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O LIDECH, KTEŘÍ...

Rosemary Kennedy

 Rosemary Kennedy se narodila 13. září 1918 
v americkém Brookline a byla jedním z devíti dětí 
Josepha a Rose Kennedyových. Když se měla Rosemary 
narodit, doktor nebyl ihned k dispozici, a tak se zdravotní 
sestra snažila udržet dítě po další dvě hodiny v matce tím, 
že jí držela nohy u sebe. Tím došlo u Rosemary k velkému 
nedostatku kyslíku a v důsledku toho měla Rosie, jak jí 
také říkali, různé zdravotní, ale hlavně psychické 
problémy. Ve věku dvou let se teprve učila sedět a lézt.

�

 
 

 

 V průběhu dětství se postupně zjišťovalo, že 
Rosie není na stejné inteligenční úrovni jako jiné děti 
jejího věku. Ale protože Kennedyovi byli velmi vlivná 
rodina „na úrovni“, snažili se Rosemary před okolním 
světem skrývat. V patnácti letech ji rodiče poslali do 
školy, kde se jí věnovaly řádové sestry, ale byla 
vyučována mimo kolektiv ostatních dětí. Její matematika 
byla na úrovni čtvrté třídy a problém jí dělalo i čtení.

.

� Ve svých dvaceti se začala Rosie chovat 
vzdorovitě, utíkala ze školy a její nálady se často a velmi 
bouřlivě střídaly. Vzhledem k tomu, že se od všech dětí 
Kennedyových očekávalo, že se budou prezentovat jako 
dospívající lidé na úrovni a s vysokými cíli, dostávala se 
Rosie do konfliktu s celou rodinou. 

�
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 Joseph Kennedy měl vážné obavy o pověst své 
rodiny a svou politickou kariéru, proto se rozhodl 
zakročit a navštívil odborníky. Doktor mu řekl, že by 
v tomto případě mohla pomoci lobotomie, což je 
zákrok, při kterém se přeruší některá mozková vlákna 
spojující mozkový lalok s ostatními částmi mozku. 
Užívá se hlavně u duševních poruch, protože člověka 
v podstatě otupí. Joseph to považoval za jediné rozumné 
řešení, ale asi si nebyl tak jistý tím, že je to správné, 
protože o tom neřekl ani své ženě. 

�

 I přesto, že zákrok podle všeho probíhal tak, jak 
měl, jeho výsledek byl katastrofální. Rosemary byla po 
operaci na mentální úrovni dvouletého dítěte. Nemohla 
plynule a srozumitelně mluvit, a dokonce ani chodit. 
Okamžitě byla převezena do ústavu pro mentálně choré 
a byla oddělena od rodiny. Její matka ji za 20 let ani 
jednou nenavštívila a až do roku 1961, kdy byl John 
Kennedy zvolen prezidentem USA, se o jejím 
„zmizení“ veřejně nemluvilo. Samozřejmě pozdější 
vysvětlení její absence tajilo, že jí otec nechal tajně 
udělat lobotomii a zákrok se nepovedl. Uvádělo se, že je 
Rosie mentálně retardovaná.

�

 Po smrti otce bylo Rosie umožněno občas 
navštěvovat příbuzné, ale nikdy už se nenaučila plynule 
mluvit. Zemřela roku 2005 přirozenou smrtí. V tu chvíli 
jí dokonce byli nablízku bratr a některé sestry.

Michaela Schwarzová



POVÍDKA
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„Dobrý den,“ říkám, když se dveře otvírají. Hlas 
se mi třese jako motýl uvězněný v dlani. Jindy bývá 
zvučný, nebojácný. Ale jako by z něj to vše zmizelo. 
 „Dobrý den,“ usměje se na mě odměřeně žena ve 
vchodových dveřích. 

„Je doma Dominik?“ ptám se. A hned vzápětí 
bych se za tu otázku vyfackovala. Kde jinde by asi byl? 
Vždyť má angínu. Co by asi dělal venku? 
 Odměřená paní nepatrně kývne hlavou. „Co bys 
mu chtěla?“ Možná se mi její odměřenost jen zdá. Třeba 
můj mozek podvědomě znepříjemňuje situaci. 

