boj s dluhy a z nich plynou-
cí složitou situací své rodiny. Spory 
bratrů Rohanů se točí kolem událo� í 
z dět� ví, které je bole� ně rozdělily 
a � ále je ovlivňují v jejich současném 
životě. V hlavních rolích Tereza Voříš-
ková, Kryštof Hádek, Ondřej Vetchý, Jiří 
Langmajer a Jiří Mádl.

Vlk z Wall Street, USA
Premiéra: 16. 1. 2014
Ve dne vydělával tisíce dolarů za mi-
nutu. Noci prožíval tak rychle a naplno, 
jak jen mohl - na drogách a sexu. Film 
vypráví příběh makléře Jordana Belfor-
ta, který v 90. letech 20. � oletí založil 
ú� ěšnou � olečno�  Stratton Oak-
mont. Zábavná autobiografie o cham-
tivo� i, moci a vý� ředno� ech, které 
si nikdo neumí před� avit. 

Památkáři, USA
Premiéra: 16. 1. 2014
Hvězdně obsazený film v režii George 
Clooneyho pojednává o méně známé 
vojenské jednotce, skupině kun� his-
toriků, která měla během 2. světové 
války za úkol najít, zachránit a vrátit 
evropské umělecké poklady uloupené 
naci� y v jimi obsazených zemích. 
Sedm vojáků – původně ředitelů gale-
rií, kurátorů a hi� oriků umění – bojuje 
s časem, aby zabránili ničení � aleté 
evropské kultury. 

Foto: Film Europe Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Foto: Cinemart
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Role princezen ji 
stále baví: „Jakmile si 
vlezu do těch krásných 
šatů, jsem neskutečně 

šťastná.“

když jsem sama doma, ale nějaké 
ty snadnější choreografie také 
zvládám.

A co vaše role ve hře Důkaz, kde 
hrajete geniální matematičku? Jaký 
máte vztah k matematice? 
Musím přiznat, že ve škole mi 
matematika ani moc nešla. (směje 
se) Paní učitelka na základní škole 
mi dala na konci 9. třídy dvojku 
namísto trojky se slovy: To jen 
proto, že už ji na konzervatoři nikdy 
nebudeš mít…

Najdete si čas na kulturu mimo 
svou profesi? Chodíte ve svém 
volném čase do divadel, kin, na 
koncerty či výstavy?
Snažím se a baví mě to. Ale 
musím říct, že když se to sejde 
a mám 23 představení za měsíc, 
raději si rozmyslím, co s volným 
večerem, a často nejradši zůstanu 
doma, v klidu s filmem a pod 
peřinou. Naposledy jsem byla na 
koncertě svého kamaráda Vaška 
Kořínka a moc mě to pohladilo po 
duši. Je to šaman, hraje na nej-
různější nástroje, je to neskutečná 
hudba.

Je mezi českými herečkami nějaká, 
která vám je inspirací a vzorem?
Jé, těch je spousta a často je to 
ovlivněno i mým osobním setká-
ním s nimi. Když začnu od těch, se 
kterými jsem se potkat nemohla 
nebo ještě neměla příležitost, tak je 
to třeba paní Janžurová, ze starších 
hereček Dana Medřická. Z těch, 

se kterými už jsem měla štěstí se 
potkat, je to Simona Stašová, Táňa 
Medvecká, Eliška Balzerová, Lenka 
Vlasáková a v neposlední řadě má 
velká přítelkyně, divadelní maminka 
Verunka Gajerová. 

Co vás čeká v roce 2014? Budete 
točit nějaký film nebo seriál?
Zatím o ničem nevím, nabídku žád-
nou nemám, ale po kameře se mi 
stýská, tak si budu přát, aby něco 
nového a zajímavého přišlo.
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Nocí s Andersenem 
provede malé čtenáře 
komisař Vrťapka
Další pohádková „Noc s Andersenem“, pořádaná Svazem knihovníků a infor-
mačních pracovníků, která má za úkol rozvinout čtenářské návyky dětí a uká-
zat, že knihovna je mí� o setkávání plné života, proběhne v pátek 4. dubna 
2014, hned dva dny po výročí narození Hanse Chri� iana Andersena. Každo-
ročně se dobrodružného nocování v knihovně úča� ní desítky tisíc dětí na více 
než tisícovce regi� rovaných čtecích mí�  ve � řední Evropě i v zámoří. 

Patronem 14. ročníku bude komiksový pejsek komisař Vrťapka ilu� rátora 
Petra Morkese, který při této příležito� i před� aví svoji nejnovější knihu, 
detektivní pohádku „Komisař Vrťapka a tajem� ví maharádžova vejce“. 
Shodou okolno� í bude komisař Vrťapka v roce 2014 slavit desáté výročí 
narození a v tomto duchu se bude odvíjet i � olečná noční soutěž a další 
aktivity, mezi které patří napínavé hry, výtvarné dílny i setkání se známými 
osobno� mi.
Více na www.nocsandersenem.cz.

