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VYVÁŽENÉ VÁNOCE

Před námi jsou svátky a k nim v našich končinách patří i kulinářské zážitky. Jak si 
je dopřát bez výčitek, jak se i během roku stravovat tak, abychom se cítili dobře, 
o tom je kuchařka nazvaná Vyváženě, pod níž jsou podepsány nutriční terapeut-
ky, takže dámy nad míru povolané.

Jak vznikl nápad vydat kuchařku? 
Naši klienti se nás často ptají na tipy na vyvážené re-
cepty a my jsme si díky tomu uvědomily, že nám na 
trhu chybí kuchařka, která by obsahovala skutečně 
nutričně vyvážené recepty a kterou bychom mohly 
dále doporučovat. Jasně, kuchařek je spousta a mno-
ho z nich obsahuje skvělé a chutné recepty, zdravé 
i méně zdravé. Nám ale chyběla kuchařka, kde by 
každý jeden recept měl vyvážený poměr hlavních ži-
vin – bílkovin, sacharidů a tuků. V naší kuchařce tak 
najdete recepty na snídaně, svačiny, obědy i večeře, 
všechny sestavené tak, aby byly tyto živiny 
v rovnováze a člověk byl po každém jídle 
spokojeně sytý.

Máte nějaký „vyvážený“ fígl na vánoční dob-
roty, na cukroví nebo bramborový salát?
Sama jsem milovník Vánoc a tradičních 
pokrmů, takže bych poradila se tímto 

obdobím zbytečně kvůli jídlu nestresovat. Důležité 
je automaticky se nechystat na „vánoční přejídání“ 
a kvůli tomu se dopředu omezovat. Pokud budete 
málo jíst několik dní před Štědrým dnem a mini-
málně během něho, je celkem jisté, že se pak večer 
přetláskáte vším možným. Doporučila bych držet si 
v jídle pravidelnost, dostatek bílkovin, zařazujte zele-
ninu a dbejte na dostatek neslazených tekutin. Večer 
s bramborovým salátem se v tom pak ztratí. Ale sa-
mozřejmě je ideální přichystat ho jen tak akorát na 
večeři a nedojídat ho ještě týden poté.

Pozorujete v poslední době vyšší nárůst 
klientů? Máte pocit, že se lidé více zajímají 
o to, co jedí?
Nárůst klientů pozorujeme hlavně sezón-
ně, určitě máme větší nával třeba na jaře. 
Nicméně za poslední roky se výrazně na-
výšil počet klientů, kteří řeší komplikovaný 

vztah k sobě, vlastnímu jídlu a mají za sebou třeba 
i diagnózu poruch příjmu potravy. Proto se při naší 
práci obecně se všemi klienty snažíme myslet na to, 
že výživa a diety by neměly vést k žádnému přehna-
nému sebeomezování a stresu. Nesnažíme se o to, 
aby naši klienti procházeli zázračně rychlou přemě-
nou, ale aby ke změně došli v rámci svých možností 
co nejpříjemněji a udržitelnou cestou.
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r o z h o v o r s   A n d r e o u  J a k e š o v o u

k n i ž n í  t i p y

O KÁTĚ
„Dědečkové mají velké ruce, hrají na harmoniku, po kapsách 
nosí zápalky a citronové bonbony a každou neděli v měsíci 
jezdívají na trh přikoupit další zápalky a bonbony.“ Káťa totiž 
chce být dědečkem, a tak si dělá průzkum, jak to udělat. Tak-
že: mít šedivé vlasy (to obstará čepice a taky pití mléka), pak 
ty zápalky a citronové bonbony a ještě harmonika. Knížka 
O Kátě, která chtěla být dědečkem autorky Signe Viškové 
(vydává Host, přeložil Michal Škrabal) je opravdovou ces-
tou do dětské fantazie, do způsobu dětského myšlení. Až ji 

