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Jak jde čas s průkazem ISIC 

ISIC News

ISIC vznikl již v roce 1953 ze studentské iniciativy. Od té doby 
se stal mezinárodně uznávaným studentským průkazem, 
který akceptují ve 140 zemích. V každé zemi pak poskytuje jak 
průkaz, tak organizace, která jej spravuje, odlišné portfolio be- 
nefitů a využití.  

Možná tě to překvapí, ale právě Česká republika je již několik 
let absolutním lídrem mezi vydavateli ISIC, a to nejen na počet 
průkazů, ale také na počet benefitů, které mohou studenti 
využívat. Aby mohly průkazy usnadňovat studentům každo-
denní život, pracujeme také spolu se zapojenými školami na 
širším využití ISIC v prostorách školy.  

V loňském roce jsme spustili několik novinek, které našim 
držitelům přináší vyšší komfort využití průkazu. Jedním z nich 
je nová mobilní aplikace, která nabízí plnohodnotný ISIC průkaz 
v digitální podobě, a tak i jeho rychlé využití bez nutnosti hledat 
plast v peněžence. Eliminujeme ztráty průkazů a zapomenutí 
doma, protože bez mobilu z domu odejde málokdo. Aplikace 
byla spuštěna v poměrně základní verzi, což může některé uži-
vatele rozladit, ale v duchu dnešní doby jsme chtěli nabídnout 
digitální průkaz, jednoduchou orientaci v benefitech a jejich lo-
kalizaci i zábavu v podobě zajímavých soutěží. V letošním roce 
přineseme další vylepšení a nové funkcionality.  

Se studenty rádi zůstáváme v kontaktu a rádi přinášíme pozi-
tivní podněty. Proto jsme v září spustili nový web, rozšířený  
o nový online magazín ISIC LIFE. Najdeš zde spoustu za-
jímavých tipů na cestování, sport, kulturu, ale také na to, jak 
lépe naložit s volným časem, relaxací a jak zvyšovat motivaci. 
Od února se pak můžeš těšit na podcasty.  

Jak je vidět, ISIC se za poslední rok hodně posunul, a určitě 
k lepšímu. Stojí za to sledovat i náš Instagram, který přináší 
připomínky benefitů a slev, odkazuje na nový obsah v magazínu 
nebo přináší soutěže. Nově uchopenou výzvou k propojení his-
torického formátu ISIC NEWS je i tento formát. Rádi bychom 
na původní tradici tištěných ISIC NEWS navázali novou online 
formou a zpřístupnili ji širší skupině ve flexibilnější podobě.  

Věříme, že si jej užiješ. Přejeme příjemné čtení.  

Tým ISIC 

http://www.aliveapp.cz
https://www.isic.cz/isic-life/
https://www.instagram.com/isic.czech/
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Levné letenky  

Levné cestování  

Letenka je obvykle nejdražší položkou na seznamu 
a je potřeba ji dobře vybírat. Většina low-cost 
cestovatelů má na svém bucket listu několik zemí, 
které by ráda navštívila a svůj seznam vysněných 
destinací přizpůsobuje právě podle toho, jak moc 
výhodná letenka se naskytne. Druhá skupina je ještě 
flexibilnější a své cesty plánuje poměrně impulsivně, 
podle konkrétní nabídky a termínu letu.  

Levné letenky je třeba lovit, dlouhodobě sledovat 
nabídky na serverech leteckých společností, nenechat 
si ujít promo slevy na první místa, což jsou mnohdy 
termíny na více než půl roku dopředu, ale jejich cena 
bývá poloviční, než za jakou je koupíš měsíc, dva před 
odletem.  

Stejně tak jsou zajímavé absolutní last-minute 
nabídky. Pokud jsi časově flexibilní, může to být 
přesně tvoje cesta. Další oblíbenou a velmi výhodnou 
letenkou jsou multitripy. Během cesty můžeš 
navštívit i tři destinace, ale tvůj čas v nich strávený se 
řídí variantou multitripu. Někde můžeš strávit týden, 
jinde 3 dny.  

Studenti mají do kapsy o něco hlouběji, a když se 
vydávají na cesty, tak parametr ceny je mnohdy  
„až na prvním místě”. Ve stylu low-cost cestování se 
dá projet celý svět a není potřeba u toho nijak zvlášť 
trpět. Stačí se držet pár základních tipů a časem se 
v tom člověk naučí dobře orientovat.  
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Plánuj, plánuj, plánuj

Pokud někdo říká, že nezávislý cestovatel neví, co 

bude na místě dělat a kam přesně pojede, obvykle 

jde o pózu, nikoli zkušeného cestovatele. Pokud 

se vydáš na cestu bez pořádného plánu, připrav 

se na řadu nečekaných výdajů. Může se stát, že 

ti ujede poslední autobus a ty tak budeš muset 

utrácet za taxi do hostelu. Nebo když si neuděláš 

dopředu nákup, nezbude ti nic jiného než vyrazit 

do restaurace v zemích, kde jsou v neděli zavřené 

obchody. Zbytečnému utrácení se vyhneš, když si 

připravíš alespoň rámcový itinerář a před cestou si 

přečteš něco o místních zvycích. 

Vyjeď mimo sezónu

Cestování mimo hlavní turistickou sezónu má několik 

výhod. Destinace nejsou přeplněné turisty, nemusíš 

stát nekončící fronty na hlavní památky, při odpočinku 

na pláži tě nebude rušit křik dětí hrajících si ve vlnách, 

a především ti poděkuje tvá peněženka. Mimo sezónu 

totiž lehce ušetříš na letenkách i ubytování. A když 

budeš mít opravdu velké štěstí, může ti poloprázdný 

hotel nabídnout upgrade pokoje zdarma. Hlavně 

si nezapomeň přibalit ISIC, se kterým můžeš získat 

skvělé slevy a benefity i v zahraničí. 

Sbal se chytře
Opravdu si potřebuješ zabalit sedm triček a pět párů 

bot? Vážně budeš mít čas na čtyři knihy a tři časopisy? 

Odlehči svému cestovnímu šatníku, budeš tak moct 

trávit více času na pláži a méně před skříní. Pokud 

nedokážeš nic ze zabalených věcí vyřadit, obleč si 

ty nejtěžší svršky na cestu. Vyhneš se tak na letišti 

poplatkům za těžké zavazadlo. Více rad o tom, jak se 

sbalit do 7 kg, si můžeš přečíst v našem článku na 

blogu ISIC LIFE.  

Hlavně si nezapomeň přibalit ISIC,  
se kterým můžeš získat skvělé slevy  
a benefity i v zahraničí.

Vans MM Obstacle SkatepackHannah Downtown Alpine Pro Ardene Meatfly Pioneer 4

Do obchodu Do obchodu Do obchodu Do obchodu

Nejlepší batohy na cesty

https://www.isic.cz/clanek/cestovani/jak-se-sbalit-do-7-kg/
https://www.isic.cz/clanek/cestovani/jak-se-sbalit-do-7-kg/
https://www.kqzyfj.com/click-9165858-11555729?sid=ISIC+NEWS_02_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.zoot.cz%2Fpolozka%2F604912%2Ftmave-modry-batoh-hannah-downtown-28-l
https://www.jdoqocy.com/click-9165858-12934785?sid=ISIC+NEWS_02_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.d-sport.cz%2Fmn-obstacle-skatepack-x1522646tepack-x1522646
https://www.dpbolvw.net/click-9165858-12984455?sid=ISIC+NEWS_02_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.alpinepro.cz%2Foutdoorovy-batoh-65l-ardene-ubgt125%3FcolorVariant%3D693196
https://www.anrdoezrs.net/click-9165858-11555729?sid=ISIC+NEWS_02_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.zoot.cz%2Fpolozka%2F541151%2Fvinovy-batoh-meatfly-pioneer-4-26-l
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Knižní novinky, které stojí za to  
Redakce časopisu ISIC NEWS vybrala na začátek roku šest slibných knižních novinek různých žánrů i tematických 
zaměření. Pokud nevíš, po jaké knize teď sáhnout, mrkni pro inspiraci na náš výběr.  

Jan Kotěra  

Ke 150. výročí narození Jana Kotěry vyšel titul připomínající vyhlášenou 
tvorbu českého architekta. Kniha je koncipována do 13 kapitol, ve kterých 
je představen výběr z Kotěrova díla. Těšit se můžeš na představení 
architektonických památek, ale také interiérovou výzdobu, tvorbu nábytku, 
svítidla či kolejová vozidla.  

Jóga pro zdraví  
Zajímá tě jóga, ale nevíš, kde začít? Chceš se naučit správně techniku  
a pochopit, jak může jóga pomoci se zlepšením fyzického i psychického 

zdraví? Pak sáhni po téhle novince od Grady, ve které ženské duo tvořené 
lektorkou jógy a fyzioterapeutkou zve do světa dnes už tolik oblíbeného 
stylu cvičení a života.  

Do obchodu

Do obchodu

Kurt Gebauer – sny / básně / texty    

Kniha básní, snů, esejí a úvah s osobními ilustracemi českého sochaře, 
malíře, fotografa a pedagoga Kurta Gebauera vyšla koncem loňského roku 
a představuje vhled do autorova světa. „Psal jsem vždycky, ale nepublikoval. 
Když nikdo nechce, tak coby. Tak konečně někdo chtěl. Psal jsem si v mládí 
deníky, poznámky s kresbami na cestách, psal jsem dopisy mamince, mé 
ženě atd. Mimoto textíky, básničky – ve vlaku, v hospodě na malém pivu, 
když se mi něco zdálo, co jsem si stačil zapamatovat,“ napsal Gebauer ke 
knize, která by neměla chybět v knihovně žádného jeho obdivovatele.  

Do obchodu

https://www.dpbolvw.net/click-9165858-14036368?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.grada.cz%2F
https://www.jdoqocy.com/click-9165858-14036368?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.grada.cz%2Ffenomen-jan-kotera-12482%2F
https://www.jdoqocy.com/click-9165858-14036368?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.grada.cz%2Ffenomen-jan-kotera-12482%2F
https://www.dpbolvw.net/click-9165858-14036368?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.grada.cz%2Fjoga-pro-zdravi-12408%2F
https://www.dpbolvw.net/click-9165858-14036368?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.grada.cz%2Fkurt-gebauer-sny-basne-texty-12101%2F
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Jak (ne)cestovat  
Německý spisovatel Ilja Trojanow strávil část života na čtyřech kontinentech 
a procestoval více než 100 zemí. Ze svých bohatých zkušeností a zážitků 
sepsal knihu, ve které se zamýšlí nad smyslem cestování. Ve dvanácti 
kapitolách se ptá na řadu otázek, které možná změní i tvůj pohled na 
cestování. Jaký je rozdíl mezi turismem a cestováním? Proč je sólo cestování 
přínosné? A co vlastně hledáme, když objevujeme jiné země?  

Do obchodu

Poltergeist  

Nevyjádřenou hlavní postavou páté básnické sbírky Martina Pocha je 
Poltergeist, paranormální typ ducha, který na sebe poukazuje hlasitými 
zvuky či posouváním objektů. Autorům Poltergeist terorizuje nic netušící 
postavy ve čtyřech částech knihy věnovaných dětství, manželství, stáří  
a smrti.  