Výstava
Jan Kotík 
(1916-2002)
Národní galerie v Praze, Veletržní palác
Období: 17. října 2013 – 23. března 2014

Retro� ektivní vý� ava u� ořádaná Národní galerií ve Veletržním paláci 
před� avuje díla Jana Kotíka ze � átních i soukromých sbírek z České 
republiky, Německa a New Yorku. Díla zapůjčená z Berlinische Galerie 
a berlínské Akademie der Kün� e jsou v České republice vy� avena vů-
bec poprvé. Vý� ava poukazuje na vzájemné vztahy mezi jednotlivými 
médii (malby, in� alace, kresby, grafiky, užité umění, teoretické texty) 
napříč všemi etapami umělcovy tvorby. 

Významný před� avitel českého kulturního dění 20. � oletí, malíř, 
grafik, designér, teoretik i pedagog Jan Kotík (1916-2002) v průběhu 
svého tvůrčího vývoje vždy aktuálně reagoval na živé umělecké ev-
ropské a americké tendence a současně si budoval osobitý výtvarný 
rukopis. Do roku 1969 žil v Praze, poté se pře� ěhoval do Západního 
Berlína. Vy� avoval na Světových vý� avách Expo (Paříž 1937, Brusel 
1958, Montreal 1967), na Benátských bienále (1964 a 1976), v roce 
1997 obdržel v Berlíně cenu Freda Thielera za malbu.

 

Cílem Cashfl ow klubu 
je šíření fi nanční gramotnosti

Posláním � udentského klubu působícího 
na Vysoké škole ekonomické v Praze je 
vytváření podnikatelského pro� ředí pro lidi, 
kteří se chtějí rozvíjet ve svém osobním 
i profesním životě, a šíření možno� í vzdě-
lávání v obla� ech finanční gramotno� i 

a osobního rů� u.Organizace Ca¶ flow klub se věnuje především 
rozvoji dvou nekomerčních projektů. 

Prvním z nich je „Ce� a Ú� ěšných“, jehož hlavní vizí je vytvářet 
bohatší a ú� ěšnější životy lidí v České republice a na Slovensku 
pro� ředni  ̧ vím portálu, který každému umožní profesionální mož-
no� i vzdělávání rychlou a zábavnou formou. Na tomto portálu se 
nachází mnoho zajímavých videí z work¶ opů doplněných o řadu 
článků. 

Druhým zajímavým projektem je „Knihovna osobního rů� u In-
-KOR“. Široká veřejno�  si může zdarma vypůjčit knihy s tituly za-
měřenými na osobní rozvoj, komunikační dovedno� i, leader¶ ip, 
management a osobní finance, které ve většině knihoven nejsou 
k di� ozici. 
Více na www.ca¢ flowklubvse.cz.

Mi� rov� ví ve vyjednávání

Ca¢ flow klub VŠE pořádá 10. 3. 
2014 od 19:45 na VŠE přednášku 
Jana Mexo Řeháka „Mi� rov� ví 
ve vyjednávání“, která navazuje 
na ú© ěšný work¢ op „Buďte 
silným vyjednavačem“. Přednáška 

před� aví mnoho efektivních ná� rojů produktivního vyjednavače. 
Událo�  je určena pro veřejno�  a je zdarma.
Více na www.ce� au© esnych.cz.

Cashf
VŠE

low Klub

CU Cesta Úspěšných
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Pro muže

Připravil: Marek Dawid Foto: Volvo Car Corporation, archiv

Švédská budoucnost
Už dávno to nejsou nevzhledné krabice, jejichž hlavním úkolem bylo sloužit do roztrhání plechu. Nová Volva jsou nejen praktická, ale i hezká. A budou 
dokonce ještě krásnější. Alespoň to tak vypadá podle designových konceptů, které švédská automobilka postupně ukazuje veřejnosti. 

Nejdříve vzbudilo rozruch 
v polovině loňského roku 
Volvo Concept Coupé, 

které jako první naznačilo, na co 
se mohou fanoušci skandinávské 
značky těšit – emotivní vzhled 
doplněný o ikonické prvky z his-
torie značky. Druhým ze zamýš-
lené řady tří prototypů je Volvo 
Concept XC Coupé, jehož klidné 
a sebejisté linie skrývající emoce 
bublající pod povrchem ukázali 
Švédové zkraje roku 2014 na det-
roitském autosalonu. 

Pomalu tak do sebe začínají 
zapadat jednotlivé kousky mo-
zaiky a odkrývají tajenku – jak 
bude vypadat příští generace 
nesmírně populárního cross- 
overu XC90. Volvo v uplynulých 
letech představilo řadu nových 

modelů a letos podle všeho 
konečně přišel čas na velké 
SUV. To se vyrábí již od roku 
2002, tedy čtrnáctý rok, což je 
v současnosti, kdy přicházejí 
nové generace už po pár letech, 
opravdový unikát. 

Ačkoliv je Volvo Concept XC Cou-
pé pořád jen studie, má poměrně 
reálné tvary. Základem karoserie 
je mohutný ponton a nekom-
plikované tahy, tolik typické pro 
severské pojetí designu. Mohut-
nost patrná zejména při pohledu 
zpředu navozuje pocit bezpečí, 
které je synonymem pro Volva. 
Pozoruhodná je i záď konceptu 
s třikrát zalomenými a jakoby za-
mračenými světly. Zkrátka, hodně 
povedené, teď to jen nepokazit 
u sériového modelu...

