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Čerstvé novinky z McDonald´s
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Fotbalový McDonald´s Cup:
Dva dny plné dětské radosti

Ti ve finále porazili výsled-
kem 3:1 kluky a jednu 
dívku ze ZŠ Sokolovská 

z Mnichova Hradiště. V souboji 
o bronz zdolal výběr prostějovské 
ZŠ E. Valenty domácí uherskohra-
dišťský tým ZŠ Sportovní až na 
pokutové kopy, když zápas skončil 
remízou 3:3.

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 8

Na závěrečném Svátku fotbalu 
hrálo 16 nejlepších školních týmů 
starší kategorie, v celém 17. roč-
níku McDonald´s Cupu se v obou 
kategoriích (A – pro prvňáky až 
třeťáky a B – pro čtvrťáky a páťáky) 
představilo ve školních, okrsko-
vých, okresních a krajských kolech 
přes 80 tisíc chlapců a děvčat 
z více než tří tisíc základních škol. 
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Pro muže

18
Volný čas

20
Pro děti

Před� avujeme  
re� auraci Zlín II

více na straně 6

Opět se potvrdilo, že tento pro-
jekt, jehož hlavními organizátory 
jsou Asociace školních sportov-
ních klubů, Fotbalová asociace 
ČR, Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR a McDonald´s, 
nemá v Česku ani v Evropě, 
a nejspíš ani v celém světě, 
obdoby. 

 
Lukáš Krpálek:
Mrzelo by mě, kdyby 
olympiáda v Riu nebyla

10
Pro muže

Slovácko
bylo dějištěm

parádního fotbalu
v podání školáků

z celého 
Česka.

Finálový Svátek fotbalu v Uherském Hradišti uzavřel 17. ročník McDonald´s Cupu. Neoficiálními fotbalovými mistry 
republiky ve věkové kategorii žáků čtvrtých a pátých tříd se stali školáci ze ZŠ Marjánka z pražských Dejvic. 
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Aktuality

Připravili: Alice Škochová, Jakub Kovář Foto: McDonald‘s, Jan Malý

FRESH také v iPadu!

V porovnání s tištěnou verzí 
vám iPad aplikace přináší více: 
kompletní obsah tištěného 
vydání je doplněn o fotogale-
rie, 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.

McFlurry™ Cornetto 
láká na malinu a citron
Od 24. června si můžete v McDonald´s vychutnat McFlurry Cornetto, prvotřídní zmrzlinu s polevou a po-
sypkou. Citronová poleva má výraznou osvěžující chuť citronu, není však kyselá. Druhou možností je mali-
nová poleva, která vás svou příjemnou chutí přenese do krajiny zalité prázdninovým sluncem. Zmrzlinový 
dezert korunuje posypka ze směsi nadrcených oplatek a čokolády. 

Léto, zmrzlina 
a ovoce patří 

k sobě.
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Léto NA ROVINU Naděje v akci: 
Drahotová před ME porážela muže, 
Spilková sahala po triumfu

V dobré formě se na přelomu jara a léta před� avily zá� upkyně týmu 
McDonald´s Olympic Hopefuls. Atletka Anežka Drahotová suverénně 
ovládla národní šampionát v chůzi a znovu potvrdila, že patří k vychá-
zejícím hvězdám české atletiky. Golfi� ka Klára Spilková zase sahala 
po premiérovém triumfu na okruhu Ladies European Tour, nepovedené 
finále ale nakonec znamenalo „jen“ še� é mí� o mezi elitou.

Kam ta holka uhání?, kroutili 
hlavou v Poděbradech při dub-
novém závodu republikového 
mi� rov� ví v chůzi i závodníci 
v mužské kategorii. Teprve 
osmná� iletá závodnice se 
v lázeňském mě� ečku před-
� avila jen týden potom, 
co odběhla jako nejlepší 
Češka pražský půlmaraton 
(11. mí� o, čas 1:14:25), 
a dvacetikilometrovou trať 
zvládla ujít v absolutně nej-
rychlejším čase 1:29:43, jímž 
výrazně překročila svůj plán 
a téměř atakovala vla� ní 
národní rekord, který vytvořila 
v březnu při závodu ve švýcar-
ském Luganu. 

„Překvapilo mě, že jsem 
byla schopná držet takové 
tempo. Trenér mě zpočátku 

brzdil, abych šla takticky. Byla to dobrá prověrka před mi� rov� vím 
Evropy,“ komentovala ¦ okojená Drahotová svůj výkon s vyhlídkou na 
kontinentální šampionát, který v termínu 12. - 17. srpna ho� í švýcarský 
Curych.

Spilková náskok v Turecku neudržela
Kláru Spilkovou dělilo od pre-
miérového vítěz� ví na turnaji 
série Ladies European Tour 
(LET) pouhých sedm jamek. 
Devatená� iletá golfi� ka měla 
během finálového kola turnaje 
v tureckém Beleku náskok až 
čtyř ran, který ale neudržela, 
a nakonec se musela ¦ okojit 
se še� ou příčkou, jíž vyrovna-
la své dosavadní maximum 
v LET.

„Do turnaje jsem v� oupila 
ve skvělé kondici, finiš jsem 
si ale před� avovala jinak. 
Zahrála jsem pár pěkných 
berdíků, ale bohužel pak přišly 
i chyby. Ještě mi nebylo přáno 
vyhrát, ale vítěz� ví je v do-
hlednu,“ nevěšela hlavu druhá 
Češka na okruhu LET. 

Na následujícím turnaji 
v Am� erdamu skončila Spilková třiná� á. „Celé tři dny jsem hrála velice 
vyrovnaný golf. Bohužel se mi nedařilo dávat birdie, jak jsem si před� a-
vovala,“ hodnotila své vy� oupení v Nizozemsku.
Více informací o projektu McDonald´s Olympic Hopefuls 
najdete na � r. 9.

Na webových stránkách
www.narovinu.
mcdonalds.cz a www.

narovinu.mcdonalds.sk jsou vám 
pravidelně zodpovídány dotazy 
ohledně kvality surovin, složení, 
výroby a zpracování jídla a ná-
pojů v restauracích McDonald´s. 
A protože teploty stoupají, množí 
se hlavně otázky týkající se vašich 
nejoblíbenějších letních osvěžení.

Dotaz: Co obsahuje vaše Coca-Cola?
Odpověď: Coca-Colu připravuje-
me na tzv. postmixových strojích, 
které míchají originální sirup 
Coca-Cola s vodou. Výsledek má 
stejnou chuť a kvalitu jako nápoje 
prodávané v obchodech, na což 
pravidelně dohlíží sama společ-
nost Coca-Cola.

Dotaz: Jaký je rozdíl mezi obyčej-
ným frappé a ledovou kávou?
Odpověď: Naše frappé classic při-
pravujeme podle originální řecké 
receptury – led přelijeme kávovým 
nápojem a navrchu vytvoříme kré-
movou pěnu. Můžeš si ho objed-
nat s mlékem nebo bez. Ledová 
káva v McCafé je vlastně vídeňská 
káva s mlékem (tedy prodloužené 
espresso) na ledu ozdobená šle-

hačkou. U pultu v každé restauraci 
McDonald´s se jako ledová káva 
prodává porce kávy s naší skvělou 
zmrzlinou.

Dotaz: Z čeho je přesně zmrzlina 
McFlurry? Můžu si ji udělat doma 
a co je k tomu zapotřebí?
Odpověď: McFlurry se připravuje 
stejně jako klasická zmrzlina 
McDonald´s, tedy z pravého mléka 
a smetany, a do ní se pak vmíchají 
jednotlivé příchutě. Jde o tradiční re-
cepturu McDonald´s, takže se obává-
me, že doma nedosáhneš stejného 
výsledku jako v našich strojích na 
zmrzlinu. V ceně této zmrzliny jsou 
navíc vždy dvě přidané ingredien-
ce – kombinace polevy a posypky, 
dvou polev nebo dvou posypek. 

Dotaz: Jaké je složení Milk shaku?
Odpověď: Naše Milk shaky se sklá-
dají z pasterované mléčné směsi 
a ochuceného sirupu. Mléčná 
směs je vyrobena z prvotřídního 
mléka, cukru, sušených mléčných 
složek a stabilizátoru z přírod-
ních ingrediencí, který se postará 
o správnou nadýchanou konzis-
tenci. To nejdůležitější jsou samo-
zřejmě příchutě - tradiční čokolá-
dová, jahodová a vanilková.



Re� aurace McDonald´s v obchodním areálu CENTRO Zlín prošla v roce 
2013 zásadní rekon� rukcí, během níž do pro� oru přibylo McCafé a pro-
vozovna do� ala nový kabát. Výrazné grafiky na � ěnách, dominantní 
pe� rá svítidla a sedačky v citronové, limetkové a jasně červené barvě 
jsou v příjemném kontra� u s přírodními materiály a barevně ú� orným 
McCafé v tónech hořké a mléčné čokolády. Dřevěné lišty s designový-
mi potisky člení pro� or re� aurace na menší útulné celky, aniž by mu 
ubíraly na vzdušno� i.
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Představujeme

Připravila: Alice Škochová Foto: Igor Zehl

Petr Štefek: 
Moje cesta z Moravy do 
Prahy a zpět  
Petr Štefek nastoupil před jednadvaceti lety 
do společnosti McDonald´s na pozici řadového 
zaměstnance, dnes provozuje jako franšízant 
dvě restaurace ve Zlíně, které nabízejí 
zákazníkům kromě běžných služeb i McCafé 
a dětský koutek. 

roku 1997 působil ve funkci ve-
doucího opět v Ostravě, ve druhé 
zde otevřené restauraci. V tomto 
roce jsem se později přesunul do 
Prahy, kde jsem dva roky praco-
val jako konzultant pro firemní 
restaurace. V roce 1999 jsem opět 
zamířil na Moravu, kde jsem měl 
na pozici konzultanta na starost li-
cenční partnery, tedy lidi ve stejné 
pozici, na které jsem dneska já. 

Jaké byly vaše začátky 
u společnosti McDonald´s?
V roce 1993 jsem se 

účastnil konkurzu na místo v první 
mimopražské restauraci v Ostra-
vě, ve kterém jsem uspěl, a po 
tréninku v Praze jsem v ostravské 
restauraci nastoupil a setrval rok 
a půl. V polovině roku 1995 jsem 
dostal nabídku vést restauraci ve 
Velkém Meziříčí a poté jsem do 

McDonald´s Zlín II: 
Souhra jednoduchých tvarů 
a výrazných barev 
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A jak jste se dostal k práci franší-
zanta?  
V roce 2004 jsem se začal 
rozmýšlet, zda jít manažerskou 
cestou, nebo se stát licenčním 
partnerem. Rozhodl jsem se pro 
franšízu a dostal možnost provo-
zovat hned dvě zlínské restaura-
ce, ve kterých působím dodnes 
– první v centru města a druhou 
ve zlínském obchodním centru 
CENTRO. 