Do obchodu

Les 
Románový debut Marka Baroše je posazen do postapokalyptického 
světa, který se nečekaně proměnil a lidstvo musí znovu žít v primitivních 
podmínkách a učit se hájit své životy. Baroš posadil do zamrzlého lesa 
trojčlennou rodinu putující novým světem ve snaze uniknout nebezpečí  
a dostat se do vzdáleného mokřadu, jenž má poskytnout obživu a ochranu.  

Do obchodu

Víš, že s průkazem ISIC můžeš nakoupit výhodněji knihy v knihkupectvích Grada  
a Dobrovský? Více o slevách a limitovaných nabídkách se dočteš na našem webu. 

https://www.jdoqocy.com/click-9165858-13240526?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.knihydobrovsky.cz%2Fkniha%2Fjak-ne-cestovat-397987585
https://www.tkqlhce.com/click-9165858-13240526?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.knihydobrovsky.cz%2Fkniha%2Fpoltergeist-378660503
https://www.anrdoezrs.net/click-9165858-13240526?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.knihydobrovsky.cz%2Fkniha%2Fles-392803276
https://www.isic.cz/slevy/cr/grada/6973/
https://www.isic.cz/slevy/cr/knihy-dobrovsky/722/
https://www.isic.cz/slevy/cr
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Krkonoše a jejich střediska jsou v Čechách 
považována za nejlepší místa, kam se vypravit na 
lyžování i za večerní zábavou. Legendární Špindlerův 
Mlýn je vyhlášeným střediskem české smetánky pro 
své extravagantními večírky a après ski party. Resort 
nabízí vyžití i pro snowboardisty, noční lyžování  
a skvělou sáňkařskou dráhu. Nejzábavnější je v noci 
a užiješ si na ní spoustu legrace.  

 › 25 km sjezdovek  

 › 85 km běžkařských tras  

 › 3 snow parky, 1 u-rampa  

Pro milovníky horské klasiky a starých horských chat 
jsou ideální dva resorty – Černá Hora a Pec pod 
Sněžkou. Příjemné je, že oba areály jsou propojené 
a můžeš je vyzkoušet oba na jednu permanentku. 
Mezi resorty se můžeš přesouvat na lyžích, 
skibusem nebo rolbou. Některé chaty mají večerní  
program a můžeš mezi nimi přecházet nebo si 
zavolat skútr taxi. Určitě najdeš i tradiční večery 
s kytarou a praskajícím ohněm v krbu. Z nelyžařských 
aktivit vyzkoušej černohorskou sáňkařskou cestu, 
snowtubing nebo výlet na sněžnicích.  

Krkonoše  

Nejlepší horská střediska  
Letošní rok sněhové pokrývce přeje, a tak je nejvyšší čas vyrazit na hory. S průkazem ISIC máš navíc 
slevy na více než 40 místech. Která lyžařská střediska jsou v kurzu a co od kterého můžeš očekávat? 
Pojďme se podívat na některá z nich.  

Špindlerův Mlýn  Pec Pod Sněžkou – Černá Hora  

 › 50 km sjezdovek  

 › 60 km běžkařských tras  

Nejvýše položené lyžařské středisko v České republice 
nabízí sice výrazně méně kilometrů sjezdovek než 
krkonošské areály, ale jeho hlavní předností je délka 
sezóny. Skvělé lyžařské podmínky jsou zde často od 
konce listopadu do Velikonoc a na běžky se zde dá 
vyjet ještě koncem dubna. Areál ale není velký, chaty 
a hotely jsou od sebe poměrně dost vzdálené, takže 
je dobré počítat s večery, které strávíš na své chatě 
nebo v její těsné blízkosti.  

Praděd – Ovčárna 

 › 5 km sjezdovek  

 › 32 km běžkařských tras  

Morava  
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Šumava nabízí nádhernou přírodu a skvělé výhledy. 
Vzhledem k časté německé klientele jsou i místní 
služby na vysoké úrovni a člověka zde baví lyžovat. 
Jedním z důvodů je, že zde se dlouhé fronty na vleky 
a lanovky nestojí. Areál disponuje moderní 6místnou 
lanovkou na vrchol, která přepraví 5500 lyžařů za 
hodinu, takže si víc zalyžuješ než vystojíš ve frontách. 
Když vyrazíš na víc dnů, určitě si vyzkoušej i lyžování 
u sousedů v Německu. Lyžařské středisko Velký Javor 
nabízí 25 km tratí 
a atmosféru alpských kopců. 

Železná Ruda – Špičák 

 › 8,5 km sjezdovek  

 › 45 km běžkařských tras 

 › Snowpark Freestyle Area  

Šumava 

ISIC pro tebe připravil  
slevy na permanentky  

ve 44 lyžařských areálech po celé 
České republice.  

Více informací

https://www.isic.cz/slevy/cr/?dmCategoryId=9&dmLimit=9&dmSeed=7191&dmDisplay=images
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Jak vybrat správně 
snowboard pro začátečníky  
Vybrat si správný snowboard pro začátečníka je tak trochu alchymie a určitě se vyplatí si pro něj zajít 
k odborníkům. Pojďme se podívat na pár parametrů, které výběr snowboardu ovlivňují. 

Délka snowboardu 

Délka snowboardu by měla být pod bradu. Pro freestyle můžeš volit o něco kratší desku, ale není to 
pravidlo. Délka je důležitá, příliš krátké prkno by se mohlo přetáčet, zatímco dlouhým prknem bude 
obtížné přejít do oblouku a pro začátečníka bude snowboard celkově hůře ovladatelný.  

Váha jezdce 

U výběru snowboardu hraje velkou roli i váha. Snowboard má váhovou toleranci od–do, takže o 3 
kg méně nebo více tě nemusí stresovat, určitě je ale dobré vybírat prkno, kde je tvoje váha někde 
uprostřed tolerance. Pokud by byl totiž jezdec lehčí, než je váhová tolerance, neprohnul by ho 
dostatečně v oblouku, nejel po celé délce efektivní hrany a nevyužil by vlastnosti prkna. Jezdcům nad 
hranou limitu pak hrozí jeho přetížení a poškození.  
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Šířka snowboardu  

I šířka snowboardu je důležitým parametrem. Jde o to, 
aby jezdec při jízdě v oblouku nedosahoval špicemi 
nebo patami bot až na sjezdovku. Jezdci s velikostí 
boty 45 a větší by se měli při výběru prkna koukat po 
širších, tzv. wide snowboardech. S takovým prknem 
budou schopni řezat oblouky, aniž by při tom brousili 
špicemi svah. Vyrábí se i snowboardy ve verzích mid-
wide (mírně širší prkna) a superwide (široká prkna pro 
opravdu velká chodidla).  

Tuhost a pružnost snowboardu  

Měkčí prkna jsou vhodnější pro začátečníky, lépe se 
ovládají a odpustí více chyb. Vyhledávají je také freestyle 
jezdi, kteří tráví většinu času jízdou po překážkách. Při 
rychlejší jízdě ovšem měkký snowboard přestává být 
poslušný v oblouku a nelze se z něj odrazit tak svižně 
jako z tužšího prkna. 

Holky a kluci každý svůj  

Snowboardy se nevyrábí pro kluky a pro holky jen 
v odlišném designu, ale jsou úplně jinak koncipované. 
Dámské snowboardy jsou speciálně navržené na 
postavu ženy, které mají jiné těžiště než muži. Také 
poměr váhy a výšky je jiný. Všechny tyto odlišnosti 
výrobci promítají do geometrie a konstrukce dámských 
snowboardů. Dámské snowboardy jsou užší, zpravidla  
i měkčí, inzerty (závity pro přichycení vázání) jsou 
oproti pánské variantě snowboardu posunuty  
o několik milimetrů blíže středu. 

Prohnutí snowboardu 

Prohnutí snowboardu má vliv na typ a styl jízdy  
a také na zkušenosti jezdce. Začátečníkovi bude nejvíce 
vyhovovat rocker, který více odpouští chyby. Opačné 
prohnutí camber je vhodnější pro zkušenější jezdce, 
flatový tvar s téměř nulovým prohnutím zajišťuje 
stabilitu v každém terénu, avšak nejvíce se používá ve 
snowparku. Hybridní prohnutí je kombinací camberu  
a rockeru dohromady, díky čemuž se stává univerzálním 
all-mountain boardem.  

S výběrem snowboardu ti pomohou zkušení odborníci 
ze Snowboardel, kde máš navíc 15% slevu na ISIC na 
nové zboží a 5 % na zboží ve slevě.  

Více informací

https://www.isic.cz/slevy/cr/snowboardel/12
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Pro to nejkrásnější musíš přejet celou 
Kubu 

Přes Santiago de 
Cuba do Baracoa

Když jsme se poprvé balili na Kubu, měla jsem jasno. 
Projedeme celý ostrov tam a zpět, zapadneme do místní 
kultury a splyneme s atmosférou ostrova. Lenošivé dny  
a žhavé noci prosycené hudbou salsy a karnevalů. Můj cíl 
se naplnil jen částečně. Čtrnáct dnů na projetí všech koutů 
ostrova zdaleka nestačí. Když ti karibský ostrov učaruje, 
budeš se sem vracet opakovaně a objevovat další místa. 
Individuálnímu cestovateli nabízí pohodu a relativní bezpečí.  

Na Kubě je mnoho míst, které si člověk snadno zamiluje. 
Jedno město je ale výjimečné a jiné. Santiago de Cuba leží 
na krásném místě, je obklopené divokou přírodou, nabízí 
koloniální architekturu, ale hlavně je kolébkou salsy. Právě 
ta zní z každého rohu a platí zde, že kdo není muzikant, je 
tanečníkem salsy.  

Na skok do Santiago de Cuba 
Sotva se silnice zlomila na horizontu, objevilo se pod 
námi slavné Santiago obklopené pohořím Siera Maestra 
někde v dálce lemované mořem. Kolébka salsy, město 
nabité energií vášnivého tance a hudby. Santiago je město 
postavené v kopci, a tak se v něm prakticky pohybuješ 
buď nahoru, nebo dolů. Dlouhý kopec narušují jen plochá 
náměstí a jejich okolí a pak zase hezky dolů na další náměstí 
nebo park. Místní se pohybují často na kole, což není 
zrovna jednoduché. Proto vznikla hezká místní solidarita. 
Když jedeš nahoru a máš motorku nebo auto, přibrzdíš 
mávajícímu cyklistovi, ten se za tebe zachytí a sveze se 
kousek s tebou. Je to milé a praktické. 
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Město, kterým zní salsa 

Většina měst na Kubě stojí na základech koloniální 
architektury, ale často jsou ve velmi špatném stavu. 
To neplatí o Santiagu. Zde na tebe dýchá pohoda 
a autentičnost přímořského koloniálního města, ve 
kterém zní salsa na každém kroku. Ve městě jsou 
desítky tanečních škol, které pravidelně zaplňují 
tanečníci z celého světa. Při procházce městem jsme 
potkali nejméně osm skupinek muzikantů. Hrají 
skvěle a hrají pro radost sobě i kolemjdoucím. Můžeš 
je podarovat drobnými a oni zahrají něco jen pro 
tebe. My si s chutí na ulici zatančili a užili si skvělou 
atmosféru, když se přidali i místní lidé. Zde salsa není 
jen tanec, ale součást každodenního života. A to jak 
pro mladé, tak pro seniory. 