Ilu� rační foto

A jak se jmenuje vaše auto? 
Přijde vám hloupé dávat jméno vla� nímu autu? 
Není to ale tak neobvyklé, podle průzkumu � oleč-
no� i DMEautomotive to ve Spojených � átech dělá 
pětina řidičů. V Evropě na tom nej� íš nebudeme 
o moc lépe. Nejča� ěji přitom auta pojmenovávají 
„mladí a neklidní“ šoféři ve věku 18 až 24 let (dělá 
to celých 40 procent z nich). Ča� ěji pak vozům 
nějak přezdívají ženy (23 procent) oproti mužům 
(18 procent). 

Ve 32 procentech mají auta ženská jména, 
„mužských“ auťáků jezdí po silnicích jen 16 pro-
cent. Zajímavé přitom je, že ženy dávají vozům 
ženská jména (v 88 procentech případů), zatímco 
muži to mají takřka nerozhodně (55 procent dává 
ženská, 45 procent mužská jména).

A jaká jména či přezdívky to jsou? Kupodivu 
obvykle začínají na „B“, takže třeba Baby, Betsy, 
Bessie či Betty. U nás by to asi � íš vyhrály názvy 
s „F“ jako Feluška, Felda, Fávo či Fábinka. 

Přijede o� ré Polo

Volkswagen podle britského maga-
zínu Autocar plánuje letos pořádně 
opepřit malé Polo, které by mělo 
přijet ve verzi R a vné�  trochu 
vzruchu mezi nabroušené kapesní 
hatchbacky. Volkswagen Polo R si 
vypůjčí motor z chy� aného Audi 
S1, pod kapotou mu tedy bude 
tlou  ̧  hodně dychtivé srdce v po-
době přeplňovaného dvoulitrového 
čtyřválce TSI. K tomu vyfasuje 
i dvou� ojkovou převodovku DSG 
a pohon všech kol. Výsledkem 
bude 250 koní, zrychlení na � ov-
ku pod še�  vteřin a maximálka 
omezená na 250 km/h. A nej� íš 
i � eciální cenovka… 



Zimní pauza: Děti se připravují, patroni září
Domácí fotbalové zimní 
období, to jsou halové 
turnaje a zápasy na 

umělé trávě, ale především ne 
zrovna oblíbený čas náročných 
příprav na jarní pokračování se-
zóny. Ale i tady platí heslo „těžko 
na cvičišti, lehko na bojišti“, takže 
přežít se to holt musí. 
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Sport

Připravil: Petr Kocek Foto: Jan Vidrna, adidas

Fotbalisté, malí i velcí, profesionálové i ti, co hrají jen tak pro radost, se už těší na jaro, kdy se po celém Česku opět rozeběhnou fotbalové soutěže. 

Týká se to i desetitisíců kluků 
a holek, kteří startují v součas-
ném 17. ročníku McDonald´s
Cupu. Především v tělocvič-
nách (a když hřálo nečekané 
slunko, tak i venku na školních 
hřištích) žáci nabírali fyzičku 
a nacvičovali herní varianty, aby 
až naskočí do toho báječného 

turnajového kolotoče, byli co 
nejlépe připraveni.

Dětí, užívajících si slastného 
pocitu být nejlepší ve škole a pak 
v místě bydliště, v okrese či kraji, 
bude sice postupem času s ode-
hranými koly ubývat geomet-
rickou řadou, ale i nad čestnými 
porážkami po boji přece lze po-

Partneři a organizátoři 17. ročníku McDonald‘s Cupu:

Po úvodních kolech,
která běží od září 
do března, přijdou na 
pořad turnaje
další postupové boje.



Zimní pauza: Děti se připravují, patroni září

Připravil: Petr Kocek Foto: Jan Vidrna, adidas
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AŠSK

Novinka jménem BRAZUCA
S tímto míčem se bude v létě v Brazílii hrát fotba-
lové MS. Nový výrobek adidasu opět zaujal hráče 
po celé planetě.

Jméno Brazuca, což je výraz označující národní 
hrdo�  a brazilský způsob života, vybrala drtivá 
většina z více než milionu brazilských fanoušků, 
kteří o názvu míče hlasovali. 

„Bude to hodně rychlý míč a brankáři to budou 
mít pořádně těžké,“ řekl na jeho adresu držitel Zla-
tého míče Pavel Nedvěd, když tuto novinku před-
� avoval v Praze. „Ten míč je skvělý, moc se mi líbí 
i jeho pe� rý vzhled,“ dodal legendární „Méďa“.

Bílý míč je pokryt barevnou kombinací, pro niž 
byly in� irací brazilské náramky pro ště� í. Křivola-
ký design pak připomíná meandry řeky Amazonky. 
Zajímavý je i povrch míče, který využívá technologii 
tzv. „husí kůže“. 

Tato vla� no�  míče nadchla bývalého slavného 
gólmana a mi� ra Evropy Ivo Viktora. „Z hlediska 
brankáře by to mělo při� ět k tomu, aby míč lépe 
držel v rukavicích,“ uvedl při prezentaci novinky. 

