
KULTURA
Dejte tělu šanci. Rádo vám ji vrátí

Severní Čechy – Dejte šanci
sobě, tělu k přirozené rov-
nováze, štíhlosti a zdraví, ra-
dí Ivana Stenzlová, česká au-
torka –mikrobioložka, od-
bornice na výživu. V knize
vysvětlí, jak na funkční me-
tabolismus a jak dosáhnout
hormonální rovnováhy (jak
jíst pro zdravou hormonální
odezvu). Právě to je základ
trvalé štíhlosti i zdraví.
Kniha propojuje tradiční

čínskoumedicínu s poznatky
moderní západní dietologie a
biologie. Přináší nový způsob
vaření, postavený na přípra-

vě pokrmů s harmonizačním
účinkem. Přes 60 originál-
ních tzv. pětielementových
receptů přitom pokrývá
všechna roční období, od
snídaně po večeře, polévek
po dezerty. Nechybí základní
recepty na domácí kváskový
chléb, rostlinnámléka, zdra-
vé domácí fermentované
nápoje (kefíry) i postupy fer-
mentace obilnin a luštěnin.
Formát knihy je 210 x 220

mm /má 288 stran / pevnou
vazbu, stojí 499 Kč. Kmání je
u nakladatelství Smart Press
ina www.smartpress.cz. (dts)

Václav Neckář slaví životní
jubileum kompletem balad
A 26. 11. odehraje speciální
narozeninový koncert
právě v Ústí nad Labem
v Severočeském divadle,
kde už jako dítě sám zpíval.

RADEK STRNAD

Ústí nad Labem – Dlouho-
době nejpopulárnější zpěvák
domácí popmusic Václav
Neckář slavil v říjnu 2018 dvě
výročí; 75. narozeniny (23.
10.) a neuvěřitelných 65 let
na jevišti. S dárkem k výročí
přišel i Supraphon, vydal 2CD
kompilaci takřka 40ti Václa-
vových balad Já ti zabrnkám
/ Balady, jež mapuje poma-
lejší písně z jeho obsáhlého
repertoáru od roku 1965 do
dnes. S fanoušky pak Neckář
svá jubilea oslaví 26. listopa-
du v domovskémÚstí nad
Labem, kde v tamějším Se-
veročeském divadlemá spe-
ciální narozeninový koncert.
„Vybírat z těch více než

500 nahrávek, které jsem pro
Supraphon natočil, a jsou
v jeho archivu, nebyl pro-
blém. Vybírali jsme je spo-
lečně s producentkou Janou
Helgovou, Milošem Skalkou i
bráchou Honzou. Problém
byl však v tom, že se jich vy-
bralo víc a na ta 2 CD by se

nevešly. Musel se udělat užší
výběr, který jsme už přene-
chali Milošovi, jenž opatřil
booklet alba textem,“ popi-
suje Neckář genezi jeho no-

vinky.
Ač si zprvu vydobyl uznání

hlavně za energicky taneční
písně, jsou balady jeho skvě-
lou druhou tváří. Mezi nece-
lými čtyřmi desítkami vy-
braných skladeb najdeme
všechny zásadní songy od Tu
kytaru jsem koupil kvůli tobě
po aktuální novinku Andílku
náš, již Václav nazpíval spo-
lečně smladou zpěvačkou
Denisou 'Dessi' Veverkovou.
Vedle převzatých hitů Lady

Jane, Massachusetts, Suzan-
ne i Chci tě líbat se ukázalo,
že Neckářovo pěvecky po-
třebně křehké a hereckým
talentem podpořené podání
je výzvou i pro domácí auto-
ry. Hudebně i textově kvalit-
ně, zprvu z pera Bohuslava
Ondráčka, později Oty Petři-
ny či bratra Jana, se rodily
další velké hity. Bylo o čem
zpívat, kdyžmnohokrát
Zdeněk Rytíř, Jan Schneider
a Ladislav Kantor i další psali
texty přímo pro Václava.
Návrat po těžkém one-

mocnění byl v roce 2005 pří-
značně oslaven baladou Oči
koní, s ohlasem se o 6 let
později setkala píseň Půl-
noční skupiny Umakart, au-
torů věkově i stylově zdánli-
vě vzdálených. Pilně koncer-

tující Václav dokáže roztan-
covat sál, jeho pódiově nabí-
zené pomalé písněmají
kouzlo prožitého života, citu
pro dramatičnost i nepřed-
stírané něhy v kontaktu
s publikem. I proto byla k
oslavě 75. narozenin vybrána
ta část repertoáru, plná hitů i
písní důležitě doplňujících
Neckářův baladický portrét.
Když pak přijde na skladby,