Castillo del Morro 

Z nejznámějších památek stojí za to navštívit Castillo 
del Morro. Ne že by tam čekalo něco víc než pevnost 
se základy vytesanými do skály, ale naskytne se ti 
nádherný výhled na zátoku Bahía de Santiago de 
Cuba. Každý večer pak můžeš slyšet salvu z děla, 
která se odehrává právě zde a oznamuje konec dne. 

El Cobre 

Druhou významnou památkou je El Cobre, 
vzdálené asi 25 km od Santiaga na kopci Maboa. 
Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre (uf!), pro Kubánce je 
to jeden z nejdůležitějších kostelů v zemi. Byl 
postaven byl roku 1927 a uctívá černou Madonu, 
Pannu Marii milosrdenství a charity či také Ochún  
(v afrokubánském pojetí), ochránkyni a patronku Kuby. 
Nám připomínala kult Pražského Jezulátka a výhledy 
do okolí byly sladkou tečkou nakonec. 

Ze Santiaga do Baracoa 

Santiago nás nadchlo a chtěli jsme načerpat 
atmosféru autentické Kuby ještě víc. Volba byla jasná 
a vydali jsme se do Baracoa. Podle mapy měla cesta 
trvat čtyři hodiny, ale my ji jeli skoro osm. Důvod 
byl prostý, museli jsme udělat obrovské množství 
zastávek, abychom si to opravdu užili. Protože 
jsme se chtěli vykoupat a přímo v Santiagu pláže 
nejsou, odbočili jsme za Guantanámem na výrazně 
horší silnici a vydali se do zátoky Ciamanera. Dali si 
levný, ale výborný oběd, vykoupali se a odpočinuli 
na liduprázdné pláži. Marně se nás místní snažili 
varovat, že žraloci mohou až ke břehu, protože tu 
chybí sítě. Prostě jsme neodolali. 
Další část cesty byla o neskutečné přírodě  
a poklidných vesničkách. Příroda je tu jiná, než jakou 
jsme potkávali doposud. Po pravé straně se táhne 
temně modré hluboké moře, na druhé straně do 
oranžova zbarvené skály, písek, kameny, občas 
palma a spousty kaktusů. Jako by se člověk ocitl 
na mexickém venkově. Míjeli jsme hráče domina 
ve stínu palem, potkávali rancheros na koních 
chytající býky do lasa přímo na silnici a kavárničky na 
neskutečných vyhlídkách. Na konci dne jsme vyjeli po 
úplně nové silnici do vysokého kopce, jehož vrchol 
nabízel dechberoucí výhled na dva odlišné světy. Ten, 
z něhož jsme přijeli, a ten, který nás čekal. Z mexické 
Kuby jsme pomalu klesali do deštného pralesa pod 
námi.
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Baracoa 

Když bych si měla představit místo, kde svět končí, bylo 
by to v Baracoa. Městečko obklopené bujným deštným 
pralesem. Domy postavené v kaskádách kolem zálivu ve 
tvaru rybího oka. Nekonečný výhled na Atlantický oceán, 
který při bouřích nemilosrdně doráží na pobřeží, o čemž 
svědčí poškozené omítky domů na korzu kolem oceánu. 
Není zde žádná kulturní památka, jen příjemné koloniální 
městečko. Na tohle místo mnoho turistů nejezdí a my se 
zde cítili skvěle. 

Trek na stolovou horu El Yunque 

Tradiční turistickou atrakcí je trek na stolovou horu El 
Yunque, která se tyčí do výše 575 m n. m. pojmenoval ji 
Kryštof Kolumbus, který v Baracoa přistál při hledání 
Ameriky. Na rozdíl od nás na horu nikdy nevystoupal. Trek 
začíná v kempu Campisimo El Yunque, před ním je vstupní 
brána a tábor správců. Zde si musíš najmout průvodce, 
cena za osobu je 13 CUC. První milou překážkou je řeka 
Rio Duaba, kterou je nutné přebrodit. Dále projdeš přes 
kakaovou plantáž, Baracoa je totiž jediným místem na Kubě, 
kde se pěstují kakaové palmy a dole ve městě se rovnou 
také zpracovává. 

Kakaové plody, ze kterých se vyrábí čokoláda, jsme viděli 
poprvé. Náš průvodce byl sdílný, takže jsme se dozvěděli 
snad vše o floře a fauně, kterou jsme cestou míjeli. Prodírat 
se divočinou mezi krásnými orchidejemi, utrhnout si 
mandarinku ze stromu, sledovat kolibříky, ještěrky a podivné 
mnohonožky je zážitek. Pro mě o to větší, vzhledem k tomu 
že na Kubě nepotkáš ani v té největší divočině jedovatého 
hada. Tato skutečnost u mě povýšila výlet do deštného 
pralesa na úplně jinou úroveň. S postupem do vyšších 
pater hory se i cesta stávala náročnější a dobré trekové 
boty se vyplatily. V posledním úseku jsme se již šplhali po 
skále. Cesta na vrchol nám trvala dvě hodiny, ale výhled stál 
za to. Cestu dolů jsme pak zvládli za hodinu a půl. 

Cesta pralesem z Baracoa do Moa 
Neméně silným zážitkem byla cesta z Baracoa do Moa. Celou dobu jedeš po nezpevněné cestě z červené hlíny skrz 
deštný prales. Cestou jsme míjeli dřevěné domky na kůlech, tu a tam jsme ucítili vůni čerstvé kávy nebo kakaa. Jeden 
starší pár nás na šálek výborné kávy pozval, ochutnali jsme i místní specialitu, strouhaný kokos oslazený melasou 
z cukrové třtiny vmačkaný do kornoutů z palmových listů a hodně vychlazený. Tak úžasné zmrzlině se nic nevyrovná. 

Tradiční turistickou atrakcí je trek na 
stolovou horu El Yunque, která se tyčí do 
výše 575 m n. m., pojmenoval ji Kryštof 
Kolumbus, který v Baracoa přistál při 
hledání Ameriky. Na rozdíl od nás na horu 
nikdy nevystoupal.
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Takový stav se dá jednoduše vyřešit. Stačí na pár 
dnů omezit nezdravé jídlo a místo něj do jídelníčku 
zařadit ovocné a zeleninové smoothies, které ti 
dodají potřebnou vlákninu, minerály i vitamíny,  
a navíc ti pomohou tělo detoxikovat od hromady 
tuků a cukrů. Díky detoxu a eliminaci nezdravého 
jídla zpracuje tvé tělo vše, vyčistí střeva, játra i ledviny 
a budeš se cítit opět skvěle.  
Po celou dobu detoxu je nutné vypít zhruba 3 litry 
vody denně, aby mělo tělo šanci nahromaděné 
toxiny a škodliviny z těla vyplavit. Primárním cílem 
detoxu není snížení váhy, ale vyčištění a odlehčení 
těch orgánů, které měly se spotřebou vánočního 
jídelníčku nejvíc práce. Když ulevíš jim a dopřeješ jim 
regeneraci, kila půjdou následně dolů sama, i když 
se vrátíš ke svému běžnému vyváženému jídelníčku, 
stačí se jen trochu hýbat.

Smoothie na snížení cukru v krvi  
a zrychlení metabolismu  

Povánoční detox, jak na něj? 
Každý rok je to po Vánocích stejné. Cítíš se těžce, máš nafouknuté břicho, horší pleť a o pár kilo navíc. Vánoční 
svátky obvykle trávíme s rodinou, a když se ze svého skromného studentského života vracíš do blahobytu 
domácího krbu, nemůže to dopadnout jinak.  

 › 1 jablko 

 › 1 červená řepa 

 › 2 mrkve 

 › 2 pruty řapíkatého celeru 

 › kousek zázvoru 

 › 200 ml vody  

Červená řepa snižuje hladinu cukru v krvi, mrkev 
je zdrojem antioxidantů, celer čistí krev a zázvor 
zrychluje látkovou výměnu.  

Grepové SOS pro restart jater 
 › šťáva ze 2 grepů nebo celé ovoce    

 vyloupané z bílé slupky  

 › 2 lžíce za studena lisovaného oleje   

    sezamový nebo mandlový, případně olivový 

 › 2 stroužky česneku 

 › 200 ml vody

Díky oleji nemusí být toto smoothie pro mnoho lidí 
chutné, ale na játra má skvělý účinek. Ta jsou tučným 
jídlem a alkoholem po Vánocích velmi oslabená 
a detox vyloženě potřebují.  
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Detox s náloží antioxidantů  
 › šťáva ze 2 grepů nebo celé ovoce vyloupané  

 z bílé slupky  

 › 50 g borůvek 

 › 50 g jahod 

 › 50 ml citronové šťávy  

 › 5 lístků máty 

 › špetka skořice  

 › špetka koriandru 

 › 100 ml vody  

Šťáva z citrusů pomáhá s odvodem toxinů z těla, umí 
je na sebe navázat jako magnet a vyloučit z těla ven. 
Také reguluje pH a eliminuje překyselení organismu. 
Borůvky jsou pak dokonalým antioxidantem  
a zdrojem vitamínu C.  

Všechna smoothies můžeš připravovat v mixéru, 
což je vzhledem k využití vlákniny a celého zdroje 
ovoce a zeleniny ideální. Pokud však z nějakého 
důvodu hustější formu nápoje nedáš, tak můžeš 
použít odšťavovač. Některé sezónní ovoce můžeš 
koupit mražené. V žádném případě ale nepoužívej 
kompotované.  
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Je mladá, úspěšná a stála před 
kamerou v Čechách, USA i Velké 
Británii. Proč se Alena Doláková 
stala herečkou?    
Alena patří k ženám, které si jdou za svým, nebojí se být samy sebou a stojí si pevně za vlastními názory, i přesto že 
mohou být někdy nepopulární či kontroverzní. Je plná energie a nápadů, má vypěstovanou silnou pracovní morálku 
a málokdo ji zastaví. Minulý rok pro ni jako pro herečku byl složitý. Ona se však nenechala zastrašit a místo utápění 
se v depce, ačkoli tím si taky prošla, vydala svou první knihu Anna z Hollywoodu a začala natáčet podcast CHCI 
TO. V obou projektech se dokonale odráží Alenina osobnost. Je z nich cítit otevřenost, odvaha, zvídavost, osobitost  
i výrazný smysl pro humor. 

Aleno, jak jsi se k herectví dostala?  
Já jsem chtěla studovat diplomacii, psychologii nebo žurnalistiku a dělat něco prospěšného pro svět. Být nějakou 
kladnou složkou společnosti. Ale přišla jsem na to, že svět médií a politiky je takový nesvobodný, a tak jsem se vydala 
divokou cestou. Takže i přesto, že mě vzali na nějakých šest vysokých škol, tak jsem šla na JAMU. Ale k herectví jsem 
se dostala někdy už ve čtyřech letech, kdy jsem měla na základní škole dramatický kroužek. Odmalička byl pro mě 
dramaťák takovým bezpečným prostorem, kde jsem byla schopná se nějak vyjadřovat a seberealizovat, protože 
mimo herectví mi to moc nešlo. 
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Jak vypadaly přijímačky na herectví na JAMU? 

