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O běhání v oblacích
Rozhovor s Michaelou Mertovou

Jak na péči o ruce nejen na jaře
radí Ekaterina Saprykina

Džungle, rokliny a vodopády
Vítejte na Madeiře

Martin Kortus: Po dobrém
jídle je svět o hodně lepší

Opřete se
do vesel!

EDITORIAL

Do třetice
všeho
dobrého
Milé čtenářky, vážení čtenáři,
mám radost, že se nám pro třetí vydání magazínu DOCK podařilo oslovit mnoho zajímavých lidí. Kunsthistoričku Michaelu
Šperňákovou, která pro vás připravuje výstavu o historii DOCKu.
Mistryni ČR ve skymaratonu a ultra skymaratonu Michaelu Mertovou, která mě donutila vzít si k ruce kalkulačku a přepočítat si,
kolik metrů převýšení týdně ve svých trénincích nastoupá, když
za rok jich má dvě stě padesát tisíc. Zjistili jsme pro vás, co rád
v jarních měsících servíruje vyhlášený šéfkuchař a náš soused
Martin Kortus. A abychom se provětrali, přijali jsme pozvání na
Madeiru od horlivého cestovatele a průvodce Roberta Baziky.
Díky těmto zajímavým osobnostem jsme si ověřili, že není podstatné, co děláte, ale s jakým nasazením to děláte, a že i s hlavou
v oblacích můžete stát nohama pevně na zemi. Pro obsah třetího
vydání jsou charakteristická dvě slova – vášeň a zápal. Tyto klíčové emoce se prolínají napříč rubrikami a já věřím, že se jejich
prostřednicvím dostanou až k vám.
Příjemné čtení a provoněné jarní dny vám přeje

Veronika Petřík
Community Manager DOCK
veronika.petrik@crestyl.com
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S veslováním se dá začít v každém věku, přidejte se k nám
a poznejte radost z jízdy na vodě! Flotila veslic DOCK se
navíc letos rozrostla o moderní lodě Liteboat, se kterými je
tento sport ještě větší zážitek.
Individuální tréninky pro nováčky i pokročilé
Skupinové tréninky pro kamarády nebo pracovní kolektivy
Výhodné celoroční členství s neomezeným veslováním
Veslařská sezóna od dubna do listopadu
Těšíme se na vás v DOCK Marina Clubu!

Více informací na www.dock.cz
nebo na telefonu +420 605 815 688
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Někdy s hlavou v oblacích, jindy s nohama ve vodě, ale vždy myslíme na Zemi
Magazín DOCK tiskneme na 100% recyklovaný papír s ekocertifikáty EcoLabel,
Der Blaue Engel a FSC® vyrobený v české Papírně Aloisov.
Všechny originální ilustrace pro DOCK vytváří Lucie Penxa.

Datum vydání: 7. 3. 2022
Náklad: 700 ks
Ceny uvedené u produktů jsou platné k datu
uzávěrky magazínu, tedy k 10. 2. 2022.

Vznik nového přístaviště

↑
• Pohled na Libeň se zámkem u Vltavy,
1803–1807. Lorenz Janscha, Karel Postl.
Kolorovaný lept ze Souboru pohledů
Lorenze Janschy a Karla Postla. Archiv hl.
města Prahy, Sbírka grafiky, sign. G 239

←
• PLAN der GEGEND von LIEBEN bey
Prag. Plán krajiny z roku 1830. Archiv hl.
města Prahy, Sbírka map a plánů, sign.
MAP P IX 1/219

Text redakce podle Michaely Šperňákové

Splavnost velkých českých řek byla odjakživa považovaná za
významný prvek přispívající k obchodnímu a hospodářskému
růstu v našich zemích. Už od dob Karla IV. probíhaly snahy
o optimalizaci vodního toku Vltavy a Labe, jejichž výsledkem
bylo nepochybně také vybudování přístavu na Libeňském
ostrově (který byl dříve skutečně ostrovem, i když dnes je připojený ke břehům Libně). Stavěl se v letech 1894–1895 a stal
se důležitou součástí Labsko-vltavské vodní cesty.
Iniciátorem vzniku přístavu byla komise svolaná Ministerstvem vnitra v čele s Ing. Janem Kaftanem. Ten předložil první návrhy už v letech 1890 a 1891, ale realizoval se až mnohem
velkorysejší koncept Ing. Antonína Smrčka z roku 1893. Ten
počítal s větší plochou přístavu i s větší kapacitou. Díky tomu
se mohlo vykládat třeba až patnáct lodí najednou! A také se
vykládalo – zejména v prvních letech fungování přístavu, kdy
figuroval coby nenahraditelný logistický prvek mezinárodní
dopravy zboží a surovin.
Ty se totiž po Labsko-vltavské vodní cestě dostávaly do Prahy
až z Hamburku. Kvůli jejímu velkému vytížení bylo také postupně nutné navrhnout a zapracovat úpravy nejen na řekách
samotných, ale i na navazujícím vybavení pro překlad zboží
a jeho skladování a vybudovat loděnice. Zároveň se musela
vyřešit otázka propojení tří druhů doprav – vodní, železniční
a silniční. Nejen tím se zabývali projektanti prof. arch. Janák
a Ing. Schwarzer. Pro dokonalý výsledek a dosažení většího
spádu vody bylo potřeba upravit i řečiště Vltavy mezi ostrovem Štvanicí a Pelc-Tyrolkou na pravém břehu. Železniční
doprava se soustředila jižně od Libeňského mostu až po
karlínskou Královskou třídu (dnešní ulicí Sokolovskou). Tady
se nacházelo veškeré důležité zázemí včetně uhelných skladů
a depa pro železniční vozidla.
Zlatá léta významného lodního provozu na libeňské straně
ukončila výstavba přístavu na protějším břehu, v Holešovicích.
Karlínský přístav se uzavřel a ten libeňský přežil několik dalších
let jen díky tomu, že se z kdysi frekventovaného přístavu stala
loděnice pro opravu a konstrukci lodí. Ta zahájila provoz 8. října
1924 a definitivně dala tomuto břehu Vltavy novou funkci.

Moderní rezidenčně-komerční koncept DOCK vyrostl
v místech bývalé libeňské loděnice s přístavištěm.
Přítomnost vody a vhodné rozložení pro komplex několika
budov s možností vytvořit unikátní komunitní zázemí
– to jsou základní atributy plochy, kterou dokázal vizionář
Omar Koleilat proměnit z opuštěného nehostinného místa
ve svůj srdcový projekt a nadchnout pro něj rezidenty
i nájemníky. Věděli jste, že byl „náš“ DOCK vystavěný
v prostorách propojených se zašlou slávou velkých
podniků, významným přístavem i stavbou lodí? Přijměte
pozvání na jedinečný exkurz do historie, která je s touto
lokalitou spojená.

TÉMA

TÉMA
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DOCK:
Neobyčejný
příběh
libeňské
loděnice

Břehy Vltavy se od poloviny 19. století až po 60. léta 20. století
upravovaly mnohokrát. Některé se jen posunuly, jiné zanikly
úplně. Svou polohou v blízkosti řeky byla pražská městská
část Libeň předurčená spíše k průmyslovému využití než
k romantickým procházkám. V průběhu více než století jí dominovaly zejména budovy a strojní výbava související s lodní
přepravou, uhelné sklady, haly a depa. Během pár let se však
tvář celé oblasti díky projektu společnosti Crestyl proměnila
k nepoznání a my můžeme toto unikátní místo s neopakovatelným prostředím vltavských slepých pramenů využívat
nejen k práci, ale i k životu.

↓ Shora
• Pohled na nový přístav v Libni. V pozadí Voctářova ulice, 1895.
Autor neznámý. Archiv ÚMČ Praha 8
• Pohled na stavbu přístavu v Libni – dvouřetězový parní drapák firmy Lanna.
Foto 1894–1895. Archiv hl. města Prahy, Sbírka fotografií, sign. 18/13 bb
• Pohled na stavbu přístavu v Libni – slavnostní zahájení.
Foto 1894. Archiv hl. města Prahy, Sbírka fotografií, sign. VI 12/12 a

Slovem autorky výstavy

Pro bývalý libeňský přístav začala nová etapa. Původní podnik
se po několika letech provozu v březnu 1931 spojil s koncernem
ČKD a o rok později se dostal nový název: Loděnice PRAGA.
Následující roky byl provoz ovlivněný, tak jako vše ostatní, zejména politickou situací. V roce 1945 byla loděnice znárodněná
a přejmenovaná na České loděnice, národní podnik, po revoluci
v roce 1989 se pak stala akciovou společnost. Její definitivní konec však zanedlouho poté přinesl rok 1994, ve kterém vyvrcholil
úbytek zakázek z již zaniklého Sovětského svazu. Příštích 10 let
se haly, které najednou osiřely, občas využívaly pro komerční
účely, nebo zely prázdnotou.

Milí čtenáři,

TÉMA

TÉMA

Od loděnic k ruinám

↓ Shora

v posledních letech se panorama Prahy nezkrotně mění. Událost povodní v roce 2002 pouze prohloubila touhu po revitalizaci moha míst, která se navzdory dnešní zchátralosti kdysi
těšila oblíbenosti a vysoké návštěvnosti.

• Moderní libeňské panorama
• Přístaviště dominuje i současnému komplexu DOCK

Oblast Palmovky a jejího okolí je současně považovaná za
rozvojovou oblast hlavního města a její urbanistické řešení se
bude v následujících letech výrazně proměňovat. Kromě nedávné transformace bývalých loděnic v přístavní čtvrť DOCK
se v těchto dnech počítá také s výstavbou náměstí Bohumila
Hrabala a významnou roli pro místní kulturní rozvoj bude hrát
i nově vzniklé kulturní centrum v prostorách Löwitova mlýna.
Nezapomeňme však také na ideje tzv. povltavské promenády,
jejíž nedílnou součástí je samozřejmě i Libeň a která má do
budoucna zahrnovat také okolí Pelc-Tyrolky až k Balabence.