které Václav považuje za své
srdeční, říká: „Jsou to hlavně
'Kdo vchází do tvých snů, má
lásko', 'Nautilus' a 'Podej mi
ruku a projdem Václavák'… „
Je jisté, že některé ze zmí-

něných skladeb zazní naživo
na narozeninovém koncertě
26. listopadu v Severočeském
divadle. „Budu vzpomínat na
mé pěvecké začátky právě na
prknech ústecké opery, když
mi bylo 10 let. Za doprovodu
Bacilů a smyčcového kvarte-
ta zazpívám písně od dob
Mefista v pražském Rokoku a
Golden Kids, až po dnešek.
Abych to ohaničil, tak od 'Ša-
la-la-la-lí' po 'Půlnoční'“.
Bližší informace ke kon-

certu v Ústí nad Labem jako
i další aktuality týkající se
Václava Neckáře najdete na
jeho oficiálnímwebu zde:
www.vaclavneckar.cz

JUBILANT VÁCLAVNECKÁŘ
se vrací domů. Foto: Lenka Hatašová

Ménepálské lásky je příběhmatky
Severní Čechy – KnihaMé

nepálské lásky nabízí pouta-
vý, strhující a do jisté míry
také inspirativní příběh čes-
ké holky, která namateřské
vybudovalamilionovou fir-
mu a dětský domov.
Jak k tomu došlo? Jak se

dostane člověk od cesty za
poznáním, ale také k vyčiš-
tění hlavy a k pomoci dětem?
To vám poutavě přibližuje
nová kniha, která se stala
bestsellerem už v předpro-
deji před vydáním.
Michaela Gautam věří, že

její přání se plní. Po svémini
knize Neúspěchy úspěšných
se pustila do první, co do
rozsahu dle vlastních slov,
„opravdové knihy.“
Jedno takové přání začalo

jako dobrodružství mladé
holky, která se rozhodla odjet
do Nepálu zhubnout, a vše

skončilo exotickým román-
kem a následně také otevře-
ním dětského domova přímo
v Káthmándú.
Michaela se v prachu,

smogu a špíně rozvojového
velkoměsta snaží pomáhat

už osm let.
KnihaMé nepálské lásky je

do určité míry autorčiným
deníkem. Michaelaměla
možnost poznat během ži-
vota ve Velké Británii západ-
ní možnosti rozvinutého
světa, ale dlouhodobě ji lá-
kalo vyzkoušet si i opak. Za-
jímá Vás, jaké je učit anglič-
tinu v zapomenutých vesni-
cích uprostřed Himálaje, kam
nevede sjízdná cesta a kde
nemají ani pitnou vodu, na-
tož obchod? Kolik prozvra-
cených dní stojí navyknutí si
na autentickou asijskou
stravu? V čem se liší česká a
nepálská láska? Jak se člověk
cítí, když se rozhodne po-
moct pár opuštěným dětem a
rokymá pocit, že jde proti
zdi? Když ho zklamou ti nej-
bližší? Či prozaicky: Jaké to je
pro českou holku, srovnat se

s tím, že aby žila, jak jí káže
srdce, musí se nejdřív posta-
vit svým vlastním přesvěd-
čením o tom, co to znamená
být „správnámatka“?
MichaelaMysha Gutam –

jematkou tří dětí. Namateř-
ské vybudovala firmu s ob-
ratem přes 50milionů Kč
vminulém roce, zároveň
provozuje a sponzoruje do-
mov pro desítky opuštěných
dětí v Nepálu. Dle svých slov
jemanželkou jednoho z nej-
osvícenějšíchmužů, co zná.
Propaguje teorii, že vesmíru
prospějeme, budeme-li s čis-
totou v srdci dělat to, co nás
nejvíc naplňuje. I kdyby to
mělo na první pohled vypa-
dat jako chyby.
Tuto knihu vydává sama

Michaela Mysha Gautam. Ti-
tul má 244 stran, jeho dopo-
ručená cena je 299 Kč. (dts)

Jak založit v ČR hospisoc? Kniha ví!
Severní Čechy – Zkušený
novinář a také spisovatel
Aleš Palán vždy volí pro své
knižní dialogy silné a výji-
mečné osobnosti. Takové,
kterémohou být příkladem a
vzorem, které se nikdy nebojí
kráčet svojí vlastní cestou.
Jeho předchozí kniha roz-

hovorů Raději zešílet v divo-
čině (vyd. Prostor), zachycu-
jící opravdu svérázný život
šumavských poustevníků, se
stala velkou událostí roku.
Během půl roku se dočkala
hned čtyř vydání a její ná-
klad přesáhl 30 tisíc výtisků.
Podobný úspěch slibuje