Spousta lidí by se po takové zkušenosti naprosto uzavřela a už nikdy nezpívala ani 
nehrála. 

Museli jsme zpívat a to mi tenkrát vůbec nešlo. Taky jsme museli říct, co je naše oblíbené jídlo, a nad tím jsem 
přemýšlela úplně nejdéle. Zaprvé, protože mám ráda hodně jídel, a zadruhé, protože mám k jídlu strašně 
komplikovaný vztah. V dospívání jsem měla poruchu příjmu potravy, a to už tě v životě nikdy neopustí, pořád  
se s tím vypořádáváš. Taky jsme měli samozřejmě herecké monology. Já jsem si připravila My Fair Lady  
a říkali mi: „No, to je takové jiné.“ Ale nakonec se jim to líbilo, zaplaťpánbůh. O rok dříve jsem se hlásila na muzikál 
a tam jsem dostala 0 bodů ze zpěvu a 0 bodů z herectví. 

Ano, jestli vám teď někdo říká, že jste příšerní, tak nejste, studenti. O to víc si jděte za tím, co vás baví a co vás činí 
živými. Zvlášť v téhle době. To je to podle mě to jediné, co nám teď zbývá. 

Co ti studium na JAMU dalo? Na co tě naopak vůbec nepřipravilo? 
Začnu tím, co mi to nedalo, a to je povědomí o tom, jak si herectvím vydělat peníze. Na škole jsem se nedozvěděla 
nic o tom, že člověk potřebuje agenta a nějaké vyjednávací schopnosti. To jsem zjistila až v praxi, že je potřeba mít 
nějakou lásku k sobě a respekt k tomu, co dělám, abych si potom toho cenila. Když jsem byla na škole, tak bylo 
samozřejmě hodně populární chodit na party a mít ten divoký noční život. Musím říct, že si myslím, že se mi sny 
splnily i díky tomu, že třeba někdy ve třeťáku mě tenhle styl studentského života extrémně nebavil a byla jsem 
hodně sama. Psala jsem si, čeho chci dosáhnout, a asi jsem to tenkrát nenazývala ještě manifestací nebo meditací. 
Spíš jsem si myslela, že je cool být sama doma, poslouchat jazz a myslet si, že jsou všichni na JAMU trapní. 

Prostě jsi byla úplně jiná. Už na přijímačkách jsi měla jinou My Fair Lady, tak potom jsi 
byla jiná i ve třeťáku. To je cool. 
Tenkrát mi to připadalo strašně uncool. Nebyla jsem nejlepší ze třídy, nebyla jsem nejhezčí herečka, pořád mi 
říkali, že jsem zvláštní typ. Tenkrát jsem si myslela, že je špatně, když nejsem populární a klasická kráska. Dávali mi 
najevo, že se musím jinak smát a mluvit jiným hlasem. Ale na druhou stranu mi ta škola dala řemeslo. Jsem schopná 
umluvit divadlo a udržet hereckou linku dvě hodiny. Takže když jsem teď točila film Zrcadla ve tmě, kde byly tři 
patnáctiminutové nestříhané scény, tak jsem se toho nebála. Za to jsem vděčná, ale říkám si, jestli by se to nedalo 
na škole stihnout za rok. 

Po škole jsi hrála v divadlech, a to jak českých, tak zahraničních. Jak bys porovnala 
zkušenosti z českých a anglických divadel? 
Kultura je u nás vice podporovaná státem. I když si myslíme, že není, tak je to o hodně lepší. Tam je všechno 
soukromé a herci v divadle jsou špatně placení. Myslím si, že si té divadelní tradice tady více vážíme. Rozhodně více 
než v Anglii, kde je to prostě byznys. Další rozdíl je v tom, že v zahraničí se zkouší jen pár týdnu a tady se zkouší dva 
měsíce. Až mi to přijde zbytečné, chtělo by to se v tom tolik filozoficky nebabrat. 

A kde se ti hrálo nejlépe? 
V něčem byla prostě skvělá zkušenost z Birminghamu. Byla jsem poprvé úplně sama na čtyři měsíce ve studené 
Anglii. V oblasti, kde jsem nerozuměla přízvuku, měla jsem dvě hlavní role a bála jsem se, jestli mi vůbec budou 
místní rozumět. Každý den jsem brečela. Strašně jsem makala, až jsem měla pocit, že z toho stresu omdlím. Ale 
zároveň jsem měla úplnou koncentraci na tyhle dvě postavy. A žila jsem tím. Tak to bylo fakt super. 
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Nedávno jsem četla rozhovor s jednou herečkou, která mluvila o tom, že se vždy s 
každou rolí chvíli loučí, ale něco z té role s ní už zůstane napořád. Máš to podobně? 

Nakonec jsi ale ze světa divadel odešla a pustila ses do filmů a seriálů. Jak jsi k tomu 
rozhodnutí dospěla? 

Ano. Ale říkám si spíše, jaké části mé osobnosti můžu přenechat té roli a nebrat si je s sebou dál do života. S rolí 
perfekcionistické tanečnice Marie ve filmu Zrcadla ve tmě jsem si uvědomila, jak moc jsem byla k sobě přísná. Mám 
to strašně hluboko zakořeněné. Nejspíš je to tím, že jsem holka a že jsem vyrostla v baletním světě, kde je prostě 
každý centimetr navíc špatně. Nejsme vedeni k tomu, abychom měli rádi své tělo. Od té role se snažím praktikovat 
ještě radikálněji nějakou sebelásku. Ta role mi nepřišla jenom tak náhodou. 

Rozhodla jsem se jít na hereckou master class, protože jsem se chtěla dál vzdělávat. Tak moc mě to nadchlo, 
že jsem si řekla, že chci, aby můj život vypadal jako taková master class. Abych se pořád učila a nehrála další roli 
podobně se stejnými lidmi. Sama sebe jsem se zeptala, jestli chci ve čtyřiceti hrát 20 let ve stejném divadle, nebo 
jestli chci cestovat po světě a hrát ve filmech. Určitě k tomu přispělo i to, že jsem vyhrála casting a na place toho 
amerického seriálu jsem viděla, jak dynamický svět to je. Energie toho placu mě úplně okouzlila a říkala jsem si, že 
právě v něčem takovém bych chtěla hrát. A potom jsem se i do Ameriky přestěhovala, protože jsem si myslela, že 
to bude tam. 

A bylo to tam? 
Ne. Bylo to tam až po nějaké době, ale jinak. Zase jsem se v Los Angeles vrátila k divadlu, objevila jsem stand-up.  
A ty americké seriály přišly až třeba po dvou letech, co jsem tam chodila na nespočet castingů. Nějakou dobu jsem 
to brala jako velkou prohru. Ale ono dostat se k zajímavým rolím trvá třeba i pět nebo sedm let. Já jsem svou první 
hlavní roli dostala až šest let potom, co jsem začala točit. 

Přijde mi, že v dnešní době je hrozně velký tlak na to, aby byli všichni v žebříčku Forbes 
30 pod 30. Jak ty vnímáš fakt, že tvůj největší posun v kariéře přišel až s třicítkou? 
No musela jsem si zpracovat, že jde o nějaký systém společnosti, a ne můj osud nebo život. Mě by třeba hodně 
zajímalo 30 nad 30. Není totiž všechno zlato, co se třpytí. Pokud tady mluvím ke generaci Instagramu a TikToku, 
vypněte si to a buďte sami sebou a do hloubky zjistěte, co vás bude dělat šťastnými na celý život. Nehoňte se 
za něčím, co vás vyšvihne na nějakou titulku v osmadvaceti a potom skončíte někde na odvykačce, vyhořelí  
a bez partnerského života. Nebo zjistíte, že jste chtěli jet na cestu kolem světa, ale táta vám řekl, že musíte jít na 
medicínu. Tak jste teď teda ten úspěšný doktor. Vždycky je to o tom vnitřním hlase, který s vámi bude celý život  
a který vám bude říkat, že je něco špatně, bude vás budit ve tři ráno a bude se vám snažit něco říct. Běh na dlouhou 
vzdálenost je opravdu důležitější než sprint. 

Pojďme se pobavit o tvé knize, Anna z Hollywoodu, kterou jsi vydala loni. Je to vlastně 
semi-autobiografický román o holce z Moravy, která se vydá za velkou louži hledat 
slávu a bohatství. V knize se dotýkáš témat, která by možná velká část české populace 
označila za nějakou šílenou feministickou agendu. Setkala ses s negativní reakcí na 
knihu? 
Já jsem právě byla strašně vyděšená, než jsem tu knihu vydala. Říkala jsem si, jestli mám vůbec právo takové věci 
říkat. Přemýšlela, jestli mám právo používat ten svůj hlas. Ale jak jsem se s tím sama vyrovnala a stála jsem si za 
tím, tak mi nepřišel jediný hate. Ale lidi, kteří píšou ty nejhorší hejty na internetu, si stěží přečtou celý článek. Možná 
si přečtou jenom titulku a hned tam hází nějaké soudy. Takže aby si objednali mou knihu, přečetli si ji a psali 
nějaké elaboráty, tak to neudělají. Ale myslím si, že lidem, kteří nejsou primárně feministicky naladění, nemají rádi 
otevřený sexuální obsah nebo si myslí, že #metoo je blbost, moje kniha nabídla zajímavý pohled. 
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Každopádně vydat takovouto knihu na 
českém trhu byl hodně odvážný krok. 
Zajímalo by mě, čím sis musela jako ta 
hodná holka z Moravy projít, abys našla 
sebevědomí a odhodlání být věrná svému 
vlastnímu přesvědčení? 

Na Instagramu mluvíš otevřeně o svých 
úzkostech, depresích a o tom, že se 
zkrátka někdy nemáš fajn. Co tě k tomu 
vede? 

Dva roky skutečné terapie, ta mi pomohla podle mě 
nejvíce. A potom ještě odvaha, protože já jsem věděla, 
že to třeba moje rodiče nebo prarodiče nepotěší. To 
je zase odvaha následovat ten vnitřní hlas. Vykašlala 
jsem se na to, co si kdo o mně myslí. Ale je to těžké, 
ty hejty jsou občas strašné. Já se tvářím, jak jsem 
silná, ale ve skutečnosti jsem strašně citlivý člověk. 
Takže jsem zažila noci, kdy jsem nespala, měla jsem 
strašné úzkosti a říkala jsem si, že už nikdy nebudu 
nic dělat. Ale teď už mám vlastně takový pocit, že to 
nedělám jen kvůli sobě. I když mi to zní blbě, dělám to 
samozřejmě na prvním místě kvůli sobě. 