Libeň v průběhu času
Libeň se během posledního století bezpochyby změnila
k nepoznání. Z idylické venkovské krajiny s jen několika málo
usedlostmi a zámečkem se stalo nejprve průmyslové předměstí
Prahy s novodobými továrními budovami, které postupně doplnily činžovní domy pro přístavní a loděnické dělníky, aby se
na začátku nového tisíciletí dalo z libeňského mostu dívat jen na
nevzhledná torza opuštěných hal a doků.

V záplavě proměn se rodilí obyvatelé přirozeně navracejí
v myšlenkách a vyprávějí svůj příběh o tom, jak si město pamatují z dětství. Je znát, že nové generace z těchto životních
obrazů čerpají a slouží jim jako základ pro zrod něčeho nového.
Právě historie, ať už jakkoliv spletitá, dává každému místu cosi
nezaměnitelného – to, co nazýváme genius loci.

K lepšímu se tento neradostný pohled začal měnit až v roce
2005, kdy se v okolí dokončily revitalizace okolí slepého ramene
Vltavy a systém protipovodňových bariér. Místa s unikátní
atmosférou si poté všimla developerská společnost Crestyl, pustila se do nezbytných příprav a v roce 2012 zde započala výstavbu dnešního DOCKu, jenž se svým jménem hrdě hlásí ke svému
původu. Panorama moderního komplexu doplňují zachovalé
továrenské komíny, z bývalých lodních potahových cest se staly
cyklostezky a historie, která Libni vtiskla svou tvář, tak zůstává
živá a pestrá i v současnosti.

A právě o tom je výstava, na kterou vás, milí čtenáři, srdečně zvu.
Michaela Šperňáková
historička umění – autorka výstavy
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↑ Shora
• Pohled na loděnici v Praze-Libni, nedatováno. Autor neznámý. Archiv ÚMČ Praha 8
• Pohled na Světovo nábřeží v Libni (v místech dnešního Elsnicova náměstí).
Alexander, Antonín, 6. 4. 1924. Archiv hl. města Prahy, Sbírka fotografií, sign. I 4400
←
• Celková situace Loděnice ČKD v Libni, stavební obvod č. 90, 22. března 1950.
Vypracoval Obvodní národní výbor. Archiv ÚMČ Praha 8

↓

OD 31. BŘEZNA 2022
PARK DOCK

vás z
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Příběh libeňské loděnice

Srde
č

• Panorama libeňského přístavu, leden 2009. Foto Pavla Vrbová

Více na www.dock.cz
a sociálních sítích

Zastavte se při procházce parkem u nové panelové výstavy, která se věnuje proměnám
místa, které dalo vzniknout dnešnímu DOCKu, od roku 1893 až do dnešních dnů. Zajímavé informace doplňují velkoformátové obrazové materiály, na kterých uvidíte například to, jak vypadala Libeň před budováním průmyslových staveb, fotografie z výstavby
přístavu nebo technické plány loděnic.
Připravila: Michaela Šperňáková

CESTOVÁNÍ

2 hlavní ostrovy
4 hodiny letecky z Prahy
150 km2 vavřínových pralesů

Madeira
Perla
Atlantiku
8
Text a foto
Robert Bazika
Cestovatel a průvodce CK Kudrna Brno

Ostrovní říše už ze své podstaty působí kouzlem odlišnosti,
ale ne každý ostrov může nabídnout tak velkou hustotu
přírodních a kulturních skvostů jako Madeira. Svahy tohoto
sopečného ostrova zvedající se do téměř dvoukilometrové
výšky jsou vymodelované do bizarních rozeklaných
hřebenů mezi stržemi roklin a dolin, tropické klima je pak
dekorovalo vavřínovými a eukalyptovými lesy a spoustou
nádherných vodopádů. Krásu Madeiry poznal už Kryštof
Kolumbus, který se nezamiloval jen do jejího bohatství, ale
také do dcery guvernéra sousedního ostrova Porto Santo.
Současní Kolumbovi následovníci navíc poznali turistický
potenciál místa, přičemž moudrou politikou zajistili
nedotčenost přírody vyjma obydlených přímořských
oblastí a zároveň připravili vlídné a komfortní zázemí všem
vyznavačům nevšedních zážitků. Navíc tady najdete jeden
světový unikát: více jak tisícikilometrovou síť levád, vodních
kanálů, díky nimž mohou turisté pronikat do lůna jinak
zcela nepřístupné džungloidní krajiny. K tomu madeirská
kuchyně, víno, rum a dobro všeho druhu. Jste zváni.

1000 km levád
„Život je o zážitcích
a zážitky začínají
za hranicí komfortu.“
Zážitek přímo vrcholový
Nejvyšší vrchol Madeiry, Pico Ruivo, se na dvanácti kilometrech od pobřeží zvedá do úctyhodné výše 1862 metrů. Naštěstí
se skoro do stejné výšky dá vyvézt autem nebo turistickým autobusem. Na třináctikilometrovou túru (6,5 km tam a zpět) se
zhluboka nadechněte, neboť dechberoucích výhledů na okolní
krajinu se nezbavíte po celou dobu výletu. Přes nemalé převýšení je celý trek vedený po komfortní stezce, která vás provede po hřbetech pradávné sopečné kaldery, pod rozervanými
věžemi Pico das Torres, několika tunely, sedly, kolem krutě
vytvarovaných kmenů ořešáků až k vrcholovým vyhlídkám na
celý ostrov a nedozírnou mořskou hladinu na obzoru. Vyrazte
za dobrého počasí a brzy ráno, byla by škoda pokazit si zlatý
hřeb dne závojem odpoledních mlžných mraků.

Za vůní cukrové třtiny
Porto da Cruz na severovýchodě ostrova je malebnou vesničkou střediskovou dekorovanou majestátnou Orlí horou, nevelkou pláží s výhledem na 40 km vzdálený ostrov Porto Santo
a shlukem okolních podhorských vesnic, kde každý osadník
vlastní aspoň jedno políčko s vysokými stvoly cukrové třtiny.
V březnu se rozjede sklizeň naplno a vůně z místního cukrovaru roznáší přímořský vítr do širokého okolí. Nemalou porci
třtiny spolyká také vyhlášená palírna madeirského rumu, která
je naštěstí otevřená celoročně. Turisté mohou posedět a ochutnat destilát, který musí minimálně rok zrát v dubových sudech,
nebo třeba více jak dvacet let staré archivní kousky. A věřte, že
přes garantovanou „dlouhověkost“ vám zakoupená láhev doma
dlouho nevydrží.

Espada či espetada
Unikátní kuchyně je charakteristická pro nejedno oceánské zákoutí a Madeira nemůže být výjimkou. Pokud si vyberete ubytování v centru hlavního města Funchal, budete mít možnost
na konci každého dne zavítat do bývalé chudinské rybářské
čtvrti Zona Velha, kterou mladí místní umělci nedávno přetvořili na útulné útočiště všech požitkomilných „místňáků“ i turistů. Madeirskou specialitou číslo jedna je strašidelně vypadající
úhořovitá ryba tkaničnice atlantská (lokálně zvaná espada, čili
meč). Rybu s obřími zuby a neméně výraznýma očima vynáší
z kilometrové hloubky podmořské proudy k okolním rybářským osadám. Servíruje se nejčastěji s rýží, spoustou vařeného
i syrového ovoce a zeleniny. Nezapomeňte si jako předkrm dát
housku se znamenitým slaným máslem s medvědím česnekem
a vše zapít místním vínem s lakonickým názvem Madeira. Ale
pozor, je smíchané s vinnou pálenkou, která spolu s tradiční

místní technologií zrání v horkém podkroví domů vinařů
(původně v podpalubí obchodních lodí) dělá z tohoto nápoje nasládlý, hodně alkoholický (až 20%) a nebezpečně pitelný
drink. Espadu si někteří návštěvníci ostrova mohou splést
s espetadou, zdomácnělou pochoutkou místních pastevců. Na
kousky nakrájené hovězí maso se obalí v česneku a bobkovém
listu, potře máslem a napíchne na větvičku mladého vavřínového stromu. Špíz pak stačí upéct na rožni a voňavá dobrota je
na stole.

Jiná Madeira
Objevitel a první guvernér ostrova João Gonçalves Zarco
nazval v roce 1418 Madeiru ostrovem dřeva (v portugalštině
madeira = dřevo). V průběhu dalších staletí získal několik dalších přízvisek: ostrov věčného jara, ostrov květin, věčně zelený
ostrov atd. Na nejvýchodnějším výběžku, Ponta de Sao Lorenco, však nehledejte nic tomu podobného. Zcela odlišný reliéf
vyprahlé pustiny hraje doslova všemi barvami, a to neplatí jen
o okolních svazích kopcovité pláně, ale také o útesech a příbřežních skaliscích. Osmikilometrová procházka (4 km tam
a zpět) vás snadno provede tímto nevšedním místem až k vyhlídce na poslední mys s věží majáku a k zasněnému výhledu
k naší domovině kdesi za oceánem. Cestou se můžete osvěžit
okoupáním na pláži z černých kamínků či si půjčit mořský
kajak k pádlovačce okolní zátokou.