Do te� ování v pořadí už dvaná� ého míče adi-
dasu pro MS se zapojilo přes 600 špičkových 
hráčů (včetně hvězd jako Messi, Zidane, Casillas, 
Schwein� eiger) a 30 klubů v deseti zemích (např. 
Bayern, AC Milán, Fluminense, Palmeiras). „Ze 
všeho nejdůležitější je, že se s ním dobře hraje na 
zemi i ve vzduchu. Hráči budou nadšení, jak dobře 
reaguje,“ prohlásil o novém balonu zkušený brazil-
ský bek Dani Alves z FC Barcelona.
Top model Brazuky, určený pro MS, už je na trhu. 
K mání jsou i jeho repliky, které najdou využití 
v nižších a mládežnických soutěžích, třeba i na 
McDonald´s Cupu, jehož je adidas partnerem. 

Pořádně 
si zahrát 
a taky se 
pobavit!

krajská finále (19. – 30. 5.). Tečku za současným 
ročníkem poté napíše už parádní klasika – finálový 
Svátek fotbalu, který se uskuteční 9. a 10. června 
v Uherském Hradišti na moderním a útulném sta-
dionu prvoligového 1. FC Slovácko.

Patroni jdou příkladem
Zatímco děti ve školách o fotbalové dráze teprve 
sní, tak fotbalisté, kteří v minulosti převzali patronát 
nad jejich turnajem, si jí už naplno užívají. A bezvad-
ně! Stačí jen prolétnout jejich úspěchy, jichž dosáhli 
v zimním období. To je sice doma ve znamení už 
zmíněných příprav, ale venku se buď hraje bez 
pauzy, nebo po přestávce kratší než u nás. A taky 
je tato doba časem anket a různých bilančních 
hodnocení. 

V polovině ankety Zlatý míč ČR, v níž fotbaloví 
novináři hledají nejlepšího českého hráče sezóny 
2013/2014, si výborně vedli hráči, s nimiž se školáci 
na turnaji nedávno či před lety setkávali. 

Gólman Petr Čech z londýnské Chelsea, který má 
po podzimní části ankety našlápnuto už k deváté-
mu celkovému prvenství, byl patronem McDonald´s 
Cupu předloni při jubilejním 15. ročníku, na 2. místě 
na něj dotírající záložník sousedního Arsenalu To-
máš Rosický si tuto roli vyzkoušel pět let před ním 
při jubilejním ročníku desátém.

Na třetí příčce figuruje mladík Václav Kadlec z ně-
meckého Frankfurtu, který ve svých žákovských 
letech na školském klání sám střílel soupeřům gól 
za gólem a měl patronát před čtyřmi roky, za ním 
na 4. pozici je nestárnoucí a stále skvělý kapitán 
Viktorie Plzeň Pavel Horváth, jehož loňský patronát 
mají všichni účastníci školského klání ještě v živé 
paměti.

Nejen průběžné hodnocení této prestižní ankety 
potvrzuje, že organizátoři největšího evropského 
fotbalového turnaje pro žáky mívají při výběru 
patronů šťastnou ruku. Kluci a holky, co napříč Čes-
kem rok co rok nadšeně běhají po zeleném tráv-
níku, si tak mohou doslova sáhnout na fotbalisty, 
kteří to dotáhli až do zahraničních angažmá i české 
reprezentace a jsou pro ně opravdovými vzory.
Více na www.mcdonaldscup.cz.

vzneseně mávnout rukou. Vždyť 
celkově vyhrát může nakonec 
stejně jen jeden školní tým. Hlavní 
je parádně si zahrát a pobavit se!

Jarní program – turnajová klasika
Scénář je zaběhnutý a osvědče-
ný. Po třídních a školních kolech, 
která běží od září do konce 
března, přijdou na pořad okrs-
ková a okresní finále, která mají 
uzávěrku 23. května. To už budou 
na některých místech probíhat 
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Volný čas

Připravila: Alice Škochová Foto: archiv, Aquapalace Praha, ČOV / Studio Horák, Alpine Pro

Sport a zábava v Aquapalace Praha – Če� lice

V největším aquaparku v ČR si mohou děti jarní prázdniny zpe� řit každý 
den. Od 1. 2. do 16. 3. jsou pro ně připraveny ve Vodním světě animač-
ní programy. Navíc každé dítě během tohoto období obdrží malý dárek.

Dětské sobotní programy 
Na únorové a březnové soboty jsou pro malé návštěvníky připraveny 
tématické programy se � ou� ou her a soutěží. Konají se vždy od 10:35 
do 17 hodin. A na co se mohou děti těšit? 8. 2. přepadnou Aquapalace 
piráti, 15. 2. oslaví růžový den, 22. 2. je čeká odpoledne se � rašidly, 
1. 3. je pobaví pohádkový den, 8. 3. se mohou zapojit do karnevalové-
ho reje, 15. 3. se z bazénu vynoří vodníci, 22. 3. přivítají děti � olečně 
jaro, 29. 3. si za� ortují a zatančí.
Více na www.aquapalace.cz.