Interiér restaurace, ve které nyní 
sedíme, je hravý, plný výrazných 
barev a tvarů. Měl jste možnost do 
výběru designu zasahovat? 
Na přípravě rekonstrukce obou 
restaurací jsem se podílel velkou 
měrou. Nešlo jen o výměnu inte-
riéru, celý prostor pro zákazníky 
i zázemí byly kompletně přepraco-
vány a rozšířeny. Tato restaurace 
je v designu LIM Food, obdobně 
pestrý je i interiér restaurace v cen-
tru, která je v designu LIM Edge. 
Tento styl mě oslovil barvami. 
Naši nabídku jsme po rekonstrukci 
rozšířili o kavárnu McCafé, která je 
o něco menší než standardní kon-
cept. McCafé v tomto prostorovém 
uspořádání a designu, kterému 
se říká Ristretto, jsme představili 
v obou našich restauracích jako 
jedni z prvních. 

Ve Zlínském kraji se letos konalo 
finále McDonald´s Cupu. Jakým 
způsobem se vás tento Svátek 
fotbalu dotýkal? 
Celostátní finále 17. ročníku 
McDonald´s Cupu hostil prvoligový 
klub 1. FC Slovácko v Uherském 
Hradišti. My jsme nejbližší 
McDonald´s místu konání finále, 
takže jsme se podíleli na akci per-
sonálně i organizačně. Jsme moc 
rádi, že se taková událost ode-

hrávala v našem kraji. Atmosféra 
turnaje byla skvělá, všechno dobře 
klapalo, ale příště bychom uvítali 
méně tropické počasí. Pro hráče 
byla utkání ve vedru dost náročná, 
každou chvíli se utíkali schladit pod 
sprchu.

Které místo ve Zlíně stojí podle 
vás za prázdninový výlet?
Doporučil bych samotný Zlín 
s jeho architekturou, pak třeba 

Baťův mrakodrap, kterému se 
říká „Jednadvacítka“, s krásnou 
terasou a výhledem na celé měs-
to nebo zlínskou zoo. 

Čemu se věnujete ve svém volném 
čase?
Především sportu. V zimě jsou 
to jednoznačně sjezdové lyže, 
v létě turistika, tenis a kolečko-
vé brusle. Letos v létě vyra-
zíme s rodinou na Lipno, kde 

se chystáme vyzkoušet in-line 
stezku kolem vody. A s kama-
rády absolvujeme poprvé noční 
pochod z Lysé hory na Javorový, 
tak jsem zvědavý a dost napjatý, 
jak to dopadne. 

Co z vaší nabídky byste aktuálně 
doporučil zákazníkům? 
Mně osobně nejvíc chutná Crispy 
Chicken Wrap. A s jalapeños pa-
pričkou navíc. 
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McCafé 
v designu 
Ristretto jsme 
v obou 
našich zlínských 
restauracích 
představili jako 
jedni z prvních.



Slovácké peklo fotbalovým rájem
První den finálového 
turnaje v základních 
skupinách a pak druhý 
den v bojích o umístění 

bylo odehráno po čtyřiadvaceti 
zápasech. Jejich sítem zdár-
ně prošly školní týmy z Prahy, 
Mnichova Hradiště a Prostějova, 
které se nakonec umístily na 
medailových pozicích.

Uznání ale zaslouží všichni, 
kteří se na sluncem rozpáleném 
trávníku stadionu 1. FC Slovácko 
představili. Předváděli parádní 
fotbal plný nadšení a bojovnosti. 
Brankáři byli oporami svých cel-
ků, ale hráči v poli měli pozoru-
hodnou střeleckou formu, což 
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Sport

Připravil: Petr Kocek Foto: Jan Vidrna

Tradiční Svátek fotbalu uzavřel 17. ročník McDonald´s Cupu. Dějištěm oblíbené dětské sportovní akce bylo pohostinné Uherské Hradiště.

potvrzuje vysoký průměr sedm 
gólů na zápas.

Praha obhájila, tým je ale jiný
Malí Pražané dostáli pověsti jed-
noho z favoritů, když je do této 
role předurčila výhra v pražském 
finále o postup na Svátek fotbalu 

nad loňskými vítězi 16. ročníku 
z vršovické ZŠ Eden. Kluci z Dej-
vic váleli už v základní skupině, 
vyhráli všechny tři zápasy a sou-
peřům nastříleli dvakrát po devíti 
a jednou deset branek a sami ani 
jednu nedostali!

Druhý den už jejich cesta 
k pozdějšímu celkovému triumfu 
nebyla tak střelecky jednoznač-
ná, ve čtvrtfinále proti soupeřům 
z plzeňské ZŠ Terezie Brzkové 
musely po remíze o jejich po-
stupu rozhodnout dokonce až 
penalty. Nejtěsnějším jednogólo-
vým rozdílem skončilo semifinále 
s Prostějovem; ve finále pak 
Pražané proti jednomu z překva-

Partneři a organizátoři 17. ročníku McDonald‘s Cupu:

16 týmů
sehrálo 48 zápasů,

v nichž padlo
336 gólů.

Startovalo
80 235 dětí,
celkově už přes 
1,2 milionu!

pení turnaje, výběru z Mnichova 
Hradiště, vyhráli o dvě branky. 
A gejzír radosti mohl vypuknout 
naplno.  

Velký zlatý pohár a titul šam-
pionů podruhé za sebou míří do 
české metropole, jen na jinou 
školu. Zatímco vršovická ZŠ Eden 
je sportovní a fotbalovou líhní 
Slavie, dejvická ZŠ Marjánka spo-
lupracuje se Spartou. V její sesta-
vě ale byli také hráči, kteří kopou 
i za jiné pražské týmy, například 
za Bohemians.

Pohostinné Slovácko
Závěr letošního McDonald´s Cupu 
se opět vydařil. V pohostinném 



Slovácké peklo fotbalovým rájem

Připravil: Petr Kocek Foto: Jan Vidrna
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AŠSK

Patron v akci
Velké poháry a zlaté, � říbrné a bronzové medaile 
obdržely týmy na prvních třech mí� ech, ale dárky 
od partnerů turnaje do� ali všichni úča� níci Svát-
ku fotbalu. Na vítěze ale ještě jedna odměna čeká: 
na podzim se pojedou podívat do německých 
Brém na ligový zápas tamního Werderu, za který 
kope český reprezentant Theodor Gebre Selassie.
 
Ten byl patronem 17. ročníku McDonald´s Cupu 
a bude i ho� itelem žákovských šampionů při jejich 
neobyčejném fotbalovém výletu. Památku na 
něj – � olečný snímek – ale mají všechny celky. 
Theo se fotil i s jednotlivci, podepisoval se na fotky 
a dresy, své umění předvedl v tradiční a oblíbené 
do� ělácké exhibici týmu fotbalových osobno� í 
a výběru McDonald´s.

Také předával rady, jak se z tohoto turnaje časem 
do� at až do ligy nebo české reprezentace. Jemu 
samotnému se to totiž povedlo. „Hrál jsem za zá-
kladku ve Velkém Meziříčí a jednou jsme to dotáhli 
až do krajského finále. Na památku jsme do� ali 
červená trika a byli ště� ím bez sebe,“ prozradil 
populární patron turnaje a klukům a holkám vzká-
zal: „Pracujte na sobě a hlavně si to užívejte, to je 
důležité!“ 

nizátorů a partnerů této akce (jejich přehled najdete 
v dolní liště) k tomu výrazně přispěli obětaví školáci 
a jejich pedagogové z pořadatelské uherskohradi-
šťské ZŠ Sportovní, kteří pro všechny zúčastněné 
připravili bezvadné podmínky i bohatý doprovodný 
program. 

Modernímu prvoligovému fotbalovému stánku se 
díky skvělé atmosféře, která na něm domácí tým 
vždy provází, říká „Slovácké peklo“. I když domácí 
diváci, především školáci, pochopitelně nejvíce 
fandili svému týmu, který nakonec obsadil parádní 
4. místo, tak neopomněli svou přízeň nasměrovat 
i k ostatním startujícím školním výběrům. A tak se 
„peklo“ (ačkoli úmorné vedro v něm bylo) nekona-
lo. Naopak, uherskohradišťský areál byl v tyto dva 
červnové dny pravým dětským fotbalovým rájem. 
Více na www.mcdonaldscup.cz.

Uherském Hradišti na stadio-
nu 1. FC Slovácko, současného 
nejlepšího moravského ligového 
týmu, to byly dva parádní dny 
plné dětského sportu a radosti 
z pohybu. Kromě hlavních orga-

Konečné pořadí 
17. ročníku McDonald´s Cupu:

1. ZŠ Marjánka, Praha 6 (Praha)
2. ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště 
 (Středočeský kraj - sever)
3. ZŠ E. Valenty, Pro� ějov (Olomoucký kraj)
4. ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště 
 (pořadatelská škola)
5. ZŠ Norská, Kladno (Středočeský kraj - jih)
6. ZŠ J. Šoupala, O� rava (Moravskoslezský kraj)
7. ZŠ T. Brzkové, Plzeň (Plzeňský kraj)
8. ZŠ Komenského II, Zlín (Zlínský kraj)
9. ZŠ Pionýrů, Sokolov (Karlovarský kraj)
10. ZŠ Hradební, Broumov (Královéhradecký kraj)
11. ZŠ Edisonova, Teplice (Ú� ecký kraj)
12. ZŠ Vrchlického, Liberec (Liberecký kraj)
13. ZŠ Janouškova, Brno (Jihomoravský kraj)
14. ZŠ Bartuškova, Třebíč (Kraj Vysočina) 
15. ZŠ T. G. Masaryka, Písek (Jihočeský kraj)
16. ZŠ U Stadionu, Chrudim (Pardubický kraj)

FOTBALOVÝ MAGAZÍN

Vítězové z pražské ZŠ Marjánka



Lukáš Krpálek: Mrzelo by mě, 
kdyby olympiáda v Riu nebyla
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Evropské zlato je opět doma a teď hurá na olympiádu. Judista Lukáš Krpálek, který je ambasadorem projektu McDonald´s Olympic Hopefuls, 
zvládl i přes komplikace způsobené zraněním ramene obhájit na dubnovém ME ve francouzském Montpellieru titul v kategorii do 100 kg a od června 
se pere o body v olympijské kvalifikaci, v níž si chce vydobýt pozici mezi nasazenými pro turnaj v Riu de Janeiru. 