Nejkouzelnější koupačka
Pláží na jižním prosluněném pobřeží najdete několik desítek. K té nejkouzelnější (dle mé zkušenosti) se vyplatí přejet
až na opačné severní pobřeží. Cestou doporučím návštěvu
unikátních lávových tunelů poblíž přímořského městečka
Sao Vicente. Více jak kilometrová podzemní procházka vám
přiblíží bouřlivý vznik ostrova: uvidíte obří, celkem 6 kilometrů vysoké sopečné hory, jejichž větší část se nachází pod
povrchem, 2 kilometry jejich výšky se pak tyčí nad vlnami
Atlantiku. Zároveň vás připraví na další nevšední zážitek
u vesnice Seixal. Samotná osada trůnící na pobřežním útesu
několik desítek metrů nad mořem by se mohla ucházet o titul nejmalebnější vísky ostrova. Dole pod ní vytvořila černá
láva spolu s mořským příbojem pás rozervaných útesů a skal,
mezi nimiž se ukrývá pár unikátních jezírek s vyhřátou a jen
mírně slanou vodou smíchanou z dešťových srážek a pěny
mořských vln. Místní z vesnice sem přicházejí ke každodenní koupeli jen v županu a s povděkem kvitují, že davy
plážových turistů leží ve vzdálenějších resortech. Pokud vás
neuspokojí plážička s jemným černým pískem, tak lávová
jezírka si vychutnáte třeba i v dešti.
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ROZHOVOR S MICHAELOU MERTOVOU

Michaela Mertová
a skyrunning:
Nebe na dotek

← Foto na protější straně zleva
2016 – Matterhorn Ultraks, Švýcarsko 50 km (2. místo)
2017 – High Trail Vanoise, Francie (ME v UltraSky) / 70 km
(3. místo v rámci ME; 5. celkově v kategorii žen)
2018 – Krkonošská padesátka, Česká republika
(MČR v UltraSky) / 55 km (1. místo)
→
2021 – Barruera, Španělsko
(MS v UltraSky) / 74 km
(19. místo)

Michaela Mertová
Osobní rekordy
Maraton: 2:47:17
Půlmaraton: 1:20:22
10 km: 37:27
Největší úspěchy
Mistryně ČR ve skymaratonu
2014, 2016
Mistryně ČR v ultra skymaratonu
2015, 2018, 2019
3. místo na ME v ultra skymaratonu
6. místo na MS ve skymaratonu
9. místo na MS v ultratrailu

Nepovažuje se za profi sportovce, ale ročně naběhá 6,5 tisíce
kilometrů. K tomu dalších 8 tisíc urazí v pedálech kola a tisícovku po svých. Od svých 25 let, kdy Míša Mertová, rodačka
z Lanškrouna, s během začala, zdolala nejeden světový horský
vrchol. Jak s během začít, kde brát motivaci a jak skloubit sport
s běžnými každodenními povinnostmi radí coby trenérka také
svým svěřencům a exkluzivně i na stránkách našeho magazínu
prostřednictvím následujícího rozhovoru…

pódiová umístění na závodech
světové série skyrunningu

Text redakce, Veronika Petřík
Foto archiv Michaely Mertové

Ačkoli je skyrunning už daleko populárnější, než když jsi v něm začínala být známá
nejen v ČR, ale i ve světě, ne každý ví, o co
přesně jde. Přiblížíš prosím tuto specifickou disciplínu našim čtenářům?
Když to řeknu velmi obecně, jedná se o běh
v horách. Ve velmi vysokých horách...
U nás je tato disciplína známá přibližně od
roku 2013, kdy vznikla oficiální asociace
skyrunningu. A jde vlastně o závod na dlouhou vzdálenost, který obsahuje jak seběhy,
tak výběhy, respektive výběhy a seběhy.
Běží se téměř výhradně v terénu, součet
převýšení by měl být vyšší než 2000 m,
a hlavně by měl být ve výšce minimálně
2000 m n. m. To samozřejmě není vždy
úplně splnitelné, existují však i alternativy
pro země, které tak vysoké hory nemají.
Pamatuješ si svůj nejhorší (nejdelší) a nejtěžší závod? Jaké měl převýšení?

nalo se o závod v délce 100 km s převýšením 6 km. Běžela jsem ho něco lehce přes
16 hodin. Takže určitě časově nejdelší.

Většinou se vyběhne na kopec a pak se
dolů už jen schází. Hory a přírodu mám
prostě ráda.

A jak to dopadlo? Podařilo se ti umístit?

Kdy jsi začala s během? A jaké ty začátky
byly?

Celkově jsem byla dvaadvacátá mezi ženami a třetí ve své věkové kategorii.
Co tě přivedlo právě k běhání v horách, v takových vzdálenostech a vlastně málokdy
v idylických podmínkách?
Myslím, že to je dlouhodobý vývoj. Já
jsem začínala ne úplně typicky maratonem, a to není úplně optimální. Vždycky mě to táhlo k delším tratím. Asi jsem
svým způsobem trochu maximalista, a to
se projevuje tak, že když chci něco běžet,
pak vždycky to nejdelší. Ale docela dlouho mi trvalo, než jsem se přesunula od
vzdálenosti „maraton“ na takzvaný „ultra“.
To znamená cokoliv delšího než maraton.

Těžká otázka. Každý závod je trochu jiný
a určit ten „nejtěžší“? Možná tedy nejdelší. A proč hory?
Loni v srpnu jsem běžela závod ve Francii, kolem Mont Blancu, jednu z tratí vel- Já jsem od začátku kombinovala silnici
mi slavného ultraběhu UTMB (Ultra Trail
s různými traily. U nás se už hodně dloudu Mont Blanc). CCC, trať z Courmayeur
ho běhají závody, respektive seriál závodů
v Itálii, přes Champex ve Švýcarsku s cílem „Běh do vrchu“, kterých jsem se účastnila.
v Chamonix ve Francii (proto CCC). Jed- Většina tras je v horách nebo v kopcích.

Začala jsem asi ve 25 letech a jak už jsem
řekla – dlouhými tratěmi. Nechala jsem
se vyhecovat kolegy z kanceláře, kteří
běhali každou sobotu svoji trasu. Jednou
mě vytáhli s sebou a já jsem samozřejmě
hned „někde ztratila plíce“ a po 2 km jsem
se musela potupně vrátit. Ale pak jsem se
hecla znovu, kamarádka mě vytáhla jako
doprovod a diváka na jeden závod v horách.
Byl to horský maraton ve Švýcarsku ( Jungfrau Marathon), velice známý a pověstný,
a tenkrát mě ta atmosféra tak strašně chytla, že jsem si říkala, že to jednou dám. No
a hned následující rok jsem stála na startu
Pražského mezinárodního maratonu, který
jsem dokončila.
S většinou sportů se začíná v mladém věku.
Dá se s během na takové úrovni, na které jsi
ty, začít i později?
S během se dá začít v podstatě kdykoliv,
v jakémkoliv věku. Když začneš později
nebo výrazně později, tak už se asi nedo-

Zajímalo by mě, jaké podmínky jsou pro
skyrunning u nás v Čechách. Výšku našich
hor přece nelze srovnávat ani s blízkými
rakouskými Alpami…
Myslím si, že si nemusíme stěžovat. Jediný
problém, který u nás máme, je nadmořská
výška. A ohledně terénu si myslím, že jsou
naše hory srovnatelné s jinými zeměmi.
Závody, které se u nás pořádají, jsou velice kvalitní. Jistě, nenajdeme tady kopec
s převýšením 1000 m. To znamená, že se
tady nedá běhat jedna disciplína, a to tzv.
vertikální kilometr. Na poměrně krátké
vzdálenosti 4 až 5 km musíš absolvovat
1000 výškových metrů – no a takový kopec u nás není. I kdybychom běželi z Pece
na Sněžku, tak to prostě nedáme. Ale co se
týká trailů, je tady několik pěkných lokalit,
jako jsou Beskydy, Jeseníky, Krkonoše. Já
mám kousek od baráku Břežanské údolí, to
je taky krásná oblast s terény buď ze strany
Točné, Šance, nebo pak na druhou stranu
na Závist.

Ty jsi teď zmínila lokality u nás v Čechách,
ale právě i kvůli nadmořské výšce trénuješ
také v zahraničí. Jak a kde všude trénuješ?
Poslední dva tři roky jezdím hodně do
Rakouska, do vesničky Niedernsill do
penzionu, který vlastní Češka, s níž jsme
i dobré kamarádky. Mají tam perfektní
zázemí nejen vzhledem k podmínkám
pro trénink – je tam velká rovina i velké
hory kolem. Příjemné prostředí a zázemí
nabízí také přímo penzion. Můžu místo
doporučit jak klasickým vrchařům, tak
i triatlonistům nebo cyklistům. Dá se tam
trénovat cyklistika i plavání. Penzion je
relativně nízko, asi 700 m n. m., a okolní
kopce mají přes 2000 m n. m. To znamená, že než se vůbec dostanu do výšky, tak
musím absolvovat 10 km do kopce. A to
najdu málokde.
Nutno podotknout, že ačkoli jsi pro nás
ostatní profesionální sportovkyně, reprezentantka ČR ve skyrunning maratonu,
máš práci na plný úvazek a trénuješ „„pouze“ ve volných chvílích. Dá se to zvládnout?
Zvládnout se to dá. Ale je to vlastně něco
za něco. V podstatě buď trénuji, nebo pracuji, ale stále mám pocit, že to je to, co mě
naplňuje. Nevnímám to tak, že bych něco
vyloženě ztrácela.
Čtenáře by mohlo zajímat, kolik jsi v minulém
roce naběhala km a s jakým převýšením?
Naběháno mám 6456 km. Převýšení nějakých 250 tisíc výškových metrů, ale to je hodně hrubý odhad, protože metriku výškových
metrů v deníku nemám.
Ale to je v této disciplíně přece důležitá
hodnota…
To je pravda. Protože když se dívám, na kolik kilometrů je daný závod, tak okamžitě