Prožijte jarní prázdniny aktivně. 
Na lyžích, na blátě i doma
Říká se jim „jarní prázdniny“, ale jarní počasí je během jejich konání většinou v nedohlednu. Jestli vyrážíte lyžovat, nezbývá než držet palce, 
aby volné dny náhodou nedostály svému označení a místo sněhu vás na sjezdovce nečekaly petrklíče.

Plavte, bruslete, 
bavte se…
Existuje však celá škála 

možností, jak aktivně vyplnit čas 
prázdnin, i když se vám nepo-
dařilo zajistit si týden na horách. 
Nejste-li příznivci lyžování, 
můžete si prázdniny zpestřit 
například bruslením v přírodě či 
na umělém ledu nebo návště-
vou aquaparku. Pražské děti 
láká Aquapalace Praha – Čestlice 
nejen na zábavu ve vodě, ale 
i na spoustu doprovodných akcí. 
Další z možností jsou jednodenní 
lyžařské výlety v blízkém okolí 
bydliště. Pokud bydlíte třeba ve 
Zlíně nebo České Třebové, mů-
žete si dokonce zalyžovat přímo 
uprostřed města. 

Na horách nespoléhejte jen na sníh
Pokud se chystáte odjet na týden 
na lyže, vyplatí se zjistit si, co 
nabízí blízké okolí místa, kde bu-
dete ubytováni, pro případ, že by 
počasí nepřálo. Z Jizerských hor 
si můžete zajet třeba do centra 
Babylon, kde se nachází zábavní 
vědecký park s interaktivními ex-
ponáty IQ park. V Krkonoších je to 
hala plná interaktivních her Park 
tři věže v Harrachově, v Orlických 

horách archeologické muzeum 
v přírodě Villa Nova v Uhřínově 
pod Deštnou. V Krušných horách 
můžete nepřízeň počasí příjem-
ně překonat v chomutovském 
muzeu na stálé expozici lidového 
umění, na Šumavě ve vimper-
ském Dětském centru Šumavous. 
Z Lužických hor si můžete udělat 
výlet například na Zámek Děčín, 
kde mají denně otevřeno i během 
zimního období. 

Nemáte volno? Vyberte dětem 
zajímavý příměstský tábor
Nemusíte zoufat ani tehdy, když si 
nemůžete udělat na dobu prázd-
nin volno. Celá řada institucí, které 
poskytují program rodinám s dět-
mi, připravuje na období prázdnin 
speciální akce nebo dokonce 
celotýdenní tematické programy 
typu příměstského tábora, kdy ro-
diče odevzdají potomka ráno a po 
práci si jej zase vyzvednou. Ve 
větších městech jsou to zoologic-
ké zahrady, muzea, jinde ekocen-
tra nebo koňské farmy, kde se 
navíc děti mohou naučit základy 
jezdectví. Celotýdenní aktivity 
pro děti nabízejí také hvězdárny, 
program přizpůsobují prázdninám 
i kina a divadla. 



Připravila: Alice Škochová Foto: archiv, Aquapalace Praha, ČOV / Studio Horák, Alpine Pro
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Nejen v Soči, ale také 
přímo v Praze může-
te zažít olympijskou 

atmosféru během zimních her 
a rovnou si i sporty sami vy-
zkoušet. Můžete zjistit, jak se cítí 
biatlonisté při střelbě nebo jak 
náročný je curling. S výjimkou 
skoků na lyžích zde bude možné 
vyzkoušet si všechny zimní 
olympijské sporty. To vše na 
Letné pod širým nebem v Olym-
pijském parku, který na ploše půl 
hektaru poskytne návštěvníkům 
řadu sportovišť, včetně hoke-
jového hřiště, curlingové dráhy, 
běžkařského oválu nebo laserové 
biatlonové střelnice. Lákadlem 
parku bude jedinečná ledová 
plocha o rozloze 6 500 metrů 
čtverečních. Chybět nebudou ani 
půjčovny sportovního vybavení, 
trenéři a poradci.

Dopoledne budou patřit dětem
Jednou z misí Českého olympij-
ského výboru je rozhýbat české 

děti. Olympijský park Soči – Letná 
2014 bude prvním vrcholem 
dlouhodobého programu „Česko 
sportuje“, během olympiády bu-
dou proto každé dopoledne patřit 
atrakce především dětem. Každý 
den si tu zasportují stovky žáků 
základních škol, které se zúčastni-
ly soutěže „Moje olympiáda“. Pro 
malé sportovce bude v Olympij-
ském parku přichystána i spousta 
další zábavy, do které se zapojí 
osobnosti ze světa sportu.

Dospělé čeká sport i podívaná
Pro dospělé návštěvníky je 
připraven odpolední a večerní 
program. Na více než sto místech 
v rámci areálu navíc budou moci 
na velkoplošných LED obrazov-
kách sledovat i přenosy z olym-
pijských soutěží. Kromě toho se 
příchozí mohou těšit i na osobní 
setkání s olympijskými medailisty 
a s dalšími špičkovými sportovci. 
Více na www.olympic.cz/
olympijskypark.