„No já…“ neumím se vykoktat, „Já jsem mu 
přinesla nějaké materiály do školy a… a tak.“ Srdce mi 
zběsile tluče. Jedna věta a kolik práce mi dala. 
 „Dobře, tak já mu to předám,“ natahuje ruku. 
Vnímám, jak se na mě zlobí.  

„Mohla bych… mohla bych ho vidět?“ pípnu. 
Srdce mám až v krku. 
 Žena se pousměje. „Tak pojď.“ 

Vede mě známými chodbami známého domu ke 
známému pokoji mého nejlepšího kamaráda. Klepe na 
dveře, aby ohlásila svůj příchod. Nečeká na odpověď 
a otevírá. Mumlá svému synovi něco, co neslyším. On na 
mě zatím upřeně hledí. Když jeho matka odchází, 
zabodne do mě ostrý přísný pohled, jaký jsem u ní snad 
nikdy neviděla. 
 Pár vteřin stojím mlčky. On taky mlčí, jen na sebe 
hledíme. 

„Hele, Veru,“ řekne přísně, když už se ticho nedá 
vydržet, „příště to musíme udělat nějak jinak… Tajně.“ 
Zatváří se tajemně. Ze srdce mi padá obrovský balvan. 
Zasměju se, a i když mám klíční kost schovanou pod 
bundou, cítím, jak mě mé nově vyrobené tetování pálí. 
 „Ale stálo to za to!“ říká Dominik, když si prohlíží 
to své. „A s mojí mamkou si nedělej hlavu. Ona to stráví. 
Jen jsme jí tímhle trochu zkazili iluze o mojí 
dokonalosti.“ Smějeme se. 

„Takže se na mě nezlobíš?“ ptám se, abych se 
ujistila. 
 „Já? Prosím tě,“ zasměje se. „Náhodou je to 
pecka. Jsi rozený tatér.“ Usměju se a sedám si k němu na 
postel. Na jeho zápěstí se zaleskne mé malé dílo, čerstvě 
vytetovaný drobný symbol. Palcem po něm přejedu… Je 
ještě horké a vystouplé… 

Barbora Larischová

Krůček od dokonalosti

Vonící vítr jemně načechral kupičku listí pod 
hrušní. Holé větve višně zašuměly. Potok poskočil na 
kamenech. Obloha byla průzračná jako vodní hladina. 
Chladný podzimní svět hrál všemi barvami. 

Něžně přejíždím rukou po drsné kůře starého 
dubu. Je vlažná, někde hluboko jsou ještě schovány 
zbytky letního tepla, které se zde na pár měsíců 
uschovaly. V kapse tisknu svazeček klíčů, lehce o sebe 
zachrastí. Nádech, výdech. Ze všech sil se snažím si 
dodat odvahu. 

Vítr zafoukal a zavál mi tmavé vlnité vlasy do 
tváře. To mě probírá ze zamyšlenosti. Třesu hlavou, 
abych aspoň symbolicky odhodila obavy, strkám i 
druhou ruku do kapsy a nejistým krokem se vydávám dál 
po polní cestě. 

Zatvrdlé bláto přesně kopíruje stopu traktoru, 
který zde projížděl – jistě už před dlouhou dobou. Někde 
jsou do kolejí zatlačeny kameny, které neměly dost sil ke 
vzdoru. Jinde jsou zase takové, které zarputile leží na 
svém místě, o něco, jako je uvolnění cesty, se ani 
v nejmenším nezajímají. 

Pousměji se nad svými myšlenkami. Kameny 
jsou kameny. Nemají city. Jsou, kde jsou. Leží, kde leží. 
Nedělají nic naschvál. 

U posledního slova mě píchne u srdce. 
„Neplač,“ zašeptám sama k sobě. „Neplač, vždyť 

za to přece nemůžeš. Nic zlého jsi úmyslně neudělala.“ 
Vítr mi fouká do tváře. Jako bych mluvila jen do něj. Má 
slova jsou zbytečná. Nedokážu uklidnit ani sama sebe. 
Cupitám polní cestou, zatímco mi horké slzy smáčí 
tváře. 

Když se blížím k ceduli označující začátek 
vesničky, nápadně zpomaluji krok. Žaludek se mi v pár 
vteřinách stáhne a kolena rozklepou. Bojím se. 

