
Zdarma

Čerstvé novinky z McDonald´s

02/2014

Vyrovnaná energetická 
bilance není věda

Když výdej dlouhodobě 
převyšuje příjem v ob-
lasti financí, chudneme. 

Když ale příjem energií převyšuje 
jejich výdej, většinou nabýváme 
na váze. I zde proto musíme sladit 
příjmy s výdaji. A i když se kalorie 
nepočítají tak snadno jako ban-
kovky, není to nemožné. 

Doporučený energetický příjem 
závisí na několika faktorech, jako je 

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

více na straně 16

věk, pohlaví, výše fyzické aktivity 
a aktuální zdravotní stav. Abychom 
mohli udržet tzv. vyrovnanou 
energetickou bilanci, musíme mít 
přehled o energii, kterou jsme bě-
hem dne různými činnostmi vydali, 
a energii, kterou jsme na druhé 
straně přijali v jídle a také v nápo-
jích, na které se často zapomíná. 

Jaro je ideální doba, kdy se pus-
tit do přezkoumání energetické 
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více na straně 8

bilance a dát do pořádku kolonku 
„výdej“. Dny se prodlužují, teplota 
stoupá a k pohybu v probou-
zející se přírodě se nemusíme 
přemlouvat. Procházky, běh 
nebo jízda na kole se samy hlásí 
o slovo a přinášejí s sebou výdej 
energie, který přispěje k potřebné 
rovnováze.

V jarní přírodě 
s parťákem po 
boku kilometry 
ubíhají samy 

od sebe.
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Aktuality

Připravili: Jakub Kovář, Alice Škochová Foto: Český svaz juda, Zdeněk Traxler / Deník

Rodina olympijských nadějí 
přivítala nové tváře

V novém složení 
funguje od roku 2014 
tým mladých nadějí 

McDonald’s Olympic Hopefuls. 
Členství bylo prodlouženo jachtař-
ce Markétě Audyové a triatlonis-
tovi Lukáši Kočařovi a biatlonistka 
Veronika Vítková s judistou Luká-
šem Krpálkem se stali ambasa-
dory projektu. Hlavním úkolem 
komise v čele s patronem projek-

tu, dvojnásobným olympijským 
vítězem Martinem Doktorem ale 
bylo vybrat nové tváře. 

Třicítka přihlášek byla na stole, 
a volba mohla padnout jen na 
šest z nich. Na bouřku mezi členy 
komise ale nedošlo. „Šlo o velice 
konstruktivní a věcné jednání,“ 
potvrdil sportovní ředitel Českého 
olympijského výboru Martin Dok-
tor. Kdo byl do týmu přijat?

Anežka Drahotová 
(atletika, 18 let)
Sportovní obojživelník, prosazu-
je se jako chodkyně (juniorská 
mistryně světa, 7. místo na MS 
dospělých) i běžkyně, nebojí se 
ale ani cyklistických závodů. 
Pohled M. Doktora: „Velká naděje 
české atletiky a sportu.“

Ester Ledecká 
(snowboarding/lyžování, 19 let)
Další sportovní nezmar, kombinu-
je prkno s lyžemi. Dvojnásobná 
juniorská mistryně světa, na ZOH 
v Soči obsadila 6. a 7. místo. 
Pohled M. Doktora: „Svůj talent 
prokázala v juniorských soutěžích, 
kde vyhrávala, i v dospělých.“

Klára Spilková 
(golf, 19 let)
Od 16 let profesionálka, teprve 
druhá česká žena na okruhu La-
dies European Tour. 
Pohled M. Doktora: „Talent, který 
se jen tak nevidí. Její výsledky 
nám dávají šanci, že český tým 
bude mít v Riu zástupce golfu.“

Elizaveta Ukolová 
(krasobruslení, 16 let)
V pouhých 15 letech překvapila, 
když si vyjela účast na ZOH v Soči, 
kde obsadila 22. pozici. 
Pohled M. Doktora: „V Soči se 
neztratila a myslím, že se jí i v bu-
doucnu bude dařit.“

Lukáš Rohan 
(vodní slalom, 18 let)
Pokračovatel slavného rodu, zlatý 
medailista z juniorského MS.
Pohled M. Doktora: „Velice talen-
tovaný slalomář, má to nakonec 
v genech. Myslím, že má velkou 
budoucnost.“

Tomáš Veselý 
(rychlostní kanoistika, 17 let)
Další z vodomilů, ale na hladké 
vodě. Má doma stříbrné medaile 
z juniorských ME i MS. 
Pohled M. Doktora: „Kajakářský 
talent, který se prosazuje i mezi 
staršími soupeři. Myslím, že i díky 
svému přístupu k tréninku má 
před sebou slibnou kariéru.“

Krpálek se 
s obry nepáral
Úřadující mi� r Evropy v judu Lukáš Krpálek od 
začátku roku ukazuje všem soupeřům, že je před 
letošním � artem olympijské kvalifikace v dobré 
formě. Po únorovém � říbru na Grand Slamu v Pa-
říži třiadvacetiletý ambasador týmu McDonald´s 
Olympic Hopefuls jednoznačně ovládl turnaj 
European Open, který v březnu ho� ila Praha.

Jihlavský judi� a přitom v hale Sparty na Podvin-
ném mlýně � artoval ve váhové kategorii nad 
100 kg a na tatami tak měřil síly s „drobečky“, 
které ve své obvyklé váze do 100 kg � andardně 
nepotkává. „Naplánovali jsme to tak. Nemusím 
honit body, a tak nebylo třeba hubnout. Toho 
si užiju až do�  během olympijské kvalifikace,“ 
vysvětlovala jednička českého juda, proč při 
aktuální váze 107 kg volila jednorázový pře� up 
mezi nejtěžší borce. 

A pře� ože během turnaje Krpálek narazil i na 
soupeře, který byl o plných 85 kg těžší, prošel 
celým turnajem jako nůž máslem. Všech pět zá-
pasů, které absolvoval, navíc ukončil před časo-
vým limitem. „Jsem rád, že to vyšlo, i když jsem 
� artoval o váhu výš. Je to nádherný pocit vyhrát 
všechno na ipony, někoho uškrtit, udržet či hodit. 
O to je to cennější. Bylo to ohromně náročné, pro-
tože soupeři měli větší sílu než já,“ komentoval 
svůj skvělý výkon z pražského tatami.

Nenechat talenty vyhasnout

Už devátým rokem se snažíme pomoci nadějným českým ¥ ortovcům 
naplnit sen o � artu pod olympijskými kruhy. Projekt McDonald´s Olym-
pic Hopefuls v úzké ¥ olupráci s Českým olympijským výborem podpo-
ruje v osobním i ¥ ortovním rů� u mladé talenty, pro něž bývá obtížné 
sehnat podporu, neboť významnější ¥ onzoři přicházejí většinou až po 
zisku prvních medailí. To se McDonald’s snaží změnit.

Lukáš Krpálek a Litevec Marius Paškevičius
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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.

Aplikace FRESH 
– Čerstvé novinky 
z McDonald’s je 

k dispozici 
v AppStore ke stažení 
zdarma. Naleznete 

ji po zadání klíčových slov 
Fresh McDonalds.

Soutěžní obrázky dětí 
z Teplicka si prohlédlo 
téměř dvě stě tisíc lidí

Michaela Friedricha, majitele teplické provozovny McDonald´s, zajímalo, jak vidí 
mě� o Teplice děti, které v něm žijí. Proto na konci minulého roku u¥ ořádal výtvar-
nou soutěž, které se zúča� nilo několik � ovek dětí ze čtrnáª i škol nejen z Teplic, 
ale i Bíliny, Dubí, Duchcova, Oseka a Ho� omic, a soutěž tak do� ala název „Teplic-
ko mýma očima”. 

Sešly se � ovky prací, které nejdříve prošly školními koly, a následně byli porotou 
vybráni vítězové za jednotlivé kategorie. Mezi ty nejú¥ ěšnější bylo rozdáno 
140 cen v podobě kufříků plných výtvarných potřeb. Tím ale soutěž neskončila. 
Během ledna měli čtenáři Teplického deníku možno�  hlasovat na webových 
� ránkách www.teplickydenik.cz pro jeden z osmnáª i vybraných obrázků, kterými 
byly za� oupeny všechny zúča� něné školy. O tom, který obrázek se dětem nejvíce 
povedl, rozhodlo 23 086 hlasujících, práce si přitom za dobu hlasování prohlédlo 
neuvěřitelných 196 tisíc zájemců. Na vítěze Vojtěcha Karase ze ZŠ Lidická v Bílině 
a na o� atní ú¥ ěšné úča� níky soutěže čekala odměna ve formě cen a pohoštění 
v teplickém McDonald´s. 

Ronald McDonald Charity 
pomáhá nemocným dětem 
a jejich rodinám

Ronald McDonald Charity je 
obecně pro¥ ěšná ¥ olečno� , 
která pomáhá nemocným dětem 
překonat těžké období odloučení 
od rodiny z důvodu ho¥ italizace 
v  nemocničních zařízeních. 
Charita Ronalda McDonalda 
vybudovala po celém světě na 
300 ubytovacích zařízení pro 
rodiny těžce nemocných dětí 
(tzv. Ronald McDonald Houses).

Ronald McDonald Charity v Česku
V rámci své charitativní činno� i 
¥ olupracuje ¥ olečno�  

McDonald´s Česká republika od počátku svého podnikání 
s Klinikou dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol 
v Praze. Za dvanáª  let provozu pomohla více než 7 tisícům 
malých pacientů a jejich rodičům zvládat těžké životní chvíle 
¥ olečně. 

FN Motol bude mít svůj „Domov mimo domov“
Z iniciativy lékařů této kliniky a zejména na popud prof. MUDr. 
Josefa Kouteckého, DrSc., začala ¥ olečno�  McDonald´s ČR 
již před několika lety jednat s různými in� itucemi a organiza-
cemi o � avbě a provozu Ronald McDonald House, který bude 
„Domovem mimo domov“ u FN Motol. Fyzická blízko� , láska 
a podpora rodiny by tak pomohly dětem překonat těžké obdo-
bí a ale¥ oň čá� ečně zmírnit � res a � rach rodičů a blízkých 
z nemoci. V mezidobí již McDonald´s ČR pomohl financovat 
opravu, vybavení a provoz provizorní � ávající budovy uvnitř 
areálu Fakultní nemocnice Motol.

Povzbudivé � ati� iky
Podle výsledků, které zveřejnil pre� ižní americký časopis 
Journal of Clinical Oncology, � oupla v Česku ú¥ ěšno�  léčby 
akutní lymfobla� ické leukémie, nejča� ější formy dětské ra-
koviny ve vy¥ ělých zemích, na 89 procent. Tuto nemoc zji� í 
lékaři v ČR ročně zhruba u 70 dětí. Ještě před 50 lety byla tato 
nemoc � oprocentně smrtelná, počátkem 80. let se vyléčilo 
20 procent dětí. „Optimalizací léčby jsme vylepšili naději na 
vyléčení napro� é většině malých pacientů,“ uvedl předno� a 
Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy a FN Motol, profesor MUDr. Jan Starý.

Vítězný obrázek 
Vojtěcha Karase 

ze ZŠ Lidická 
v Bílině



McDonald´s OC Forum Nová Karolina je umí� ěno v 2. nadzemním 
podlaží Obchodního centra Forum Nová Karolina, které leží téměř v sa-
mém centru mě� a O� ravy, v těsné blízko� i indu� riální památky Dolní 
obla�  Vítkovice. 