zjišťuji také to, kolik má převýšení, kolik je
tam kopců a jak náročný je to terén. Třeba
stoupání po asfaltu je něco úplně jiného než
po kamenité cestě. A ještě větší rozdíl je to
pak v seběhu…
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Naběhanými kilometry však tvé aktivity nekončí. Tvým druhým nejoblíbenějším způsobem pohybu je jízda na
kole. Kolik km ročně „„našlapeš“ jen tak
během projížděk?
Na kole najezdím 8000 km, a ještě bych zmínila plus mínus 1000 turistických kilometrů
za rok.
A kolik času věnuješ celkem kompenzaci
a relaxaci?
Co se týká kompenzace, většinou se jedná
o pilates nebo nějaké cvičení na bázi pilates a jógy. Za poslední rok to bylo kolem
150 hodin.
To je stejně, jako má lektor.
No je pravda, že do tohoto čísla je započítaná i část hodin, které vedu vlastně
pro své svěřenkyně nebo svěřence, jimž
ukazuji, jakým způsobem mají cvičit.
Protože kompenzační cvičení je nedílnou součástí běžeckého i cyklistického
tréninku. Přece jenom je běh celkem
jednostranný sport.
A zejména běh v terénu klade daleko
větší nároky na variabilitu a koordinaci,
změny profilu (výběhy, seběhy), změny
povrchu (nezpevněné cesty, bláto, kamení), rychlé změny směru apod. K tomu
všemu je dobré mít hodně silný střed
(tzv. core). A právě pilates je na jeho posílení z mého pohledu ideální cvičení.
Pracuje pouze s vlastní vahou a nevede
k výraznému navýšení svalové hmoty,
která může být pro běžce trochu hendikepem. Každý sval je třeba prokrvit.

Celý článek na www.dock.cz/novinky
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staneš do hodně dobrých reprezentačních
startů na dráze, nicméně běh umožňuje
starty v různých věkových kategoriích.
Existuje více druhů takzvaných „master
šampionátů“ – to znamená pro zkušenější a starší sportovce. Co je na běhu krásné,
je to, že k tomu víceméně nic nepotřebuješ. Kromě fyzičky a odhodlání. A můžeš
s ním začít, až když skončíš s nějakým jiným sportem a chceš pokračovat s něčím
dalším. Jsou třeba lidi, kteří dělali celý život
fotbal nebo volejbal a pak začali běhat. Já
jsem vlastně taky jako dítě hrála volejbal, se
kterým jsem ale na přelomu dospělosti musela skončit. Pak jsem dlouho nic nedělala
a postupně jsem zjistila, že mi sport chybí.
A běh je zkrátka návykový. Jako dítě jsem
běh nenáviděla, ale to asi všichni. Myslím,
hlavně kvůli tomu, jakým způsobem byl na
základních školách podávaný. Protože tam
nás postavili na start 1500 m a nikdo nám
neřekl, jak běžet. Takže to hodně bolelo…

Bohužel i můj den má jen 24 hodin. Někdy
to znamená opravdu velký time management – občas mám den naplánovaný od
rána do večera, včetně práce na plný úvazek
pro HP (Hewlett-Packard), kde se starám
o channel marketing. Když se ovšem něco
protáhne nebo vybočí, pak mi to zbortí celý
ten domeček, a to může narušit celkovou
pohodu. Ale jsou zase dny, kdy je to volnější.
A svým způsobem mi k tomu pomohl také
covid. Protože i díky tomu, že teď hodně
pracujeme z domova, existuje výrazně větší
flexibilita a odpadají přesuny mezi kanceláří a domovem.
…a můžeš trénovat i v zahraničí.
Přesně tak.
Jaký závod považuješ za ten úplně nejtěžší
a proč?
To se dost nesnadno hodnotí. Podle proporcí
závod může působit velice těžce, ale když ti
sedne, je pro tebe vlastně lehký. A naopak –
i poměrně jednoduchý závod pro tebe může
být dost složitý. Třeba loňský závod v rámci
MS ve skyrunningu byl „jen“ 70 km, ale byl

pro mě tak strašně technicky obtížný, že
jsem si tam hrábla na dno. Byl to sice nádherný závod, s krásnými kulisami Pyrenejí
a perfektní organizací, ale to, že tam byly
pasáže, které byly už skoro lezecké, bylo pro
mě velice náročné. Přesto jsem docela ráda,
že jsem si ho odběhla a odlezla :) Absolvovala
jsem ho, ale když jsem doběhla, vyhodnotila
jsem, že to asi není úplně závod pro mě.
Co tě čeká v této sezóně? Co je tvá nejvyšší
meta do dalších let? Je covid velkou překážkou konání akcí?
Myslím, že se s tím pořadatelé už srovnali,
že hledají cesty, jak i v těchto složitých podmínkách svůj závod uskutečnit. Přece jenom
se už z loňských let trochu poučili. Já mám
v tuto chvíli problém spíš s nastavením, s tím,
že nejsem už úplně nejmladší, a hledám spíše
delší a pomalejší závody. A začínám se pomalu přesouvat do role trenérky a koučky
ostatních. Každopádně mám letos v plánu
běžet dva až tři závody. Jeden by se měl
uskutečnit už začátkem června v Rakousku,
to je 85 km. Potom bych chtěla běžet začátkem července závod ve Švýcarsku v oblasti
St. Moritz a mým snem je oběhnout si další
alpskou horu. Loni jsem obíhala Mont Blanc
a letos by to mohla být Monte Rosa, ale uvidím, zatím jsem neviděla propozice závodu.

Co bys poradila lidem, kteří by se možná
rádi rozeběhli, ale zatím stále otálejí? Mají
třeba nějaký blok nebo obavu, proč se do
toho nepustit…
Ujasnit si, proč to chtějí dělat, tím už mají
vlastně to nejtěžší za sebou. Protože když
je tam správná motivace, pak přestanou
řešit, co říkají lidé kolem. Je úplně jedno, co
si myslí ostatní, podstatné je, jak se cítí ten
člověk. Takže nejprve je nezbytné ujasnit
si, proč to chtějí dělat, a pak si s tím poradit
a zkusit se vyvarovat začátečnických chyb.
Například já jsem si na začátku říkala, že
8 km přece zvládnu… Ano, většina z nás to
zvládne, otázka je jak, a jak se budou cítit
potom. Je dobré zjistit, jaká je naše startovní pozice, bod nula. Pokud se zadýchám,
když vyjdu schody, tak nezačnu rychlým
během, ale třeba indiánským během. To
znamená, že prokládám běh s chůzí. Je fajn
začít trénovat i s kamarádem, kamarádkou
nebo v partě. A co je hodně důležité, sdílet
s někým cíl. Pokud budete denně někomu
vysvětlovat, proč jste něco neudělali, v našem případě proč jste nešli běhat, rychle
zjistíte, že hledání výmluv je možná těžší
než vyběhnout.

Den otevřených dveří
v PED Academy School
V úterý 22. března 2022 se můžete přijít podívat do soukromé základní školy
PED Academy School sídlící v DOCK IN FOUR, jejímž cílem je připravit děti co
nejlépe na jednadvacáté století. Projdete si školu, posadíte se do třídy a na chvíli
se vrátíte do svého dětství. Uvidíte také, jak se v PED Academy School učí, seznámíte se s lidmi, kteří školu tvoří, a získáte základní informace o vzdělávacím
programu.

AKTUALITY Z DOCKU

ROZHOVOR S MICHAELOU MERTOVOU

Jak to všechno stíháš? Kolik hodin má vlastně tvůj den? Žiješ opravdu ve světě 24/7?

Rezervujte si své místo v lavici na www.pedacademy.cz

Výdejní boxy Blocks
bez registrace
Pro využívání výdejních boxů Blocks, které za vás
převezmou balík, pohlídají vám věci nebo předají
klíče kolegovi, se od teď nemusíte registrovat. Skvělé
chytré skříňky u vstupu do DOCK IN THREE od teď
fungují na jakékoliv telefonní číslo. Vyzkoušejte, jak
jednoduché to je!

Děkujeme za rozhovor.

Koláče Kolkovna –
už jste zkusili všechny?
Pokud máte rádi sladké, určitě vás potěší, že Kolkovna v DOCK IN
THREE nevynechá jedinou příležitost vymyslet a upéct novou
božskou příchuť svých vyhlášených koláčů. Mezi hvězdy letošní
sezóny patří třeba ananasový s kokosovým krémem a drobenkou
nebo rybízový s čerstvým sýrem a mandlovou drobenkou.
Pochutnat si můžete i na domácích slaných koláčích, dortech
nebo zákuscích.