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

Sport

„Šampionát v judu 
zvládli v Riu 
perfektně.“

Připravil: Jakub Kovář Foto: Jan Malý, Český svaz juda

Označil byste úspěšnou 
obhajobu po šestitý-
denní pauze způsobené 

zraněním ramene za dosud nejtěžší 
triumf? 
Neočekával jsem, že bych mohl 
vyhrát, neměl jsem adekvátně 
natrénováno. Cesta za medailí byla 
ohromně těžká. 

Byla nutná velká míra improvizace?
Rameno mě ještě bolelo a cítil 
jsem, že to není stoprocentní. Musel 
jsem se prát tak, abych nenastoupil 
do něčeho, kdy by mě to hodně 
bolelo. A vlastně všechny zápa-
sy jsem ukončil držením na zemi 
několik vteřin před koncem. 

Věděli soupeři o vašich problé-
mech? Nezkoušeli to na vás přes 
slabší místo?
Určitě to věděli. Ale že by schvál-
ně útočili na zraněné místo, to se 
v judu nedělá.

Co pro vás znamená fakt, že jste 
jako první český judista v historii 
obhájil evropský titul?
Hodně si toho vážím, protože cesta 
ke zlatu byla extrémně těžká. V kaž- 
dém zápase jsem na to ale myslel, 
dal jsem do toho úplné maximum. 
A doufám, že jsem ještě neskončil 
a navážu na to.

„Doufám, 
že nebudu 

muset honit body 
jako před 

Londýnem.“



Připravil: Jakub Kovář Foto: Jan Malý, Český svaz juda
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Vaší další metou je úspěch na 
olympiádě v Riu. Jak složitá je cesta 
do Brazílie?
Kvalifikace začala zkraje června 
turnajem Grand Prix na Kubě 
a do žebříčku se započítává pět 
nejlepších výsledků v každém roce. 
Doufám, že se mi bude dařit, abych 
nemusel objíždět každý turnaj 
jako před olympiádou v Londýně. 
To jsem ve snaze dostat se mezi 
nasazené honil body, nakonec se 
mi to nepovedlo a na hrách jsem 
v prvním kole vyfasoval mistra 
světa z roku 2010, ve druhém kole 
šampiona z roku 2011… 

Organizátoři her v Riu jsou v posled-
ní době terčem kritiky, upozorňuje 
se na to, že přípravu nestíhají. Jaký 
na vás Rio udělalo dojem loni při 
mistrovství světa?
Mně se tam moc líbilo. Pořadatel-
sky byl šampionát perfektně zvlád-
nutý, bydleli jsme prakticky přímo 
na Copacabaně, nenarazil jsem tam 
na žádný problém. Doufám, že to 
tam zvládnou i směrem k olympiá- 
dě, i když chápu, že to je organi-
začně mnohem náročnější.

Co říkáte na spekulace, že by orga-
nizaci her na poslední chvíli převzal 
Londýn či Moskva?
To by mě mrzelo. Třeba hry v Lon-
dýně byly krásné, ale pro sportov-
ce asi není splněním životního snu 
startovat na olympiádě dvakrát 
za sebou na stejném místě. Proto 
doufám, že to v Riu zvládnou. I když 
tam třeba bude méně českých 
fanoušků, než kdyby to bylo v bližší 
destinaci.

Jaké je vlastně judistické léto? Stih-
nete dovolenou?
Je to sport, který má turnaje celo-
ročně, takže moc času není. Je to 
neustálý koloběh, přípravu na MS 
střídá příprava na ME a dovolená 
se tam musí nějak vecpat. Byl jsem 
krátce pryč, když jsem byl zraněný. 
A pokud bych na tom byl dobře 
bodově, tak bych možná mohl na 
krátkou dovolenou zkraje září. To se 
ale bude odvíjet od toho, jak se mi 
bude dařit na turnajích.

„Nejtěžší 
bylo dostat 
se do kabiny 
hokejistů.“

„Doufám, 
že nebudu 

muset honit body 
jako před 

Londýnem.“

Nenechat talenty vyhasnout
Už devátým rokem se snažíme pomoci nadějným českým 
� ortovcům naplnit sen o � artu pod olympijskými kruhy. 
Projekt McDonald´s Olympic Hopefuls v úzké � olupráci s Čes-
kým olympijským výborem podporuje 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.



Fresh
03/2014

10

Cizí jazyk podle filmů

Pro muže

Připravil: Marek Dawid Foto: archiv

Například aplikace Archi-
medesCool, která je na 
AppStore k mání od konce 

května, sází na to, že mozek při 
sledování filmu nerozpozná, co je 
realita a co je pouze fikce. Promítá 
emoce a filmové zážitky do našeho 
skutečného života – díky tomu filmy 
sami výrazně prožíváme. 

Unikátní aplikace vyvinutá českou 
společností Archimedes Inspiration 
tak nabízí způsob, jak se zábavně 
učit jazyky z filmů. Učiteli se v tomto 
případě stávají známí herci, jako 
třeba John Travolta v Pulp Fiction 
nebo žvanící Koza v Kozím příběhu, 
díky nimž je celé učení prodchnuto 
pořádnou porcí zábavy, akce, emocí 
i reálnými situacemi. 

Uživatel si s pomocí aplikace 
ArchimedesCool osvojuje běžnou 
slovní zásobu, otevírají se mu nové 
obzory a s každým dalším filmem 
rozumí zvolenému jazyku stále více 
– běžné výrazy třeba z angličtiny se 
nenásilně dostanou do jeho slovní-

ku i díky jednoduchému opakování 
slovíček na vytvořených flashkar-
tách, testům a cvičením. Rychle 
porozumí filmu v původním znění 
a učení ho baví. 

Filmy je možné vybrat a koupit 
přímo z aplikace Archime-

desCool na AppStore. Před 
jejich koupí si můžete stáhnout 
ukázku zdarma. Po zakoupení 
získá student k filmu i různá 
cvičení, flashkarty a další studijní 
materiály.
Více na www.archimedescool.com.

Minecraft: těžit, vyrábět a budovat 

Když Švéd Markus Persson přišel 
s nápadem na hru Minecraft, asi 
netušil, jakou mánii vyvolá. Stačilo 
pouhých pár let a z Minecraftu je 
obrovský hit – po celém světě se 
prodaly miliony her pro PC i Mac, 
mobilní verze už loni překročila 
hranici deseti milionů prodaných 
kopií. Hráči těží (mine) i vyrábějí 
(craft) předměty, bojují s protiv-
níky, � aví objekty a především si 
užívají totální herní svobodu. 

Napro� á volno� , kterou je hra 
prodchnutá, „pařmenům“ chut-
ná. Hra sice nabízí na současné 
poměry a technologie pro� inkou 
grafiku vytvořenou z ko� iček, její 
kouzlo však tkví v něčem úplně 
jiném – hráč si totiž může vyrobit 
a po� avit téměř cokoliv. Budování 
vla� ního světa pro� ředni� vím 
ko� iček trochu připomíná proslulé 

� avebnice Lego. Jen přenesené 
do virtuálního pro� ředí. 

Minecraft se právě díky tomu 
všemu � al prakticky v každém 
koutě planety úžasným fenomé-
nem mezi hráči všech věkových 
skupin. Je také jakýmsi odrazem 
doby, o� atně hra už se do� ala 
i do Muzea moderního umění 
v New Yorku, kde se zařadila po 
bok proslulých umělců, jakými byli 
třeba Vincent van Gogh nebo Andy 
Warhol. 

Poté, co Minecraft prorazil na 
„písíčkách“, zamířil i na tablety či 
telefony (ovšem ty mají přece jen 
pro ¥ rávnou pařbu malé di¥ leje). 
Kapesní verze se po� upně vyví-
jela – nejdříve nabízela pár ko� ek 
a omezené možno� i, od té doby 
se ale výrazně přiblížila plnohod-
notné hře. 

I s pomocí kapesní verze si 
Minecraft získává � ále širší pole 
fanoušků – on-line hry hraje podle 
loňského průzkumu ¥ olečno� i 
Seznam.cz zhruba devět z deseti 

školáků a ro� e i počet hráčů na 
mobilních zařízeních. Vedle 
Minecraftu jsou oblíbenými hrami 
ještě The Sims, CounterStrike nebo 
WorldOfTanks.koutě planety úžasným fenomé-

nem mezi hráči všech věkových 
skupin. Je také jakýmsi odrazem 
doby, o� atně hra už se do� ala 
i do Muzea moderního umění 
v New Yorku, kde se zařadila po 
bok proslulých umělců, jakými byli 
třeba Vincent van Gogh nebo Andy 

Poté, co Minecraft prorazil na 
„písíčkách“, zamířil i na tablety či 
telefony (ovšem ty mají přece jen 
pro ¥ rávnou pařbu malé di¥ leje). 
Kapesní verze se po� upně vyví-
jela – nejdříve nabízela pár ko� ek 
a omezené možno� i, od té doby 
se ale výrazně přiblížila plnohod-

Seznam.cz zhruba devět z deseti WorldOfTanks.

Pusťte si dobrý fi lm 
třeba s Johnem Travoltou 

a učení angličtiny 
se promění v zábavu. 
K fi lmu získáte různé 

studijní materiály.

Učit se cizí jazyky nemusí být taková nuda, jaká to občas při klasické metodě studia bývá. Jazyky se díky zajímavým aplikacím, které přinášejí nové 
technologie, dají učit zábavně, radostně a chytře.



V McCafé na vás čeká 
kofein na ledu

Účastníci výpravy na 
severní pól z Cimrmano-
vy hry „Dobytí severního 

pólu“ si po večerech potají vyprá-
věli o požáru Národního divadla, 
ačkoliv byly hovory o kamnech, 
teplých krajích, spále a podob-
ných „zahřívacích“ tématech 
přísně zakázány. Co by jim ná-
čelník asi zakázal, kdyby putovali 
vyprahlou pouští? Myšlenky na 
chladivou hladinu rybníka, která 
se třpytí za jasného rána, pomy-
šlení na závěje sněhu a promrzlé 
prsty na nohou po celodenním 
lyžování, představu kostek ledu 
tančících v orosené sklenici vody, 
vzpomínku na ledovou kru na 

loužích při prvním přízemním 
mrazíku…

A na co myslíte vy, když tep-
loměr už od rána hlásí úmorné 
vedro? Že na nic, protože v ta-
kovém počasí se nedá dělat nic, 
natož přemýšlet? McCafé přichází 
s několika tipy, jak ochladit nejen 
mysl, ale i tělo. Jestliže bez své 
pravidelné porce kofeinu nedáte 
ani ránu, ale už jen z představy 
šálku, ze kterého stoupá horká 
pára, se vám orosí čelo, dejte si 
kávu ledovou. 