Miluji pravdu a lásku. A přijde mi, že propagování 
jenom té lásky jako nějakého konečného stavu  
a nějakého dokonalého života vede k tomu, že lidé 
jsou pak více frustrovaní a k těm dokonalým lidem 
vzhlíží jako ke vzorům. Měli bychom se navzájem 
respektovat, obdivovat, ale neměli bychom k sobě 
vzhlížet. Já chci, aby se lidé podívali na můj Instagram 
a vzhlíželi sami k sobě. Nebo obdivovali sami sebe. 
A to se podle mě stane, když si nebudeme tu lásku 
a pravdu pořád brát do úst při každém propagování 
svého výrobku, ale když tu pravdu a lásku budeme 
žít. Tak se ji snažím žít a být upřímná. 

Foto: Linda Procházka
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Značka JBL má letité zkušenosti s vytvářením širokého portfolia audioproduktů od nejznámějších 
reproduktorů BOOM, které jsou tradičně součástí zahradních grilovaček, až po dokonale vyvážená náhlavní 

sluchátka pro audiofily JBL Club One. Nová sluchátka JBL Endurance Peak II se představují jako sportovní 
true wireless za dostupnou cenu. Jak uspěly v našem testu, se dozvíš v recenzi.  

Recenze JBL Endurance Peak II  
Začal nám rok 2022 a s ním i novoroční předsevzetí. Většina z nich se každoročně týká změny životního stylu. Mezi 
obvyklé změny patří velký nákup ročního předplatného do fitness centra. Bez čeho si nejde návštěvu fitka představit? 
Bez hudby. Máme pro tebe recenzi nově představených JBL sluchátek zaměřených čistě na sport.  

Specifikace 
Sluchátka JBL Endurance Peak II mají měniče o velikosti 
10 mm, což tak malým sluchátkům přináší velký 
potenciál v podobě  frekvenčního rozsahu 16 Hz – 
22 kHz. Jejich napájení je tvořeno baterií na každém 
sluchátku, díky kterým vydrží až 6 hodin. V krabičce 
se pak skrývá dalších 24 hodin, takže ti šťáva ve fitku 
rozhodně nedojde. V nabíjecím pouzdře se sluchátka 
dobíjejí poměrně rychle. 10 minut nabíjení ti poskytne 
další hodinu poslechu. Nabíjecí pouzdro nabiješ do plna 
během dvou hodin. Sluchátka ti nabídnou připojení 
Bluetooth 5.1, což je naprosto dostačující na pohyb 
v tělocvične bez výpadků. Nabízí možnost propojení 
s hlasovým asistentem ve tvém telefonu. Díky svému 
sportovnímu zaměření samozřejmě splňují certifikaci 
IPx7 proti potu a ani lehký déšt jim neuškodí.  

Provedení  
Sluchátka jsou hned na první pohled připravená na tvrdý 
trénink. Stabilitu v uchu zajištuje pogumovaný záušník, 
který doopravdy zaručí, že ti z uší nevypadnou ani na 
lezecké stěně hlavou dolů. Celé tělo je pogumované  
a plast vypadá kvalitně a udržuje pocit lehkosti v uších.  
I když sluchátka vyčnívají jemně z uší, nevzniká žádný 
ruch ani při pobíhání ve větru. V balení klasicky najdeš tři 
špunty do uší různých velikostí a díky tomu sednou do 
každého ucha. 

Provedení krabičky je už mnohem horší. Její nízká 
hmotnost je vykoupena velmi levným plastem, u kterého 
se bojím, že se brzy snadno poškodí. Její velikost je též 
enormní, ale pochopitelná z důvodu záušníků. Takže na 
běhání s krabičkou sluchátka rozhodně nejsou dělaná.  
V balení samozřejmě najdeš kvalitní oranžový kabel USB 
A na USB C. Ten je dostatečně dlouhý, aby se dal schovat 
do kapsy.  

https://www.datart.cz/jbl-club-one.html
https://www.datart.cz/sluchatka-jbl-endurance-peak-ii-cerna.html
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Kvalita zvuku  
U sluchátek je asi vždy nejdůležitější jejich podání zvuku 
a tady opravdu konstruktéři z JBL neudělali chybu. 
Sluchátka sice nejsou vytvořena na poslouchání 
symfonického orchestru, ale pro aktivní sport jsou krásně 
laděná. Výtečný rozsah basových linek netlačící na středy 
a výšky, ale dominance zvuku je v basovém spektru. Dobrý 
tvar sluchátek zajištuje dostatečné pasivní potlačení 
okolí, ale troubící auto rozhodně uslyšíš. Jediné, co snad 
musím vytknout, je absence ekvalizéru a zapojení do 
JBL mobilní aplikace, která by nejspíše u takto laděných 
sluchátek měla být.  

Závěr  
JBL Endurance Peak II jsou prostě jako stvořená pro sport, jak už v tělocvičně, tak ve víru drsné přírody. Jsou pevná  
a bytelná, což se o krabičce říci nedá, ale tu si velmi často necháš v tašce nebo díky dlouhé výdrži doma. Takže pokud 
aktivně sportuješ, tak tě rozhodně nezklamou, musíš jen očekávat více basově laděné linky. Sám jsem si je oblíbil díky 
snadnosti užití a dlouhé výdrži. Další generace by mohla přinést propojení do mobilní aplikace JBL, ale i bez ní se jim 
moderní technologie nedají vytknout. Nákupem za bezkonkurenční cenu 2 599 Kč neuděláš chybu. S členstvím v Datart 
VIP Klubu a ISIC máš ještě výhodnější cenu 2 209 Kč.  

• lehké, ale bytelné 
• kvalitní podání zvuku  
• tlumí okolí  
• 6 hodin poslechu a v nabíjecím     
  pouzdru dalších 24 hodin  

+

• levně provedené pouzdro  
• basově laděné vždy  
• nemožnost propojit s mobilní    
  aplikací JBL  

-

Ovládací prvky   
Ovládání je situované na boku sluchátka a je 
dotykové. Oproti mnoha jiným modelům se dá ovládat  
i v rukavicích, což v zimních měsících není špatné. 
Klepání na sluchátka neruší poslech hudby.  Klepnutím 
na tělo sluchátek ovládáš například hudbu nebo 
telefonát.  

V záušních nožičkách jsou senzory, aby systém poznal, 
že jsou za uchem. Když je vytáhneš, hudba se zastaví  
a znovu spustí s opětovným nasazením, takže nemusíš 
hledat komplikované zapínání a vypínání sluchátek.  

https://www.datart.cz/sluchatka-jbl-endurance-peak-ii-cerna.html
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JBL si připravilo na začátek roku mimo sportovních modelů i více multifunkční model JBL Reflect Mini NC. 

JBL Reflect Mini NC se pyšní mnoha oceněními z veletrhu CES nebo výhrou v Red Dot za design, tak se 

pojďme podívat na favorita JBL, jak obstojí v konkurenci s cenovkou 2 599 Kč. S ISIC a registrací do VIP 

Datartu Klubu máš sluchátka za bezkonkurenčně nejnižší cenu 2 029 Kč.   

Recenze JBL Reflect Mini NC    

Specifikace 
JBL Reflect Mini NC jsou osazena měniči o velikosti 6 
mm a frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz, což je  
v této cenové relaci naprostým standardem. Jejich 
váha s nabíjecím pouzdrem je krásných 45 g, což je na 
velkou baterku, která ve sluchátkách nabídne 7 hodin 
poslechu a v krabičce dalších 14 hodin, velmi slušné. 
Přenos hudby zařizuje technologie Bluetooth 5.1, ta si 
poradí s více než 15 metry a nebude docházet k výpadku, 
ani když půjdeš za roh. Jejich hlavní proklamovanou 
devizou je funkce potlačení okolního ruchu, která je 
tu propojená s kvalitními mikrofony, které se starají  
o odfiltrování ruchu, ale nabízejí i velmi dobrý zvuk pro 
volajícího. Hlasoví asistenti jsou více a lépe propojeni 
se sluchátky, firma JBL komunikovala s výrobci z Googlu 
a Amazonu. Docílila díky tomu snadnějšího fungování 
mezi zařízením a hlasovým asistentem.  

Provedení  
Po otevření krabičky na tebe čeká velké množství různých 
nástavců do uší, mezi které patří samozřejmě i špunt, 
ale pro lepší uchycení se tam ještě nachází takové malé 
ouško. Vše je ve třech velikostech, aby si každý našel svoji 
alternativu. Každé ucho je jiné a líbí se mi, že na to JBL 
myslí. Tato sluchátka by měla sloužit jak na bežné užití  
v kanceláři, tak na sport, takže nechybí ani voděodolnnost 
s certifikací IPX7, a nebojím se tvrdit, že to bravurně 
zvládnou. Jsou vyrobena z pevného plastu a zvenku 
nechybí kovový detail s logem značky. V uších netlačí, jen 
mně osobně se nepodařilo najít vhodnou kombinaci pro 
mé ucho, aby při běhu jemně nevyskočily a já je nemusel 
vracet zpět. Proto jsem je nechal vyzkoušet kolegyni, u 
které se to již nedělo. Přiznala mi, že sluchátka nejsou 
pohodlná pro delší poslech přes dvě hodiny. V balení 
samozřejmě nechybí ani zábavný oranžový kabel z USB 
A do USB C.  

https://www.datart.cz/sluchatka-jbl-reflect-mini-nc-modra.html
https://www.datart.cz/napoveda/isic
https://www.datart.cz/napoveda/isic
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Závěr  
JBL Reflect Mini NC jsou sluchátka, ve kterých se najde asi každý, ať už sportovec, nebo student, který se učí v rušné 
kavárně. Malé tělo, které skrývá mnoho technologií, žádná není zbytečná ani žádná nechybí. Jediné, co můžu vytknout, 
je jejich pohodlnost v uších. Buď mám špatné uši, nebo jsou opravdu nepohodlné na delší poslechy. Jejich velmi citlivé 
ovládání zvládne i rukavice, ale bohužel v zimní čepici se ti bude stále něco přepínat. Tyto komplikace jsou ale vykoupeny 
výborným zvukem. Takže pokud hledáš kvalitní zvuk, nízkou cenu, multifunkční využití a potlačení okolního ruchu, touto 
koupí chybu neuděláš, spíš naopak.  

• funkce NC  
• kvalitní zpracování  
• bezkonkurenční zvuk  
• cena  
• mobilní aplikace JBL   

+

• delší poslech není příjemný   
• příliš citlivé ovládání   -

Kvalita zvuku  
JBL Reflect Mini NC  jsou po zvukové stránce výtečné  
a neodpovídají vůbec ceně do 3 500 Kč. Jejich zvuk je 
krásně vyvážen a v aplikaci si z nich můžeš vytvořit 
sluchátka snad na jakýkoliv druh poslechu. Sluchátka 
disponují funkcí potlačení okolního ruchu a to není jen 
marketingový tahák. Opravdu to v takhle malém těle 
funguje perfektně, žádný ruch v tramvaji už nemusíš 
slyšet. Ale třeba při běhu po ulici se NC úplně nehodí, 
tam se otevírá možnost pro další skvělou funkci 
ambientního režimu. Jde o funkci, ve které dostaneš 
do uší zvuky okolí. To vše zajišťují mikrofony na těle 
sluchátek a jejich rozmístění je tak dobře situováno, že 
pokud za tebou jede auto, budeš o něm vědět. Na zvuku 
se tomuto modelu nedá nic vytknout, za tuto cenu je 
nekompromisní. Výběrem určitě neuděláš chybu.  