12

13

Více na kolace.kolkovna.cz

Srde
č

↑
2019 – Engadin Ultraks, Švýcarsko / 50 km
(2. místo)

vás z
v
ně

Přidejte se do spolku přátel Kolkovny! Věrnostní program Kolkovna Friends je klubem stálých hostů Kolkovna Restaurants,
kteří mohou využívat až 20% slevu na svou útratu. Pro zřízení svého členství v programu si v restauraci vyžádejte kartu
Kolkovna Friends a dále se registrujte na webových stránkách
podle pokynů obsluhy.

e
em

↑ Shora
2019 – Beskydská sedmička, Česká republika
(MČR v UltraSky) / 102 km (1. místo)
2021 – CCC, Francie (tréninková fotka), umístění
v závodě 22. místo, 3. v ‚‚babkách‘‘

Do Kolkovny
se slevou
Běžecký
workshop

Běžecký workshop s Michaelou Mertovou

Více na www.dock.cz
a sociálních sítích

6. 4. v 17 h | 13. 4. v 17 h | 21. 4. ve 13 h | 27. 4. v 17 h
Chcete začít běhat, ale nevíte, jak na to? Chcete se zdokonalit
v běžecké technice nebo se dozvědět užitečné tipy, jak na
zdraví prospěšný a efektivní běh? Zapojte se do běžeckého
workshopu, který speciálně pro DOCK připravila ultramaratonistka, trenérka a šampionka skyrunningu Michaela Mertová.
V celkem čtyřech lekcích vás provede kompletní přípravou pro
váš ideální běžecký start: od úplných základů, jako je správné
rozcvičení, technika nebo atletická abeceda – to vše v našem
areálu na běžecké dráze – přes krátké sprinty a stupňovaný
běh až po souvislejší delší běh po blízkém okolí, který zvládne
úplně každý. Vše bude provázet povídání o formách tréninku,
základních principech běhu i vhodné kompenzaci náročného
pohybu a regeneraci.

Chyťte si své místo na jedné nebo všech lekcích, a nenechte si
utéct skvělou příležitost zkusit něco nového.
Pište na dock@crestyl.com, do předmětu napište Běžecký
workshop a uveďte své jméno a termíny lekcí, o které máte
zájem. Je možné zúčastnit se libovolného počtu lekcí, budou
na sebe navazovat pouze volně. S registrací dlouho neváhejte,
počet účastníků je omezený!
Pro více informací sledujte náš web a sociální sítě.

Productboard jednorožcem
Gratulujeme! Jeden z našich nájemců, společnost Productboard, která se zabývá vývojem softwaru ulehčujícího práci produktovým manažerům, nedávno
získala investici ve výši asi 37 miliard korun, a zařadila se tak mezi světové
start-upové jednorožce. Těší nás, že tak úspěšná firma patří k DOCKu, a držíme palce do budoucího vývoje.

GURMÁN

K jarnímu
menu patří
ryby

Suroviny
600g–1kg čerstvý mořský vlk
2 citróny
Menší svazek tymiánu
1–1,5 kg hrubé mořské soli
Panenský olivový olej

Exkluzivní tipy
pro DOCK připravil
šéfkuchař
Martin Kortus

Text redakce
Foto archiv Martina Kortuse, restaurace Aromi

Tam, kde je voda, jsou ryby. To tvrdí malajské
přísloví. A DOCK a voda jsou prakticky jeden svět. To zase říkáme my. A je to svět plný
chutných gastro specialit, které by měly být
přirozenou součástí zdravého životního stylu.
Jejich příprava může být navíc velmi snadná
a zábavná. Zkuste to s námi!

Předehřejte troubu na 210 °C. Čerstvou rybu zbavte šupin a vykuchejte. Do útrob vložte několik plátků citrónu a několik větviček
tymiánu (popř. vaši jinou oblíbenou čerstvou bylinu).
Hrubou mořskou sůl promíchejte s trochou vody (asi 10–15 ml),
aby zvlhla. Rybu potřete z obou stran olivovým olejem a položte
na plech vyložený pečicím papírem. Postupně ji celou pokryjte
solí, kousek hlavy a ocas můžou zůstat částečně odkryté. Snažte se
vytvořit rovnoměrnou solnou vrstvu.
Rybu dejte péct asi na 17–19 minut, podle velikosti. Po upečení odstraňte solnou krustu, rybu vykostěte a servírujte nejlépe na nahřátý
talíř s citrónem, kvalitním olivovým olejem a oblíbenou zeleninovou přílohou.

Mořský vlk
pečený v solné
krustě
Foto restaurace Aromi
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Lásku k rybám si Martin Kortus nese už
od dětství stráveného s prutem v ruce na
březích Berounky. Postupně během své kuchařské kariéry zjistil, že je ideální připravovat je co nejjednodušeji, s použitím jen
několika málo surovin, například citronu
a bylinek. Jak na to, aby chutě připravovaných pokrmů co nejlépe vynikly a zároveň
člověk jejich přípravou nestrávil celý den?
Právě to teď Martin Kortus radí všem zájemcům ve svých online kurzech. Podle
něj si při virtuálním společném vaření čas
v kuchyni užijete a výsledek potěší kromě
vašeho žaludku také vaše oči, což můžeme
jednoznačně potvrdit.

Chodíte na ryby?
Chodil bych moc rád, ale brání mi nedostatek času. Chytání ryb mě baví už od
dětství, prázdniny jsem trávil u Berounky, buď na tenisových kurtech, nebo na
rybách. Rybaření postupně přerostlo ve
velkou vášeň, dokonce jsem reprezentoval
Československo v lovu ryb udicí a rybolovné technice, v pětiboji. To mi bylo osmnáct.
S postupujícím věkem ale zapálení trochu

Kam se v Praze vydat na úspěšný „„rybolov“, když chceme sehnat zaručeně čerstvé ryby?
Těch obchodů je dnes už poměrně dost.
Určitě zmíním bistro La Bottega di Finestra, kde každý den dostanete čerstvé ryby,
převážně z Itálie, navíc vám po domluvě
dokážou zajistit takřka cokoli a v jakémkoli
množství. Také moc rád nakupuji třeba i vakuově balené ryby v C.I.P.A. V této prodejně seženete také dobré maso, francouzskou
drůbež nebo mražené mořské plody, navíc
odsud z DOCKu jste tam tunelem za pár minut. No a dalším dobrým zdrojem kvalitních
ryb je Makro, které vám sežene v podstatě
cokoli.
Co vás na pořádání online kurzů
nejvíce baví?
Především různorodost lidí, kteří se na
kurzy hlásí. Může se totiž přihlásit kdokoli a odkudkoli. Lidé z menších měst,
z míst daleko od Prahy, případně ti, kdo
mají děti a málo času, vítají, že jim před
kurzem přijdou veškeré potřebné suroviny,
pochopitelně prémiové, až domů. Baví mě
také interaktivita kurzů, kdy si s účastníky
vyměňujeme zkušenosti. A také, když se
v kastrolu na druhé straně děje něco špatně,
můžu zasáhnout a společně to spravíme.
Online kurzy mají spoustu výhod… Každý stream je trochu jiný, podle toho, jací se
sejdou lidé, je to ale pokaždé velká zábava.
Nejen pro mě, ale zřejmě i pro účastníky,
protože spousta z nich se vrací. Navíc je to

opravdu komfortní – vaříte ve svém, kde
znáte každou lžičku, a jinak nepotřebujete
vůbec nic – vše vám přijde domů, dokonce
posílám i sůl.
Jaká témata kurzů plánujete
v nejbližší době?
Díky počínající spolupráci s agenturou
zastupující Bonduelle budeme v dohledné době určitě dělat kurzy vaření se zeleninou. Současné trendy v gastronomii
zelenině, luštěninám a vůbec zdravé stravě nahrávají. Proto se i v mých kurzech
čím dál častěji objevují jídla bez živočišné složky. Já mám rád jak živočišnou, tak
rostlinnou složku gastronomie, ale kdyby
mělo dojít na konečnou preferenci, tak se
ocitnu, a rád, na straně rostlinné. Tyto pokrmy jsou totiž stravitelnější, lehčí, také
jsou i dřív tepelně upravené. Nově bych se
chtěl ve svých kurzech zaměřit na různé
techniky, určitě bych chtěl zařadit sous-vide. Vysvětlit, o co jde a jak si tuto techniku
osvojit i bez toho, aby měli lidé doma speciální zařízení, jak ji vlastně obejít.
A klíčová otázka na závěr – pivo, nebo víno?
Jednoznačně víno. Skleničkou dobrého piva
nepohrdnu, ale víc ne, určitě nezvládnu vypít půllitr, nebo dokonce hned několik. To
není moje parketa. Zato víno mám moc
rád, to mě provází od útlého věku. Bohužel
ty časy, kdy mi chutnalo každé, jsou dávno
pryč. Dnes už je trochu náročnější uspokojit mé chuťové pohárky. Ale tady v DOCKu
máme fantastický obchod s vínem. Dá se
tam z domu dojít příjemnou procházkou
skrz areál, který mě po vizuální i funkční
stránce pokaždé potěší.

em Kor
in
ONLINE
STREAM

sem
tu

PĚT OTÁZEK PRO MARTINA KORTUSE

vyprchalo, nicméně se k rybaření plánuji
určitě vrátit. I to je důvod, proč bydlím
v DOCKu, voda je tu na dosah a v budoucnu, až budu mít trochu víc času, plánuji
pořídit si loď a znovu začít chodit na ryby.

S Mart

Gurmáni mají za to, že ryba má plavat třikrát. Nejprve ve vodě, pak v másle, a nakonec ve víně. Proti takovému receptu
samozřejmě nelze nic namítat, ale asi se
časem omrzí. Jak tedy zařídit, abyste si na
výživném bílém mase plném zdraví prospěšných látek mohli pochutnat co nejčastěji, a přitom se vám nikdy nepřejedlo? To
ví jeden z našich rezidentů, ŠÉFKUCHAŘ
MARTIN KORTUS, absolvent slavného
The French Culinary Institute, zkušený
restauratér a nynější lektor kulinářských
kurzů pro veřejnost.

20. 3. 2022

Inspirujte se při ukázkovém minikurzu
a načerpejte jarní energii pro domácí
vaření. Pro více informací navštivte
www.dock.cz/martin-kortus

„Po dobrém jídle je
svět o hodně lepší.“
Martin Kortus

Text redakce
Foto archiv Estet Beauty

Pro maximálně účinnou péči je potřeba v každém období dodržovat několik důležitých pravidel.