Ledovými prsty setřu zpod očí co nejvíce 
vlhkosti a z kapsy lovím zrcátko, abych zkontrolovala, 
zda vypadám aspoň přijatelně jako lidská bytost. 
Červený nos a nateklé zarudlé oči mě v této skutečnosti 
příliš neutvrzují, spíše naopak. A tak si sama pro sebe 
ještě kradu pár chvil. Možná proto, že je to potřeba, 
možná proto, že se snažím co nejvíce oddálit nepříjemné 
setkání. Kdo ví… Tak či tak, ani tyto chvíle netrvají 
věčně, a tak se za pár desítek vteřin musím chtě nechtě 
vydat zase na cestu. 

Ani se nestačím pořádně uklidnit a už stojím před 
známým domem, známými domovními dveřmi, se 
zrakem upřeným na známý domovní zvonek. Vytahuji 
ruku z kapsy a mačkám jej dřív, než si to stíhám 
rozmyslet. Ruka se mi třese. Zimou nebo nervozitou? 

Trvá pár vteřin, než zaslechnu kroky. Pár vteřin, 
než zarachotí klíč v zámku. Pár vteřin, kdy se ze všech sil 
snažím zůstat. 



Německo. Současnost. Učitel gymnázia Rainer 
Wenger se rozhodne během jednotýdenního projektu na 
téma „Státní formy“ vyzkoušet jeden pokus, aby 
zhmotnil studentům počátek diktatury. Pedagogický 
experiment s ničivými následky. Nejdříve to začalo 
neškodně - pojmy jako disciplína a pospolitost, ale 
během několika dnů se teorie změnila v praxi. Název 
projektu: Vlna. Už třetí den začínají studenti ty, kteří 
smýšlejí jinak, odstraňovat a ustrkovat. Když se situace 
na turnaji ve vodním pólu nakonec vyhrotí, rozhodne se 
učitel experiment zrušit. Příliš pozdě! Vlna se už dávno 
dostala mimo kontrolu…

Náš vůdce

Na závěr ještě mé hodnocení filmu. 
Rozhodla jsem se mu udělit 81 %.

    

    

    Viktorie Pavlíčková 

RECENZE

Občas naše experimenty začnou žít svým vlastním životem
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HUDBA

Ed Sheeran a jeho turné Divide

 O Edovi už určitě spousta z vás slyšela. Svým 
talentem si podmanil postupně celý svět. A ať už to je 
díky jeho upřímným textům plným emocí, unikátním 
hlasem nebo skvělou osobností, troufám si říct, že tento 
okouzlující zrzek už dokázal zamotat hlavu nejedné 
fanynce či fanouškovi.
� Ed Sheeran se narodil 17. února 1991 v Anglii. 
Ikonická barva Edových vlasů však pramení z jeho 
irských kořenů. A to není jediný vliv Irska. Tato země 
ovlivňuje i jeho tvorbu, a to například písničku Nancy 
Mullingan, která pojednává o milostném příběhu jeho 
prarodičů, jež odtud pocházejí.
� Hudba Eda lákala a fascinovala už od útlého 
dětství, a to i přes to, že – podle jeho slov – jako malý 
zpívat absolutně neuměl. Protože se jí chtěl věnovat 
profesionálně, přestěhoval se po mnohých letech 
pilování blíž k centru všeho dění – do města 
Framlingham nedaleko Londýna.

�

 Když jsme zjistili, že Ed bude vystupovat 
v nedaleké (ale vlastně i dosti daleké) Vídni, nezaváhali 
jsme a vydali se za ním právě tam. Nutno podotknout, že 
jsme byli překvapeni, jak rychle se může koncert 
vyprodat. Lístky byly fuč během několika minut a my, ač 
jsme se snažili sebevíce, jsme neukořistili žádný. 
Naštěstí nedlouho poté byl oznámen koncert druhý, na 
stejném místě, pouze o den později, a to už jsme měli se 
zakoupením větší štěstí.
� Potom už jsme jen odpočítávali dny do samotné 
cesty do Rakouska, která byla opravdu dlouhá a 
poněkud vyčerpávající, ale stoprocentně stála za to.
� Fanouškovská účast byla obrovská, i když se to 
před samotným začátkem koncertu nezdálo – ani jedno 
místo nezůstalo prázdné a Ed se tak může chlubit tím, že 
dvě noci po sobě vyprodal celý vídeňský Ernst Happel 
stadion.