Ovládací prvky   
Ovládání je jako u všech modelů situované na kovové 
prvky na boku sluchátek. Vše je řešeno poklepáním, 
ale oproti mnoha jiným modelům si můžeš libovolně 
nastavit větší množství funkcí. To vše lze nastavit  
v aplikaci JBL. Používání aplikace je jednoduché  
a intuitivní a nabízí velkou škálu uživatelských 
modifikací. Dokonce nechybí ani ekvalizér, ve kterém 
si můžeš vyladit velmi podrobně zvukový profil. 
Největším překvapením je funkce „Najít sluchátka“, 
při které můžeš najít sluchátka třeba v pokoji. Po jejím 
zapnutí se rozezní hlasitý zvuk ze sluchátek a rozhodně 
je najdeš i zapadlé pod peřinou. Bohužel není ovládání 
ve všem bezchybné. Velmi často se stávalo, že se 
sluchátka sama od sebe přepnula. Dotykové ovládání 
je obecně velmi citlivé, což poznáš třeba při navlečení 
zimní čepice, kdy se ti v rychlém sledu přepíná snad 
vše, co jde.  

https://www.datart.cz/sluchatka-jbl-reflect-mini-nc-modra.html
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Více informací

https://www.datart.cz/
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Buď šik na svahu  
Zima má spoustu kouzel a k nim patří i lyžování. Vyrazit si na svah už dnes není jen o tom obléknout se do zimy, ale 
obléknout se také stylově. Jak na to a kde vybírat, aby ti to seklo, a přitom tě to zahřálo?  

Oblékni si olympijské barvy 
Olympijské modely české reprezentace už 
nejsou jen pro vyvolené sportovce, ale ve stejně 
dokonalých modelech můžeš na sjezdovce 

reprezentovat i ty. V e-shopu Alpine Pro najdeš 
kolekci půvabného, ale také funkčně skvěle 
vyhovujícího oblečení na zimní sporty, ať už se 
chystáš na sjezdovku, nebo na běžky.  

Jestli se necítíš na hvězdné oblečení, tak si můžeš 
pořídit alespoň některý z doplňků olympijské 

kolekce. Teplé palčáky nebo klasického zimního 

kulíška. Sportovní znalec pak určitě ocení klasickou 

Raškovku nebo lehký nepromokavý batoh.  

Do obchodu

Do obchodu Do obchodu

https://www.tkqlhce.com/click-9165858-12984455?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.alpinepro.cz%2F
https://www.anrdoezrs.net/click-9165858-12984455?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.alpinepro.cz%2Fpletene-rukavice-z-olympijske-kolekce-wei-uglu024%3FcolorVariant%3D702304
https://www.kqzyfj.com/click-9165858-12984455?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.alpinepro.cz%2Fzimni-cepice-z-olympijske-kolekce-kei-uhar086%3FcolorVariant%3D671963
https://www.dpbolvw.net/click-9165858-12984455?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.alpinepro.cz%2Fpletena-zimni-cepice-z-olympijske-kolekce-raskovka-2-uhau110%3FcolorVariant%3D702147
https://www.jdoqocy.com/click-9165858-12984455?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.alpinepro.cz%2Foutdoorovy-batoh-z-olympijske-kolekce-su-ubgu133%3FcolorVariant%3D702307
https://www.jdoqocy.com/click-9165858-12984455?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.alpinepro.cz%2Foutdoorovy-batoh-z-olympijske-kolekce-su-ubgu133%3FcolorVariant%3D702307
https://www.kqzyfj.com/click-9165858-12984455?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.alpinepro.cz%2Fzimni-cepice-z-olympijske-kolekce-kei-uhar086%3FcolorVariant%3D671963
https://www.anrdoezrs.net/click-9165858-12984455?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.alpinepro.cz%2Fpletene-rukavice-z-olympijske-kolekce-wei-uglu024%3FcolorVariant%3D702304
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Zimní bundy, co ti seknou  
Pryč jsou doby, kdy znamenalo, že v zimní bundě vypadáš 
jako koule. Moderní materiály vytváří lyžařské bundy 
téměř na tělo. Jsou lehké, vodě odolné, nepromokavé 
a prodyšné, takže se v nich nepotíš. Jakou barevnou 
kombinaci si vybrat? Hravou! Být na sjezdovce vidět se 
vyplatí bez ohledu na to, jestli na sebe chceš upoutat 
pozornost. Ty super lyžaře nepřehlédneš a ty, co teprve 
začínají, zase nepřehlédnou rychle rozjetí blázni. Prostě 
barvy vedou, a proč na sněhu nebo ve ski baru trochu 
nezazářit? 

Do obchodu Do obchodu

Do obchodu

Do obchodu

Do obchodu

Do obchodu

https://www.jdoqocy.com/click-9165858-12984455?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.alpinepro.cz%2Fdamska-bunda-mikaera-3-ljcp351%3FcolorVariant%3D667560
https://www.anrdoezrs.net/click-9165858-12984455?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.alpinepro.cz%2Fdamska-bunda-sardara-3-ljcp352%3FcolorVariant%3D667587
https://www.anrdoezrs.net/click-9165858-12984455?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.alpinepro.cz%2Fdamska-lyzarska-bunda-s-membranou-ptx-mikaera-4-ljcs422%3FcolorVariant%3D685116
https://www.tkqlhce.com/click-9165858-12984455?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.alpinepro.cz%2Fpansky-svetr-z-olympijske-kolekce-jig-mplu105%3FcolorVariant%3D702233
https://www.kqzyfj.com/click-9165858-12984455?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.alpinepro.cz%2Fdamska-mikina-z-olympijske-kolekce-nenga-lswu345%3FcolorVariant%3D702295
https://www.anrdoezrs.net/click-9165858-12984455?sid=ISIC_NEWS_01_2022&url=https%3A%2F%2Fwww.alpinepro.cz%2Fdamska-bunda-hi-therm-z-olympijske-kolekce-yonga-ljcu485%3FcolorVariant%3D702186
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Ať už jsi kdekoliv, na mapě v aplikaci si můžeš rychle 
a přehledně zobrazit všechny slevy ve svém okolí. 
Baví tě soutěžit o cool ceny? Stačí jednoduše 
odpovědět na soutěžní otázku v aplikaci a výhra  
může být tvoje.  
Jezdíš často na hory nebo plánuješ studijní pobyt? 
ISIC pojištění máš v aplikaci stále po ruce. 

S ALIVE APP už ti neuteče 
žádná sleva ani soutěž  

http://www.aliveapp.cz
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Hoď to na papír 

5 tipů, díky 
kterým budeš žít 
více v přítomnosti   

Každé ráno představuje příležitost pro nový začátek. Určitě 
to znáš. Posouváš budík, vyleháváš v posteli, nestíháš, jsi ve 
stresu a celý den pak máš rozhozený. Co takhle sednout 
si po probuzení někam na tiché místo, uvařit si kávu nebo 
oblíbený čaj a strávit patnáct minut psaním do deníku? 
Nemáme na mysli klasické „milý deníčku“, spíše sepisování 
myšlenek a pocitů. Když se takto ráno vypíšeš, zbavíš se 
myšlenkového chaosu a utřídíš si seznam úkolů na daný 
den, začneš hezky s čistým štítem. 

Buď v klidu. Pozoruj. Naslouchej. Buď v přítomnosti. To 
jsou slova autora slavné knihy Moc přítomného okamžiku 
a zároveň rada, kterou by si řada z nás mohla vzít k srdci. 
Strach z budoucnosti a výčitky z minulosti v nás totiž 
často vyvolávají negativní emoce či úzkosti. Jednoduše 
pak zapomeneme, že to nejdůležitější se vždy děje právě 
teď. Proto ti přinášíme pár tipů, díky kterým budeš žít více  
v přítomnosti. 

 › PROTO TI PŘINÁŠÍME PÁR TIPŮ, DÍKY KTERÝM 

BUDEŠ ŽÍT VÍCE V PŘÍTOMNOSTI.

Hodina koníčků  
Zkus si denně vyhradit alespoň hodinu na svou oblíbenou 
činnost. Omez veškerá rozptýlení, zapni si letadlový 
režim na telefonu, řekni spolubydlícím nebo rodině, aby 
tě následujících 60 minut nerušili, a pusť se do toho. Ať 
už se vyžíváš v kreslení, pletení, hře na hudební nástroj, 
zahradničení, blogování, tanci, videohrách, psaní, či 
skákání přes švihadlo, polož se do toho naplno a hoď na 
chvíli starosti za hlavu. Vědecké studie ukazují, že lidé, kteří 
se pravidelně věnují svým koníčkům a zájmům, mají menší 
sklony k depresi. A to za to stojí! 
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Vnímej své okolí 

Tohle je skvělá praktika, kterou můžeš uplatnit, když se 
dostaneš do stresové situace. Zavři oči a soustřeď se 
plně na své smysly. Vnímej hmatové vjemy a poslouchej 
zvuky kolem sebe. Na pár minut se zaměř jen na to, co 
slyšíš a cítíš. Po chvilce otevři oči a pozoruj své okolí. 
Snaž se nemyslet na nic jiného než na to, co děláš a co 
se vedle tebe děje tady a teď. Uvidíš, že z tebe napětí 
brzy opadne. 

Soustřeď se jen na věci, které můžeš 
ovlivnit 
Pokulháváš ve škole? Máš v pokoji nepořádek? Nemáš 
žádnou brigádu? To všechno jsou věci, se kterými 
můžeš něco udělat. Když se ti něco na tvém životě 
nelíbí, změň to a nic neodkládej. Pokud se ale potkáš 
s něčím, na co tvoje chování nemá žádný vliv, zbytečně 
se tím nezabývej. Může to být někdy náročné, ale 
pamatuj, že nemůžeš ovlivnit to, co ti život přinese, ale 
můžeš ovlivnit svou reakci. Čím dřív si to uvědomíš, tím 
jednodušší život budeš mít. 

Bez večerní rutiny ani ránu 
Start do dne je stejně tak důležitý jako jeho konec. Po 
celodenním shonu je potřeba tělo uklidnit a připravit na 
spánek. Jinak se ti může stát, že budeš přemýšlet nad 
školou nebo nad konverzací s kamarády ještě dlouho 
po ulehnutí do postele. Vytvoř si rutinu, kterou budeš 
provádět každý večer. Vypni veškerou technologii 
alespoň hodinu před spaním a naordinuj si relax  
s knihou, ve vaně nebo si povídej se spolubydlícíma či 
rodinou u šálku čaje. 

Chceš se o tomto tématu dozvědět více? Přečti si 
celou knihu Moc přítomného okamžiku. Na e-shopu 
Knihy Dobrovský ji koupíš s průkazem ISIC  
se slevou 3 %.