Fanděte 
a sportujte 
na olympijské 
Letné 

Místo konání: 
Letenská pláň, 

Praha 7
Termín konaní: 

6. - 23. února 2014 
vždy od 9 do 22 hodin

Zlato, stříbro, Mucha 
Beranice, bílé bundy se zlatými výšivkami a modré kalhoty se � y-
lovými kšandami – oblečení našich olympioniků bude v Soči nepře-
hlédnutelné. Příběh a symbolika této kolekce jsou velmi působivé, 
navíc jedinečné „londýnské holínky“ letos s velkou pravděpodobno� í 
nahradí � ylové beranice. 

Minule to byla ab� rakce, tentokrát přišla na řadu secese. Předlohou 
letošní olympijské kolekce se � ala první československá známka 
s Hradčany, kterou vytvořil v roce 1918 Alfons Mucha. Při návrhu oble-
čení se pracovalo především s motivem Muchových lipových li� ů ve 
tvaru srdce. „Před� avují národní hrdo� , přírodu, k níž se jako výrobce 
outdoorového oblečení vztahujeme, i lásku ke � ortu, která je potřeba 
pro dosažení ú� ěchu,“ říká Václav Hrbek, � oluzakladatel � olečno� i 
Alpine Pro, která vytvořila oblečení pro české olympioniky už potřetí. 

Návrháři se museli popasovat především s odlišnými podmínkami, 
které panují ve dvou různých teplotních pásmech (Soči a Krasnaja 
Poljana). Aby se čeští � ortovci cítili komfortně jak u moře, tak ve vyš-
ších nadmořských výškách, budou vybaveni dvěma typy oblečení ve 
� ejném designu, které se dají navzájem kombinovat. Vyrobeno je ze 
� eciálních materiálů a � lňuje nejvyšší funkční � andardy. Použity byly 
například molekuly � říbra nebo kukuřice. Olympijská kolekce opět hraje 
národními barvami, které návrháři prošpikovali zlatou. 

A jak reagují na letošní kolekci samotní olympionici? „Miluju umění 
a sama maluju, proto mám pro olympijské kolekce slabo� . Každá je 
in� irovaná jiným výtvarným směrem a má své kouzlo. Ta do Soči má 
či� ý design a silnou symboliku,“ říká Gabriela Soukalová, která se na 
chvíli � ala modelkou a i s dalšími biatloni� y nafotila olympijskou kolek-
ci ve velmi originálním konceptu. 

Kolekce je do� upná ve vybraných prodejnách Alpine Pro a v e-ª opu 
www.alpinepro.cz. V prodeji je kromě kompletního vybavení pro � or-
tovce i dalších 25 položek včetně dětského oblečení.
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Pro děti

Připravily: Alice Škochová, Petra Blažková Foto a ilu� race: archiv

Pojďte se bavit! 

Najdi 
10 rozdílů

Lyžař se na zimních olympijských hrách chystá
na důležitý závod. Ukaž mu, kterou trasou má jet, 
aby se neztratil.

Nové knihy

Balada o zlomeném nosu
Arne Svingen
Albatros

Bartovi bude brzo třiná� . Trochu 
boxuje, ale vždycky do� ane na 
budku. Bydlí jen s mámou, ne-
mají moc peněz a Bart se trochu 
� ydí za to, že žijí v domě plném 
nepořádku a pochybných exis-
tencí. A � ydí se taky za to, co 
ho na světě nejvíc baví – operní 
zpěv. Dokáže zpívat, jen když je 
sám, zavřený na záchodě. Jenže 

to vypadá, že bude muset zazpívat na školní akade-
mii. Jak tohle jenom dopadne?

Pohádky pro malé Buddhy
Dharmachari Nagaraja
Synergie

Dvacet příběhů, které údajně 
vycházejí z vyprávění samot-
ného Buddhy, dodají dětem 
odvahu vytvořit si pozitivní pří-
� up k obtížím, které je mohou 
v životě potkat, a pomůžou jim 
nalézt vnitřní klid a bezpečné 
útočiště uvnitř sebe samých. 
Každá pohádka je uvedena 
krásnou ilu� rací, která dítěti 

umožňuje proniknout do děje, a na závěr příběhu je 
vždy � rnuto hlavní posel� ví. 

Komisař Vrťapka a tajem� ví mahárádžova vejce
Petr Morkes
Mladá fronta

Neohrožený komisař Vrťapka se 
ve čtvrtém pokračování příběhů 
vydává po � opě zločinu, který 
se � ane přímo v zákulisí mezi-
národní soutěže kouzelníků! Do 
Psí Lhoty přijíždějí fakíři, břicho-
mluvci, hadí ženy, sloní muži, 

polykači mečů a zázrační počtáři z celého světa, 
aby soutěžili o vzácné mahárádžovo vejce. Rudý 
Orient Express ale ve svých útrobách skrývá i jedno 
děsivé tajem� ví! V poklidném mě� ečku zavládne 
chaos a nic už není jako dřív. Komisař Vrťapka se 
však nezalekne žádných kouzel. Společně se svými 
věrnými pomocníky, novinářkou Hermínou a bratran-
cem Čendou, unikne řadě rafinovaných léček a pod-
nikne mnoho dobrodružných honiček, aby i tentokrát 
zvítězilo dobro nad zlem. 