Velká sklenice kávového nápoje 
s mlékem s nadýchanou čepicí 
šlehačky posypanou čokolá-
dou bude to pravé. Sametového 

ochlazení se dočkáte i od ledové 
čokolády nebo frappé, které se 
nabízí hned v několika variantách. 
Frappé Classic, klasický kávový 
nápoj s ledem, který si můžete dát 
buď samotný, nebo dochucený 
mlékem. Vanilla Frappé s vanilko-
vou příchutí, mlékem a šlehačkou, 
Caramel Frappé s karamelovou 
příchutí s mlékem a šlehačkou 
nebo Choco Frappé, míchaný 
nápoj s čokoládovou příchutí 
s mlékem a šlehačkou. Recept na 
tento oblíbený ledový nápoj vznikl 
v roce 1957 na mezinárodním 
veletrhu v Soluni, a právě v Řecku 
patří dodnes tato osvěžující káva 
k nejoblíbenějším.

Pravidelná
příloha
magazínu
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Fresco: 
ledově 
lákavá 
jahoda 
a rybíz
V McCafé se nezapomíná ani 
na ty, kteří mají léto nerozlučně 
¥ jaté s chutí osvěžujícího ovo-
ce. Dejte si lahodnou jahodovou 
polevu rozmixovanou s ledem 
ve Fresco jahoda nebo Fresco 
s černým rybízem. Přízvisko 
„fresco“ popisuje v italštině 
vše, co je chladivé, svěží 
a čer� vé, a přesně tomuto 
popisu ledové potěšení 
z McCafé odpovídá. Po vypití 
čer� vě připraveného chladivé-
ho nápoje budete svěží a zvo-
láte „ancora una volta!“, tedy 
„ještě jednou!“. 

 

Fresco: 
ledově 
lákavá 
jahoda 

TIP: Fresco jahoda 
a Fresco černý rybíz 
lze za doplatek 10 Kč 
doplnit porcí mléka. 

Účastníci výpravy na 
severní pól z Cimrmano-
vy hry „Dobytí severního 

pólu“ si po večerech potají vyprá-
věli o požáru Národního divadla, 
ačkoliv byly hovory o kamnech, 
teplých krajích, spále a podob-
ných „zahřívacích“ tématech 
přísně zakázány. Co by jim ná-
čelník asi zakázal, kdyby putovali 
vyprahlou pouští? Myšlenky na 
chladivou hladinu rybníka, která 
se třpytí za jasného rána, pomy-
šlení na závěje sněhu a promrzlé 
prsty na nohou po celodenním 
lyžování, představu kostek ledu 
tančících v orosené sklenici vody, 
vzpomínku na ledovou kru na 
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Lenny: Mám tu čest dotýkat se 
srdcí lidí skrze hudbu
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Zjevení na české hudební scéně, řečeno v tom nejlepším slova smyslu. Tím je talentovaná zpěvačka Lenny (19), jež zdědila hudební geny po své slavné 
matce Lence Filipové. Podobu lze vidět v mnohém – obě mají procítěný projev, silnou autorskou tvorbu, na pódiu jim to za pianem či s kytarou velmi slu-
ší… Lenny má ale ještě něco navíc – nezaměnitelný hluboký chraplák. 

Stává se ze mě váš velký 
fanoušek. Řekněte mi, kde 
jste byla doteď? Proč jste 

se nezjevila dřív?
Děkuju. (směje se) Muziku jsem 
dělala celý svůj dosavadní život. 
Od povahy jsem ale stydlivý člo-
věk a navíc ne soutěživý typ, takže 
jsem nikdy neměla potřebu chodit 
s kůží na trh. Věřím, že se všechno 
děje ve správný čas na správném 
místě.

Jak to u vás všechno začalo a co 
bylo najednou tím průlomem, že 
jste začala být vidět?
Začalo to zpíváním, pak se přidalo 
piano a kytara a nakonec jsem si 
začala sama pro sebe skládat me-
lodie a vymýšlet texty. Když mi bylo 
sedmnáct, mamka mě vzala s se-
bou na turné do Austrálie a to bylo 
vůbec poprvé, kdy jsem vlastní 
písničky hrála před publikem a za-
žila první ohlasy. Postupem času 
jsem si uvědomila, že to je to, co 
chci dělat, a ve stejné době se moje 
muzika dostala k lidem z hudební-
ho vydavatelství. Natočila jsem pod 
jejich záštitou jedno EP, pak druhé 
a tam to všechno začalo… 

A teď vám mohu gratulovat 
k získání sošky Anděla… Je vám 
příjemná rostoucí popularita? Těší 
vás zájem?
Děkuji mockrát. Spíš než tu okatou 
popularitu vnímám příznivě to, že 
se moje písničky dostávají k lidem, 
kteří chodí na koncerty, zpívají 
si texty… To je ten zájem, co mě 
těší. Že můžu mít tu čest dotýkat 
se srdcí lidí všech generací skrze 
hudbu a taky na muzice spolu-
pracovat s mnoha zajímavými 
a talentovanými lidmi.  

Nejspíš teď po vás bude taková po-
ptávka, že budete muset být častěji 
v ČR na úkor studia. Nemáte obavy, 
jak to zvládnete při pendlování 
Praha-Londýn? 
Všechno se musí vyvážit. Můj 
středobod kreativity a umělecké 
zázemí je (a asi i nadále bude) 
v Londýně. Sólově, s kapelou 
i s mojí mamkou ale momentálně 
hraju v Česku, a to hlavně přes 
léto. Po létě ale budu směřovat 

zpátky do Anglie, protože cítím, že 
kdybych zůstala tady, je to jako 
bych zůstala stát na místě, a to by 
pak bylo nejen na úkor studia, ale 
i celého mého tvůrčího procesu.

Jak se vám v Londýně žije? Co od 
absolvování studia čekáte?
Život v Londýně mi momentál-
ně velmi vyhovuje. Je to krásné, 
historické město, spousta kultury 
kolem a příjemní lidé. Není to tam 
pro mě pouze o studiu, o sa-

motném absolvování oboru, ale 
o nasávání vjemu a proniknutí do 
tvůrčího prostředí, které mě právě 
obklopuje. Sbírám zkušenosti, 
nápady a inspiraci, a to je pro mě 
v této fázi to hlavní. 

Říkáte, že se tedy i nadále můžeme 
těšit na společná vystoupení Lenky 
Filipové mladší i starší?
Ano, s mamkou vystupuju stále. 
Vždycky když jsem doma a nehra-
ju právě s kapelou, tak vystupuje-

me společně. Je to prolnutí dvou 
hudebních světů a generací a je to 
pro mě krásná zkušenost. 

Nemůžu se dočkat vašeho CD. Kdy 
už konečně vyjde?
Přála bych si, aby to bylo ještě 
během letošního roku. Teď právě 
vznikají nové písničky, které se 
stále obrábí a vylepšují. Jsem moc 
ráda, že už mám tu možnost pra-
covat s britskou produkcí, rozdíl je 
velmi znát. 

Lenny má na kontě dvě autor-
ská EP, All My Love a Fighter, 

vydání jejího debutového CD je 
na spadnutí. Nedávno získala 

cenu Anděl 2013 za Objev 
roku. V Londýně studuje obor 

písničkářství.
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Grace, kněžna monacká

Francie / USA / Belgie / Itálie
Premiéra: 12. 6. 2014
Příběh hollywoodské hvězdy a držitelky Oscara, 
Grace Kelly, která se vzdala kariéry a na samém 
vrcholu slávy se provdala za monackého knížete 
Rainiera III., zahájil fe� ivalovou přehlídku letošní-
ho 67. ročníku Mezinárodního filmového fe� ivalu 
v Cannes. V titulní roli kněžny, která zahynula 
před více než 30 lety při automobilové nehodě, 
se před� aví au� ralská herečka Nicole Kidman. 
Snímek francouzského režiséra Oliviera Dahana 
vyvolal negativní reakce knížecí rodiny, podle níž 
obsahuje řadu hi� orických nesrovnalo� í a mno-
ho zcela fiktivních scén. Producent obhajuje film 
tvrzením, že cílem nebylo vyprávět o skutečné 
hi� orii kníže� ví, ale s ji� ou fikcí zmapovat 
život Grace Kelly v určitém časovém úseku, a to 
v roce 1962, še�  let poté, co se provdala za 
knížete Rainiera. Ani � ory ohledně věrohodno� i 
však neubírají na dramatično� i příběhu, který 
uchvátí diváky luxusním pro� ředím paláců, 
světem politických intrik i oslnivými ko� ýmy.

Máte hlasového poradce? 
Nebojíte se o svůj dokonalý 
„chraplák“, aby vydržel?
Jednu dobu jsem chodila na 
hodiny, ale postupem času jsem 
pochopila, že tenhle systém na 
mě bohužel neplatí. Když mám 
někam pravidelně docházet nebo 
se učit podle pokynů a tabulek, 
za chvíli se mi to znechutí. Mám 
velkou úctu k řemeslu, a když je 
potřeba něco se naučit nebo se 
v něčem zdokonalit, dám do toho 
150 %. Jinak ale zpívám a hraju, 
jak mi srdce poroučí, jinak to ani 
neumím. 

Víte o tom, že jste kromě skvě-
lé zpěvačky taky krásná žena? 
Působíte hodně skromně a stejně 
jako maminka velmi mile - budete 
umět vytáhnout drápky ve světě 
showbyznysu?
To tedy opět moc děkuji, ale 
myslím, že mám v tomhle nejen 
od mamky dobré základy. Víte, 
showbyznys ukazuje jen to na 
povrchu, často nedává lidem na-
hlédnout do práce samotné, do 
řemesla, co stojí, v tomhle přípa-
dě, za tvorbou hudby. A tam jsou 
teprve drápky! To, jestli budu mít 
dobrou nahrávku, jestli se mi líbí 
zvuk piana, jestli není náhodou 
barevná grafika na obalu EP moc 
tmavá nebo jestli ze mě někdo 
nedělá někoho, kým nejsem, to 
jsou věci, které si musím uhlídat 
a obhájit, a to za mě nikdo jiný 
neudělá. 