také Palánův knižní rozho-
vor se zakladatelkou českého
hospicového hnutí MUDr.
Marií Svatošovou, aktuální
kniha plná empatie NEBOJ SE
VRÁTIT DOMŮ.
Autor v ní citlivě kladený-

mi otázkami prochází s lé-
kařkou jejím dětstvím v ro-
dině venkovského učitele,
problematickou cestou za
vzděláním, prvními zkuše-
nostmi s hospicovými paci-
enty amnohdy úmornou lé-
kařskou praxí.
Otevřeně zde spolu hovoří

o tématech důležitých pro
každého člověka. Například

je tu řeč taktéž o syndromu
vyhoření, o víře v boha a
ovšem také o strachu ze
smrti. Je zajímavá a důležitá...
Knihu vydalo 18. října 2018

v rámci Velkého knižního
čtvrtka nakladatelství Kalich.
První sedmitisícový náklad
byl již rozebrán a na knižním
trhu se následně objevil pě-
titisícový dotisk!
Beseda s MUDr. Marií Sva-

tošovou a s Alešem Palánem
se odehraje ve středu 14. lis-
topadu 2018 od 19 hodin
v Knihovně Václava Havla na
adrese Ostrovní 13, Praha 1.
Přijďte... (dts)

Profesionální jasnovidka Adina

Co je smyslem vašeho života?

Pošlete mi SMS ve tvaru 39HGD a své 
datum narození na číslo 904 30 55 

nebo volejte na 906 70 60 70

SpirituálníSpirituálníSpirituální
E X P E R T

Napište SMS ve tvaru 
57SDP a vaše jména 

na číslo 904 30 46

HODÍTE SE K SOBĚ?
Věštba podle 

jména!

Alena

Jaku
b

100%

Rak 22. 6. – 22. 7.

Býk 21. 4. – 21. 5.

Blíženci 22. 5. – 21. 6.

Beran 21. 3. – 20. 4.

Lev 23. 7. – 22. 8.

Panna 23. 8. – 22. 9.

Váhy 23. 9. – 23. 10.

Štír 24. 10. – 22. 11.

Střelec 23. 11. – 21. 12.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1.

Vodnář 21. 1. – 20. 2.

Ryby 21. 2. – 20. 3.
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906 70 60 70
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V Á Š  D E N N Í

HOROSKOP

Vidina volných chvil proži-
tých s  partnerem je pro vás 

stejně relaxační, jakoby jste se opalo-
vali na pláži. Nejeden Rak si v průběhu 
soboty splní své sny.

Jedinci v nespokojeném part-
nerství zváží, zda na vztahu 

zapracovat nebo rozjetý vlak opustit. 
Sobota přeje otevřeným rozhovorům 
s protějškem.

Blíženci, kteří se zmítají v mi-
lostném trojúhelníku, si o ví-

kendu ujasní, co chtějí. Rozhodnete 
se pro jednoho partnera, nebo pustíte 
k vodě oba.

Jaký program připravily ne-
beské sféry pro vás, milí Bera-

ni? Zabýváte se mnohem důležitějšími 
tématy, než jsou finance a materiální 
zajištění domácnosti.

Sobotu naplníte zamilovaný-
mi chvilkami. Protějšek vám 

snese i modré z nebe, a není vylouče-
no, že si dopřejete snídani do postele či 
romantickou večeři.

Vztah s  novým partnerem 
nabírá o víkendu hloubku. Bě-

hem soboty se před vámi otevře hned 
několik příležitostí k prověření pevnos-
ti vašeho svazku.

Pokud se zabýváte záležitost-
mi z minulosti, zjistíte, jak to 

tenkrát bylo. Nezřídka prokouknete 
něčí lež nebo se přesvědčíte, že dotyč-
ný mluvil pravdu.

Empatie teď nepatří k vašim 
silným stránkám. Zkuste se 

na svět podívat i  pohledem druhé 
strany. Nejspíš zjistíte, že váš názor 
není jediný možný.

V citové oblasti jste rozpolcení 
a nedokážete porozumět vlast-

ním emocím. Svobodní Střelci se dosta-
nou do problému, kterého ze svých 
ctitelů si vybrat.

Někdo ve vás probudí soutěži-
vého ducha, což se odrazí na ví-

kendovém programu. Ať se pouštíte do 
sportu nebo rekonstrukce, potřebujete 
být vždy nejlepší.

Vyberete dárek pro někoho 
z blízkých a perfektně se tre-

fíte do vkusu. Pokud se jedná o naro-
zeninovou oslavu, budete na ni ještě 
dlouho vzpomínat.

Během soboty překvapíte 
sami sebe, když zjistíte, jak jste 

zruční. Při drobných opravách domác-
nosti vám jde práce od ruky a výsledek 
stojí za to.
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