Zdejší re� aurace McDonald´s s kapacitou 162 mí�  k sezení a dět-
ským koutkem zaujme návštěvníky komplexu neotřelým designem 
„Wood and Stone“. Kombinace dřeva, imitace kamene a přírodních mo-
tivů s akcentem červené vytváří příjemnou, útulnou atmosféru, zatímco 
velkorysé pro� ory re� aurace oddělené od obchodního centra pouze 
dřevěnými laťkami navozují pocit vzdušno� i a lehko� i. Velké prosklené 
plochy vpouští do interiéru množ� ví světla a zároveň poskytují výhled 
na unikátní indu� riální areál. „Zahrádka“ před re� aurací navazující na 
obchodní centrum nabízí zákazníkům možno�  pohodlného posezení na 
obřích kožených sedačkách. 
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Představujeme

Připravila: Alice Škochová Foto: Igor Zehl

Jan Ostrý, první franšízant 
„druhé generace“ v ČR:
Pracovat pro společnost 
McDonald´s je prestiž 
S majitelem restaurace McDonald´s OC Forum 
Nová Karolina Janem Ostrým jsme se sešli nad 
šálkem cappuccina, u jehož popíjení jsme se 
zeptali na podrobnosti spojené s touto restaura-
cí a jeho pracovním životem. 

V prostředí McDonald´s se pohy-
buji už od svých 9 let, kdy můj 
otec začal provozovat svou první 
restauraci v centru Ostravy. Po 
celou dobu jsem se postupně 
čím dál větší měrou podílel na 
různých činnostech v restauraci 
a zároveň absolvoval kurzy smě-
řující k možnému získání franší-
zy. V průběhu studií jsem získal 
zkušenosti s McDonald´s i v za-
hraničí, konkrétně v Černé Hoře 
a Singapuru. Tato práce mě po 

Kolik restaurací 
McDonald´s v současné 
době provozujete?

Kromě restaurace OC Forum Nová 
Karolina, kde se teď nacházíme, 
provozuji ještě restauraci v OC 
Futurum Ostrava a restauraci Ost-
rava-Poruba na ulici Francouzská. 
Obě tyto restaurace mají zároveň 
Drive. 

Jak jste se k činnosti franšízanta 
dostal a co vás na této práci baví?

McDonald´s 
OC Forum Nová Karolina: 
světlo, pro� or a ojedinělý 
výhled
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celou dobu bavila a přinášela mi 
vždy něco nového, proto jsem se 
rozhodl, že bych se rád o fran-
šízu ucházel. V roce 2012 jsem 
ji získal a začal provozovat svou 
první restauraci v OC Forum Nová 
Karolina. Na základě stanove-
ných podmínek McDonald´s jsem 
odkoupil další dvě restaurace 
provozované svým otcem, tedy 
Futurum a Poruba. Zároveň jsem 
se stal prvním franšízantem „dru-
hé generace“ v ČR.

Vždy mě bavila práce s lidmi, 
komunikace jak se zákazníky, 
tak se zaměstnanci. Pracovat 
pro společnost McDonald´s je 
určitá prestiž a dává mi mnoho 
možností jak růst. Rád se také 
setkávám s kolegy franšízanty 
z jiných zemí.

Podílíte se také na přípravě 
dětského fotbalového turnaje 
McDonald´s  Cup. Co vás k tomu 
přivedlo?
Sám rád sportuji, a proto 
jsem potěšen, že společnost 
McDonald´s podporuje sporto-
vání dětí. Podílím se na pořádání 
McDonald´s Cupu v Ostravě už 
druhým rokem. Participoval jsem 
na této činnosti už v minulosti, 
kdy turnaj organizoval můj otec.

Kolem nás je spousta dřeva, re-
staurace působí jako oáza v uspě-
chaném obchodním centru…
To máte pravdu, restaurace v OC 
Forum Nová Karolina je totiž prove-
dena v designu „Wood and Stone“. 
Tento typ designu je v Čechách 
velmi ojedinělý, u nás najdete pou-
ze dvě takovéto restaurace. Design 
obchodního centra, ve kterém se 
restaurace nachází, je minimalistic-
ký, kombinuje sklo a beton. Naše 
restaurace je opakem. Díky použití 
prvků dřeva a velkoformátové 
dlažby v imitaci kamene a také díky 
koženým sedačkám pro zákazní-
ky McCafé působí velmi příjemně 
a útulně. Tento design zákazníci 
vnímají velmi pozitivně, líbí se jim, 
a dokonce si ho fotí. Mně osobně 
se navíc líbí vzdušnost restaurace 
a množství světla. 

Proč byste pozval zákazníky 
McDonald´s právě do této restau-
race?
Vzhledem k prosklené fasádě 
poskytuje restaurace nádherný 
pohled na historickou průmys-
lovou část Ostravy Dolní oblast 
Vítkovice. V každé denní i večerní 
době je atmosféra jiná, zejména 
díky nasvětlení. Restaurace je 
dobře situovaná a viditelná. V její 
těsné blízkosti jsou venkovní 

terasy doplněné zelení, vodními 
stěnami a příjemným sezením pro 
zákazníky OC. Velmi si ji oblíbili 
také zákazníci McCafé, kteří mo-
hou využívat venkovní posezení 
pod slunečníky nebo vnitřní 
sezení v pohodlných kožených 
sedačkách.

Zbývá vám při vašem pracov-
ním nasazení také nějaký čas na 
koníčky?

Odmala jsem se věnoval hokeji 
a tenisu. Sport je pro mě relax, 
proto se i teď snažím sportovat. 
Hraju několikrát týdně tenis, cho-
dím si zahrát hokej, v zimě jezdím 
lyžovat. Se zaměstnanci také cho-
díme jednou týdně na badminton.

Na čem si tady sám rád pochut-
náte?
Z McCafé nabídky bych určitě do-
poručil Cheese cake jahoda nebo 

Profiteroles, které mají 
rozhodně své věrné zákazníky. 
Z nápojů McCafé bych jedno-
značně doporučil nazdobené 
cappuccino, které je nejen kávou, 
ale zároveň zážitkem pro zá-
kazníky. Co se týče nabídky jídel 
v McDonald´s, mám oblíbené 
produkty z kampaní, které se 
v průběhu roku střídají. Velmi 
často si dávám například grilova-
ný McWrap.

OPL-MerivaAmbassador-McD-138x195.indd   1 25.03.14   10:49
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Nejen pro ženy

Připravila: Alice Škochová Foto: McDonald´s, Igor Zehl, archiv

Po nočním 
hladovění doplňte 
palivo

Anglické slovo pro naši snídani 
„breakfa “ popisuje přesně 
ten  av, který na ává, když se 
ráno najíme. „Breaking the fa “ 
znamená přerušení nočního 
pů u neboli nočního hladovění, 
během kterého tělo v závislo i 
na délce � ánku � álí přibližně 
430 kcal. Po probuzení potřebu-
jeme chybějící „palivo“ doplnit, 
aby se tělo i mysl na artovaly 
do nového dne. Pokud snídani 
odbudete nebo zcela vynecháte, 
není divu, že pak pojedete celý 
den „na půl plynu“.  Ideální je, 
když snídaně dosahuje zhruba 
20 % celkového denního příjmu 
energie.

Nesnídat je nezdravé
Podle průzkumů snídá pravi-
delně pouze 48 procent Čechů. 
Jako důvod vynechání snídaně 
uvádějí nejča ěji nedo atek 
času. Třetina re� ondentů má 
první jídlo až po příchodu do 
zamě nání. Dlouhodobé  udie 
přitom ukazují, že lidé, kteří 
pravidelně nesnídají, mají větší 
sklon k rozvoji obezity a s ní 
� ojených onemocnění.

Snídaně pro každého 
u McDonald´s
Rádi si ráno při� íte, ale přitom 
víte, jak pod atné je přijmout 
na začátku dne do atečné 
množ ví energie? McDonald´s
nabízí snídaně ve vybraných 
re auracích denně od 6:00 
do 10:30 hodin. Tak proč toho 
nevyužít? Každý si najde to 
své. Příznivci sladkých snídaní 
si mohou dát croissant s dže-
mem nebo nutellou, milovníci 
klasických snídaní „na vidličku“ 
zase míchaná vejce se šunkou. 
V nabídce jsou lehké toa y 
a wrapy i vydatné bagety plně-
né masem pro ty, kdo potřebují 
po ránu opravdu velkou dávku 
energie.

Že to nejde dohromady? Ovšem že jde. Zdravé hubnutí totiž neznamená 
hladovění. Pohyb v jarní přírodě a odlehčený pravidelný jídelníček vám pomůže zbavit 
se přebytečných kil, aniž byste se museli uchylovat k nezdravým jednostranným 
dietám. Důležité je rozložit si jídlo do malých porcí během dne a sledovat celkový 
příjem energie. Kromě snídaně, která by měla být samozřejmostí, zařaďte i dopolední 
a odpolední svačinu. Ti, kdo chodí spát v pozdních nočních hodinách, si klidně můžou 
dopřát druhou lehkou večeři, například trochu zeleniny.

Jezte často a hubněte 

I během hubnutí si můžete vybrat 
z bohaté nabídky McDonald´s. 
Připravili jsme pro vás jídelníček, 
který obsahuje McMuffin s vajíčkem 
a sýrem ze snídaňové nabídky 
McDonald´s. Celkový energetický 
příjem tohoto menu je 1 405 kcal. 

Snídaně
McMuffi  n s vajíčkem 

a sýrem
Teplý sendvič lehce potřený 

máslem s plátkem sýra 
a sázeným vejcem vám 

dodá potřebnou energii do 
začátku nového dne.

300 kcal

8:
00

Svačina
Jogurt s ovocem, 
vločkami a ořechy

Suroviny: 100 g jablka, 
75 g bílého jogurtu (3,5%), 

10 g vlašských ořechů, 
15 g ovesných vloček

236 kcal

10
:0

0

Oběd
Kuřecí maso 

se zeleninovou rýží
Suroviny: 100 g opečené-
ho kuřecího masa, 90 g 

dušené rýže, 30 g kukuřice, 
50 g hrášku, 50 g červené 
papriky, koření, sůl, pepř

365 kcal

13
:0

0

Svačina
Celozrnný chléb 
s cottage sýrem

Suroviny: 50 g celozrnného 
chleba, 30 g cottage sýru, 
pažitka, sůl, pepř, 100 g 

ředkviček
168 kcal

15
:3

0

18
:0

0

Večeře
Steak z lososa se 

zeleninovým salátem 
a bramborami

Suroviny: 120 g pečeného 
steaku z lososa, 100 g vařených 
brambor ve slupce, 100 g zele-
ninového salátu, 10 g olivového 

oleje, citronová šťáva, sůl, 
pepř, řeřicha

293 kcal

Druhá večeře
150 g červené 

papriky
43 kcal

20
:0

0
Kolik potřebujete energie?
Množ ví energie, které by e měli 
během dne přijmout, závisí na mnoha 
faktorech, a je tedy individuální. Žena mezi 
20 a 40 lety, jejímž cílem je zhubnout a která se 
ale� oň 1–2krát týdně věnuje nějaké pohybové akti-
vitě, by měla za den přijmout zhruba 1 500 kcal.