Najdete si čas také na kulturu - 
kino, divadlo, výstavu nebo 
nějaký koncert…? 
Samozřejmě! Hudebníci čerpají 
z příběhů, výtvarníci z hudby, 
filmaři z výtvarného umění a tak 
dále. Kultura je jeden velký ko-
loběh inspirace. Nedávno jsem 
takhle viděla dokument o lidech, 
co žijí na okraji společnosti. Mladí 
rebelové, které spojuje revolta 
vůči jejich stereotypnímu okolí 
a kteří jsou zároveň něčím spe-
cifičtí, něčím vynikají. Na to konto 
jsem napsala text. Hudbu napsal 
kytarista Ondra Fiedler. A vidí-
te to! Inspirujeme se neustále 
a navzájem. 

Divadlo
Letošní Shake� earovské slavno� i vzdají hold výročí narození nesmrtelného dramatika
Na Letní £ ake� earovské slavno� i, které se odehrají od 24. června do 6. září 2014, můžete zavítat do Brna, O� ravy 
i Bratislavy a jako již tradičně na dvě scény v Praze - na Pražský hrad a na Letní scénu Hudební a taneční fakulty AMU 
v Lichtenštejnském paláci na Malo� ranském námě� í.

Ku příležito� i letošního výročí 450 let od narození Williama Shake� eara připravil Jiří Menzel premiéru komedie 
Mnoho povyku pro nic s Václavem Jílkem, Petrou Horváthovou, Petrem Čtvrtníčkem či Leošem Nohou v hlavních 
rolích. Již še� ou sezónu pobaví diváky ú� ěšná komedie Veselé paničky windsorské, další komediální počin Jiřího 
Menzela, který láká především na herecké obsazení - Bolka Polívku a Simonu Stašovou v hlavních rolích. Kromě výše 
uvedených inscenací se návštěvníci fe� ivalu mohou těšit například na komedii Zkrocení zlé ženy Daniela Špinara 
nebo na slovensko-českou komedii Dvaja páni z Verony Petera Mankoveckého. O� rava zahájí slavno� i novou insce-
nací Jak se vám líbí v režii Michala Langa.

Oslavit narozeniny klíčové po� avy evropského dramatu přijede do Čech i londýnské divadlo Globe. Na Pražském 
hradě před� aví inscenaci Hamleta ve � olupráci s Prague Shake� eare Company.
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Veselé paničky windsorské, 
Simona Stašová (paní Pažoutová), 
Bolek Polívka (Fal� aff)

Leoš Noha (Šťovíček), 
Petr Čtvrtníček (Puškvorec), 

Mnoho povyku pro nic, 2014
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Kultura

V Praze si 
připadám 
jako 
v muzeu
Běloruská šperkařka a designérka 
Nastassia Aleinikava žije v Praze od 
roku 2005, za tu dobu úspěšně vy-
studovala UMPRUM a svými šperky 
a dalšími módními doplňky oslnila 
řadu odborníků na design i samot-
ných zákaznic. 

Je Praha inspirativním 
místem pro zahraniční 
umělce?

Já mám Prahu moc ráda. Vyrůs-
tala jsem ve městech, která byla 
po druhé světové válce srovnána 
se zemí, a tak tam o románských, 
gotických a renesančních památ-
kách nemůže být řeč. Proto když 
jdu Prahou, ráda se dívám na její 
architekturu. Pro mě je to neuvě-
řitelná koncentrace historických 
památek na dané ploše. Někdy si 
připadám jako v muzeu. A pořád 
mám v Praze co objevovat. Inspi-
ruje mě samozřejmě i řada dalších 
měst, která navštěvuji, ale vždy se 
ráda vracím sem.

Kdy jste v sobě objevila smysl pro 
design? Věnoval se šperkařství 
někdo z vaší rodiny?
Šperkaře v rodině nemáme. Šla 
jsem studovat obor design na 
střední uměleckou školu v Minsku, 
která mě utvrdila v tom, že nic ji-
ného bych v životě dělat nechtěla, 
vlastně ani neuměla. Ale přímo ke 
šperkům jsem přicházela postup-
ně. Moje teta má hezkou sbírku 
minerálů, vyrůstala jsem mezi 
jejími přáteli geology a šperkaři. 
Pravděpodobně to bylo semín-
ko, ze kterého postupně vyrostla 
touha dělat právě šperky.

Tvoříte spíše luxusní šperky pro 
vybranou klientelu, nebo cenově 
dostupné takříkajíc pro každého?
Moje šperky jsou cenově dostup-
né. Vždycky mě moc potěší, když 
v metru potkám dámy, které mají 
na sobě můj šperk. Vytvářím ko-
lekce, které nezapadají do katego-
rie luxusu, jsou to spíš sběratelské 
předměty.

Čím jsou výjimečné? Jaké používáte 
materiály?
Pro jejich výrobu mě inspiruje ži-
vot a vše, z čeho se skládá. Použí-
vám hodně stříbro, zkouším různé 

Výstava
Tim Burton 
a jeho svět

Galerie hlavního mě� a Prahy, Dům 
U Kamenného zvonu, Staromě� ské 
námě� í 13, Praha 1
Období: 28. 3. – 3. 8. 2014 

Vý� ava ze soukromého archivu 
amerického režiséra, grafika a de-
signéra Tima Burtona, který se 
před� avuje české veřejno� i vůbec 
poprvé, přináší na 500 kreseb, 
maleb, fotografií, skic, animova-
ných děl, loutek a sochařských 
in� alací. Nabízí exponáty � ojené 
s Burtonovými nejproslulejšími 
filmy a knižními projekty, jako jsou 
Ukradené Vánoce, Střihoruký 
Edward, Karlík a továrna na čokolá-
du, Alenka v říši divů nebo Batman, 
ale před� avuje i jeho dosud nikdy 
nezveřejněnou tvorbu. Expozice je 
tak pro veřejno�  podnětnou příleži-
to� í k opravdu hlubinnému ponoru 
do hororových světů a dimenzí 
tohoto moderního pohádkáře. 
Vý� avu doplní také bohatý dopro-
vodný program pro děti i do� ělé. 
Návštěvníci budou moci zhlédnout 
také některý z Burtonových filmo-
vých počinů, které se zde budou 
každý den promítat. 
Více na www.timburton.cz.

Hudba
Prší na habry

100PROmotion, 2014
Příznivci francouzské poezie by si neměli nechat ujít nové CD „Prší 
na habry“, v pořadí třetí autorský projekt hudebníka Ondřeje Ško-
cha, který před� avuje zhudebněné básně francouzské básnířky 
Suzanne Renaud, manželky básníka a grafika Bohuslava Reynka, 
v překladu Alice Škochové.

Album pokračuje v linii žánrové různorodo� i předchozí desky, 
přichází však s výrazným � eciálním ho� em ovlivňujícím celkové 
vyznění desky, kterým je slovenská písničkářka Zuzana Homolová. 
Ta proslula zejména jako interpretka lidových balad a má na svém 
kontě � olupráci s významnými hudebníky, jako je Vladimír Merta, 
Jiří Stivín či Vla� imil Redl. Dalším zajímavým ho� em desky je pro-
gresivní hudebník Tomáš Reindl, který doprovodil několik skladeb 
na indická tabla, didgeridoo a udu. 

Grafické podoby CD � ejně jako originálního animovaného klipu k písni „Houby“ se ujala � udentka Vyšší odbor-
né školy a Střední umělecké školy Václava Hollara Kateřina Hubená. 
Více na www.nitky.cz.
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povrchy a mám ráda technologii 
lití, která dává velký prostor pro 
nápady. Dřevo, imitace želvoviny 
a přírodniny jsou také inspirativní-
mi materiály.

Kromě prstenů, náušnic a broží jste 
vytvořila také třeba set příborů 
a kolekci brýlí. Co vás k tomu 
vedlo?  
Kolekce příborů vznikla v rámci 
školního projektu „Hostina pro 
návštěvníky z jiného světa“, brýle 
vznikly na UMPRUM jako moje 
diplomová práce. Chtěla jsem 
zkusit něco mimo autorský šperk, 
neměla jsem ambice vymýšlet 
nejlepší brýle na světě. Má inspira-
ce vycházela z historických před-
loh. Než přišla průmyslová výroba 
brýlí, jejich bohatí nositelé si 
objednávali skvostnou zlatnickou 
obrubu pravděpodobně u zlatníka, 
jelikož na trhu tehdy mohli koupit 
často jen sklo (čočku). Téma brýlí 
bych chtěla dál rozvíjet, ale šperk 
opouštět také nechci.

Umějí české ženy nosit šperky, mají 
vkus? A vy sama šperky nosíte?
Nechci soudit, jestli české ženy mají 
vkus, ale kdybych to měla porovnat 
s Běloruskem, kde se vzhled hodně 
řeší, tak mi Češi přijdou obecně 
demokratičtější. V Bělorusku zkrátka 
ženu v sukni a pohorkách ve městě 
nepotkáte. Já sama šperky nosím, 
často svoje nebo od kolegů, ale 
mám jen tak deset kousků, které 
mám doopravdy ráda. Každý nový 
kus musí projít tvrdým výběrem. 
(směje se)

„Do České republiky mě 
přivedlo studium. Hledala 

jsem vysokou školu, která by 
mě doopravdy bavila. 

Na UMPRUM jsem strávila 
skvělých 6 let svého života.“

Kdo je 
Nastassia 
Aleinikava

Akademie designu ČR jí na 
Czech Grand Design 2013 
udělila 3. mí� o v kategorii 
Objev roku (ve � ejné kategorii 
byla nominována už v roce 
2008). V roce 2011 byla no-
minována v kategorii Designér 
šperku roku za kolekci LURE, 
kterou vytvořila se � olužač-
kou Janjou Proki.

Její ateliér (� olečný s další-
mi českými designéry) najde-
te v pro� orách Orco na Bu-
benské, šperky jsou k vidění 
i zakoupení v řadě pražských 
galerií, například Artel, Debut 
Gallery, Fox Gallery, Qubus 
v DOXu atd.

 

Nevšední obroučky 
brýlí navrhla Na� assia 
v rámci své diplomové 
práce nazvané 
Moje optika.

Brož z kolekce 
LURE je tvořená ze 
� říbra a říčních 
perel.

Náušnice z kolekce 
VERMEER tvoří � říbro, 
perly a cedrové dřevo.
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Nejen pro ženy

Připravila: Alice Škochová Foto: archiv, McDonald´s 

Nenechte se vydusit počasím

Černá, nebo bílá? 