�
�
�

 Před stadionem byste našli mnoho stánků s jídlem, 
pitím i merchem, který byl bohužel pro nás příšerně drahý. 
Přece jenom mojito za nějakých dvacet euro zní hrozně, 
ale jakmile na kelímek dáte Eda, hned se ta útrata dá lépe 
strávit a suvenýr z koncertu je rázem také na světě. A tak 
nám došlo, že tahle investice nebude až tak špatná. 
 Předskokankou byla úžasná Anne-Marie, jejíž hlas 
zněl naživo naprosto bezchybně a její způsob vystupování 
či interakce s fanoušky byly zkrátka na jedničku.
 Když samotný Ed vešel na pódium, celý stadion 
začal vyzařovat radost a nadšení. A to se projevovalo 
spoustou křiku, a dokonce i slzami štěstí. Ohromujícím 
faktem je, že Ed tohle všechno dokáže, zatímco stojí na 
pódiu pouze on se svou typickou kytarou, mikrofonem 
a technikou, jež mu umožňuje píseň doslova skládat po 
kouscích dohromady naživo.

 Zazněly starší songy, jako Tenerife Sea, Give me 
Love, Thinking out loud nebo You need me I don't need you. 
Ale na řadu přišly samozřejmě také novinky z posledního 
alba, například Shape of You, Galway Girl i Dive.
� Na Edovi bylo znát, že opravdu miluje to, co dělá, 
a je naprosto spokojený a také upřímný ke svým 
fanouškům. Dokonce nás obohatil pár historkami ze svého 
života ohledně toho, jaké byl plaché dítě. Nejvíc mu 
záleželo na tom, ať si každý užije koncert po svém a nebojí 
se například i tancovat a zpívat, ať už tímto talentem 
vyniká, nebo vůbec. Když po tomhle bylo slyšet celý 
stadion zpívající slova známých písniček, opravdu to 
vhánělo až slzy do očí a člověk cítil naprostou spokojenost.
� A pokud jste se neocitli mezi šťastlivci, kteří Eda 
viděli v Rakousku či někde jinde, nezoufejte. Určitě jste 
zaregistrovali, že se chystá v příštím roce navštívit po 
několika letech Prahu – a bude to konkrétně 7. 7. 2019. 
Dokonce přidal i druhý termín o den později, jelikož 
vstupenky se – stejně jako ve Vídni – kupovaly rychlostí 
blesku.

�
Michaela Thomasová
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ZAJÍMAVOST

Dnes si povíme něco o tomto všestranném 
predátorovi, který stojí na vrcholu mořského potravního 
řetězce. 

Kosatka je největším zástupcem čeledi 
delfínovitých a požírá ryby, želvy, ptáky, tuleně, ale třeba 
i žraloky nebo jiné kytovce. Odtud pochází její anglický 
název „killer whale“, který bývá překládán jako „velryba 
zabiják“. Má se však za to, že tento název je špatný, a že 
by měl být správněji přeložen jako „zabiják velryb“. 

Přestože kosatky představují pro všechny mořské 
živočichy nebezpečí, člověku nebezpečné nejsou. Ve 
volné přírodě nebyl zaznamenám žádný útok kosatky na 
člověka. Na druhou stranu v zajetí k těmto útokům již 
došlo. 
· délka: 9 metrů
· váha: 10 tun
· věk: samci až 50 let, samice až 90 let
· rychlost: běžná 58 km/h, maximální je 70 km/h
· výskyt: převážně chladné oblasti 