Pozn.: Použité fotografie jsou pouze ilu rační 
a neukazují přesné porce.
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Vejce připravujeme... 
z vajec!

Snídaně na rovinu

Zajímá vás, jak se 
v McDonald´s připravu-
jí vejce do snídaňové 

nabídky? Nahlédněte do kuchyně, 
kde se vejce rozklepávají a smaží 
tak, abyste je měli na stole čerstvá 
a krásně vláčná. Samozřejmostí je 
pečlivé dodržování pravidel pro 
manipulaci se samotnými vejci 
i nástroji vyhrazenými pouze pro 
jejich zpracování a dále dostateč-
ná tepelná úprava daná přísným 
kontrolním systémem.

Sázená vejce potřebují 
přesně dvě a půl minuty 
Sázená vejce se připravují z čerst- 
vých vajec. Pro jejich přípravu 
je vyhrazen samostatný gril, na 
který se pokládají formičky ve tvaru 
kroužků. Do těch se vejce po osmi 
rozklepnou. Aby se usmažila rychle 
a rovnoměrně, je třeba pomocí 
špachtle protrhnout žloutky. Poté se 
vejce přikryjí víkem s nálevkou, jež se 
plní vlažnou vodou. Po přesně dvou 
a půl minutách jsou sázená vejce se-

jmuta z grilu v takové podobě, v jaké 
je máte rádi – vláčná, s hladkým 
povrchem, na kterém je jasně rozliši-
telná struktura bílku a žloutku.

Míchaná vejce: tři na jednu porci 
Rovněž míchaná vejce se připravují 
z čerstvých vajec. Jsou zpracová-
vána na grilu, kde se smaží ve spe-
ciálním smažicím rámu. Do něj se 
nejprve vsypou šunkové nudličky 
a poté vlijí našlehaná vejce, tři na 
jednu porci. Neustálým mícháním 
se pak docílí správné konzistence. 
Vejce mají být nadýchaná, s roze-
znatelnými hrudkami. 

Jsou vejce zdravá?
Kolem vajec panuje celá řada 
mýtů a nepodložených obav, které 
často od jejich konzumace odrazu-
jí. Jako největší nebezpečí spojené 
s vejci bývá vnímán vysoký obsah 
cholesterolu. Na základě dnešních 
poznatků, které vyvracejí výsledky 
dřívějších nepřesných analytických 
metod stanovení cholesterolu, 
se ukazuje, že vejce jsou pro nás 
celkově velmi prospěšnou potra-
vinou, jakousi zhuštěnou formou 
těch nejcennějších látek, které 
prospívají našemu srdci, mozku 
i játrům.

Projekt NA ROVINU, který se in� iruje 
ú� ěšnou kanadskou kampaní, 
odpovídá nepřetržitě na � eciálních 
webových  ránkách www.
narovinu.cz na dotazy ohledně 
nutričních hodnot, složení produktů 
a kvality pokrmů v re auracích 
McDonald´s. Cílem projektu je otev-
řeně diskutovat a vyvracet exi ující 
mýty a velmi běžná nedorozumění 
a nepravdy. Vybrali jsme pro vás ně-
kolik zajímavých otázek a odpovědí 
týkajících se snídaňové nabídky.

Dotaz: Kdy se v non� op re� aura-
cích přechází z obědového menu do 
snídaňového?
Odpověď: Kuchyně se v našich 
non op re auracích přepínají na 
snídaňový režim přesně v 6:00, jeho 
nabídka končí v 10:30.

Dotaz: Nemohly by být snídaně 
déle, ale� oň do dvaná� i hodin?
Odpověď: Každý má jiné chutě a jiný 
denní rytmus. Někteří se naší sní-
daně nemohou dočkat, jiní by rádi 
na artovali svůj den vydatnou porcí 
oblíbeného burgeru. Snažíme se být 
co nejvíc demokratičtí, ale připravo-

vat ranní i denní nabídku najednou 
z provozních důvodů nedokážeme. 
Proto si budeš muset pro ji otu 
nařídit budík, pokud se chceš u nás 
nasnídat tak, jak to máš ráda.

Dotaz: Z čeho se připravuje žemle 
McMuffin?

Odpověď: McMuffin vla ně ani není 
žemle, je to � íš kynutý vdolek. Jeho 
základem je pšeničná mouka a peče 
se z velmi řídkého tě a, aby měl 
pěkně nadýchaný tvar.

Dotaz: Co všechno si mohu objed-
nat ve snídaňovém Happy Mealu?
Odpověď: V ranní nabídce si můžeš 
vybrat mezi McMuffinem s va-
jíčkem, toa em se sýrem nebo 
se šunkou a sýrem a jogurtem 
s ovocem a sušenkami BeBe. Jako 
přílohu si můžeš ráno i přes den dát 
zahradní salát, bramborovou placku 
Ha¶  Brown, jablečno-jahodové 
pyré, mrkvové kytičky, malé hra-
nolky nebo ovocný mix. A k pití lze 
volit mezi syceným nápojem, Milk 
¶ akem, mlékem, džusem, čajem, 
čokoládou a vodou Vittel.

jíčkem, toa em se sýrem nebo 
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Připravila: Jan Dvořák, Petr Kocek Foto: Vla� imil Vacek

Pokud nejste přízniv-
ci kolektivních sportů 
a nejste ani nadšení 

z představy, že budete vydávat 
energii v tělocvičně s dalšími 
dvaceti cvičenci, zkuste se zaměřit 
na nejjednodušší a nejpřirozenější 
pohyb, kterým je chůze. Kromě 
toho, že vás to nebude nic stát, 
můžete během svižných pro-
cházek navštívit i zajímavá místa. 
A protože ve dvou se to lépe táh-
ne, najděte si „parťáka“, se kterým 
se budete vzájemně podporovat 
v dodržování pravidelnosti. 

Severská chůze je efektivní, zdravá 
a vhodná pro každého
Efektivnější než prostá chůze 
a přitom k tělu šetrnější než běh je 
chůze za pomoci holí, tzv. nordic 
walking. Pro to, abyste se jí mohli 
začít věnovat, nepotřebujete 
kromě speciálních holí a vhodné-
ho oděvu a obuvi už nic dalšího. 
Provozovat ji můžete v jakémkoliv 
terénu, se speciálními nástavci na 
hole i ve městě. Omezeni nejste 
ani věkem, tělesnou váhou či roč-
ním obdobím. Senioři navíc získají 
při pohybu s holemi pocit jistoty. 

Nordic walking rozehraje 
vaše svaly
Zatímco běžná chůze aktivuje 
pouze 70 % svalové hmoty, nordic 
walking rozpohybuje až 600 svalů, 
tj. 90 % svalové hmoty v těle. Spe-
ciálně navržené hole zapojí nejen 
horní končetiny, ale i celou horní 
polovinu těla. Díky tomu člověk 
během vycházky s holemi spálí až 
o 30 % kalorií více než při běžné 
chůzi, aniž by ovšem zazname-
nal nepříjemné pocity obyčejně 
spojené s podáním obdobného 
fyzického výkonu. 

Nordic walking neboli 
severská chůze se 
zrodila na začátku 

90. let ve Finsku jako 
mimosezónní 

tréninková příprava 
běžců na lyžích. 

Sportem je i pravidelná chůze 

Vyrovnaná 
energetická bilance 
není věda
Kolik energie obsahují vaše 
oblíbená jídla?
Sledovat denní příjem znamená 
monitorovat během dne druh 
a množství přijatých zpracova-
ných či nezpracovaných potravin 
a jednotlivé položky sčítat. Zjistěte 
si, kolik kilokalorií obsahují jídla, 
která pravidelně konzumujete 
doma či v restauraci. 

McDonald´s uvádí ve spolupráci 
s odborníky na výživu informace 
o nutričních hodnotách jídel na oba-
lech, prostíráních na tácech a také 
na webu www.mcdonaldsmenu.
info. V obchodech si na etiketách 
všímejte energetické hodnoty po-

travin a nápojů na 100 gramů, 
100 ml či na doporučenou porci. 
Tímto způsobem si můžete se-
stavit svoje oblíbené kombinace 
a pracovat s nimi při udržování 
vyrovnané energetické bilance.

Energii spalujete také při 
domácích pracích 
Druhou misku pomyslných vah 
tvoří energetický výdej. Energii 
vydáváte nejen při sportu, ale i při 
běžných domácích činnostech, 
a dokonce i ve spánku. V tabul-
ce je zaneseno, kolik kcal spálí 
člověk o váze zhruba 70 kg za 
hodinu strávenou danou činností. 

Energetický výdej

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

Nejen pro ženy

Připravila: Alice Škochová Foto: archiv, SPORTISIMO

Činno�  Energetický výdej kcal/hod.

Sezení u televize, četba, telefonování apod. 100 
Žehlení 160
Běžný úklid (luxování, kuchyňské práce, vytírání...) 175
Zahradničení obecně 280
Velký úklid (klepání koberců, mytí oken) 280
Chůze po rovině 5 km/hod. 290
Plavání 380
Tanec � olečenský rychlý 380
Jízda na kole 16 km/hod.                           420

pokračování z titulní strany
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SPORTISIMO radí:

Vyberte � rávné hole
Základním pilířem nordic walking jsou � rávné hole. Hole pro 
severskou chůzi jsou oproti ča� o zaměňovaným trekovým holím 
opatřeny rozdílným madlem, poutkem pro uchycení (obvykle 
s vypínacím sy� émem) i odlišnou gumovou „botičkou“ na jejich 
hrotu. Především jsou pod� atně lehčí a umožňují snadný a účinný 
pohyb. Délka hole pro nordic walking by měla odpovídat výšce 
po� avy krát 0,68.

Hole LEKI Supreme 635-2620 jsou ideální pro začátečníky i pokro-
čilé. Lehké aluminiové teleskopické hole jsou opatřeny korkovým 
madlem se sy� émem Trigger Shark, který umožňuje ideální přenos 
síly do záběru. Hole mají snímatelnou gumovou botičku, která je 
určená pro tvrdé povrchy, takže chodce nezaskočí ani náhlá změna 
terénu.

Obujte se na procházku s holemi i bez
Nízkou trekovou obuv využijete jak na běžné nošení a lehký terén, 
tak i na několikadenní túry s lehčí zátěží. Svršek je odolnější proti 
mechanickému poškození. Může být z prodyšných syntetických 
materiálů, nylonu nebo kožená. Obuv je opatřena měkčí podrážkou 
pro lepší přilnavo�  a pohodlí.

1. MERRELL CHAMELEON 4 VENTILATOR KIDS, 
dětská kožená obuv vhodná pro běžné nošení má prodyšnou pod-
šívku z polye� erového materiálu Meª , který vyniká vysokou pro-
dyšno� í a komfortem.

2. MERRELL SOREN SPORT, dámská obuv vhodná pro multi� ortov-
ní outdoorové aktivity a běžné nošení. Pohodlí při nošení zaručuje 
odpružení Air Cuª ion v patní čá� i pro lepší absorpci nárazu. Boty 
jsou vyrobeny z kůže a polye� erového materiálu Meª .

3. Pánská obuv MERRELL NOVA VENTILATOR vhodná pro multi� or-
tovní outdoorové aktivity a běžné nošení, vyrobena z kůže a prodyš-
ného materiálu Meª .

V prodejnách SPORTISIMO naleznete kompletní vybavení na nordic 
walking. Více na www.� ortisimo.cz.