Světlé barvy pohlcují méně 
energie ze slunečního záření, 
proto se světlé oblečení méně 
zahřívá. Proč se tedy beduíni 
v rozpálené poušti halí do čer-
ných plášťů, ačkoliv výzkumy 
ukázaly, že v horké poušti může 
být černý plášť beduínů až 
o 6 °C teplejší než � ejný oděv 
v bílé barvě? Překvapivě černý 
volný plášť není v poušti od věci. 
Teplejší vzduch pod ním totiž 
� oupá rychleji a odchází ven 
porézní látkou, zatímco vnější 
vzduch je zezdola vtahován pod 
plášť. Černá látka podporuje 
cirkulaci vzduchu pod pláštěm 
a vzniká tak � álý příjemný 
vánek, který brání v přehřátí těla 
více než u světlé barvy.

Letošní nezvykle teplá zima mnoho z nás zatížila snad ještě více než ta klasická „ladovská“ s mrazem, ledem 
a kupami sněhu na horách i v nížinách. Obzvlášť ve městech byly na lidský organismus kladeny zvýšené nároky, 
aby se vyrovnal s ovzduším plným smogu a inverzí. V takových podmínkách se pak daří virům a bakteriím vyvolá-
vajícím záněty dýchacích cest a další onemocnění.

Zažeňte únavu 
a načerpejte nové síly

Kdo by neměl rád prosluněné letní dny s jejich teplými večery? Občas sice teploty vyšplhají o něco výše, než je v našich zeměpisných 
šířkách zvykem, s několika praktickými tipy a letními pochoutkami od McDonald´s si ale tropické dny můžete i užít.

Příjemně se zahalte
V horkých dnech vy-
lovte ze skříně oblečení 

vyrobené z přírodních materiálů, 
ideálně bavlněné nebo lněné, 
a co nejvíce prodyšné. Vhodné 
jsou volnější střihy i s dlouhými 
rukávy. Dostatečně volný oděv 
z příjemného materiálu vás před 
horkem a spáleninami ochrání 
lépe než obepnuté krátké šaty. 

Pijte o něco více
Navzdory starším informacím 
ohledně toho, kolik litrů je třeba 

Klimatizaci 
v autě si nastavte 
tak, aby rozdíl 
venkovní a vnitřní 
teploty nepřesáhl 
5 stupňů Celsia.

Nemoc neprospívá kondici 
I když takové infekce nemívají u jinak zdravých lidí komplikovaný 
průběh, saháme při nich do energetických rezerv, které je třeba ná-
sledně doplňovat. Ruku v ruce s tělesnou nepohodou přichází únava, 
svalová slabost, snížená výkonnost a nechutenství. Intenzivně pra-
cující imunitní systém potřebuje ke své činnosti dostatečné množ-
ství vitamínů a minerálních látek (např. vitamín C, zinek, selen), 
přičemž je známo, že u řady z nich je naše tělo odkázáno na externí 
přísun ze stravy, příp. vhodných doplňkových preparátů. Dodáním 
těchto látek se zlepší naše celkové naladění a urychlí se návrat do 
původní kondice.
 
Rizikové věkové skupiny
Kromě stonání jsou ve zvýšené míře vitamíny spotřebovávány 
v období dětského růstu a dospívání, v těhotenství a při kojení, 

v období klimakteria a v menopauze. Bez nich by se nemohly 
správně vyvíjet zuby a kosti (osteoporóza totiž hrozí za určitých 
okolností vedle žen v přechodu i pubertálním dívkám), nebyly by 
zajištěny optimální podmínky pro vývoj plodu v děloze a následnou 
produkci mateřského mléka atd.
    
Vitamíny z jídla nestačí
Z mnoha důvodů (spěch, hromadné stravování, průmyslové 
zpracování potravin aj.) se často nedaří zajistit adekvátní 
příjem vitamínů pouze z jídla. Někdy se vitamíny zničí nad-
měrným nebo dlouhým zahříváním pokrmů, jindy nešetrným 
zacházením při omývání a v neposlední řadě stykem s kovy. 
Je tedy na místě poradit se například s lékařem, který může 
doporučit přípravek s vyváženým obsahem vitamínů a mine-
rálů.
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Osvěžení u McDonald´s
Vyzkoušejte letos v létě po� upně všechny letní pochoutky 
v McDonald´s. Co vám zachutná nejvíc? Zmrzlinový pohár s va-
nilkovou příchutí McSundae™ s čokoládovou, karamelovou nebo 
jahodovou polevou, lahodná ledová káva se zmrzlinou, mražený 
mléčný koktejl Milk ® ake s příchutí čokolády, jahod nebo vanilky či 
McFlurry™, po  ̄ ivá porce zmrzliny v kelímku? Nebo přírodní pome-
rančová šťáva, která uhasí i tu největší žízeň? Podává se vychlazená, 
ale vždy bez ledu.

denně vypít, platí, že potřeba 
tekutin je individuální záležitost, 
která závisí na mnoha faktorech. 
Například na tom, jste-li žena 
nebo muž, na jakém stupni je 
vaše tělesná aktivita, jaký je váš 
zdravotní stav, jaká je vlhkost 
a teplota prostředí, ve kterém 
se nacházíte, apod.  Ovšem 
v horkém počasí dochází k da-
leko výraznějším tzv. neměřitel-
ným ztrátám tekutin pocením 
a odpařováním tekutin ze sliznic 
a plic a ty je třeba doplnit. Pijte 
proto rozhodně více, než jste 
běžně zvyklí. 

V autě se příliš neochlazujte 
Klimatizace v autě láká k tomu, 
abychom se pořádně ochla-
dili, ovšem přílišný teplotní 
rozdíl mezi vnitřní a venkovní 
teplotou může vést ke zdra-
votním komplikacím. Kromě 
nachlazení je to také alergické 
onemocnění u osob s alergií 
na chlad, při velkých teplotních 
rozdílech s dlouhodobým pů-
sobením na organismus může 
dojít až k revmatickým potížím 
a poruchám krevního oběhu. 

Rozdíly teplot by neměly být 
vyšší než 5 °C.

Osvěžte se bez obav 
u McDonald´s 
V teplém období stoupá riziko 
kontaminace potravin bakterie-
mi, zvláště u potravin podléhají-
cích rychlé zkáze, mezi které pa-
tří i zmrzliny a mléčné výrobky. 
U McDonald´s ale máte vše pod 
kontrolou. Zmrzlina, zmrzlinové 
dezerty, ledové kávy i mléčné 
koktejly se vyrábějí z mléka 
z vlastní produkce slovenské 
farmy Majcichov. Mléko prvo-
třídní kvality prochází pečlivou 
kontrolou, a proto je 100% zdra-
votně nezávadné. Surové mléko 
projde nejprve procesem 
tzv. vysoké pasterizace, tepel-
ným ošetřením vysokou teplo-
tou v krátkém časovém úseku, 
které eliminuje nežádoucí půso-
bení mikroorganismů a bakterií, 
ale zároveň zachovává kvalitu 
a senzorické vlastnosti mléka. 
Farma zaručuje dodání výrobku 
do 24 hodin od nadojení mléka, 
proto si můžete být jistí, že je 
zaručeně čerstvé.
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Připravila: Jan Dvořák, Petr Kocek Foto: Vla� imil Vacek

Aquapalace, to nejsou 
pouze bazény a tobogá-
ny. Unikátní sportovně-

relaxační komplex určený pro ce-
lou rodinu poskytuje kromě vodní-
ho vyžití i nabídku tří dalších center, 
mezi které patří moderní fitness, 
rozsáhlý saunový svět i luxusní SPA 
se širokým spektrem služeb. 

Vodní svět – moře na dosah ruky
Tři paláce Vodního světa uchvátí 
jak vyznavače adrenalinu, tak ty, 
kteří preferují kondiční plavání 
v plaveckém bazénu nebo relaxaci 
ve vířivce. Palác dobrodružství 
vás nadchne rozličností svých 

tobogánů a divokou řekou, která 
vás unese až do venkovní části 
areálu. V Paláci pokladů najdete 
bazén s umělým vlnobitím a ně-
kolik brouzdališť a skluzavek pro 
nejmenší návštěvníky. Nechybí 
oblíbené dětské vodní hřiště a vrak 
pirátské lodi. Třetí Palác relaxu s ba-
zénem a vířivkami je určený pro 
odpočinek a pro nadšené plavce. 

Co pro vás máme nového?
Nenechte si ujít zábavné novin-
ky letošního léta. Crazy Tube je 
„bláznivá roura“ se světelnými 
a zvukovými efekty. Je rozdělena 
na několik barevných částí, v jedné 

V Aquapalace Praha není čas na nudu

Léto velí: Do vody!
Také jste jako malí 
nikdy nechtěli „z vody“? 
A dobře jste věděli proč. 

Plavání, koupání, cachtání, zkrátka 
všechny vodní aktivity jsou pro 
naše tělo i mysl velmi prospěšné, 
ať už se jim věnujeme v řece, na 
koupališti, nebo za nepříznivého 
počasí v krytém bazénu.  

Plavte jako ryby ve vodě
• Plavání podporuje rozvoj 
svalstva celého těla, díky rovno-
měrnému zatěžování zejména 
velkých svalových skupin, které 
se při běžném pohybu téměř 
nezapojují. 
• Při vodorovném ležení na 
vodní hladině dochází k odlehčení 
dolních končetin a páteře, a tím 
i k uvolnění hlubokého svalstva 
zad a vzpřimovačů páteře. Odleh-
čení umožňuje plavci vykonávat 
svalovou činnost, aniž by páteř 
a končetiny zatěžoval vlastní 
hmotností. Proto je plavání vhodné 
i pro osoby s omezenou hybností.
• Při plavání dochází k velkému 
rozsahu pohybů horních a dolních 

končetin, což působí příznivě na 
udržování kloubní pohyblivosti.
• Pohyb ve vodě působí pozi-
tivně na funkci termoregulačního 
systému a napomáhá otužová-
ní organismu. Tím se zlepšuje 
odolnost vůči náhlým teplotním 
změnám a infekcím.
• Při pobytu ve vodním pro-
středí dochází ke stimulaci a zvý-
šené činnosti vnitřních orgánů, 
a to především srdce a plic, což 
má kladný vliv na dýchací 
a oběhový systém.
• Pohyb ve vodě je nejenom 
skvělou fyzickou aktivitou, ale 
také duševní relaxací. Ke zklidnění 
může přispět i fakt, že plavání pa-
tří mezi sporty s nejnižším rizikem 
úrazu.