DOPORUČENÁ PÉČE V CHLADNÝCH MĚSÍCÍCH
Jakmile nastane zima, kůže na rukách se může začít loupat a nepříjemně pnout,
pokud ji nebudeme pravidelně ošetřovat a chránit.
1.
2.
3.

Upravené a zdravé ruce vás reprezentují.
To jste už určitě slyšeli mnohokrát, že?
Jenomže naše ruce denně trpí namáčením,
stykem se saponáty, mrazem, suchým
vzduchem ve vytápěných místnostech
a podobně. Obzvlášť v zimě si tak jen
s krémem na ruce nevystačíme. Jak o své
ruce pečovat, aby byly hebké, zdravé
a krásné jsme se proto zeptali Ekateriny
Saprykiny, majitelky studia Estet Beauty,
které najdete u nás v DOCKu.
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V jakém věku je vhodné začít s pravidelnou péčí o ruce?

Jaké jsou přednosti profesionální péče?

Pro atraktivní vzhled a dobrý dojem je určitě důležité, jak naše
ruce vypadají, jak hebká a jemná je jejich pokožka. Péče tak není
závislá na věku – i mladý člověk denně vystavuje své ruce bytové
chemii, například během mytí nádobí.

Chcete-li docílit pěstěných nehtů, svěřte se do rukou profesionálů.
Zajistí vám nejen dokonalou manikúru, ale také vkusnou úpravu nehtů a jejich barevnost. Velké oblibě zvláště mezi mladšími
ženami se těší gel lak, který vydrží tři až tři a půl týdne zejména
díky poctivým, netoxickým materiálům. Gel lak dokáže nehet
ochránit před vodou a ostatními vlivy. Samozřejmě četnost návštěv salonu ovlivňují vaše fyziologie a povolání, které také může
nehtům ubírat na kráse. Dopřejte si hygienickou manikúru
2× měsíčně a uvidíte, jak krásné vaše ruce mohou být.

Na stavu pokožky se také negativně podepisují chlad, zima, horko,
sluneční paprsky, nadměrně vlhký, nebo naopak suchý vzduch.
Proto jsou každodenní používání krému na ruce (alespoň dvakrát
denně – ráno a večer) a pravidelná profesionální manikúra vhodné už od dospívání.
Jak by měla ideální domácí péče vypadat? Bez jakých produktů
se neobejdeme?
Pokožka rukou je tenčí než pokožka obličeje, obsahuje 4–5× méně
tuků a nejsou v ní žádné mazové žlázy. To znamená, že jsou ruce
velmi náchylné k dehydrataci, a proto potřebují pravidelnou
a kvalitní péči.
Několikrát týdně je vhodné ošetřit je pomocí peelingu, peelingového válečku nebo exfoliačního krému. Po exfoliaci je důležité vždy
použít výživnou masku, a to v silné vrstvě alespoň na 10 minut. Poté
naneste na ruce výživný nebo hydratační krém a do nehtové kůžičky vmasírujte kvalitní olej.
Pokud je pokožka vašich rukou příliš suchá a citlivá, po mytí
vás trápí pocit pnutí a po vystavení větru a mrazu se na ní tvoří
šupinky, aplikujte na ni každý večer mastný výživný krém, nebo
ještě lépe – výživný balzám. Od května do září je pochopitelně
vhodné přidat k pravidelné péči i opalovací krém, čímž předejdete vzniku pigmentových skvrn.
Kolik času denně bychom měli věnovat svým rukám?
Každodenní péče o ruce nezabere mnoho času. Když se naučíte
používat krém po každém kontaktu rukou s vodou, vezme vám to
maximálně pár minut denně, ale zajistí vám to hebkou a mladou
pokožku na dlouhou dobu. Domácí peeling a maska se aplikují obvykle 1–2× týdně 15 až 30 minut, to také určitě zvládnete.
Za tuto jednoduchou péči se vám vaše ruce odmění pěstěným
a krásným vzhledem.

ZDRAVÍ

ZDRAVÍ

Ruce jako
vizitka

PÉČE O RUCE V RŮZNÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH

4.
5.

Jednoduché, ale o to zásadnější pravidlo: před odchodem z domu nezapomeňte nasadit teplé rukavice.
Ruce si myjte vlažnou vodou. Studená voda vede k olupování, horká může
způsobit popraskání.
V zimě je vhodné používat peelingy jednou týdně, a to s olejem a měkkými
granulkami, abyste kůži rukou nepoškrábali a nepoškodili.
Po peeleingu naneste výživnou masku, která obnoví ochranné funkce
pokožky.
V chladném období používejte výživný krém na ruce místo hydratačního,
optimálně po každém mytí rukou.

VHODNÁ PÉČE V TEPLÝCH MĚSÍCÍCH
Při teplotách nad 20 stupňů jsou ruce náchylnější k vysušování, olupování,
vzniku pigmentace a fotostárnutí.
1.
2.
3.

Před každou venkovní aktivitou proto naneste i na své ruce opalovací krém,
který je ochrání před vznikem pigmentace a předčasnými vráskami.
Nezapomínejte na peeling a masku na ruce 1–2× týdně.
V teplejších měsících jsou pro vaše ruce lepší lehké hydratační krémy bez
silikonů a olejů.

JAKÉ NEHTOVÉ TRENDY PŘINÁŠÍ SEZÓNA JARO/LÉTO 2022?
Trendy pro tento rok ukazují, že se budou nosit nahé a pastelové odstíny. Určitě i vy podlehnete jedinečnosti světle béžové, broskvové, modré či karamelové a světle oranžové. Mezi
žádanými barvami se promítne zelená, sytě růžová, fuchsiová
a žlutá. Kdo fandí jednoduchosti jedné barvy, ten by se měl
na krátkých nehtech soustředit na modrou, červenou, vínovou,

hnědou, šedou a samozřejmě nestárnoucí černou klasiku.
Vůbec se ale nebojte jít proti proudu a sáhnout po vlastních
oblíbených barvách. Stejně tak se fantazii meze nekladou
při zdobení. Sázkou na jistotu bude vždy elegance vyjádřená
francouzským zdobením či sexy klasika ve všech odstínech
červené.

Tip

Co taková profesionální procedura běžně zahrnuje?
Profesionální procedura zahrnuje dezinfekci rukou a nehtů,
šetrné odstranění starého materiálu, úpravu nehtů do požadované délky a tvaru, odstranění kůžičky, vyrovnání povrchu nehtů
a jeho úprava a barvení podle požadavku. Návštěva je zakončena
ošetřením olejíčkem a lehkou masáží.
V čem je nabídka studia Estet Beauty výjimečná?
Estet Beauty pracuje výhradně s materiály prémiové kvality. Díky
tomu nabízí svým zákazníkům individuální přístup v nejvyšších
hygienických standardech a dokáže splnit i náročné představy
o zdobení nehtů. Důraz je kladený především na zdraví nehtů
a pěstěné ruce, na což jsme v salonu experti. Díky výborné poloze
je navíc salon dobře dostupný a nabízí vám příjemnou atmosféru,
kde se budete cítit jako doma. Své služby Estet Beauty neustále
rozšiřuje o nejnovější trendy, mezi posledními najdete například
speciální peelingové omlazení rukou.
Jsou vaši zákazníci také muži?
Určitě. Upravené nehty nejsou už dávno jen výsadou žen. Chápat
a ctít potřebu mít reprezentativní ruce začíná stále více mužů.
Salon Estet Beauty svým zákazníkům nabízí japonskou metodu
P-Shine garantující lesk nehtů po dobu až tří týdnů.
Tip pro krásné ruce:
Mějte svůj hydratační krém vždy „po ruce“ – na poličce v koupelně, v kuchyni, v přihrádce v autě i v kabelce – a používejte jej po
každém mytí rukou.

HYALURONOVÉ OMLAZUJÍCÍ PEELINGY
S VITAMÍNY OD ZNAČKY KSURGERY
1400 Kč
www.estetbeauty.cz

HYDRATAČNÍ KRÉM NA RUCE A NEHTY
S NUKLEOTIDY PRO VYŠŠÍ REGENERACI
KŮŽE OD ZNAČKY PLINESTCARE

JEMNÁ PLEŤOVÁ VODA SOSKIN PARIS
TONIC LOTION PRO TONIZACI SUCHÉ
A CITLIVÉ POKOŽKY

550 Kč
www.estetbeauty.cz

435 Kč
www.estetbeauty.cz

LUXUSNÍ PRODUKTY PRO VAŠE
KRÁSNÉ A ZDRAVÉ RUCE
nově v e-shopu
www.estetbeauty.cz

REZERVUJTE
SI SVŮJ TERMÍN
V NAIL STUDIU
A NECHEJTE
O SEBE PEČOVAT
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Kráska a zvíře

Jiří Sopko:
Retrospektiva

Obrazovka je tím, co držíme nejčastěji v ruce, prvním, po čem často saháme ihned po probuzení. Technologie
a intimita, dvě tradičně protikladné
oblasti, jsou dnes pevně propojené
a vzájemně jedna druhou transformovaly. Výstava se zabývá tím, jak se
po virtuální zkušenosti, ještě zdůrazněné pandemickou situací, proměnilo pojetí našeho soukromí a intimity
a jaký vliv to má na naše blízké vztahy.

5. 4. – 18. 6. 2022
Národní divadlo

11. 3. – 29. 5. 2022
Museum Kampa

Každá bytost má moc učinit krásným toho, koho skutečně miluje…
Nestárnoucí archetypální legenda
o síle a magii lásky je vyprávění pro
všechny generace. Příběh dívky, která
se dokáže zamilovat do netvora a která vnímá víc jeho nitro než – na první
pohled – odpudivou tělesnou schránku, je určený dětem i dospělým.