Základním pilířem nordic walking jsou � rávné hole. Hole pro 
severskou chůzi jsou oproti ča� o zaměňovaným trekovým holím 
opatřeny rozdílným madlem, poutkem pro uchycení (obvykle 
s vypínacím sy� émem) i odlišnou gumovou „botičkou“ na jejich 
hrotu. Především jsou pod� atně lehčí a umožňují snadný a účinný 
pohyb. Délka hole pro nordic walking by měla odpovídat výšce 

 jsou ideální pro začátečníky i pokro-
čilé. Lehké aluminiové teleskopické hole jsou opatřeny korkovým 
madlem se sy� émem Trigger Shark, který umožňuje ideální přenos 
síly do záběru. Hole mají snímatelnou gumovou botičku, která je 
určená pro tvrdé povrchy, takže chodce nezaskočí ani náhlá změna 

1. 2. 

3. 
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Legenda Big Mac™: Prvotřídní 
burger i ekonomický ukazatel

Pro muže

Připravili: Alice Škochová, Marek Dawid Foto: McDonald‘s

Stručná historie velkého 
hamburgeru
Autorem Big Macu, pro 

který je typický třetí plátek žemle 
uprostřed zabraňující vysypání nápl-
ně, je Jim Delligatti, jeden z prvních 
franšízantů zakladatele společnosti 
McDonald´s Raye Kroce. Tento dnes 
již klasický sendvič vznikl v roce 
1967 v kuchyni restaurace v Ross 
Township ve státě Pennsylvania. 
Brzy se stal tak populárním, že se 
dostal na menu všech restaurací po 
celých Spojených státech. 

Ku příležitosti jeho 40. narozenin 
bylo v roce 2007 v restauraci 
McDonald´s v pensylvánském North 
Huntingdonu otevřeno Big Mac 
Museum Restaurant. Muzeum 
otevřel osobně samotný autor 
sendviče, kterému bylo v té době 
úctyhodných 89 let.

Big Mac Index 
„Velký hamburger“ se stal i ekono-
mickým ukazatelem pro porovnání 
měn a kupní síly obyvatel. Takzvaný 

Big Mac Index, který každoročně 
zveřejňuje hospodářský magazín 
The Economist, sleduje ceny send- 
vičů v jednotlivých zemích a z nich 
odvozuje, zda a nakolik je místní 
měna podhodnocena či nadhodno-
cena vůči dolaru.

Stejný všude na světě
Objednáte-li si Big Mac, dostanete 
vždy a všude na světě sendvič 
sestávající ze dvou plátků grilované-
ho hovězího masa, sýru, čerstvého 
salátu, okurky a omáčky. Chuťově 
nezaměnitelná Big Mac omáčka je 
směsí rostlinného oleje, hořčice, 
octa, vaječných žloutků, soli, cukru 
a koření.

Základem je prvotřídní hovězí
K výrobě hamburgerových 
plátků se používají pouze ručně 
vykostěné výsekové partie 
předního hovězího masa. Maso 
je u výrobce šokově zmrazeno, 
v restauracích McDonald´s se 
pak griluje z plně zmrazeného 

stavu bez předchozího rozmra-
zování. Jen tak lze zaručit jeho 
bezvadnou kvalitu a zdravotní 
nezávadnost. Během grilování se 
dosahuje více než 70 °C v jádře, 
plátek masa je tedy zdravotně 
nezávadný, ale zároveň neztrácí 
na šťavnatosti. 

Po šetrném grilování na kon-
taktních grilech bez tuku po dobu 
v průměru 42 sekund se plátek 
jenom zlehka osolí a opepří, aby 
vynikla robustní chuť masa.

Jak Big Mac ke jménu přišel
Autorkou nynějšího názvu „Big 
Mac“ byla mladičká sekretářka 
společnosti McDonald´s. Než 
sendvič dostal své jméno, pod 
nímž si ho objednáváme dnes, 
měl dva obchodní názvy, které 
se na trhu neujaly. Prvním 
byl „Aristocrat“, ten se ovšem 
zákazníkům špatně vyslovoval. 
Neuspěl ani druhý název „Blue 
Ribbon Burger“, tedy „Prvotřídní 
burger“.

Big Mac, sendvič 
s dvěma plátky grilovaného 

hovězího masa, 
sýrem, salátem, okurkou 

a omáčkou Big Mac, 
si lidé oblíbili doslova 

po celém světě.

Hodinky ještě 
nejsou tak 
chytré. 
Ale lepší se

Experti tvrdí, že budoucno�  
ovládnou tzv. wearables, tedy 
chytrá zařízení, která je možné 
nosit na těle. Tato budoucno�  
už klepe na dveře především 
v podobě chytrých hodinek či 
náramků hlídajících tělesný 
� av při � ortování a dalších ak-
tivitách. Není to ale zatím žádná 
revoluce, jež by převrátila náš 
svět naruby. Zažíváme teprve 
první krůčky na ce� ě k zaříze-
ním, která by mohla mít reálné 
využití v každodenním životě. 

Hodně se � ekulovalo o chyt-
rých hodinkách od Applu, od 
nichž si mnozí slibovali, že by 
mohly převrátit pořádky v branži 
podobně jako iPhone či iPad. 
Zatím ale hodinky s nakousnu-
tým jablíčkem neexi� ují. Spí 
i Microsoft. Nejagilnější ze silné 
trojky je Google, který upravil 
sy� ém Android přímo pro 
chytré hodinky a � olupracuje 
s řadou světových výrobců, 
například Samsungem, Sony 
či LG. 

Samsung je z nich nejdál 
a na začátku roku v Barceloně 
před� avil Gear 2. Druhá gene-
race hodinek přinesla � ou� u 
vylepšení původních Galaxy Gear. 
Nejviditelnější je di� lej Super 
AMOLED s úhlopříčkou 1,63 palce 
a rozlišením 320 x 320 pixelů. 
Žádné jiné hodinky tak kvalitní 
zobrazení nenabízejí. 

Hodinky jsou také o poznání 
šmrncovnější, neboť Samsung 
přesunul fotoaparát z pásku 
přímo do jejich těla. Korejský 
výrobce vyladil i � řeva Gear 2, 
aby jejich uživatelské pro� ředí 
běželo co nejhladčeji. K tomu 
Samsung slibuje aplikace, které 
posunou využití hodinek zase 
dále. Aplikace mohou využívat 
ve� avěný infraport, senzor na 
měření tepové frekvence či 
třeba krokoměr. Gear 2 obsa-
hují též čtyřgigovou paměť a je 
možné je použít i jako hudební 
přehrávač. 



McCafé probouzí 
vášeň pro skvělou kávu

Espresso: 8 gramů 
čerstvě umleté kávy
Klíčovým nápojem 

z kávy, který je základem všech 
ostatních kávových nápojů 
v McCafé, je espresso. Škole-
ní baristé jej připravují podle 
základní receptury jako nápoj 

o objemu zhruba 40 ml vyrobený 
pod tlakem přibližně 9 barů s do-
poručeným časem extrakce 
20 až 30 sekund. Prvním a zá-
kladním kritériem hodnocení kva-
lity extrakce je kávová pěna na 
povrchu - crema, jež se během 
ní vytváří. Měla by mít oříškovou 

Pravidelná
příloha
magazínu
FRESH

barvu a při odrhnutí lžičkou by se 
měla vracet.

Ačkoliv podle zažitého italského 
standardu je k přípravě espressa 
třeba 7 (± 0,5) gramů kávy, moder-
ní postupy používají pro kvalitní 
espresso z jednodruhové arabiky 
8–9 gramů mleté kávy. V jednom 
šálku espressa McCafé tak najdete 
přibližně 8 g kávy ze zrn 100% 
arabiky. 

Double Espresso: 
dvojitá vzpruha
Máte-li chuť na větší a silnější kávu, 
můžete si objednat dvojité espres- 
so, neboli Double Shot. Obsahuje 
dvojnásobné množství kávy a také 
dvojnásobné množství vody v jed-
nom šálku.

Espresso Grande: 
pro delší odpočinek
Espresso Grande, „velké espresso“ 
o objemu 120 ml, které se připra-
vuje z 10 g kávy, je určeno těm, 
kteří dávají přednost větší, o něco 
slabší kávě. Stejně jako každé 
espresso se podává se sklenicí 
vody a s mandlí v čokoládě.

Cheese cake 
jahoda se 
rozplyne 
na jazyku
Tenká vr� vička tě� a, 
� ou� a vláčného tvarohu 
a navrch bohatá porce 
jahod, které jsou před-
zvě� í nadcházejícího léta. 
Skvělá volby pro toho, kdo 
si chce dopřát ke kávě 
lehký zákusek. 

Foto: Vojtěch Vlk

Řekni mi, 
jakou kávu 
piješ…  
Nejvíce kávy se vypije 
na severu
Ačkoliv máme popíjení kávy 
neodmyslitelně � jaté nejvíce 
s Itálií či Francií, � ati� iky pře-
kvapivě vypovídají něco jiného. 
Suverénně největším konzu-
mentem kávy v rámci Evropy 
i celého světa je Skandinávie. 
Nejvíce kávy � otřebují Finové, 
a to 12 kg na osobu za rok. 
Finy následují Norové, Dánové 
a Nizozemci, Italové zaujímají 
překvapivě až desátou příčku 
kávové � ati� iky. Češi se dělí 
� olu se Slováky o 19. mí� o ve 
� ati� ice, a to  ̈ odně se 4 kg 
kávy na osobu ročně.

Různé národy mají různé chuti
Výsledná chuť kávy je ovliv-
něna výběrem kávových zrn, 
přípravou různých směsí 
a v neposlední řadě pražením 
zrn při různých teplotách. Roz-
díly v chuťových preferencích 
jsou samozřejmě individuální, 
lze však říci, že obliba různých 
chutí kávy rozděluje Evropu 
a do ji� é míry i celý svět do tří 
základních pásem. Skandinávci 
dávají předno�  světle upraže-
né kávě, jejíž chuť je jemná, 
� řední Evropa a Spojené � áty 
upředno� ňují � řední pražení, 
které dodává kávě silnější chuť, 
na jihu Evropy zase tmavé 
pražení a tedy velmi silnou kávu 
hořké chuti. 

V Čechách � ále vede turek
Češi požadují obecně kávu 
aromatickou, plnou, silnou 
a hořkou, případně lehce na-
sládlou. Naopak odmítají kávu 
nakyslé chuti. Výzkum mezi 
českými � otřebiteli ukázal, 
že nejpopulárnější je � ále tzv. 
turecká káva následovaná 
 ̈ odně e� ressem a překa-

pávanou kávou. Rozdíly panují 
i mezi pohlavími. Zatímco muži 
pijí nejvíce mleté, zrnkové kávy, 
ženy preferují in� antní, roz-
pu� né kávy.
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Jakub Prachař: 
Drzých legrácek není nikdy dost
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Proč se rozpadli Nightwork, to mnozí z nás, hlavně ty nejvěrnější fanynky, stále nedokážou pochopit. Vždyť to přece byla taková zábava! Doufali jsme, že 
nám Jakub Prachař slíbí velký comeback, ale ten se dle jeho slov konat nebude. Jeho další kroky se teď ubírají hereckým a moderátorským směrem. Jisté 
tak je, že mikrofon na hřebík ještě nepověsí. Ani „nightworkovský“ humor jemu vlastní ho naštěstí neopouští, což je z našeho rozhovoru patrné.