Slunci se zcela nevyhýbejte
O zásadách zdravého slunění, 
které jsou součástí prevence ra-
koviny kůže, se dočítáme zvláště 
v letních měsících pravidelně, 
poměrně nově se ale začíná 
hovořit také o stinných stránkách 
nedostatku slunečního svitu. Mezi 

Skandální plavky

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

Volný čas

Připravila: Alice Škochová Foto: archiv, Aquapalace Praha, SPORTISIMO

V našich končinách si k vodě oblékáme, co se nám zamane, a obec-
ným trendem je � íše neu� álé zmenšování � odních i horních dílů 
plavek. Ještě v 19. � oletí se ale dámy směly koupat oděné pouze 
tak, aby neodhalovaly nic ze svých křivek. Běžným koupacím úborem 
byla kombinace dlouhého župánku sahajícího ke kolenům a dlouhých 
kalhot až ke kotníkům. Dokážete si proto před� avit, jaké pozdvižení 
způsobila v roce 1907 rakouská vodní balerína Annette Kellerman, 
která americké diváky ohromila svým vy� oupením v obří skleněné 
nádobě oblečená do plavek, které odhalovaly ramena, kolena i krk. 
Vodní � ow odvážné akvabely ukončila přivolaná policie. 
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Tipy k vodě od SPORTISIMO
Ať už se chy� áte trávit čas u vody či na vodě aktivně, nebo plánu-
jete jen povalování a slunění na břehu, ji� ě si vyberete z bohaté 
nabídky určené pro vodní vyžití. Ve SPORTISIMO naleznete vše 
potřebné pro plavbu po řece, potápění, plavání i vodní hrátky. 
A opravdu je z čeho vybírat: dámské, pánské a dětské plavky vhod-
né ke � ortovnímu plavání i opalování, neoprenová obuv pro do� ělé 
i pro děti, která ochrání před o� rými kameny i mořskými ježky, 
potápěčské ploutve a masky pro ty, kteří neradi zů� ávají na hladině, 
neoprenové obleky, ve kterých se můžete ponořit i do tropických 
vod, plavecké brýle a čepice do bazénu i pro venkovní použití, přilby 
pro vodní � orty, nafukovací matrace a lehátka, na kterých se mů-
žete nechat jen tak unášet a vychutnat si letní nicnedělání… Pokud 
se ale chy� áte vzít letos vodu vážně a vyrazit na plavbu po řece, 
bude se vám hodit lehký nafukovací člun, na kterém se můžete 
proveslovat prázdninami. Pro nejmenší plavce je určena celá řada 
bezpečno� ních pomůcek s motivy zvířátek a oblíbených pohádko-
vých hrdinů, které je podpoří při jejich prvních tempech.

Na své si přijdou i ti, kteří nehodlají opu� it pohodlí své zahrady, 
a pře� o se chtějí v horkých letních dnech osvěžit ve vodě. Vybí-
rejte z dětských bazénků pro malé cachtaly i z těch větších, u kte-
rých už můžete u� ořádat i „party u bazénu“.  V nabídce najdete 
i doplňky, které vám pomohou udržovat bazén či� ý a připravený 
na koupání, jako je bazénový filtr, plachta na bazén a elektrická 
pumpa. 
Více na www.� ortisimo.cz.

Plavání posílí svaly 
i imunitní systém a je 
také skvělou duševní 

relaxací.

nejsilnější argumenty pro vysta-
vování se paprskům patří přede-
vším nedostatek vitamínu D, 
který může vést k osteoporóze 
u dospělých a křivici u malých 
dětí, ale i k dalším chorobám, jako 
je například rakovina prostaty, 
ischemická choroba srdeční či 
oslabená imunita. Vědci se však 
zatím neshodli, jak dlouho bez 
ochranných prostředků na slunci 
pobývat, aby organismus dostal 
potřebné množství vitamínu D. Je 
to dáno především tím, že nebyla 
doposud stanovena potřebná 
denní dávka tohoto vitamínu. 
Podle některých stačí denně 
vystavovat slunci po dobu 
20 minut pětinu svého těla, jiní 
zas doporučují slunit celé tělo po 
dobu 15–20 minut. 

Užitečné může být sledování 
předpovědi slunečního záření, 
které je značeno stupnicí UV 1–11. 
Je-li UV v rozmezí 1–2, není třeba 
se před sluncem chránit. Čím 
vyšší je stupeň UV, tím důklad-
nější mají být ochranná opatření. 
Důležité je především nespálit se, 
protože právě spálení pokožky je 
nejrizikovějším faktorem rozvoje 
rakoviny kůže. 
 

protože právě spálení pokožky je 
nejrizikovějším faktorem rozvoje 

Dámské 
dvoudílné 
bikiny 
O‘Neill

Dětské 
žabky Lotto 
TONGA 
THONG II CL

z nich je dokonce průhledná, 
takže budete mít pocit, že při jízdě 
padáte do prázdna! Připravte se 
i na další optické klamy, mezi které 
patří například úseky, které se 
zdají být tak malé, že se do nich 
nevejdete. Druhou novinkou je 
třírychlostní Canyon, divoká řeka 
navazující na tu stávající. V určitých 
intervalech jí protéká různé množ-
ství vody. Dohromady měří obě 
koryta 250 m, a jsou tak nejdelším 
tobogánem v ČR.

Laser show
Unikátní novinka na vás čeká 
i v Paláci pokladů, a to velko-

lepá vodní laser show, která se 
promítá každý večer v bazénu 
s umělým vlnobitím. Promítací 
plocha o výměře více než 
130 m2 tvořená tisíci kapiček na-
bízí tři druhy efektů: prostorové 
(vlny, pruhy atd.), animační show, 
při níž se promítají konkrétní 
obrazy na vodní stěnu (delfíni, 
medúzy, velryby, hejna rybiček 
atd.), a 3D „holografické“ efekty. 
Kromě tématiky podmořského 
světa je v plánu také laser show 
s pirátskou tématikou či pop-
-rocková show. 
Více na www.aquapalace.cz.
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Pro děti

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

Pojďte se bavit! 

Najděte 
10 rozdílů

Když se ponorka ztratí v Indickém oceánu, nezbývá jí než vysílat SOS a doufat, že 
volání o pomoc někdo zachytí. Naše ponorka na obrázku má štěstí, protože si jí všiml 
kapitán zaoceánské lodi a snaží se ji zachránit. Pokouší se ji navigovat do bezpečí, ale 
moc se mu to nedaří. Pomůžete mu, děti? 

Už j� e vyzkoušeli digitální 
interaktivní knížky?
Interaktivní knížky, které vznikly exkluzivně pro 
McDonald´s ve � olupráci s nakladatel� vím Dorling 
Kindersley (DK), jsou zdarma do� upné pro každého 
milovníka čtení v rámci internetové platformy Happy 
Studio (www.happy� udio.com). Stačí si udělat 
krátkou regi� raci, přihlásit se a jednoduše kliknout 
na ikonku knihy na okraji obrazovky. Během chvilky 
se pak ocitnete v knihovně Happy Readers.

Novinky pro rok 2014
McDonald´s pravidelně přidává nové a nové digitální 
knížky, které jsou nejen plné zajímavých informací, 
ale také interaktivních funkcí. Jejich součá� í jsou 
nejrůznější hádanky, animace, kvízy, obrázky, zvuky 
a hudba. Děti si však mohou v rámci platformy 
Happy Studio knížky nejenom prohlížet a hrát si, ale 
dokonce si i vytvořit vla� ní knížku. Tu pak mohou 
sdílet s rodiči a také si ji vytisknout. 

Vedle oblíbených knížek, jako jsou Šmoulové nebo 
Zázraky přírody, přibylo od začátku roku několik 
novinek. Patří mezi ně titul Hrdinové, ve kterém se 
dozvíte o práci záchranářů, zvěrolékařů nebo poli-
ci� ů, kniha Vše o energii zas před� aví nejrůznější 
druhy energie a také to, jak s ní šetřit, nebo kniha 
Staré světy, se kterou se podíváte do Babylonu, � a-
rověkého Egypta nebo za Vikingy. Z novinek pro rok 
2014 jsou k di� ozici také knihy Stavebni¢ ví nebo 
Dejte se do pohybu. 
Více na www.happy� udio.com.

Už j� e vyzkoušeli digitální 
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Bouřky se nebojte, ale chovejte se tak, 
aby vám neublížila

Blesk je skupina 
elektrických výbojů
Voda z moří, řek a rostlin 

se v žáru slunce vypařuje. Vodní 
pára stoupá k obloze a tvoří mra-
ky. V létě je asi čtyři kilometry nad 
zemským povrchem teplota na 
bodu mrazu. Teplý a vlhký vzduch 
vystoupá nad tuto hranici, ochladí 
se, vodní páry zkapalní a promění 
se v ledové krupky. U kapek vody 
a krupek ledu se pak objevují elek-
trické náboje. Bouřkový mrak je 
nabit. Když napětí v něm patřičně 
vzroste, dojde k elektrickému vý-
boji o napětí asi sto milionů voltů! 
To, co vidíme jako jeden blesk, je 
ale ve skutečnosti celá skupina 
elektrických výbojů, které nemusí 
zasahovat pokaždé do téhož místa.
 
Hrom pomůže spočítat, 
jak je bouře daleko
A co hrom? Vysoká teplota blesku 
zahřeje vzduch podél jeho dráhy. 
Zahřátý vzduch se prudce rozpíná 
a vyvolává nárazové vlny, které 

pak slyšíme jako hrom. Díky hro-
mu se dá přibližně určit vzdálenost 
bouřky od místa pozorovatele. 
Zvuk hromu urazí zhruba 1 kilome-
tr přibližně za 3 vteřiny. Napočítáte-
-li tedy mezi blesknutím a hro-
mem například do třiceti, znamená 
to, že bouřka je od vás vzdálena 
10 kilometrů. 

Jak bezpečně přestát bouřku?
• Pokud jste v době bouřky ven-
ku, schovejte se. Bezpečný úkryt 
vám poskytnou budovy chráněné 
hromosvodem.
• Před bouřkou v otevřené 
krajině neutíkejte ani neujížděj-
te, například na kole. Nebezpečí 
úderu tím stoupá. Nejlépe uděláte, 
když zalehnete, pokud možno 
do prohlubně, aby bylo vaše tělo 
v rovině s povrchem. Setrvejte tak, 
dokud se bouře nevzdálí alespoň 
deset kilometrů (počítejte do 30).
• Nesetrvávejte za bouřky 
v blízkosti vysokých stromů, skal 
či sloupů. Nikdy se za bouřky 

neopírejte o zeď nebo skalní stěnu. 
Udržujte odstup nejméně dva 
metry, ale raději mnohem více.
• Venku odložte všechny delší 
kovové a jiné předměty, které 
mohou během bouře působit jako 

hromosvod. Jedná se třeba o vidle 
či hrábě, ale i deštník nebo krosnu.
• Pokud jste ve vodě, ať už 
plavete, nebo se plavíte na člunu, 
snažte se dostat co nejrychleji na 
břeh.