Ve třech patrech Musea Kampa bude
od března k vidění stovka obrazů
Jiřího Sopka a několik desítek jeho
kreseb a akvarelů z let 1969 až 2021.
Sopko patří mezi nejvýraznější osobnosti české poválečné malby. Pro jeho
tvorbu jsou charakteristické výrazné
barvy, zájem o lidskou figuru a osobitý smysl pro humory.

www.ngprague.cz

www.narodni-divadlo.cz

www.museumkampa.cz

KNIŽNÍ TIPY

UTĚ
SO

Osobní receptář pro zdraví a pohodu

sledujte
Facebook
@DOCK.cz

Margit Slimáková

Rovnováhu máte na dosah. Pokračování bestselleru Velmi osobní kniha o zdraví.
Chcete být ve skvělé formě, cítit se dobře a udržet si doma pohodu? Dosáhnout
toho není žádná věda. Stačí mít chuť a informace nezatížené zájmy výrobců
a prodejců. Přináším vám je ve své druhé knize, která je opět velmi osobní. A co
všechno se v ní dozvíte? Třeba kdy a co jíst, jak předcházet nemocem nebo jak
odolávat diktátu módy a zůstat sám sebou. Za každým doporučením je moje
vlastní zkušenost. Využijte ji pro své zdraví, pohodu a spokojenost!

Osobnost

Konec dubna, přesně dny 28. a 29., budou na Palmovce patřit dvojkoncertu Bratří Ebenů. Bratři Marek, Kryštof,
David a další přední čeští hudebníci Pavel Skála, Jaromír Honzák, Jiří Veselý a Jiří Zelenka koncertně hrají průřez tvorbou
od prvního alba Malé písně do tmy (1984) až po poslední Čas
holin (2014), které je svým obsahem čím dál tím aktuálnější.
Vstupenky v předprodeji na stránkách www.podpalmovkou.cz.

Digitální blízkost
11. 11. 2021 – 10. 7. 2022
Veletržní palác

Přejeme příjemné počtení a nádherné jaro!

Krimi

V pondělí 21. března se na prknech Divadla pod Palmovkou
představí Michal Pavlíček, Monika Načeva a Pavel Bořkovec Quartet. Monika Načeva a Michal Pavlíček se potkali při práci na debutovém albu Načevy „Možnosti tu sou…“
v roce 1994. Michal Pavlíček na něm citlivým způsobem
zhudebnil básně Jáchyma Topola. Deska i živá vystoupení
kapely Načeva sklidily velký úspěch. V roce 2007 společně natočili druhé album „Mami“, k jeho vzniku byl přizván DJ Five. Akustický gig Načeva + Pavlíček pod názvem
„Na svahu“ je postaven hlavně na průřezu těchto dvou desek. Jelikož živá vystoupení této dvojice se dokáží dokonale
propojit pocitově s posluchači a vzniká silná atmosféra,
rozhodli se Načeva s Pavlíčkem obohatit své vystoupení
o zvuky smyčců, a tak oslovili hudebníka Matěje Kroupu
s Pavel Bořkovec Quartetem.

Jaro přeje novým začátkům a rozhodnutím. A určitě také
nákupu nových (a tak krásně voňavých) knížek, které
získají čestné místo ve vaší knihovně. Tipy na atraktivní
čerstvé tituly pro vás připravilo internetové knihkupectví
Albatros Media. A výběr je to opravdu pestrý, my v redakci
jsme neodolali a všechny doporučené tituly jsme rovnou
šoupli do košíku na www.albatrosmedia.cz.

Ž
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8. dubna bude mít v Divadle pod Palmovkou premiéru nová
hra rumunského režiséra. Jmenuje se SEEN (VIDĚNO)
s podtitulem Můžeme se v on-line světě stát kým chceme, vypadat jak chceme a dělat co chceme? Multimediální
inscenace o lásce za našich časů. Jednoduchost, snadnost
a rychlost celosvětové komunikace se staly návykem, bez
kterého nemůžeme žít. Co se ale stane, když vaše online
„bytost“ přemůže vaši identitu? Mladý pár dostane štědře
honorovanou příležitost: v on-line reality show mají hrát
sami sebe a pokusit se zároveň získat co možná nejvíce
followerů. Zdánlivě snadný úkol však vede k roztříštění
všeho, co dosud platilo… Je možné prezentovat sám sebe
v on-line realitě tak, aby byl člověk skutečně sám sebou?
Je to, co v dnešní době děláme, skutečně naše volba, nebo
je to jen vzorec, do kterého chceme pohodlně zapadnout?
Jaký je skutečný obraz Pekla, kterým si lidstvo prochází
kvůli tomu, že následuje Image namísto Boha? Projekt je
realizovaný v rámci mezinárodního programu Evropské
unie Kreativní Evropa Face to Faith, kterého se spolu s Divadlem pod Palmovkou účastní také divadla z Německa,
Izraele, Polska, Itálie, Estonska, Finska a Litvy. V představení si zahrají Tomáš Dianiška, Tereza Dočkalová, Pavla
Gajdošíková a Adam Vacula.

Stephen King

Non-fiction

Nová premiéra Divadla pod
Palmovkou – tentokrát pod
taktovkou zahraničních tvůrců

Nejen skvělá divadelní představení, ale také báječné koncerty zažijete v jarním období v Divadle pod Palmovkou.
Sobota 19. března bude patřit jednomu z nejoblíbenějších
folklorních uskupení na české hudební scéně. Po delší
odmlce se v rámci svého pražského koncertu představí
Jiří Pavlica a Hradišťan. Hradišťan je profesionálním tělesem, které programově pracuje zejména s odkazem na
lidové tradice a jejím filozofickým přesahem. Překračuje
hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi
různých kultur celého světa. Je častým hostem domácích
i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Hradišťan spolupracuje s rozhlasem, televizí
a filmem, koncertoval na čtyřech kontinentech, natočil
více než 30 stěžejních zvukových nosičů a na mnoha
dalších spolupracoval.

Zdraví

KULTURNÍ TIPY

Odstartujte jaro s dalšími
koncerty v Divadle pod
Palmovkou

Dobré knihy neprozradí
všechna svá tajemství
najednou

Srdcař v cílové
rovince

Hodně jsem nikde

Mizení

Jiří Březina

Jan Pirk,
Tomáš Poláček

Spousta malých proher, spousta
malých vítězství. A pořád se hraje dál. Michael Třeštík celý život
opravdu HODNĚ JE. Občas nahoře,
jindy dole a někdy dokonce NIKDE.
Ve vzpomínkách se nebojí přiznat
k proflámovaným rokům, bláznivým snům nebo životním karambolům. Z autentických detailů ze
svého soukromí vytvořil poutavý
obraz totalitního bezčasí, divokých
devadesátek i pandemického období.
Do světa literatury vstoupil románem Zdi tvé. Nyní s odstupem času
a nadhledem líčí, jaké zdi na své cestě zdolal a zdolává dál.

Temný případ od dvojnásobného
držitele ceny za nejlepší českou detektivku. Tomáš Volf řeší nejotřesnější případ své kariéry. Na opuštěném statku zemře v den výročí
Hitlerova narození několik lidí. Jde
o zločin s rasistickým podtextem,
nebo o snahu vytvořit falešnou
stopu? Na dětské krizové centrum
zazvoní uprostřed noci dezorientovaný chlapec. Tvrdí, že mu někdo
vyměnil rodinu za cizí lidi. Když se
však o situaci začne zajímat soukromá vyšetřovatelka Eva Černá, jeho
zdánlivé blouznění se rýsuje v děsivých detailech.

Bilanční rozhovor v pohybu se
známým kardiochirurgem. Může
vzniknout kniha přímo při běhání?
Rozhovor novináře Tomáše Poláčka
s kardiochirurgem Janem Pirkem je
důkazem, že ano. V průběhu jednoho roku spolu pravidelně vyráželi
běhat a zcela upřímně si při tom
povídali o životě, práci i dění kolem
nás. A také o umění poznat moment,
v němž začíná cílová rovinka kariéry i lidského bytí. Bilanční dialog
vedený v době pandemie ukazuje v plné pestrosti Pirkovy názory
i vzpomínky na nesmírně zajímavý,
bohatý život.

Michael Třeštík
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Pohovka Ligne Roset Plumy
Od 55 380 Kč
Podnožka Ligne Roset Plumy
Od 12 780 Kč
www.ligne-roset-praha.cz
Ikonický model Plumy designérky Annie Hiéronimus oslavující
80. léta a jejich zálibu v komfortu, měkkém posezení a hravých
optimistických barvách rozzáří každý interiér.

TIPY

TIPY

Text redakce

Závěsná svítidla Muuto Rime
Od 9 459 Kč
www.stockist.cz
Jemné linie pískovaného skla jsou inspirované jednoduchým tvarem žaludů a vyniknou ve vašem obývacím pokoji, jídelně
i ložnici. Na výběr z více velikostí a barev
základny.

PO

N

Chcete si pustit jaro domů? Otevřete okna a inspirujte
se okolní přírodou. Všechny barvy vesny totiž sluší jak
českým luhům a hájům, tak i vašemu bydlení.

& DES

Lipová, pistáciová, jablečná, limetková? Řeč není o zmrzlinách, ale
o optimistických odstínech zelené, které vnesou život i do toho nejtemnějšího zákoutí. Kromě rostlin můžete rozzářit svůj dům či byt
také vkusnými doplňky. Zelená si skvěle rozumí s černou, bílou, šedou
i přírodními tóny hnědé.