Chceme zpátky Night-
work! Co odpovídáte na 
tato četná volání?

Že už se to s velkou pravděpo-
dobností nikdy nestane.

A proč? Máte snad pocit, že už 
jste dospěl, že bylo dost blbinek 
a drzých legrácek a je čas dělat 
něco vážnějšího, třeba se věnovat 
rodině?
To zas né. Myslím, že jsem ještě 
nedospěl, a doufám, že ani nikdy 
úplně nedospěju! A navíc, dr-
zých legrácek není nikdy dost.

Jste člověkem mnoha tváří 
- jeden den stojíte na pódiu 
v potrhlém kostýmu a druhý den 
hrajete seriózní roli v divadle. 
Jakým směrem se vydáte do 
budoucna? 
Do budoucna bych chtěl stát na 
pódiu v potrhlém kostýmu a hrát 
seriózní roli. Ale nejdřív musím 
zjistit, co je to seriózní role a kde 
se dá koupit ten potrhlý kostým…

Zažíváte okamžiky, kdy se vám 
chce dělat fórky v momentě, kdy 
to ale vůbec není vhodné? 
Velice často je dělám a hned 
vzápětí zjišťuji, že to nebylo 
vhodné. A navíc často dokážu 
rozesmát sám sebe a trapné pak 
je, že se nikdo jiný nesměje. Ale 
kdo jiný vás pobaví tak dobře 
jako vy sám sebe? 

Vaše povolání je závislé na 
nabídkách. Momentálně jste ale 
dost v kurzu. Stane se vám teď 
někdy, že se ráno probudíte a ne-
máte co na práci?
Zkouším teď v divadle a to zas 
takové vytížení není. Někdy si ří-
kám, že toho mám vlastně málo, 
ale minulý rok jsem zažil takový 
pracovní extrém, že si teď mu-
sím zvykat na volnější režim.

Co v divadle zkoušíte?
Připravujeme novou hru do 
A studia Rubín jménem Pa-
desátka. A jak říká náš režisér 
Vojta Kotek, je to takové jizerské 
drama. Jednoduše řečeno, je to 
hra o tom, jak důležité je doběh-
nout Jizerskou padesátku. Ve 
stejném divadle hrajeme taktéž Fo
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work! Co odpovídáte na 

Že už se to s velkou pravděpo-

jste dospěl, že bylo dost blbinek 

něco vážnějšího, třeba se věnovat 

To zas né. Myslím, že jsem ještě 
nedospěl, a doufám, že ani nikdy 

v potrhlém kostýmu a druhý den 

Do budoucna bych chtěl stát na 
pódiu v potrhlém kostýmu a hrát 

zjistit, co je to seriózní role a kde 
se dá koupit ten potrhlý kostým…

chce dělat fórky v momentě, kdy 

rozesmát sám sebe a trapné pak 
je, že se nikdo jiný nesměje. Ale 

nabídkách. Momentálně jste ale 

někdy, že se ráno probudíte a ne-

takové vytížení není. Někdy si ří-
kám, že toho mám vlastně málo, 
ale minulý rok jsem zažil takový 

Vojta Kotek, je to takové jizerské 
drama. Jednoduše řečeno, je to 
hra o tom, jak důležité je doběh-

stejném divadle hrajeme taktéž 

Jakub Prachař sbírá body 
nejen jako herec a zpěvák, ale 

především jako vtipný 
a pohotový moderátor. Na 
TV Prima moderoval Česko 

Slovensko má talent, 
nyní je jednou z tváří 

televizní soutěže Máme 
rádi Česko.



Filmová novinka
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Detektiv Down
Premiéra: 17. 4. 2014

Hlavním hrdinou tragikomického 
příběhu je osmadvacetiletý Robert Bo-
gerud, který touží po jediné věci – � át 
se soukromým detektivem. Problém 
je v tom, že má Downův syndrom 
a všichni jeho potenciální zákazníci 
zmizí, jakmile sundá svůj detektivní 
klobouk. Nakonec se však Robertovi 
podaří sehnat první případ podivného 
zmizení zajímavého muže, obchodní-
ka a bruslařské legendy Olava Starra, 
a tak má možno�  uplatnit svoji meto-
du. Vžije se do zmizelého a pokračuje 
v jeho životě od okamžiku, ve kterém 
se ztratil. Čím bizarnějších rozměrů 
pátrání po Olavovi po� upně nabírá, 
tím více se ukazuje, že Robert není tak 
hloupý, jak se může zdát. Film vznikl 
v norsko-česko-německo-dánské 
koprodukci a točil se v Praze, která 
„hraje“ Oslo, a okolí.

s kolegou Markem Taclíkem hru 
Federer - Nadal. To je opravdová 
zábava, na to se přijďte v dubnu 
podívat. A ještě hraju na Kladně 
ve hře Vinnetou.

Najdete si taky někdy čas na kul-
turu jako divák? Chodíte někdy 
do divadla, kina, na koncerty 
druhých? 
Snažím se, když mám teď víc 
času, ale je pravda, že momen-
tálně jsem nejradši večer doma 
a piju víno venku u krbu.

A je něco, co vás v poslední době 
z české kultury oslovilo? 
Oslovila mě nová deska Dana 
Bárty Maratonika, takže se chys-
tám na jeho koncert. Taky jsem 
teď viděl opět v Rubínu hezké 
představení Učitel malby. Ale 
jinak se dívám hodně do krbu. 

Na co se teď těšíte? Kdybyste měl 
říct „už aby to bylo“, tak co by to 
bylo?
Já se těším na to, co teď přijde, 
na to se těším strašně, akorát 
nevím, co to má být...

Jakub Prachař zve 
na Padesátku

A � udio Rubín uvádí novou hru 
s názvem Padesátka v režii 
Vojty Kotka, který do hlavních 
rolí obsadil Ondřeje Pavelku, 
Jakuba Prachaře a Marka Taclí-
ka. Ondřej je nej� arším žijícím 
členem tradiční běžkařské 
rodiny Bulánů. Bojí se, že syn 
Jakub nedokáže naplnit její 
odkaz. Mí� o Jizerské padesát-
ky ho totiž zajímají manželky 
rolbařů a členů horské služby. 
Ondřej kvůli tomu nemůže 
jet rolbou, jak se před rolbaři 
� ydí, a každý druhý den nosí 
zásoby do své horské chaty až 
z Bedřichova v krosně. Krosna, 
kterou vláčí na svých bedrech, 
je čím dál těžší. Ne proto, že 
by horalek, rumu na grog nebo 
párků bylo víc. Ale proto, že na 
Ondřeje � ále více doléhá tíha 
těžkého osudu Bulánových. 
Osudu, který je � ejně mrazivý 
jako zmrzlé sliny vyčerpaných 
běžkařů.

 

Muzikál
Jack Rozparovač boduje v zahraničí

Muzikál Jack Rozparovač autorů Vaša Patejdla, Ivana Hubače, Eduarda Krečmara a Martina Hrdinky už několikátým 
rokem slaví ú¡ ěchy i na asijském kontinentu. Po světové premiéře, která proběhla 27. února 2007 v populárním 
pražském divadle Kalich, se tento český muzikál vydal na svou ce� u za diváky dalších národno� í.

V severokorejském Soulu, kde v jedné z hlavních rolí září největší asijská hvězda, zpěvák Sungmin ze skupiny Super 
Junior, je odehráno již 382 repríz a právě v Koreji se Jack Rozparovač do� al mezi deset nejú¡ ěšnějších muzikálů 
současno� i. V rozlehlém, moderním japonském Tokiu měl Jack premiéru v roce 2012. Loni v prosinci se hrál 
i v Jokohamě a tím dovršil ú¦ yhodnou 637. světovou reprízu. Jen v Japonsku má toto původně české dílo více než 
1,8 milionů fanoušků. V letošním roce se chy� ají další premiéry, jedna z nich bude v září v Košicích ve slovenštině.
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Petr Morkes: Snažím se přiblížit knížce,
kterou jsem si vysnil jako kluk

Proběhl 14. ročník 
Noci s Andersenem 
a s komisařem Vrťapkou

V pátek 4. dubna 2014, tedy dva dny po výročí narození Hanse Chris-
tiana Andersena, proběhlo na mnoha mí� ech po celé naší republice, 
ale i ve ¡ řátelených zahraničních knihovnách další pohádkové no-
cování. I 14. ročník Noci s Andersenem, kterou každoročně vyhlašuje 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků, dětem ukázal, že čtení 
je zábava a knihovna mí� o setkávání plné života. Patronem tohoto 
ročníku se � al komisař Vrťapka, jehož autor Petr Morkes při této 
příležito� i před� avil svoji nejnovější knihu. 

Petra Morkese, který má na svém kontě již celou řadu Vrťapkových detektivních příběhů, jsme se zeptali na jeho dojmy 
z pohádkové noci, na jeho tvorbu i dětské sny.

Na letošní Noci s Ander- 
senem jste představil 
svoji nejnovější knihu, 

detektivní pohádku „Komisař 
Vrťapka a tajemství mahárádžova 
vejce“. Sám jste ji napsal, ilus- 
troval i vydal. Co z toho vám dalo 
největší práci?
Do „Mahárádžova vejce“ jsem se 
pustil s obrovskou chutí. Byl to 
další detektivní příběh, o který 
si děti psaly, a já měl připrave-
né velké množství poznámek, 
postřehů a vtipů. A také to byla 
první kniha, kterou jsme vydali 
v našem rodinném nakladatel-
ství. Nakonec mi asi největší práci 
dalo dodržování termínů, které 
jsem si musel sám předem určit. 
Při tvůrčí práci si člověk někdy 
neporučí, ale domluvené termíny 
v tiskárně a dodávky distributo-
rům nepočkají.

Komisař Vrťapka byl patronem 
letošní „Noci“. Proč vám tento 
projekt přijde zajímavý a co spe-
ciálního jste si pro malé čtenáře 
k této příležitosti připravil?
S organizátorkami projektu, paní 
Hanáčkovou a paní Čápovou, jsme 
o spolupráci jednali už dlouho do-

předu. Z Vrťapky byly nadšené a já 
měl zase radost, že se můžu do tak 
skvělého projektu zapojit a podpo-
řit kvalitní knihy pro děti a dětskou 
četbu. Letošní Noc s Andersenem 
měla jednotné téma a tím byl 
právě Vrťapka, padouchové 
a detektivní pátrání. V našem 
nakladatelství jsme si dali záležet 
a vytvořili celou řadu detektivního 
materiálu. Pro děti byly připravené 
dvě velké soutěže, zbrusu nový 
detektivní příběh, vytvořený ve 
spolupráci s McDonald´s, nazvaný 
„Komisař Vrťapka a zlatý nugget“, 
každý obdržel originální detektivní 
průkaz, a když se mladí čtenáři 
celým večerem úspěšně propátrali 
a pročetli, možná na konci získali 
i Vrťapkův diplom a členství v jeho 
detektivním klubu.