 Potrava: Do jejich bohatého jídelníčku patří 
samozřejmě ryby, želvy či mořští ptáci. Občas ale 
kosatky loví i žraloky bílé, a to kvůli jejich nutričně 
bohatým játrům. Velmi oblíbenou potravu pro ně 
představují tuleni a lachtani. Z řad kytovců loví nejčastěji 
běluhy, ale troufnou si i na menšího plejtváka obrovského 
či plejtváka myšoka, který je podstatně větší než ony 
samy. Průměrně kosatky spořádají 60 kg potravy denně.
 Lov: Při zabíjení jsou kosatky vynalézavé a loví 
ve skupinkách. Například při lovu tuleňů, kteří 
odpočívají na ledových krách, vytvářejí vlny, aby tuleně 
shodily do vody a mohly se tak nasytit. Nebo při lovu 
plejtváků honí velryby tak dlouho, dokud se neunaví 
k smrti, nebo jim zabrání se nadechnout a ony se tak utopí. 
Lachtany například loví tak, že je udeří ocasem do hlavy 
a omráčí.
 Komunikace:  Kosa tky  se  mez i  sebou 
dorozumívají pomocí zpěvu – vydávají různá hvízdání 
a cvakání, která slouží ke komunikaci a echolokaci. 
Každé stádo, které se většinou skládá z 18 členů, má svůj 
vlastní dialekt. 
 Rozmnožování: Samice nosí plod asi 17 měsíců. 
Rodí jedno mládě, o které se následně stará asi 2 roky 
a mládě potom zůstává se stádem. V průměru kosatky 
vychovávají za život 5 mláďat. Jak samci, tak samice 
zahajují sexuální život ve věku 15 let. 
 Výskyt: Kosatky upřednostňují chladnější 
oblasti. Početné jsou v oblasti severovýchodního 
Pacifiku, kde Kanada přechází v Aljašku. Dále potom žijí 
u Islandu nebo Norska. Pravidelně jsou pozorovány 
v Antarktidě. Některé kosatky žijí i v tropických vodách 
Tichého oceánu. 

Kosatka dravá
 Kosatky v zajetí: Bohužel, tito živočichové 
bývají kvůli své inteligenci a schopnosti učit se novým 
věcem drženi v zajetí. V zábavních parcích jsou kosatky 
často chovány s kosatkami z jiných stád, což mezi nimi 
vede k agresi, protože nejsou zvyklé pohybovat se mezi 
cizími jedinci. Nejznámější případ této vnitrodruhové 
agrese se stal v roce 1989 v Kalifornii. Kandu V, do té 
doby pokládaná za dominantní samici, praštila jinou 
samici Corky II, které tím způsobila zlomení čelisti a ona 
vykrvácela. Kromě útoků kosatek mezi sebou došlo taky 
k útokům na cvičitelé. Jednou z nejznámějších kosatek, 
které kdy byly drženy v zajetí byl samec Tilikum. Strávil 
víc jak polovinu svého života v SeaWorldu, což je jedna 
z nejznámějších společností, která se „pyšní“ tím, že 
chová kosatky. Tilikum byl doposud největší kosatkou 
v zajetí (7 m, 5,700 kg). Má na svědomí smrt tří jeho 
cvičitelů. Nejznámějším je případ Dawn Brancheau, 
velmi zkušené čtyřicetileté cvičitelky, která byla 
s kosatkami ve vodě dennodenně. V roce 2010 jí Tilikum 
stáhl pod vodu a ona se utopila. Pitevní zpráva následně 
ukázala, že utrpěla zlomeniny čelisti, žeber a krčních 
obratlů, levá ruka byla odtržena od ramene a měla 
vykloubený loket a rameno. Po tomto incidentu bylo 
rozhodnuto, že trenéři nebudou chodit s kosatkami do 
vody, ale budou je trénovat pouze ze břehu. 

Tilikum zemřel v lednu 2016 ve věku 35 let. 
SeaWorld uvedl, že to bylo z důvodu nemoci, ale bližší 
zprávy o jeho smrti nebyly uvedeny. Během svého 
nešťastného života Tilikum zplodil 21 mláďat, z nichž 
dnes žije ještě deset. 
 Mnoho lidí odsuzuje držení kosatek v zajetí, a to 
hned z několika důvodů. Místo širého oceánu jsou 
odsouzeny k životu v malém bazénu. Potápění do hlubin, 
kde tráví kosatky ve volné přírodě většinu svého času, 
taky není možné. Místo toho, aby žily se svou vlastní 
rodinou, jsou chovány odděleně nebo s cizími kosatkami.  
Neloví si samy potravu, ale jsou odkázány na mrtvé ryby, 
které dostávají za dobře odvedený kousek při vystoupení. 
Důvodů, proč je držení kosatek v zajetí špatné, je opravdu 
hodně, a kdybych je tu měla vypisovat všechny, bylo by to 
na dlouho. 