Vybarvěte si obrázek

Zalézáte pod peřinu, když přijdou letní bouřky? Podívejme se blíže na to, jak záblesky a burácení, které mnohdy nahánějí strach i dospělým, 
vlastně vznikají.
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Pro rodinu

Připravila: Alice Škochová Foto: ČTK, archiv

Vydejte se po stopách záhadných Keltů

Stavěli města, platili min-
cemi a chovali slepice
Archeologické nálezy do-

kládající působení Keltů v Čechách 
jsou sice četné, ale nedostatečné. 
Navíc keltské písemné záznamy 
neexistují, protože u Keltů bylo ve-
dení písemnictví zakázáno a vše se 
tradovalo pouze ústně. Z toho, co 
je k dispozici, ovšem víme, že jejich 
civilizace byla na vysoké úrovni. 
Jejich hospodářské systémy byly 
rozvinuté, měli propracovaný 
mincovní systém, stavěli města, 
používali hrnčířský kruh… Během 
keltského osídlení byl poprvé do-
ložen chov slepic a hus a objevují 
se první jabloně, hrušně, švestky. 
Keltové chovali také osly a koně, 
na kterých ovšem jezdili jako na 
prestižních zvířatech. 

Jací byli?
Z antických pramenů se dozvídá-
me, že Keltové byli vyšší a silnější 
než římští vojáci, snad modroocí 
a světlovlasí. O jejich zvycích je 

Keltové jsou opředeni spletitou sítí tajemství protkanou nejrůznějšími názory a teoriemi, které bývají mnohdy protichůdné. Většinou se 
historici shodují v tom, že žili v Čechách zhruba mezi lety 650 až 25 př. n. l. a byli tedy prvními známými obyvateli na našem území. Přibližně kolem 
roku 25 před narozením Krista jejich stopy mizí, je však docela možné, že část z nich nikdy zemi neopustila, ale převzala civilizaci nových osadníků, 
kterými byli Germáni.

známo jen velmi málo, s jistotou se 
dá říci, že to byli urostlí dobří bojov-
níci, kteří rádi holdovali masu, pivu 
a medovině. 

Kam za nimi?
Kromě celé řady expozic, které se 
snaží životní styl Keltů přiblížit, mů-
žete navštívit na našem území i po-
zůstatky keltských sídlišť – oppid, 
z nichž některá patří k největším 
a nejrozsáhlejším v Evropě. 

Tipy na výlety:
V Archeoparku Prášily se z vás 
stanou keltští řemeslníci
Sdružení Keltoi, které šumavský 
Archeopark Prášily provozuje, se 
zabývá rekonstrukcí života Keltů 
a snaží se výsledky své práce 
přiblížit veřejnosti. Návštěvníci si 
zde mohou nejen prohlédnout re-
konstrukce skutečných nálezů, ale 
také se aktivně zúčastnit programu 
„Jak žili Keltové“. 

Způsob života našich dávných 
předků přibližuje keltská vesnička, 

sdružení Keltoi, můžete navštívit 
i v obci Letovice na jižní Moravě 
v prostředí bývalého lomu.

TIP: V Archeoparku Prášily najdete 
největší rekon� rukci keltské v� upní 
brány ve � řední Evropě. Rekon-
� rukce objektu, tzv. klešťovité brány 
a opevnění, je po� avena podle 
nálezu z oppida Nevězíce. 

Historií oppida Závist vás provede 
keltská naučná stezka 
Závist, největší známé keltské 
oppidum v Čechách i ve střední 
Evropě, bylo vybudováno na vrchu 
Hradiště zvaném Závist, nad dnešní 
Zbraslaví u Prahy. Rozloha oppida 
se během staletí měnila a nako-
nec přesáhla sto hektarů. Rozlehlý 
opevněný prostor byl schopný 
pojmout až 40 tisíc lidí. Archeolo-
gové zde v rozsáhlém výzkumu 
objevili stopy mnoha obytných 
a užitkových staveb a odhalili 
několik fází budování mohutného 
opevnění, které změnilo terén i tvar 

při jejímž budování byly použity 
jednotlivé archeologické nálezy 
z ČR. Na místě lze vidět roube-
ný srub, dílnu na výrobu látek, 
keramickou dílnu, velký dům, 
pohanskou svatyni a další stavby. 
Návštěvníci se mohou zapojit do 
programů, které jim přiblíží keltská 
řemesla, hudbu, bojová umění, 
a mohou si i sami vyzkoušet napří-
klad výrobu keramiky, tesařství, ko-
vářství a další řemesla. Podobnou 
vesničku, kterou rovněž provozuje 

Keltská civilizace byla 
podle dostupných 
informací na vysoké 
úrovni.

Návštěvníci keltských 
vesniček si mohou 

sami vyzkoušet 
některá řemesla jako 
kovářství, tesařství či 

výrobu keramiky.
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rám hi-ten 16" 

vidlice hi-ten

brzdy Tektro přední / torpédo

pláště 16" x 1.75"

hmotnost 9,1 kg / 9"

cena 4.790,-

ORBIT

rám dural 6061 24“

vidlice RST Capa T 24, zdvih 50 mm

komponenty Shimano TY21 / Revoshift, 18 rychlostí

brzdy Tektro

pláště 24“ x 1.75“

hmotnost 12,6 kg / 13“

cena 7.590,-
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Vydejte se po stopách záhadných Keltů kopce. Byla také nalezena celá 
řada předmětů, které dokumentují 
vysokou úroveň práce keltských 
řemeslníků. Z důvodu ochrany 
před různými vlivy muselo být 
rozsáhlé naleziště v roce 2003 
zasypáno.

Pozůstatky oppida Závist dnes 
přibližuje nenáročná dvoukilomet-
rová naučná stezka, která prochází 
rozsáhlým keltským hradištěm na 
jižním okraji Prahy, mezi městskými 
částmi Točná a Zbraslav nad Bře-
žanským údolím, územím přírodní 
rezervace Šance a národní kulturní 
památky Závist u Zbraslavi, částí 
Šance. Stezka seznamuje s faunou 
a flórou chráněného území, s histo-
rií hradiště a výsledky archeologic-
kého průzkumu.

Dobšice nad Cidlinou nabízejí 
poučení, zábavu i procházku 
v keltském duchu
V okolí Dobšic nad Cidlinou, které 
se nacházejí asi 12 km od Podě-
brad, byl na konci devatenáctého 
století učiněn zajímavý nález. Při 
těžbě písku bylo odhaleno 27 kelt- 
ských hrobů doby laténské, ze 
4. a 3. století před naším letopo-
čtem. Dva hroby keltských bojovní-
ků byly umístěny v Národním 
muzeu v Praze a jeden z nich ve 
střední části Muzea Keltů v Dobši-
cích. V dobšické expozici jsou dále 
k vidění figuríny muže bojovníka 
a keltské ženy a originální nálezy 
zapůjčené Polabským muzeem 
Poděbrady a Národním muzeem 
Praha, mezi které patří i zrnotěrka 
či rotační mlýnek na mletí obilí 
a další. 

Expozice pokračuje na dětském 
hřišti, které je postaveno ve stylu 
keltského oppida a slouží také jako 
malý skanzen. Na keltskou historii 
navazuje také naučná stezka v obci 
Dobšice, jíž provede nejmenší ná-
vštěvníky malý keltský kluk Dobš. 
Pracovní listy vztahující se k jed-
notlivým zastavením stezky jsou 
připraveny pro tři věkové kategorie 
dětí. Součástí trasy dlouhé něco 
přes dva kilometry jsou kromě 
dětského hřiště i lanové prvky 
v okolí řeky Cidliny, malé arbore-
tum a dvorec doby laténské. 

Nižborské centrum keltské 
kultury podává informace 
multimediálně
Každodenní život Keltů se snaží 
zprostředkovat návštěvníkům také 
Informační centrum keltské kultury, 
které vzniklo v prostorách zámku 
Nižbor poblíž Berouna. Expozice 
přináší mimo jiné letecké fotografie 
a údaje týkající se oppid na našem 
území, rekonstrukci keltského oby-

dlí i fakta o keltských řemeslných 
dovednostech, zpracování surovin 
a způsobu života. Silnou stránkou 
expozice je její multimediální zpra-
cování. Výjevy a symboly promí-
tané na stěnách spolu s podma-
nivou hudbou navozují atmosféru, 
která dokresluje informace na 
dotykových obrazovkách, na nichž 
lze listovat a procházet jednotlivé 
odkazy.
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Tajemné Velhartice 
lákaly Kelty svým 
bohat� vím
Šumavské Velhartice ne� ojí za 
návštěvu jen kvůli � ředověkému 
hradu s unikátním mo� em, ale 
také jako lokalita obývaná v dávné 
minulo� i Kelty. V okolí Velhartic se 
prokazatelně těžilo zlato, � říbro 
i další kovy. Není možné určit, kdo 
v jaké době s těžbou započal a kým 
byla která štola vytvořena, lze však 
předpokládat, že � ředověcí horníci 
zde pokračovali v činno� i, kterou 
před nimi prováděli již Keltové. To 
podpořily i archeologické výzkumy, 
podle nichž zde exi� ovalo keltské 
sídliště. Do tajemného velhartic-
kého podzemí můžete nahlédnout 
uzavřenou štolou vyhloubenou ve 
vrchu Borek, který je „prošpikovaný“ 
štolami a pravděpodobně i podzem-
ními chodbami pod úrovní hlavních 
chodeb. 

Posvátné zlato
Keltové byli ve � arověku proslulí 
zlatým bohat� vím, zlato však pova-
žovali především za posvátný, ma-
gický kov. Jejich zlaté misky měly 
symbolizovat nebeská tělesa; zlaté 
mince s vyobrazením lidských hlav, 
koní, hadů, ptáků a dalších mys-
tických zvířat, které vypadaly jako 
napodobeniny řeckých či římských 
mincí, nesloužily pouze jako platidla, 
ale měly pro ně především magický 
význam. 

Připravila: Alice Škochová Foto: archiv