Správné odpovědi kvízu: 1a, 2b, 3a, 4c
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Vyzkoušej si, co víš o OH

Historie a současnost olympijských her
Historie olympijských 
her sahá do starověké-
ho Řecka, do doby před 

naším letopočtem. Název získaly 
podle místa, kde se odehrávaly - 
města Olympie, které leželo na Pe-
loponéském poloostrově. Počátek 
her má svůj původ v kultovních 
obřadech, z nichž se postupně 
vytvořil olympijský svátek, který se 
stal pravidelnou slavností. Během 
něj v Řecku umlkaly zbraně a na-
stával mír. V počátcích se hry ko-
naly pouze jeden den a soutěžilo 
se v běhu. Postupem času se hry 
rozšířily na několikadenní slavnosti 
s mnoha soutěžemi v nejrůzněj-
ších disciplínách. Olympijským 
vítězům byla prokazována nejvyšší 
vážnost a úcta. 

Po zániku starověkého Řecka se 
olympijské hry dlouho nekonaly. 

O jejich obnovu se zasloužil až 
francouzský historik a pedagog 
Pierre de Coubertin. Na jeho 
popud byla uspořádána v roce 
1894 v Sorbonně mezinárodní 
konference, na které byl založen 
Mezinárodní olympijský výbor. 
První obnovené olympijské hry se 
konaly v roce 1896 v Aténách.

Letních i zimních olympijských 
her se účastní ti nejlepší sportovci 
ze všech zemí světa. Zimní olym-
pijské hry se pořádají od roku 
1924 a konají se rovněž jednou za 
čtyři roky. Až do roku 1992 se ko-
nala letní i zimní olympiáda vždy 
ve stejný rok, v současnosti jsou 
termíny her posunuty tak, aby se 
po dvou letech vystřídaly. Letos 
se konají zimní OH v ruském Soči, 
za dva roky se můžeme těšit na 
letní OH v Rio de Janieru v Brazílii.

1.  První olympijské hry v historii 
se konaly:
a) v antickém Řecku
b) ve starověkém Egyptě
c) ve starověké Mezopotámii

2.  Olympijský oheň, jeden ze 
symbolů OH, se do dějiště her 
přenáší štafetou:
a)  v lucerně
b)  na pochodni
c)  svíčkami

3. Co symbolizuje 5 kruhů na 
olympijské vlajce?
a)  5 kontinentů spojených 
 olympijskou myšlenkou
b)  5 vlastností sportovce 
 (vytrvalost, síla, schopnosti, 
 rychlost, trénink)
c)  5 lidských smyslů (zrak, sluch, 
 čich, hmat a chuť) 

4. Jak zní olympijské heslo?
a)  Kdo uteče, vyhraje
b)  Hlavně musím vyhrát
c)  Rychleji, výše, silněji

Vybarvi si pejska 
s kočičkou
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Připravila: Alice Škochová Foto: BZ Liberec, CBM Polička, DETOA Albrechtice, Expozice času, zámek Nelahozeves

Věnujte času trochu času 
Trvalá Expozice času ve Šternberku, která obsahuje 250 jedinečných exponátů, 
výtvarných děl a interaktivních programů, je výjimečná širokým záběrem od ves-
mírného zrození času až k atomovým hodinám. Prezentuje čas jako fenomén na 
průsečíku mnoha vědních disciplín, � olečenských proměn a kultur. Návštěvník 
nahlédne do vesmíru, kde před téměř 14 miliardami let začal při Velkém třesku 
odtikávat čas, a pro� ředni� vím interaktivní hry si vyzkouší své znalo� i sluneční 
sou� avy. 
Expozice je určena především dětem, mládeži a rodinám, ale myslí také na se- 
niory. Ti mohou absolvovat program určený všem nad 55 let s názvem „V mu-
zeu není žádná nuda pro � arší a pokročilé“. Čekat je bude milá průvodkyně 
s výkladem a také s úkoly, které procvičí jejich paměť. 
Více na www.expozicecasu.cz.

TIP: Dětský program „Život 
šlechtice od dětských střevíčků“
Netradiční prohlídka nechá malé 

návštěvníky nahlédnout do života dětí 
na zámku v dávných dobách. Děti si 
mohou projít zámeckou expozici jako 
šlechtic nebo princezna v dobovém 

kostýmku a dozvědět se, jakými 
radostmi a strastmi mladí šlechtici 

procházeli. Dětské prohlídky se konají 
do 1. dubna vždy v neděli 
v 11:00 a ve 14:00 hodin. 

Více na 
www.zameknelahozeves.cz.