Na závěr bych jen chtěla říct, že jsou to živí 
tvorové, a ne atrakce. Měly by mít právo na život 
v přirozeném prostředí, ne v zábavním parku, kde slouží 
jen pro pobavení lidí. Pokud by vás tato problematika 
zajímala blíže, doporučuji dokument Blackfish, který vás 
donutí se opět zamyslet nad tím, jak dokáží být lidé krutí. 

Klára Adamopulosová

Klára Adamopulosová

7



Sicílie

.Hl. město: Palermo
Měna: euro; kurz: 1 euro – 25,77Kč

Zajímavé lokality: Palermo, Syrakusy, Ragusa, Trapani, 
Etna, Taormina

Gastronomie: cannoli, arancini, pizza, marsala, granite 
siciliana, limoncello

Taormina
Taormina je vysoko nad mořem položené město 

s úchvatným výhledem na azurový záliv, s mnoha 
památkami a s nezapomenutelnými chutěmi sicilských 
specialit. Podle mého názoru stojí určitě za to 
prohlédnout si antické řecké divadlo, které má skvělou 
akustiku a je z něj výhled na městské domečky, elegantní 
paláce z 15. století a na majestátní, dýmající vrchol Etny. 
Dále zde najdeme gotický kostel San´t Agostino, 
hodinovou věž Torre dell´ Orologio, hlavní promenádu 
města s bary a obchůdky Corso Umberto a také zříceninu 
hradu  na hoře Tauro, čnící nad Castello di Taormina
městem.

 Pokud se chystáte navštívit Taorminu, 
rozhodně ochutnejte nejznámější speciality, například 
cannoli, které se skládají z pevné těstové trubičky se 
sladkou krémovou náplní, obvykle obsahující sýr 
ricotta. Mohou být posypány rozdrcenými pistáciemi, 
čokoládou nebo ozdobeny třešní. Dále doporučujeme 
arancini – jsou to osmažené kuličky z vařené rýže, 
plněné masovým nebo sýrovým ragú. Granita je 
polozmrazený dezert z cukru, vody a různých příchutí 
připomínající zmrzlinu. Mezi běžné a tradiční 
aromatické přísady patří citronová šťáva, pomeranče, 
mandarinky, jasmín, káva, mandele, máta a v sezóně 
divoké jahody a černé moruše. Je to skvělé osvěžení 
v horkých letních dnech. Pro vyzkoušení doporučuji 
vynikající kavárnu Bam Bar. Čerstvě vyrobené 
příchutě připravují ve svých prostorách každý den. 

Spisovatel Guy de Maupassant o Taormině 
napsal: „Toto místo je obrazem, na kterém najdete vše, 
co bylo na Zemi stvořeno pro potěchu oka, ducha 
a fantazie“. Nezapomeňte toto kouzelné městečko 
navštívit při svých cestách po Sicílii.

Eva Plačková
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Rub a líc

Vítězství a respekt ve sportu je něco, za čím 
musí sportovec ujít dlouhou a velmi náročnou cestu. 
I přes nespočet dobrých konců je zde také pár 
smutných, ba dokonce tragických, za které mnohdy 
sportovci ani nemohli. Rádi píšeme o povedených 
milnících, ale v tomto čísle si něco povíme nejen 
o jedné zkažené kariéře, ale i o doživotním 
psychickém traumatu.

Monika Selešová, bývalá americká tenistka, 
která se narodila v tehdejší Jugoslávii maďarským 
r o d i č ů m ,  s e  v  m l á d í  j e v i l a  j a k o  j e d n a 
z nejtalentovanějších tenistek všech dob. Patřila 
k prvním tenistkám, které do tenisu „přinesly“ hekání. 
V té době to byla velice neobvyklá věc a měla kvůli 
tomu spor nejen s rozhodčími, ale i se samotnými 
protihráčkami, které to uváděly jako rušivý moment. 
Už v 16 letech se stala vítězkou jednoho ze čtyř 
největších turnajů na světě, francouzského Rolland 
Garros a o rok později zde titul obhájila. Stala se 
světovou jedničkou a jediný velký turnaj, který jí 
v pouhých 19 letech chyběl, byl Wimbledon. Bohužel 
jak rychle její tenisová kariéra odstartovala, tak rychle 
taky skončila.