Nepřemýšlel jste o tom, že byste 
stejným způsobem jako Vrťap-
ku proslavil i jiného zvířecího 
hrdinu? 
To víte, že mám plný šuplík nej-
různějších dobrodruhů, padouchů 
a krasavic z říše zvířat, rostlin 
i věcí. Moje fantazie jede celý den 
na plné obrátky a já jen zapisuji 
a kreslím. Když přijde čas, sáhnu 

pak do šuplíku pro toho správ-
ného hrdinu nebo „záporáka“ 
a práce mi jde hned lépe od ruky. 
Myslím ale, že co se popularity 
týče, už dnes má Vrťapka své vel-
ké konkurenty. V oblíbenosti (tedy 
hlavně u děvčat) mu jednoznačně 
šlape na paty jeho kamarád-
ka – zvídavá novinářka Hermína. 
Pozadu nezůstává ani komisařův 
bratranec Čenda, student policejní 
akademie a samozřejmě nesmím 
zapomenout na padouchy Zlokrta 
nebo Hejska Rejska, kteří okouz-
lují nejen děti, ale i rodiče. 

Čím jste se chtěl stát, když jste byl 
malý? Detektivem? 
Pokud si pamatuji, tak jsem 
vždy chtěl být autorem knížek 

a samozřejmě také komiksů – ty 
jsem zbožňoval, jen co se mi 
dostalo do ruky první komikso-
vé album, a tato záliba mě ne- 
opustila ani v dospělosti. Něco 
z detektiva a dobrodruha ve mně 
ale dřímalo také. Měl jsem (a stá-
le mám) rád životem otřískané 
a ironické „čmuchaly“, soukromá 
očka a noirové příběhy. Už jako 
kluk jsem si začal vymýšlet své 
vlastní knihy, ve kterých nechy-
bělo nic z toho, co mě okouz-
lovalo – a popravdě řečeno, 
nepřestal jsem s tím dodnes. 
S každou další knihou se snažím 
více přiblížit knížce, kterou jsem 
si vysnil jako kluk. 
Více o autorovi a Vrťapkovi se 
dozvíte na www.vrtapka.cz.

Petr Morkes
Narozen roku 1973 v Hradci Králové.

Spisovatel a ilustrátor dětských 
knih, autor animovaných fi lmů.
V roce 2003 vytvořil postavičku 

psího detektiva Vrťapky.
V roce 2011 mu byla udělena cena 
Český bestseller za knihu Komisař 

Vrťapka sebrané spisy 3.
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Film o rodině pro celou rodinu
Pojedeme k moři
Neobyčejný příběh o zdánlivě obyčejných věcech…

Produkční společnost 
BIO ILLUSION a Jiří Mádl 
slaví 10 let u filmu 

společným projektem - Jirko-
vým scénáristickým a režijním 
debutem. 

Bio Illusion zahájilo své působe-
ní na české filmové scéně v roce 
2004 premiérou filmu Jak básníci 
neztrácejí naději a po deseti le-
tech má na svém kontě deset 
celovečerních filmů a dokumentů. 
Pojedeme k moři je v pořadí 11. 
Komedie Snowboarďáci odstar-
tovala v roce 2004 hvězdnou 
kariéru Jiřího Mádla, neherce 
s mimořádným talentem. 

Jiří Mádl se teď filmovým divá-
kům představí ve zcela nové roli 
režiséra a scénáristy celovečer-
ního autorského filmu Pojedeme 
k moři. Scénář k filmu si přivezl 
z New Yorku, kde studoval na 
prestižní Film Academy New York. 
Pojedeme k moři je příběhem 
jedenáctiletého kluka Tomáše 
Hrobského a jeho kamaráda 
Harise. 

Představte si, že by se váš syn 
rozhodl natočit film o vaší rodině, 
protože má velký sen stát se 
jednou režisérem a režírovat filmy. 
A vy, protože ho máte rádi, mu 
k narozeninám pořídíte kameru. 
A pak si uvědomíte, že to možná 
nebyl ten nejlepší nápad, protože 
máte svého syna i jeho kameru 
neustále v zádech…  

A to se právě stalo v rodině 
filmového hrdiny, jedenáctiletého 
Tomáše. Když dostane kameru, 
už ji nepustí z ruky a točí, režíruje 
a blbne se svým kamarádem 

Harisem… Až do chvíle, kdy pozná, 
že kamera může odhalit i to, co 
není příjemné. Například že dívka 
Stáňa, kterou miluje, je zamilo-
vaná do někoho jiného nebo že 
mu jeho táta lže, dvakrát týdně 

místo práce odjíždí neznámo kam. 
Tomáš se rozhodne přijít této 
záhadě na kloub. Netuší však, že 
pootevřel dvířka k rodinnému ta-
jemství, které má mnohem hlubší 
kořeny, než se zpočátku zdálo…

Sebere odvahu a pátrá dál. Na 
konci tohoto pátrání ho čeká 
nemalé překvapení. Příběh se 
pomalu uzavírá, Tomáš se cítí do-
spělejší a také ví, že když se chce, 
tak lze dojít k vysněnému moři, ať 
je jakkoliv daleko. „No, je to hodně 
o přemýšlení, ale je tam spousta 
srandy,“ říká nejlepší kamarád To-
máše Haris (Jan Maršál). Ví, o čem 
mluví, protože i on si dokáže díky 
kameře vyřešit velký rodinný 
problém.

Co o filmu říká Jaroslav Sedláček, 
hlavní dramaturg Filmového 
centra ČT, koproducenta filmu?
Ve Filmovém centru České 
televize pracuji devatenáct mě-
síců a za tu dobu jsem přečetl 

necelou tisícovku scénářů. Číst 
většinu z nich je čiré utrpení. Jen 
jeden mě ale dokázal strhnout 
natolik, že jsem přestal být dra-
maturgem a stal se obyčejným 
čtenářem, který po obrácení 
posledního listu dlouho chodí 
po místnosti zahlcen emocemi 
a nakonec nevydrží a autorovi 
scénáře zcela neprofesionálně 
napíše: „Nechutně jste mě do-
stal. Chci jet k moři!“  

Bylo zjevné, že se dokázal 
velmi nenápadným a umným 
způsobem dotknout něčeho 
podstatného – vztahů v rodi-
ně, něčeho, co neříkáme vůbec 
nebo málo, co buď „jen“ cítíme, 
nebo po čem „jen“ toužíme. Kdysi 
jsem se v rádiu odvážil kladně 
odpovědět na otázku, jestli je 
tradice českého dětského filmu 
už definitivně passé. Říkal jsem: 
„Ano, to rodinné stříbro je už 
dávno minulostí a mýtem.“ Po 
přečtení Jirkova scénáře (a znovu 
po zhlédnutí prvního střihu filmu) 
jsem ale získal pocit, že by tomu 
tak být nemuselo, že někde vza-
du za tím bezpochyby odvážným, 
moderním a v lecčems přece 
jen nedokonalým filmem se ta 
Plívová-Šimková, Drahuška Krá-
lová, Radim Cvrček, Josef Pinkava 
a další schovávají. Film Pojedeme 
k moři je jiný než drtivá většina 
filmů.   

Coff ee
Break
15

Pojedeme k moři
Hrají: Petr Šimčák / Jan 

Maršál / Ondřej Vetchý / Lucie 
Trmíková / Jaroslava Pokorná / 

Michaela Majerníková / 
Miroslav Táborský aj.Fo

to
: 

BI
O 

IL
LU

SI
ON

Autor fi lmu 
Jiří Mádl říká:

„Pojedeme k moři je dokument 
Tomáše Hrobského, jedenác-
tiletého žáka základní školy, 
o jeho vla� ní rodině. Chtěl jsem 
dokázat, že natočit celovečerní 
film jednou kamerou z ruky dítěte 
opravdu jde a že tím samotný 
příběh filmu neztratí nic ze své 
emocionality. Tak přijďte do kina 
a dejte mi vědět, je� li se mi zá-
měr povedl, na www.facebook.
com/pojedemekmori!“



Kateřina Neumannová v roli reportérky:  
Hokejistům jsem štěstí nepřinesla 
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V netradiční roli se na olympijských hrách v Soči ocitla bývalá běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová. Zlatá medailistka z Turína se vedle 
spolukomentování televizních přenosů vrhla také na zpravodajství z dějiště her, které zprostředkovávala přímo pro McDonald´s.

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

Sport

Připravil: Jakub Kovář Foto: archiv Kateřiny Neumannové, Jiří Koliš

jako u nás v létě, v dálce byly vi-
dět hory se sněhem… A také se mi 
líbila přátelská atmosféra, kterou 
Rusové vytvořili. 

Vezla jste si do Soči také lyže a vy-
zkoušela na vlastní kůži běžecké 
tratě či sjezdovky? 
Měla jsem běžky. Chodila jsem 
lyžovat před každým závodem, 
abych pak mohla divákům 
zprostředkovat své zážitky z tratě 
a okomentovat podmínky na 
základě vlastních zkušeností. Na 
sjezdovkách jsem byla jednou 
s Pavlem Kolářem, Honzou 
Železným a dalšími. Areály byly 
opravdu velkolepé.

Hry jako takové se nevyhnuly 
kritice, například kvůli vysokému 
rozpočtu. Jak jste je vnímala vy 
osobně?
Je pravda, že většina sportovišť 
a infrastruktury byla vytvořena 
nově, ve velkém stylu. Ale stejně 
tak byly kritizovány i olympijské 
hry v Číně a další. Organizaci ale 
nebylo moc co vytknout.

Před startem ZOH se hodně hovo-
řilo o hrozbě teroristických útoků. 
Měla jste před cestou do Ruska 
obavy?
Přiznám se, že trochu ano. Ale po 
příjezdu na místo jsem jakékoli 
obavy ztratila. Cítila jsem se tam 
absolutně v bezpečí a ani jsem 
neměla pocit, že by něco hrozilo. 
Bezpečnostní opatření byla na 
dobré úrovni, a nijak přitom neob-
těžovala.

Byla jste na sedmi olympiádách: 
jako sportovkyně 1992, 1994, 1998, 
2002 a 2006, jako televizní expertka 
2010 a 2012. Která z olympiád vám 
nejvíc utkvěla v paměti?
Těch, které utkvěly, bylo určitě 
více, ale po stránce atmosféry byl 
pro mě nezapomenutelný Lille-
hammer 1994. To byla neopako-
vatelná olympiáda. 

Jak jste se sžila s rolí 
reportérky ze Soči?
Nebyla to pro mě úplná 

novinka, ale každopádně to byla 
zajímavá zkušenost. Moc mě to 
bavilo, protože je člověk blízko ke 
sportu, který má rád, a navíc už 
nemusí běhat po kopcích. (směje 
se) Hry v Soči jsem si opravdu uži-
la, byly lepší, než jsem čekala.

Nahlédla jste i do míst, kam jste se 
nedostala ani jako sportovkyně? 
Asi nejtěžší bylo dostat se do 
hokejové kabiny našeho týmu. 
Tam měli totiž zakázaný vstup 
i novináři. Dostala jsem se tam až 
díky podpoře fyzioterapeuta Pavla 
Koláře a šéftrenéra Slávy Lene-
ra, kteří se za mě zaručili, že tam 
nejdu točit reportáž.

Stačila jste navštívit i jiné soutěže 
vedle běžeckého lyžování? A bylo 
něco, kam jste moc chtěla, ale 
nepovedlo se to? 
Stihla jsem jeden závod biatlonis-
tů, viděla jsem Šárku Strachovou 
při superkombinaci a samozřejmě 
hokej. Ten jsem chtěla vidět moc. 
Bohužel jsme všechny zápasy, kde 
jsem byla, prohráli. Chtěla jsem 
i na Martinu Sáblíkovou, ale vždy 
jsem komentovala běhy a nestí-
hala přesun z hor do rychlobrus-
lařské haly. To mě mrzelo.