přečtete, už nikdy se nebudete smát sebebláznivějšímu dětskému nápadu na nějaké 
povolání. Vždyť je to tak jasné! Dědečkové nikdy nechvátají a mají bonbony a spoustu 
času na svá vnoučata! Takže je jen logické, že dědečkování je nejlepší práce na světě. 
A Káťa bude jednou dědečkovat s dědou. Mám ráda knížky, které jsou jiné taky na 
omak. Tahle je teplá a je cítit struktura dědečkových kalhot i svetru na přebalu. Přesně 
to, co si jako děti pamatujeme: že děda nosil manšestráky, babička hrubý vlněný šátek, 
který kousal, že oka na svetru byla tak velká, že se do nich vešly tři prsty. Pro děti je tohle 
knížka zážitková, plná obrázků. Pro ty, kteří ji budou číst, knížka vzpomínková, protože 
děda je docela magická postava. Když chybí, je to, jako by chyběla malá kotva do dět-
ství. Signe Višková vypadá na fotografii spíš jako cílová skupina čtenářů této knížky než 
jako její autorka. Narodila se roku 1997 a patří k nejmladší generaci lotyšských spiso-
vatelů. Organizuje literární a společenské akce, je moderátorkou rozhlasového pořadu 
a šéfredaktorkou časopisu. Káťa, která se těší, že jednou bude dědečkovat s dědečkem, 
je její prvotinou. Jsem přesvědčená, že vydavatelství Host vyhmátlo skutečný počátek 
nové literární hvězdy v oblasti dětské literatury. Autorkou ilustrací je Elína Brasliňová, 
mladá lotyšská ilustrátorka. Děti budou nadšené, protože si z obrázků vytvoří ve své 
fantazii svůj vlastní svět. Na závěr si dovolím zmínit vklad Michala Škrabala do českého 
jazyka: dědečkování je krásné nové slovo! JARMILA SKOPALOVÁ

ZÁKON GENU
Je to právě 200 let, kdy se narodil Gregor Mendel, český 
vědec a především otec genetiky. Na jeho počest si naklada-
telství Epocha připravilo antologii Zákon genu, která se od 
tématu genetiky odráží a prohledává ho různými směry.

Na knize se podílelo nejen mnoho autorů české fantas-
tiky jako František Kotleta, Kristýna Sněgoňová nebo Ondřej 
Neff, ale také astrofyzik Jiří Grygar, biochemik Jan Konvalin-
ka a laureát Nobelovy ceny sir Paul Nurse. Právě posledně 
jmenovaní objasňují význam Gregora Mendela pro vědec-
kou scénu a přirovnávají jej například k Charlesi Darwinovi.

Sbírka je tvořena šestnácti povídkami, takže na vás čeká široké spektrum příběhů, 
které se liší nejen druhem sci-fi, ale také dobou, v nichž se odehrávají. Povídka s ná-
zvem Zachránil jsem Mendela, pánové se například odehrává v daleké budoucnosti, 
v níž se řeší záchrana lidstva. Operace Fénix naráží na tematiku klonování a nesmrtel-
nosti v době studené války a Sousedská láska nás pro změnu přenese na venkov, kde 
se odehrává příběh tragické lásky. Některé povídky jsou zasazeny přímo do Mendelovy 
doby a v příběhu s názvem Mendel 47 se dokonce dotýkáme kyberpunku. 

Kniha Zákon genu zaujme nejen textovým obsahem, ale také grafickým zpraco-
váním. Na kraji každé stránky vidíme vývojové fáze hrachu setého, na němž Mendel 
prokázal možnost genetického křížení. Hrách roste podle toho, jak daleko se v povídce 
nacházíme. Knize tenhle hravý prvek dodává dynamiku a udržuje čtenáře v pozoru. 
Milým doplňkem je také Mendelův citát v úvodu každého příběhu. Celá kniha nejen 
díky hlavnímu tématu, ale právě i díky těmto drobnostem působí propojeně.

Antologie Zákon genu je skvělou ukázkou toho, čeho všeho je česká sci-fi scéna 
schopna. I přes užší tematické zaměření na vás čeká cestování časem, genetické úpra-
vy, reinkarnace nejhorších zločinců všech dob či holubi, kteří dokážou navádět rakety. 
Jste připraveni objevit žánr sci-fi skrz naskrz? JAN MARXT