HODL

Í

Zelená? Jasně!

IG

Půjčte si
barvy jara

Žlutá zažene každou ponorku
Kam nemůže slunce, tam musí… designér! Optimistická žlutá změní váš interiér k nepoznání. Ať už ji použijete na celou stěnu, polštáře či drobné dekorace, nikdy nezanikne a postará se o dobrou náladu. Obzvlášť svěže vynikne ve společnosti šedé a bílé,
jejím zajímavým protipólem, pokud si potrpíte na kontrasty, je rozhodně tyrkysová.

Sedací souprava BoConcept Fargo
Od 46 490 Kč
www.boconcept.com

Think pink!
Pastelové i syté odstíny růžové už dávno
opustily práh dívčích pokojíků a hrdě zdobí i ostatní místnosti. Růžová sluší všem
materiálům a lze ji v kombinaci s dalšími
barvami originálně zakomponovat do
moderních i tradičních interiérů.
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Exkluzivní pohovka Fargo oplývá oblými prvky a působí tak žensky, měkce a láká
k zaslouženému uvelebení. Na výběr z mnoha typů a barev čalounení.

Vázy, mísy a svícny MENU Echasse

Radost ukrytá v oranžové

Od 1 777 Kč
www.designspot.cz
Série doplňků z kouřového skla v různých barvách je inspirovaná chůdami, což se odráží ve vzhledu elegantních
tenkých mosazných nožek. Vytvořte si doma působivé
zákoutí díky výběru z více tvarů a velikostí.

Zářivé i zemité tóny oranžové jsou nekonečným zdrojem tepla
a energie. Potřebujete po zimě pořádně optimistický restart? Meruňkové, mandarinkové či melounové čalounění, dekorace nebo svítidla
se tohoto úkolu s nadšením ujmou.

Pouf Ferm Living Rico
22 087 Kč
www.designville.cz

Barová židle MENU Harbour
Bar Chair Champion

Designový pouf v klasických křivkách
od dánské značky Ferm Living dodá
vašemu pokoji dojem útulnosti, komfortu
a netradiční elegance.

€730
www.menuspace.com
Ať už dáváte přednost vyvýšenému
místu k jídlu, nebo třeba rádi pracujete
u kuchyňského baru nebo ostrůvku, ze
štíhlé, pohodlné a elegantní židle dánské
značky MENU se vám nebude chtít
vůbec vstát.

Věšáky Muuto The Dots

Pohovka Muuto Outline Chaise Longue

Od 339 Kč

148 915 Kč

www.designville.cz

www.designville.cz

Vytvořte si na zdi vlastní umělecké dílo s věšáky The Dots, které mezi sebou můžete
libovolně kombinovat. Prostoru tak vtisknete punc originality. Dostupné ve více velikostech i barvách – od pastelových, přes dřevěný dekor, až k metalickým odstínům.

Sofa z dílny designerského dua Anderssen & Voll inspirovaná konstrukčními protiklady v architektuře má jemnou, ale
stále vysoce pevnou a stabilní konstrukci. Maximální komfort
zaručují polštáře plněné peřím a granulkami ze za studena
tvarované pěny.

Vázy Ligne Roset Buée
Od 2 516 Kč
Náš tip: Odvážnému štěstí přeje

Už jsme vám prozradili, co dokážou jednotlivé
barvy. A co teprve jejich kombinace! Ukradněte
si trochu jara jen a jen pro sebe a vytvořte si
originální bydlení plné hravé radosti.

Barva roku 2022
Barvou letošního roku podle
Pantone je Very Peri: odvážný
odstín, jehož přítomnost podporuje sebedůvěru, zvědavost
a kreativitu.

www.ligne-roset-praha.cz
Ručně vyráběné vázy z kreativně probarveného
skla nejlépe vyniknou jako skupinová instalace
a dodají nadčasový šmrnc i jinak minimalisticky
vybavenému bytu.
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Než teplota Vltavy stoupne na přijatelnou hodnotu, můžete si ukrátit čas
skládáním vlastní nepřemožitelné flotily pro rodinnou či firemní námořní
bitvu. Jak na to? Přinášíme vám podrobný obrázkový návod.

Neobyčejná škola
v neobyčejném
prostředí

PED ACADEMY SCHOOL

ORIGAMI

Vzhůru
na palubu

Text PED Academy School
Foto archiv PED Academy School

90°

Kdo by se nechtěl za krásného počasí učit venku
v zeleni, s výhledem na řeku? Děti z PED Academy School
v atraktivním prostředí komplexu DOCK na rozhraní
Karlína a Libně tuhle možnost mají! A když zrovna není
hezky, je dost světla a přírody aspoň za velkými okny jejich
neobyčejné školy. Proč neobyčejné?
www.pedacademy.cz
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Vlivem moderních technologií se svět dnes mění rychleji než kdy
předtím. PED Academy School chce dát svým žákům především
pevné základy, na kterých by mohli i v této uspěchané společnosti v každé situaci stavět. Používá k tomu originální výukový
systém a vlastní řadu učebnic. Klade přitom důraz nejen na kvalitní znalosti, ale také na rozvoj tvořivosti, na emoční a sociální
růst dětí. Její jedinečný výukový program je založený na mnohaletých zkušenostech PED Academy s odpoledním bilingvním
vzděláváním žáků prvního stupně.
Kromě vzdělávacích plánů určených MŠMT přitom škola vychází
ze své vlastní koncepce „Program PED“. Ta vznikla v roce 2013
a má již mnoho úspěšných absolventů. Děti dosahují skvělých
akademických úspěchů, zároveň mají nadstandardní výsledky
i v anglickém jazyce a rozvíjejí svůj osobnostní potenciál. Tento
způsob výuky poskytuje velký prostor k individualizaci vzdělávání podle potřeb jednotlivých dětí a v bezpečném a podporujícím
prostředí je učí nebát se chyb, hledat v nich poučení a nacházet
vlastní cestu.
Anglicky se tu děti od rodilých mluvčích učí podobným způsobem, jakým batole vstřebává mateřštinu: žádné biflování, překládání a mechanické učení slovíček, v angličtině se tu rovnou myslí.
Není divu, že děti nejen že převyšují znalostmi většinu svých
vrstevníků ( jak se v minulých letech ukázalo na výsledcích
absolventů odpoledního programu PED v cambridgeských
testech), ale především jsou na konci prvního stupně v podstatě
bilingvní – angličtina jim připadá stejně přirozená jako čeština.
A navíc je vědecky dokázáno, že přemýšlet ve více jazycích je
skvělý trénink pro mozek!
Matematika se na PED Academy School vyučuje vlastním systémem, který jedna z jeho tvůrkyň a spoluautorka učebnice, špičková speciální pedagožka PaedDr. Renata Wolfová, charakterizuje
jako „spolehlivé a dobře vyšlápnuté pohorky na všechny další
zajímavé výlety do světa matematiky“. Jinými slovy: v tomhle

systému děti získají základy matematiky tak bezpečně a zábavně,
že na nějaký „strach z počtů“ je ani nenapadne pomyslet. K rozvoji matematického a logického myšlení ale přispívají i jiné prvky
výuky – například ranní „duševní rozcvička“ s pomocí logických
her a šachů nebo výuka programování (pochopitelně všechno
s ohledem na věk).
A pak je tu čtení a s ním související čtenářství. Pokud se dítě
včas nenaučí, že čtení je hlavně prostředek k poznání, brána do
světa příběhů, bude si později ke knihám hledat cestu mnohem
obtížněji, protože knihy neposkytují tak snadné a rychlé
duševní uspokojení jako například sociální sítě a různá elektronická média. Proto PED Academy pro výuku čtení používá
vlastní metodu, při které vynechává klasický slabikář, a děti
téměř od samého začátku dostávají do rukou knížky. Jde o ucelenou řadu příběhů skřítků Tosamů, plných veselých obrázků,
jejichž kratičké texty jsou přizpůsobené úrovni malých čtenářů a postupu výuky čtení. Obtížnost i délka textu se postupně
zvyšuje, takže děti, které jsou ve čtení dál, mohou sáhnout po
složitějším příběhu a nenudí se. Na druhou stranu žáčci, kteří
potřebují větší pomoc, nejsou pod tlakem, protože i oni už si
čtou knížky.
K důležitým předpokladům úspěchu v životě patří i takové věci,
jako je schopnost komunikace, tvůrčího psaní, prezentace,
argumentace – prostě všechno to, co u mnoha dospělých vyvolává mrazení v zádech. Proto se děti od jednoduchých základů
učí samostatně pracovat s informacemi a prezentovat je ostatním,
tvořit si vlastní názor a společensky vhodnými způsoby ho obhájit. Během výuky rozvíjejí empatii a sebeovládání, učí se spolupracovat, ale také ujmout se samy vedení.
A ještě jedna zajímavost na závěr: V PED Academy School jsou
i přestávky aktivní. V programu školního dne je zahrnutá dostatečná doba na odpočinek a „pouhé“ hraní uvnitř i venku, ovšem i tyhle
hry mají svůj smysl a účel. Ale ne abyste to dětem prozradili!

Splníme váš
sen o krásných
a zdravých vlasech
Nechejte se hýčkat...
Co nabízíme?
Barvení vlasů metodou Airtouch, Balayage nebo Shatush
Komplexní vlasovou péči Cellophanes
Intenzivní vlasovou kúru Wellaplex

Svatební a společenské účesy
Laminaci řas a obočí
Manikúru a pedikúru

Najdete nás v

salonperfectlook@seznam.cz
+420 730 141 362

Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8 – Libeň

www.salonperfectlook.com