Z jaké události her jste si odnesla 
největší zážitek?
Ani ne tak z konkrétní události, 
jako spíš z toho, že se olympiáda 
odehrávala v neuvěřitelně zajíma-
vém prostředí. U moře bylo teplo 

„Nejtěžší 
bylo dostat 
se do kabiny 
hokejistů.“

„Bezpečnostní opatření 
byla na dobré úrovni, 

a nijak přitom 
neob těžovala.“

Využijte v síti MOBIL.CZ

• Výhodné volání od 1,90 Kč/min.*
• Extra porce dat na aplikace 
 a weby iDNES.cz
• K dostání v trafikách 
 a na www.mobil.cz

*s balíčkem Třicítka. Více informací na www.mobil.cz
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Hned tři reprezentanti, přesněji řečeno repre-
zentantky týmu McDonald´s Olympic Hopefuls 
mají za sebou velice ú� ěšné vy� oupení na 
olympijských hrách v Soči. Biatloni� ka Vero-
nika Vítková přivezla � říbro, snowboardi� ka 
E� er Ledecká byla i přes silné bole� i zad při 
své premiéře pod pěti kruhy dvakrát v první 
desítce a na své první větší akci mezi seniory 
se neztratila ani teprve patná� iletá krasobrus-
lařka Elizaveta Ukolová.
Olympiáda v Soči, to byla hlavně biatlonová po-
hádka. Vždyť kdo by po propadáku ve Vancouveru 
tipoval, že za čtyři roky bude český biatlon mezi 
světovou elitou zářit? Čeští závodníci přivezli 
z Ruska celkem pět cenných kovů a Veronika 
Vítková do ú� ěšné skládačky při� ěla parádním 
vy� oupením ve smíšené štafetě, v níž pomohla 
ke � říbru. Vedle toho obsadila skvělé še� é mí� o 
ve vytrvalo� ním závodu a jako finišmanka ji� ila 
senzační čtvrté mí� o ženské štafety.

„Myslím, že se ten čtyřletý cyklus vydařil. Je 
to vidět i ve výsledcích, že jsme odvedli dobrou 
práci a šlo to po� upně nahoru až k tomu vrcholu 
v Soči. Získat medaili z olympiády, to je sen kaž-
dého � ortovce,“ těšilo pětadvacetiletou amba-
sadorku týmu McDonald´s Olympic Hopefuls. 

Boj se soupeřkami i ploténkou
Jako uragán vlétla mezi světovou elitu čer� vá 
členka týmu olympijských nadějí E� er Ledecká. 
Teprve osmná£ iletá snowboardi� ka se svými 
výkony před olympiádou zařadila mezi medailové 
kandidátky a vysoké ambice potvrdila še� ým 
mí� em v paralelním slalomu a sedmým mí� em 
v paralelním obřím slalomu. 

Škoda jen, že dceru zpěváka a skladatele Janka 
Ledeckého začaly těsně před � artem her trápit 
obrovské bole� i zad způsobené vyhřezlou plo-
ténkou. Talentovaná závodnice s velkou pomocí 
fyzioterapeuta Pavla Koláře závody odjela, bole�  
ji ale významně limitovala. „Profesor Kolář mě dal 
dohromady, musím mu moc poděkovat, protože 
udělal � rašný kus práce,“ ocenila Ledecká vě-
hlasného odborníka.

Další přírů� ek do rodiny olympijských nadějí, 
Elizaveta Ukolová si užila roli benjamínka českého 
týmu, mezi zkušenými matadory ale rozhodně 
nezapadla. V krátkém programu si 20. mí� em za-
ji� ila bezpečně po� up do volných jízd a v celko-
vém pořadí nakonec obsadila 22. pozici. „Myslím, 
že mohu být � okojená. Užila jsem si to, nasbírala 
zkušeno� i,“ hodnotila olympijské vy� oupení 
závodnice s ruskými kořeny.

Využijte v síti MOBIL.CZVyužijte v síti MOBIL.Využijte v síti MOBIL.Využijte v síti MOBIL.Využijte v síti MOBIL.

• Výhodné volání od 1,90 Kč/min.*
• Extra porce dat na aplikace 
 a weby iDNES.cz
• K dostání v trafikách 
 a na www.mobil.cz

*s balíčkem Třicítka. Více informací na www.mobil.cz

Medailová radost, zničující bolest a slibný debut

Veronika Vítková



Velká dětská fotbalová zábava 
vstupuje do závěrečných fází

V březnu skončila 
školní kola, v dubnu jsou 
v plném proudu okrsko-

vá a okresní finále a od 19. do 
30. května se uskuteční finále 
ve všech krajích. Z nich vzejdou 
postupující na celorepublikové fi-
nále, kterým bude 9. a 10. června 
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Připravil: Petr Kocek Foto: Jan Vidrna, adidas

Jaro se ujalo vlády a největší dětská sportovní akce u nás i v Evropě – fotbalový McDonald´s Cup – pokračuje dalšími díly 17. ročníku.

Svátek fotbalu v Uherském 
Hradišti. 

Na osmdesát tisíc kluků 
a holek z prvních až pátých tříd 
z více než tři a půl tisíce českých 
základních škol čekají ve dvou 
věkových kategoriích stovky 
zápasů, ve kterých se budou 

utkávat s kolegy z jiných zákla-
dek ze sousedních obcí a měst. 
A v případě postupu i z těch 
vzdálenějších, často i těch, kam 
se ještě nepodívali. Při tom si 
užijí mnoho příjemných okamži-
ků spojených s pohybem, zába-
vou při doprovodných soutěžích 

Partneři a organizátoři 17. ročníku McDonald‘s Cupu:

Přijďte fandit 
9. – 10. června
na Svátek fotbalu
do Uherského 
Hradiště!



Velká dětská fotbalová zábava 
vstupuje do závěrečných fází

Připravil: Petr Kocek Foto: Jan Vidrna, adidas
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AŠSK

Balon šampionů pro žáky
S míčem adidas BRAZUCA se bude v létě kopat 
na MS v Brazílii, s jeho replikou si před tím zahrají 
i čeští školáci.
O parádním oficiálním fotbalovém míči pro světový 
šampionát se psalo v minulém čísle, nyní před-
� avujeme jeho brášku, kterého adidas, patron 
školního McDonald´s Cupu, poskytl úča� níkům 
letošního 17. ročníku žákovského turnaje.
Brazuca Top Replique má � ejný atraktivní design 
a podobně skvělé vla� no� i. Bude jen v menší ve-
liko� i 4 a ozdobí ho navíc logo žákovského turnaje.

Kluci a holky po celém Česku tak budou mo�  za-
žívat podobné pocity s jeho ovládáním, jako o něco 
málo později a o hodně kilometrů dál v zemi fotbalu 
zaslíbené Brazílii největší světové hvězdy. Brazuca, 
která má barevno�  připomínající brazilské náramky 
pro ště� í, tak skvěle zapadne do hravé atmosféry 
dětmi tolik oblíbené � ortovní soutěže. 

Adidas pokračuje v tradici, v minulo� i už kluci 
a holky hráli na školním turnaji s míči vyrobenými 
pro předcházející světové a evropské šampionáty. 
Jako například předloni, kdy se kopalo s černobílým 
Tangem, určeným pro EURO 2012. 

Tento model je � ále na mnoha školách v plné 
permanenci. I když to asi bude mít letos se svým 
„kanárkovým“ ná� upcem docela těžké, ten se 
bude malým fotbali� ům určitě moc líbit.    

Míče BRAZUCA
potěší fotbalisty
všech generací

my i popovídání si o fotbale, ale 
také předá poháry nejlepším 
školním týmům a pogratuluje 
novým neoficiálním žákovským 
šampionům. Vítězný tým se pak 
ještě bude moct těšit na další 
setkání s ním. Na podzim bude 
Theo, v minulosti sám účastník 
školního turnaje, jejich hostitelem 
při výletu a návštěvě fotbalového 
zápasu v Brémách. 

Závěrečný turnaj bude svátkem 
zúčastněných dětí a také svát-
kem pro celé Slovácko. Pořada-
telská ZŠ, která má symbolicky 
ve svém názvu Sportovní, slaví 
50 let své činnosti. A jubileum 
hodlá oslavit nejen perfektní 
organizací, ale také nadšením, 
elánem a příslovečnou tamní 
pohostinností. Tak, aby se Svátek 
fotbalu stal důstojným vyvrcho-
lením turnaje, v němž během 
sedmnácti let startovalo už přes 
jeden milion kluků a holek. 

Mnozí z nich to dotáhli až do 
domácích i zahraničních profesio- 
nálních klubů a také do české 
reprezentace. I když to je pouze 
třešničkou na dortu. Hlavním 
organizátorům tohoto projektu, 
kterými jsou Asociace školních 
sportovních klubů ČR, Minister-
stvo školství, mládeže a tělový-
chovy ČR, Fotbalová asociace ČR 
a McDonald´s, i stovkám jejich 
obětavých pomocníků po celém 
Česku jde především o to, jak 
vyplnit volný čas dětí pohybem, 
radostí, navazováním nových 
přátelství a prožitím chvil, na kte-
ré budou dlouho vzpomínat. 

Což se jim daří bezvadně. Ne-
věříte? Přijďte se na nějaký zápas 
přesvědčit na vlastní oči! 
Více na www.mcdonaldscup.cz

i při samotném setkávání s vrstevníky, kteří také 
podlehli kouzlu fotbalového balonu a zeleného 
trávníku. 

Krajská finále
Po finálových bojích v okresech proběhnou 
květnové finálové turnaje v krajích. Tradičně jich 
bude šestnáct. V Praze, kde je nejvíc přihlášených 
týmů, to budou opět dva, podobně rozdělený je 
také početně obsazený Středočeský kraj – na jih 
a sever. Dějišti krajských klání budou tradiční místa 
a osvědčená školní hřiště a klubové stadiony. Začí-
ná se 19. května v Pardubicích (finále Pardubického 
kraje) a Jihlavě (finále Kraje Vysočina), během dvou 
týdnů se vystřídají všechny lokality, aby vše ukončil 
30. května turnaj v Liberci (finále Libereckého kraje).

Svátek fotbalu
Po druhém červnovém víkendu, v pondělí 9. a úte-
rý 10. se dostane prostoru závěrečnému Svátku 
fotbalu. Celostátní finále, kterého se zúčastní 
15 krajských vítězů a domácí tým pořádající školy 
ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, se uskuteční v mo-
derním stánku ligového 1. FC Slovácko. 

Tam patron letošního ročníku McDonald´s Cupu, 
český reprezentant a hráč německého bundesli-
gového Werderu Brémy – Theodor Gebre Selassie, 
bude nejen fandit žákovské elitě a bude plně 
k dispozici účastníkům akce pro focení, autogra-

Krajská finále 
2014
19.5.  Pardubice a Jihlava
20.5.  O� rava a Zlín
21.5.  Olomouc a Brno
22.5.  Jičín a Vlašim
23.5.  Teplice
26.5.  Sokolov
27.5.  Plzeň
28.5.  Písek a Praha
29.5.  Praha a Mladá Boleslav 
30.5.  Liberec
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Připravil: Petr Morkes Ilu
 race: Petr Morkes

O prázdninách si Vrťapka s Čendou vyrazili na Klondike, kde se každý rok koná mistrovství světa 
v rýžování zlata na počest všem zlatokopům, kteří podlehli zlaté horečce. A onemocněl málem 
i Čenda! Také se přihlásil do soutěže a rýžoval zlato v řece jako smyslů zbavený, až si Vrťapka myslel, 
že ho z Klondiku nikdy nedostane. Naštěstí se vzpamatoval, když za nimi přiběhl uřícený zlatokop Ríša 
– horký favorit soutěže, že jeho zlatý nugget byl ukraden!