Do obchodu

https://www.anrdoezrs.net/click-9165858-13240526?sid=NL_ISIC_12_2021&url=https%3A%2F%2Fwww.knihydobrovsky.cz%2Fkniha%2Fmoc-pritomneho-okamziku-5423462
https://www.anrdoezrs.net/click-9165858-13240526?sid=NL_ISIC_12_2021&url=https%3A%2F%2Fwww.knihydobrovsky.cz%2Fkniha%2Fmoc-pritomneho-okamziku-5423462
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Jednou z velmi efektivních taktik je parafrázování. Memorování faktů je dobré pro učení historických dat, ale pro 
porozumění souvislostí a kontextu to zkrátka nestačí. V momentě, kdy si chceš zapamatovat něco důležitého nebo se ti 
nedaří porozumět složitějšímu konceptu, zkus si dané učivo převést do vlastního jazyka. Představ si, že téma vysvětluješ 
pětiletému dítěti. Pro cizí slova použij česká synonyma a pouprav si vše do jednodušší formy. 

Pokud ještě neznáš takzvaný „pre-testing”, tak je na čase zbystřit. Podle Learning lab z Chicagské univerzity, kde se věnují 
vývoji myšlení a učení, jde o podceňovanou taktiku, která je však pro výsledky zkoušek a testů velmi prospěšná. Jak už 
název napovídá, jde o techniku učení, během které si student připravuje vlastní testy a dělá zkoušky nanečisto. Studenti, 
kteří tuto metodu používají, mají při ostré zkoušce lepší výsledky. A to za těch pár testů doma stojí, nemyslíš? 

Tipy na domácí učení   

Jsi studentem prvního ročníku vysoké školy a přemýšlíš, jak nejlépe na samostudium? Nebo hledáš nové techniky, díky 
kterým si vylepšíš průměr? Ať už tě čeká maturita, první vysokoškolská zkouška, nebo se připravuješ na státnice, máme pro 
tebe pár tipů, jak se lépe a efektivně učit. 

Parafráze   

Pre-testing   

Patříš mezi ty typy studentů, kteří nechávají učení na poslední chvíli a každému předmětu věnují intenzivně tři dny před 
zkouškou? Možná je nejvyšší čas na změnu. Mnohem efektivnější variantou je totiž průběžné samostudium. Pokud chceš 
jednomu předmětu věnovat 30 hodin studia, uděláš lépe, když si učení rozplánuješ do dvou týdnů před zkouškou než 
do dvou dnů bez spánku před termínem. Na tento fakt poukazují podle Kalifornské univerzity v San Diegu výsledky více 
než 200 studií, které byly provedeny za posledních sto let. Nejde o žádné překvapivé zjištění. Nejen že budeš při učení v 
menším stresu, ale taky získáš více prostoru pro pochopení složitých faktů. Tento přístup vyžaduje velkou disciplínu, ale 
věř, že se výsledek vyplatí. 

Co můžeš udělat dnes… 

Čekají tě dvě zkoušky v jeden den? Pak si rozplánuj učení tak, že se budeš střídavě věnovat oběma předmětům. Namixuj 
si učení do stejně dlouhých segmentů a nikdy se nevěnuj jednomu předmětu příliš dlouho. Tato taktika pomáhá udržovat 
vysokou míru soustředění a bude trvat mnohem déle, než se začneš nudit a tvoje mysl začne utíkat od knih k Tik Toku. 
Vyzkoušej třeba techniku Pomodoro, při které si střídáš učení v blocích o 25 minutích s krátkými přestávkami. Naplánuj 
si tři úseky studia na jeden předmět, potom se odměň delší přestávkou a v dalším studijním segmentu se věnuj jinému 
tématu. 

Zamíchej karty   

Jak na efektivní 
samostudium během 
zkouškového 
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Staň se mistrem organizace času 

Plánuj, plánuj, plánuj 
Plánování je základem úspěšné organizace času. Na 
začátku semestru si zapiš do kalendáře termíny všech 
seminárek, projektů a zkouškového. Každý měsíc si 
prostuduj, co tě čeká, a vytvoř si detailní plán na každý 
týden. V neděli večer si pak sepiš seznam úkolů, které 
musíš splnit následující týden, a rozplánuj si je na 
jednotlivé dny. Vytvoř si přehledný systém, díky kterému 
budeš mít ve svých úkolech pořádek. Ne každý den se ti 
podaří odškrtnout si vše na svém to-do listu. Doporučit 
můžeme třeba známou metodu bullet journal. 

Přechod ze střední na vysokou může být pro někoho celkem šok. Už se nemůžeš spolehnout na striktní režim, musíš si 
nastavit priority, obrnit se proti prokrastinaci a naučit se organizovat si vlastní čas. Poradíme ti, jak na to. 

3 tipy pro dobrý time-management  

Urgentní důležitost 
Pokud toho máš hodně, doporučujeme sepsat si všechny 
úkoly a následně je rozřadit do čtyř kategorií podle 
důležitosti a urgentnosti. Může se stát, že na tebe čekají 
dva podobně důležité úkoly – třeba napsání a odevzdání 
seminární práce a zaplacení nájmu. Ale pokud má to první 
deadline za týden, ale nájem musíš zaplatit do druhého 
dne, je logické, že jako první pošleš peníze majiteli bytu. 
Správné rozpoznání priorit je u organizace času klíčové. 

Multitasking neexistuje 
Multitasking je mýtus. Máme pocit, že se umíme úspěšně 
věnovat více věcem naráz, ale ve skutečnosti náš mozek 
pouze přepíná mezi různými aktivitami. Podle článku 
na stránkách renomovaného Harvard Business Review 
může mít takové chaotické přepínání za následek větší 
chybovost a snížení efektivity práce až o 40 %. Kromě 
toho má „multitasking“ také negativní vliv na kreativitu  
a dlouhodobou paměť. Věnuj se tedy vždy pouze 
jednomu úkolu a omez veškerá možná rozptýlení na 
minimum. TikTok chvíli počká. 
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Euphoria  
Veleúspěšný seriál se po více než dvouleté odmlce vrací 
s druhou řadou, která slibuje další dávku dramatu se 
skupinou středoškoláků, jejichž svět plní drogy, láska, 
sex a trauma. Úchvatná kinematografie, skvělá hudba, 
a především excelentní herecké výkony hlavních 
představitelů zaručují výbornou podívanou.  

HBO Go

And Just Like That  
Dlouho očekáváný návrat ikonického seriálu Sex ve 
městě je konečně tady. Skoro 18 let uběhlo ode dne, 
kdy se diváci rozloučili s původním seriálem jeho 
poslední epizodou, která byla odvysílaná v únoru 2004. 
Od té doby jsme sice mohli zhlédnout dva filmy s Carrie, 
Mirandou, Charlotte a Samanthou, ale ty se nedají 
označit za úplně povedené. Pokračování seriálu je však 
mnohem lepší, a to jak v dějové lince, tak v produkci.  

HBO Go

Hype House   
Zábava, peníze, drahá auta, oblečení zdarma, pohádkové 
dovolené? Nebo stres ze života na očích veřejnosti, tlak 
na výkon, nejistota výdělku a problémy s duševním 
zdravím? Jaký je ve skutečnosti život influencerů? To 
ukazuje nová reality show, která nakukuje do života 
slavných tik tokerů, kteří sdílí život v luxusní vile v Los 
Angeles.  

Netflix 

Tipy na seriály  
Chybí ti kultura, ale nechceš vzhledem k současné situaci moc chodit mezi lidi? Pak pro tebe máme pár tipů na 
zabavení na dlouhé zimní večery. Připrav si pořádnou mísu popcornu, uvař čaj a zalehni na gauč s těmito cool seriály.   

Bílý lotus   
Bílý lotus sice vyšel už v červenci loňského roku, ale 
pokud ti tento seriál doposud unikal, pak je čas to 
napravit. V luxusním resortu se během jednoho týdne 
propletou osudy zaměstnanců hotelu a několika 
návštěvníků. Dramatický týden nakonec vyústí smrtí 
jedné z hlavních postav. Kdo z prostředí zdánlivě 
dokonalého světa plného pozlátka nevyjde živ?  

HBO Go 

foto: im
bd.com

https://www.imdb.com/title/tt8772296/
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Superpotraviny, které obohatí 
tvůj jídelníček 
S novým rokem řada z nás přemýšlí o tom, jak změnit životosprávu k lepšímu. Pojďme se podívat na čtyři 
superpotraviny, které ti pomohou se zdravějším stravováním a dodají tvému tělu potřebné živiny.

Kurkuma   

Spirulina   

Kurkuma má řada pozitivních vlivů na zdraví. Působí 
protizánětlivě a také jako antioxidant. Zároveň dokáže 
snížit riziko onemocnění srdce, může ochránit před 
Alzheimerem, a dokonce funguje při léčbě deprese. 
Tuto superpotravinu můžeš jednoduše zařadit do 
jídelníčku a posílit tak tělo. Při vaření míchaných 
vajíček nebo restované zeleniny stačí přidat špetku do 
připravovaného jídla. Případně si můžeš připravit hřejivé 
latte ze svého oblíbeného rostlinného mléka, skořice, 
javorového sirupu, vanilkového extraktu a kurkumy. 

Spirulina je druh jednobuněčného organismu, který 
žije ve vodě. Jde o superpotravinu, která je neskutečně 
bohatá na živiny. Obsahuje vitamín B, hořčík, draslík, 
železo a měď i protein. Vedle vysokého obsahu živin 
je spirulina také silný antioxidant a má protizánětlivé 
účinky. Pokud holduješ ovocným šťávám a smoothies, 
jednoduše si můžeš přidat lžičku do těchto nápojů.  

https://aktin.cz/vilgain-kurkuma-mleta-bio/45-g-35656?p=3mm37b&utm_source=3mm37b&utm_medium=partner&utm_campaign=link
https://eshop.mamechut.cz/spirulina-prasek-bio/
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Matcha

Chlorella     

Matcha je druh zeleného čaje, který vzniká rozdrcením 
čajových lístků do prášku. Jde o velmi silný antioxidant, 
který zároveň může podporovat správnou funkci 
mozku a jater. Jelikož jde o zelený čaj, matcha může 
být nápomocna při hubnutí, protože dokáže zrychlit 
metabolismu. Příprava matcha čaje je velmi jednoduchá, 
ale budeš k ní potřebovat speciální bambusovou 
metličku, která pomůže s rozmícháním prášku. Ten 
můžeš rozpustit v horké vodě nebo v ohřátém mléce. 
Matcha chutná dobře s kravským i rostlinným.  

Další jednobuněčný organismus, tentokrát řasa, který 

obsahuje velké množství dobrých živin. Chlorella je 
bohatá na bílkoviny a obsahuje také vitamín B12 a C, 
železo, hořčík, zinek, draslík, vápník, omega 3 a vlákninu. 
Tato řasa původem z východu Asie může pomáhat  
s detoxikací organismu, posílením imunitního systému  
a udržením zdravých hodnot cukru v krvi a cholesterolu. 
Chlorellu lze brát ve formě tablet nebo prášku, který 
můžeš přidat do ovocných smoothies.