Zimní neděle na zámku Nelahozeves
Ne� ihli j� e navštívit zámek Nelahozeves v hlavní sezóně? Využijte možno�  
prohlédnout si nejvzácnější soukromou sbírku umění v České republice a vy-
chutnat si zámeckou atmosféru v zimě. Zámek se nachází pouhých 35 km 
severně od Prahy a v zimních měsících je otevřen každou neděli. Do� ělí 
návštěvníci jsou na prohlídkách vítáni medovinovým přípitkem zdarma.
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Připomeňte si význam lidových obyčejů

Vytvořte si v Muzeu výroby 
hraček svou vla� ní hračku 
Navštívíte-li továrnu DETOA Albrechtice 
s. r. o. v malebné krajině Jizerských hor 
v Jiřetíně pod Bukovou, můžete pronik-
nout do tajů výroby dřevěných hraček, 
která se v obla� i datuje do roku 1908. 
Na vla� ní oči lze � atřit hi� orické � ro-
je, dobové hračky i současnou výrobu. 
Interaktivní exkurze s průvodcem pro-
vádí návštěvníky jednotlivými výrobními 
� ředisky - od přípravy materiálu přes 
sušení, sou� ružení, vrtání, barvení až po 

samotnou kompletaci výrobků. Poutavý 
výklad zasvětí do � ecifických výrobních 
technologií na � rojích z období 1920-
1960. Po předložení v� upenky z exkurze 
je navíc poskytnuta sleva na nákup dílků 
pro výrobu hračky podle vla� ní fantazie 
v kreativní dílně, která se nachází v areálu 
továrny.

Vzhledem k velkému zájmu doporuču-
jeme exkurzi předem objednat.
Více na www.muzeumvyrobyhracek.cz.

Vý� ava s názvem „Lidové veselí od zimy 
do jara aneb od masopu� u k Velikonocům“ 
v Mě� ském muzeu a galerii v Poličce při-
pomíná lidové zábavy a zvyky, kterými naši 
předkové překonávali dlouhé období zimy 
a chladný začátek jara, jako je masopu� ní 
průvod maškar, vynášení smrti, přinášení 
nového léta, obchůzky s Jidášem či veliko-
noční koledování.

Návštěvníci se dozvědí, jaké pradávné zvyky 
sloužily k zajištění dobré úrody a proč se lidé 
během průvodů pře� rojují do po� av například 
medvěda, žida, kominíka nebo kobyly. V rámci 
vý� avy budou mít možno�  zji� it, co přesně 
znamenají některá kře� ní jména, jaký je jejich 
původ a jaké mají svaté patrony. Vý� ava probí-
há od začátku února do 21. dubna 2014.
Více na www.cbmpolicka.cz.

Věnujte času trochu času 

I v zimě můžete obdivovat 
a � udovat ro� liny 

Botanická zahrada Liberec, nej� arší v České re-
publice, se � ará o nejpe� řejší soubory exotických 
ro� lin u nás. Skleníkový areál, který láká k návštěvě 
v chladném počasí, se� ává z devíti různě velkých 
expozičních pavilonů skýtajících plochu zhruba 
3 000 metrů čtverečních. Expozice ve skleníkových 
pavilonech před� avuje podobný obraz jako pe� rá 
tropická a subtropická příroda. Odklon od tradičního 
přehledného u� ořádání k řešení bližšímu skutečné 
přírodě je složitější pro tvůrce expozic i pro pozo-
rovatele, díky němu se však liberecká botanická 
zahrada � ala mí� em, kam se chodí � udovat a kde 
se lze o ekologii ro� lin mnohé dozvědět. 
Více na www.botaniliberec.cz.
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Kutná Hora: 
Pootevřete � říbrnou 
pokladnici českého 
králov� ví

Hi� orické centrum mě� a, ve � ře-
dověku označované za � říbrnou 
pokladnici českého králov� ví, je 
od roku 1995 � olu s ko� elem 
sv. Barbory a katedrálou Nanebevze-
tí Panny Marie v Kutné Hoře – Sedlci 
zapsáno na Seznamu světového 
dědi� ví UNESCO. 

Po prohlídce velkoryse navržené-
ho gotického chrámu sv. Barbory 
zasvěceného patronce horníků 
a Galerie Středočeského kraje zamě-
řené především na výtvarné umění 
20. a 21. � oletí, která sídlí v bývalé 
jezuitské koleji v těsném soused� ví 
chrámu, prozkoumejte hi� orii měs-
ta � ojenou s dolováním � říbrných 
rud. Navštivte České muzeum 
� říbra včetně � ředověkého � říbr-
ného dolu a královskou mincovnu 
ve Vlašském dvoře, kde se od roku 
1300 razily pražské groše.

TIP: Navštivte alchymi� ickou dílnu
V centru Kutné Hory v Sankturinov-
ském domě na Palackého námě� í 
najdete pravou alchymi� ickou dílnu, 
kde voskoví alchymi� é hledají Ká-
men mudrců a elixír věčného mládí. 
V dalších mí� no� ech najdete kalei-
doskopické kino nebo golema.

Po prohlídce centra se můžete 
přesunout do asi 3 kilometry vzdá-
lené čá� i obce Kutná Hora - Sedlec, 
kde se nachází bývalý ci� erciácký 
klášter, který na přelomu 13. a 14. 
� oletí náležel k nejvýznamnějším 
církevním in� itucím v Čechách. 
Jeho součá� í je katedrála Nanebe-
vzetí Panny Marie a svatého Jana 
Křtitele, která je rovněž součá� í 
seznamu UNESCO. Za pozorno�  � ojí 
i unikátní ko� nice pod ko� elem 
Všech svatých na hřbitově v Sedlci, 
která je vyzdobena téměř výhradně 
lidskými ko� mi.

Připravila: Alice Škochová Foto: archiv