Oběť 
Ríša McDonald

Ukradený
zlatý nugget

Standa 
McQueen

Luboš 
McKota

Mackie 
Nesser

Štefan 
McIntoš

Po
de

zř
el

í

VRŤAPKA A ZLATÝ NUGGET

Řešení: Indicie č. 1: Pravdu mluví Standa McQueen – pachatelem není. Indicie č. 2: 23 – 20 = 3. Číslovku 3 mají na sobě Luboš McKota a Mackie Nesser. Indicie č. 3: HOLINY. Pachatelem je Luboš McKota.
Indicie č. 4: TUBOFL = STANEK. Nugget je ukryt ve stánku.
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Co má zloděj k svačině? 
Před takovým závodem 
v rýžování zlata je potřeba 
se pořádně posilnit. Proto 
si také každý ze závodníků 
přinesl svačinu. Vrťapka 
si vše důkladně prověřil 
a zjistil, že pouze jeden ze 
zlatokopů mluví pravdu 
(a ten pachatelem určitě 
není), když říká: 

Zvláštní znamení zloděje
V divoké přírodě je 
všechno trochu dál, než 
jsme zvyklí, a proto se 
Vrťapka při sledování pa-
chatelovy stopy pořádně 
naběhal. Když sečteš kilo-
metry u všech ukazatelů 
vedoucích vpravo a ode-
čteš od nich součet všech 
ukazatelů vedoucích vle-
vo, získáš číslo, které má 
zloděj na sobě.  

Co má zloděj obuto?
Vyškrtej ze čtyřsměrky 
(škrtej v těchto smě-
rech ) všechny věci, na 
které Vrťapka narazil, 
když prohledával tábor 
zlatokopů. Zbylých 
šest písmen přečti po 
řádcích (zleva dopra-
va) a dozvíš se, co má 
zloděj obuto.

Kam zloděj ukryl zlatý nugget?
Zloděj zlatého nuggetu je dopaden! Kam ale 
svůj lup ukryl? To se Vrťapka dozvěděl, když si 
pečlivě prohlédl Ríšovu rýžovací pánev. Zbylo 
zde ještě několik zlatých valounů. Seřaď ovál-
né nuggety od největšího po nejmenší a získáš 
řadu písmen. Když každé z písmen nahradíš pís-
menkem, které mu v abecedě předchází, dozvíš 
se, kde je lup ukryt.   

Kdo ukradl zlatý nugget? A kam jej ukryl? Pomoz Vrťapkovi v pátrání 
a pachatele určitě rychle dopadnete.

Detektiv Vrťapka nikdy nenechá 
vychladnout stopu!
Vrťapka je soukromý detektiv a žije ve městečku Psí Lhota, kde si otevřel 
i svou detektivní kancelář. Každý den zažívá nová dobrodružství v boji 
proti zločinnému podsvětí a je známý tím, že při svém pátrání nevyužívá 
jen rychlost a sílu, ale především svůj ostrovtip a bystrou hlavu, což 
učí i své detektivní kamarády. 
Více o autorovi a Vrťapkovi se dozvíte na www.vrtapka.cz

Řešení: Indicie č. 1: Pravdu mluví Standa McQueen – pachatelem není. Indicie č. 2: 23 – 20 = 3. Číslovku 3 mají na sobě Luboš McKota a Mackie Nesser. Indicie č. 3: HOLINY. Pachatelem je Luboš McKota.
Indicie č. 4: TUBOFL = STANEK. Nugget je ukryt ve stánku.
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Připravila: Alice Škochová Foto: Techmania Science Center, Czech Tourism, František Renza, archiv

Muzeum Kroměřížska: Poznejte zvířecí 
� oluobčany na vý� avě „Ve mě� ě to žije“ 

Zajímá vás, jaká zvířata žijí na sídlišti, 
v parku, u řeky či v kanalizaci? Víte, 
jaký je rozdíl mezi vránou, havranem 
a krkavcem? Mě� ské pro� ředí po-
skytuje mnoho druhů biotopů, které 
se svými vla� no� mi výrazně liší od 
přirozeného pro� ředí, pře� o jsou 
obývané různými druhy živočichů. 
V Muzeu Kroměřížska se můžete od 
17. března až do 8. června 2014 na 

vý� avě „Ve mě� ě to žije“ seznámit 
s typickými druhy žijícími v těchto 
biotopech, s jejich změnami chování 
a s přizpůsobováním se novým pod-
mínkám. Vý� ava má výrazné výtvarné 
pojetí, obsahuje desítky dermoplas-
tických preparátů ryb, ptáků a dalších 
živočichů, velkoplošné fotografie, 
texty, videa a interaktivní prvky.
Více na www.muzeum-km.cz

Po � opách havířů v Kutné Hoře 
vás provede důlní skřítek

Hi� orie Kutné Hory je nerozlučně � jata s dolováním � říbra. Již koncem 
13. � oletí poskytoval kutnohorský důl zhruba třetinu evropské produkce 
� říbra. Díky svému bohat� ví se Kutná Hora � ala hned po Praze dru-
hým nejvýznamnějším mě� em Českého králov� ví. Bohat� ví zdejších 
dolů dalo vzniknout řadě památek, pro které byla zařazena na Seznam 
světového kulturního dědi� ví UNESCO.

Ve � olupráci s Informačním centrem připravilo České muzeum 
� říbra pro letošní sezónu tzv. Que� ing, neboli „hledačku“ na téma „Po 
� opách havířů“, díky nimž se mě� o � alo ekonomickou základnou 
českého � átu. Zájemci všech věkových kategorií si mohou od počátku 
dubna do konce září v Informačním centru u chrámu sv. Barbory vy-
zvednout letáček, jehož text vede hráče po � álé trase a obeznamuje je 
zábavnou formou s mí� ním kulturním bohat� vím. Nabízí jim přitom 
různé indicie, jejichž � rávné rozluštění je nakonec dovede k pokladu. 
Roli průvodce Kutnou Horou sehraje důlní skřítek z nejhlubšího dolu Osel, 
jehož jméno si úča� níci hledačky musí nejprve vyluštit.  

Zažijte návrat v čase 
Posázavským pacifikem 

Z pražských Vršovic, Braníku či Modřan se můžete vydat dvoupa-
trovou lokálkou přes Vrané směrem na Čerčany a případně i dál 
kolem hradu Český Šternberk až do Světlé nad Sázavou, kudy 
Posázavský pacifik jezdí už více než � o let. Během několikahodi-
nové jízdy můžete obdivovat původní � avitelské dílo, které vzniklo 
v kopcovitém a skalnatém terénu v celé délce Posázaví. Na trase 
bylo proraženo 15 tunelů a údolí musela být překlenuta třemi 
kamennými a pěti ocelovými mo� y. Nádhernou divočinou s ro-
zervaným kaňonem řeky Sázavy se můžete projet od dubna 
až do podzimu hi� orickým motorovým vozem M 262.045 s pří-
pojným bufetovým vozem Balm, ale i jinými typy hi� orických 
železničních vozidel. 
Více na www.posazavsky-pacifik.cz

Po � opách havířů v Kutné Hoře 
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Vidíte jako had? 
Zji� ěte to v nově 
otevřeném plzeňském 
centru Techmania

Techmania Science Center v Plz-
ni vytváří ucelený mě� ský areál 
věnovaný popularizaci vědeckých 
a technických témat. Nachází se na 
ploše o rozloze téměř 30 tisíc m² 
a jeho součá� í je mimo jiné i první 
3D planetárium v ČR. Po celkové 
rekon� rukci, která byla dokončena 
letos v březnu, je nyní až třikrát vět-
ší. V hlavní budově science centra 
naleznou návštěvníci na ploše 
10 tisíc m² nejen „� aré známé“ 
expozice, jako Edutorium, ŠKODA, 
Přijď na to nebo TOP SECRET, ale 
i řadu nových interaktivních expozic 

rám double butted dural 6061 27.5"

vidlice RST F1RST 650B Air, zdvih 100 mm

komponenty Shimano SLX / Deore, 30 rychlostí, Shimano M610 převodník

brzdy Tektro Auriga Pro WH 

pláště Geax Mezcal 27.5" x 2.10"

hmotnost 12,6 kg / 19"

cena 26.990,-

rám double butted dural 6061 27.5"

vidlice RST Aerial 650B TnL, zdvih 100 mm

komponenty Shimano Deore / Alivio, 27 rychlostí, Suntour převodník

brzdy Tektro Draco WH 

pláště Geax Mezcal 27.5" x 2.10"

hmotnost 13,8 kg / 19“

cena 19.990,-

TRACTION 27

INSTINCT 27

MTB 27.5 www.author.eu
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věnovaných například lidskému 
tělu, obnovitelným zdrojům energie, 
fyzice, matematice či chemii. Sko-
číte dál než blecha? Vidíte jako had? 
Máte � isk hyeny? To vše mohou 
návštěvníci zji� it v jedné z nových 
expozic nazvané Člověk a zvíře, která 
je vyzývá k tomu, aby poměřili své 
síly s konkrétními zá� upci zvířecí 
říše a čerpali tak poznatky o schop-
no� ech a výkonech vla� ního těla.
Více na www.techmania.cz
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Hruboskalsko: 
Skalní mě� o pro 
horolezce i amatéry

Mezi hradem Valdštejn a zámkem 
Hrubá Skála nedaleko Turnova 
v Českém ráji se nachází obla�  
zvaná Hruboskalské skalní mě� o. 
Pově� mi opředené mí� o nabízí 
nevšední zážitky pro horolezce 
i laiky na více než 400 věžích, 
z nichž nejvyšší dosahuje až do 
výše 50 metrů. Mezi nejkrásnější 
vyhlídky patří Janova, U Lvíčka, Na 
Kapelu a nejznámější Mariánská 
s výhledem na Dračí skály a Tros- 
ky. V tomto skalním mě� ě se 
nachází také masiv Čertovy ruky, 
kde jsou bohatá archeologická 
naleziště z pravěkého hradiště. 
Putování po těchto skalách můžete 
doprovodit návštěvou hradu Vald-
štejn, zámku Hrubá Skála či Lázní 
Sedmihorky.

TIP: Dětská naučná � ezka 
Sedmihorky
Pro malé návštěvníky Českého ráje 
je připravena tříkilometrová lesní na-
učná � ezka Sedmihorky, která vede 
po turi� icky značených ce� ách, 
lesních ce� ách a mí� ních komuni-
kacích okolím kempu Sedmihorky, 
podél přírodních rezervací Bažantník 
a Hruboskalsko. Doporučeným 
výchozím bodem je kemp Sed-
mihorky. Na každém ze 17 za� avení 
je pro děti připraven úkol či hádanka. 
Hravou formou tak děti i jejich rodiče 
získají základní informace nejen 
o lese v Českém ráji.
Více informací na 
www.cesky-raj.info

Připravila: Alice Škochová Foto: archiv