S průkazem ISIC máš 7% slevu na 
veškerý sortiment v Aktinu a 10% 
slevu na celý sortiment e-shopu  

MámeChuť Raw&Bio. 

https://aktin.cz/allnature-matcha-tea-premium/100-g-31206?p=3mm37b&utm_source=3mm37b&utm_medium=partner&utm_campaign=link
https://aktin.cz/natu-chlorella-bio/80-g-21195?p=3mm37b&utm_source=3mm37b&utm_medium=partner&utm_campaign=link
https://aktin.cz/?p=3mm37b&utm_source=3mm37b&utm_medium=partner&utm_campaign=link
https://isic.mamechut.cz/
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Jak přežít zkouškové   

Nahlédni do surrealistického světa 
Salvadora Dalího    

Zkouškové má řada studentů spojené s prokrastinací, 
stresem a nestiháním. Nemusí tomu tak ale vždycky 
být. Stačí trocha disciplíny, řádná příprava a zkouškové 
zvládneš levou zadní. Máme pro tebe pár tipů, jak na to. 

Milovníci surrealismu mají jedinečnou možnost navštívit 
největší soukromou sbírku soch Dalího a objevit ta 
nejzajímavější díla z období, kdy se tento velikán velmi 
přiblížil myšlenkám Sigmundu Freudovi. 

Nejlepší bundy a kabáty sezóny  

Začni s lezením na umělé stěně   

Přemýšlíš, že si osvěžíš zimní šatník nějakým novým 
kabátem nebo bundou? Podívali jsme se na novinky 
sezóny a vybrali pár trendů, se kterými nemůžeš 
sáhnout vedle. 

Lezení po skalách je super, ale není to úplně pro 
každého. Přece jen se jedná o náročnou disciplínu 
s větším rizikem. Navíc se mu nedá věnovat po celý rok. 
Skvělou alternativou je lezení na umělé stěně. 

To nejlepší z ISIC LIFE blogu 
Minulý rok jsme na webu spustili online magazín pro studenty, ve kterém píšeme o nejrůznějších tématech z oblasti 
sportu, kultury, kariéry, cestování, módy i lifestylu. Pokud ti doposud magazín unikal, máš teď možnosti prolistovat 
nejzajímavějšími články loňského roku.  

Přečíst článek   ›

Přečíst článek   ›

Přečíst článek   ›

Přečíst článek   ›

https://www.isic.cz/clanek/lifestyle/jak-prezit-zkouskove/?utm_source=ISIC+news&utm_medium=pdf&utm_campaign=ISC+news+1Q+2022
https://www.isic.cz/clanek/kultura/nahledni-do-surrealistickeho-sveta-salvadora-daliho/?utm_source=ISIC+news&utm_medium=pdf&utm_campaign=ISC+news+1Q+2022
https://www.isic.cz/clanek/moda/tipy-a-trendy/nejlepsi-kabaty-a-bundy-sezony/?utm_source=ISIC+news&utm_medium=pdf&utm_campaign=ISC+news+1Q+2022
https://www.isic.cz/clanek/sport/zacni-s-lezenim-na-umele-stene/?utm_source=ISIC+news&utm_medium=pdf&utm_campaign=ISC+news+1Q+2022
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3 nejhezčí výlety po českých horách   

Firemní etiketa  

Poslední rok cestování do zahraničí příliš nepřeje, o to 
víc času můžeme věnovat poznávání krás naší země. Tak 
na nic nečekej, sbal batoh, svačinu a vyraz na víkend do 
českých hor. Připravili jsme pro tebe tipy na tři úžasné 
výlety. 

Jsi nervózní z prvního dne v nové práci? Nevíš, jak je to 
s tykáním na pracovišti? Máš problém vybrat vhodné 
oblečení? Připravili jsme pro tebe pár základních 
pravidel firemní etikety, která ti pomohou úspěšně 
vstoupit na trh práce. 

Osvoj si umění meditace   

Jak se naučit cizí jazyk  

Láká tě umění meditace? Sepsali jsme pár informací 
o tom, proč je pravidelné meditování přínosem pro tělo 
i mysl, a přinášíme ti pár tipů do začátku.

Říká se, že kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Co je 
na tom pravdy, nevíme, ale rozhodně nemůžeme popřít 
výhody, které znalost několika jazyků obnáší. Sledování 
kultovních filmů v originále a cestování bez kulturní 
bariéry prostě stojí za to. Jak se naučit cizí jazyk a poznat 
svět z nové perspektivy? Máme pro tebe pár tipů. 

Přečíst článek   ›

Přečíst článek   ›

Přečíst článek   ›

Přečíst článek   ›

https://www.isic.cz/clanek/cestovani/3-tri-nejhezci-vylety-po-ceskych-horach/?utm_source=ISIC+news&utm_medium=pdf&utm_campaign=ISC+news+1Q+2022
https://www.isic.cz/clanek/kariera/firemni-etiketa/?utm_source=ISIC+news&utm_medium=pdf&utm_campaign=ISC+news+1Q+2022
https://www.isic.cz/clanek/lifestyle/zivot-v-pohode/jak-zacit-meditovat/?utm_source=ISIC+news&utm_medium=pdf&utm_campaign=ISC+news+1Q+2022
https://www.isic.cz/clanek/lifestyle/jak-se-naucit-cizi-jazyk/?utm_source=ISIC+news&utm_medium=pdf&utm_campaign=ISC+news+1Q+2022
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Nejslavnější galerie a muzea Evropy  

3 pleťové masky, které máš doma  
v lednici   

Plánuješ v létě vycestovat a navštívit slavné chrámy 
umění a kultury? Pak se ti bude hodit náš výběr. 
Připravili jsme seznam významných evropských muzeí 
a galerií. Do spousty z nich je volný vstup a v některých 
můžeš získat slevu s průkazem ISIC.  

Všechny to známe, občas nám naše pleť přijde zašedlá, 
unavená a něco jí chybí. Sáhneš do šuplíku s kosmetikou 
a tvoje oblíbená maska právě došla. Netřeba se 
hroutit, ingredience pro revitalizační masky budeš mít 
pravděpodobně v lednici. Mám pro tebe návod na tři 
skvělé domácí masky. 

Nejlepší banánové dezerty     

4 otázky, které můžeš čekat u každého 
pohovoru   

Dezerty a ovoce jdou ruku v ruce vstříc dokonalosti. 
Obvykle jsou ovocné dezerty považované za lehčí 
a zdravější. A ty banánové ti osladí život tak skvěle, že na 
ně nedáš dopustit. 

Štěstí přeje připraveným a u pracovních pohovorů to 
platí dvojnásob. Není nic horšího než kandidát, který 
neví nic o potenciálním zaměstnavateli a neumí dát 
dohromady kloudnou odpověď na jednoduchou otázku. 

Přečíst článek   ›

Přečíst článek   ›

Přečíst článek   ›

Přečíst článek   ›

https://www.isic.cz/clanek/kultura/nejslavnejsi-muzea-a-galerie-evropy/?utm_source=ISIC+news&utm_medium=pdf&utm_campaign=ISC+news+1Q+2022
https://www.isic.cz/clanek/moda/3-pletove-masky-ktere-mas-doma-v-lednici/?utm_source=ISIC+news&utm_medium=pdf&utm_campaign=ISC+news+1Q+2022
https://www.isic.cz/clanek/lifestyle/nejlepsi-bananove-dezerty/?utm_source=ISIC+news&utm_medium=pdf&utm_campaign=ISC+news+1Q+2022
https://www.isic.cz/clanek/kariera/4-otazky-ktere-muzes-cekat-u-kazdeho-pohovoru/?utm_source=ISIC+news&utm_medium=pdf&utm_campaign=ISC+news+1Q+2022


ISIC NewS39

28 důvodů pro čistokrevnej život

V únoru proběhne již desátý ročník tradiční kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu  
a změnit zaběhlé návyky. Loňského ročníku se podle průzkumů zúčastnilo až 9 % dospělé populace. Rok 2022 přináší 
zásadní změnu – knihu Suchej únor, která na 416 pečlivě vydestilovaných stranách představuje alkohol ve všech jeho 
společenských rolích. 

| 72 OSOBNOSTÍ | 28 TEMATICKÝCH KAPITOL | 
| ALKOFAKTA | ROZHOVORY | PŘÍBĚHY |  

Hokejista Patrik Bartošák, psychologové Pavel Rataj nebo Ilona Preslová, spisovatel Josef Formánek, primář Petr 
Popov, koučka Janka Chudlíková, záchranář Honza nebo muzikant Petr Fiala patří mezi 72 českých osobností, 

odborníků, novinářů a neobyčejných lidských příběhů, jež dali vzniknout knize, která ve 28 kapitolách představuje 
alkohol s lehkostí i vážností – ve všech jeho společenských rolích. Ať už je to spánek, sex, sport, práce, výchova dětí, 
zdraví, nebo alkohol za volantem.

„Naše kniha z vás abstinenty neudělá – není to ani jejím cílem. Má být lidem především inspirací k příjemné sebereflexi  
a můžeme se díky ní ledacos dozvědět. Nejen o alkoproblematice, ale hlavně o sobě. Kniha má jediný cíl – abychom 
všichni znali upřímnou odpověď na jednoduchou otázku: „Ovládáme my alkohol, nebo alkohol ovládá nás?“ popisuje 
smysl knihy Petr Freimann, ředitel neziskové organizace Suchej únor, na jejíchž stránkách je možné knihu získat  
a podpořit tak kampaň.

Střízlivost mezi mladými frčí i u nás

https://suchejunor.cz/pridej-se


ISIC NewS40

Mladí holdují alkoholu podstatně méně než jejich rodiče
Podle společnosti Global Web Index, která analyzovala spotřební chování téměř půl milionu mladých lidí ve  
45 zemích, pijí zástupci Generace Z výrazně méně než jejich předchůdci. 37 % z nich tvrdí, že alkohol vůbec nepije. 
U mileniálů je to jen 21 %. Pouze 16 % pak alkohol konzumuje alespoň jednou týdně, což je výrazně méně než  
u předchozích generací. Celkově se jedná o generaci, která více dbá o své zdraví. Oproti průměru je u nich například 
o 35 % větší pravděpodobnost, že se budou věnovat běhání, a více než třetina si jich v posledním měsíci objednala 
nějaké zdravé jídlo.

Tento trend je patrný i u nás. Například mezinárodní studie HBSC sledující trendy v oblasti zdraví a životního 
stylu dospívajících uvádí, že procento patnáctiletých, kteří přiznávají, že se v životě nejméně dvakrát opili, u nás za 
posledních 10 let klesl z 29 na 22 procent u dívek a z 32 na 25 procent u chlapců. 

Mladí Češi však stále pijí více než jejich vrstevníci z Německa, Francie nebo Španělska. A proč? Kampaň Suchej únor 
v roce 2020 doprovodil průzkum mezi zhruba 2000 studenty. Výsledky průzkumu, který mapoval motivace mladých  
k pití alkoholu, ukázaly například to, že 33 % studentů pije alespoň několikrát ročně na kuráž a 25 % z nich alkoholem 
zahání osobní problémy. Nejvíce však mladí lidé mají alkohol spojený se změnou v prožívání a komunikaci. Až 92 % 
se po alkoholu cítí otevřenější vůči jiným lidem, 86 % snadněji mluví o svých pocitech a 67 % má pocit větší sexuální 
přitažlivosti, přičemž cítí zároveň i méně zábran, pokud jde o sex jako takový.

Poznej nový rozměr střízlivosti na stránkách www.suchejunor.cz.

http://www.suchejunor.cz/