Psal se rok 1993, přesněji 30. duben, a tehdy se 
světová jednička Selešová účastnila turnaje 
v německém Hamburku. V semifinálovém zápase 
proti Bulharce Magdaleně Malejevové vedla 6:4 a 4:3. 
Následovala běžná minutová přestávka s výměnou 
stran, a proto si Selešová šla sednout na svou lavičku. 
V té chvíli se mezi nedostačující ochrankou proplížil 
zfanatizovaný fanoušek německé tenistky Steffi 
Grafové Günter Parche a bodl tenistku nožem do zad. 
Ochranka i diváci se vrhli na pomoc a okamžitě 
útočníka zpacifikovali, Na kurt se seběhlo mnoho lidí 
z organizačního týmu turnaje, fanoušci, rozhodčí, 
lékař a po chvíli i samotné protihráčky. Celý tento 
incident vstoupil do sportovních dějin jako jedna 
z největších tenisových tragédií. Pachatel, který 
tenistce způsobil dvoucentimetrovou ránu, se k činu 
vyjádřil, že to byla pomsta za prohrané finále Steffi 
Grafové na Australian open. Parche dostal za tento čin 
pouze podmínku.

 I když se Selešová z útoku zotavila fyzicky, 
psychicky se jí to nikdy úplně nepodařilo. Několik dní 
po útoku se zařekla, že už v Německu nikdy nebude 
hrát. Ukázalo se, že má problém ho vůbec ještě 
navštívit. Trpěla depresemi, strachem z cizích lidí 
a závislostí na jídle. Dnes je Selešová ambasadorkou 
Turnaje mistryň a tenisovou komentátorkou. Selešová 
se po útoku k tenisu vrátila. Nikdy ale už nepodávala 
takové výsledky jako předtím.

    Matyáš Mička

SPORT
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Matcha tea

V dnešní „Dobré radě na závěr“ si 
představíme čaj Matcha. Co to vůbec Matcha je? Je 
to druh zeleného čaje, který vznikl víc jak před 800 
lety a byl užíván při buddhistických ceremoniích. 
V Evropě se však začal konzumovat teprve před 
nedávnem a je považován za jednu z nejsilnějších 
tzv. superpotravin. Čerstvé čajové lístky se 
rozemelou na jemný prášek a výsledkem je skvělá 
chuť a aroma.  

Matcha Tea je čistě přírodní produkt bez 
jakýchkoliv přidaných látek a je bohatý na 
aminokyseliny a antioxidanty. 

Tady je několik důvodů, proč tento čaj pít:
· vysoký obsah antioxidantů – antioxidanty 

jsou látky, které zabraňují vzniku řady 
chorob, dodávají naší pleti mladší a vzhled a 
svou činnost í  př ispívaj í  k ochraně 
imunitního systému. Jeden šálek Matcha 
Tea obsahuje až 5x více antioxidantů než 
běžně prodávané potraviny

· aminokyseliny – Matcha Tea obsahuje 
aminokyselinu L-Theanine, která pomáhá 
v mozku navodit stav hluboké relaxace bez 
stavu ospalosti. Dalším z účinky L-
T h e a n i n u  j e  p r o d u k c e  d o p a m i n u 
a serotoninu – tyto dvě látky slouží ke 
zlepšení nálady a paměti a podporují 
koncentraci

       ·  účinný spalovač – je prokázáno, že Matcha Tea pomáhá 
  tělu spalovat kalorie až 4x rychleji. Vekou výhodou 
 tohoto  
 čaje je to, že nezpůsobuje žádné vedlejší účinky, jako   
 například při používání prášků na hubnutí

· zlepšuje hladinu cholesterolu – podle studií mají lidé, 
kteří pijí tento čaj pravidelně, nižší hladinu LDL 
(špatného) cholesterolu

· má skvělou chuť a obsahuje velké množství vápníku, 
železa, draslíku, vitamínu E, C a A, bílkovin a vlákniny

· regeneruje poškozené buňky a zvyšuje výkonnost při 
sportu

· podle výzkumů jsou látky v Matcha čaji tak silné, že by 
mohly pomoci předcházet rakovině, jelikož zpomalují 
růst nádorových buněk
Z Matcha Tea se dá kromě čaje jako teplého nápoje 

připravit spousta dalších receptů. V létě je oblíbený matcha 
ledový či limonáda. Kromě toho si můžete udělat třeba muffiny, 
tyčinky nebo zmrzlinové poháry s ovocem.

Klára Adamopulosová
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