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JAKÝ TYP MUŽŮ
ÚTočí N EJČASTĚJ I?

A DOKÁŽOU JE ČEŠKY
POSLAT K ČERTU?
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CíSLATÝDNE

1
sexuální styk týdně stačí,
aby se partneři cítilive
vztahu šťastni - míní
analýza vědců z kanadské
YorkUniversity.Sex snižuje
riziko rakoviny prsu,
prostaty, pomáhá štíhlejší
liniia předchází nemocím
srdce.

15
nominací na Českého lva
získala tragikomedie Bába
z ledu režiséra Bohdana
Slámy,v níž postarší
vdova najde lásku i vášeň
- otužování. Vyhlášení
výsledků 10.3. v pražském
Rudolfinu.

22.
dubna dojde pitná voda
v Kapském Městě. Zdejší
radnice zavede tvrdý
přídělový systém, aby
snížila spotřebu na 87 litrů
na osobu denně.

CITÁT TÝDNE

"Nejsem ve srabu jako
při úvodních Světových
pohárech. Bedna je
bedna."
Rychlobruslařka Martina
Sáblíková je po problémech
se zády v pořádku a na
posledním Světovém
poháru před olympiádou
skončila třetí.

8

Deprese z nejasné práce
Spotřeba antidepresiv nepřetržitě roste v celém západním
světě včetně Česka. Stále více lidí také pátrá po tom, zda by
si mohli pomoci sami. Britský novinář Johann Hari v nové
knize popisuje, jak svět v současnosti nahlíží na depresi.

Každý jedenáctý Brit
bere prášky, aby se
cítil lépe. A spousta

mladých míří k lékaři, neboť
jejich psychiku poškozuje stálé
"srovnávání se" na sociálních
sítích. To jsou jen dva z feno-
ménů, které popisuje v poutavé
knize Lost Connections novinář
Johann Hari. V současnosti se
obecně nedaří lidem naplnit
pocit, že někam patří i směřují
a že jejich budoucnost je zajiš-
těná. Hlavním zdrojem úzkosti
je v moderní společnosti práce.

Hari v knize cituje několik
výzkumů, majících překva-
pivé výsledky. Nejvíc se
v práci netrápí vysocí mana-
žeři, kteří mají zodpověd-
nost za stovky lidí a gigan-
tické rozpočty. Ne. Nejvyšší
míru stresu vykazují jejich
podřízení, obyčejní pracov-
níci, kteří jsou závislí na
práci, již dostanou zadánu.
Úkoly, v nichž často nevidí
smysl a za které necítí zod-
povědnost, vedou posléze
k depresi.

Jak z toho? Lakonicky ře-
čeno - těžko. Jedním z klíčů
by mohla být populární ja-
ponská filozofie, které se říká
ikigai. Spočívá ve čtyřech
otázkách: Co miluji? V čem
jsem dobrý? Co svět potře-
buje? Za co dostanu zaplace-
no? Zjištění odpovědí není
jednoduché a cílem ikigai
je nalezení jejich průniku. Na
základě průzkumu pracuje
v Japonsku podle svého iki-
gai asi 31 % lidí. A ti si ne-
stěžují. tJ

Koně na Vinohradech
Pražský Národní dům na

Vinohradech v sobotu
27. ledna doslova "zařehtá".
Během galavečera České
jezdecké federace (ČJP) se
představí 50 úspěšných jezd-
ců i majitelů koní a budou

přebírat výroční ceny. Nebu-
dou sami, osobně se akce
zúčastní i dva koně (i když ne
ti sportovní). Koňské hvězdy
vesměs zůstanou fyzicky ve
stájích, ale zde se o nich bude
stále mluvit.

Program večera se odehraje
v Majakovského sále, kde se
sejde na 500 milovníků koní
a jezdeckého sportu. Mezi
nimi i oněch pět desítek těch,
kteří si během téměř dvouho-
dinového ceremoniálu přijdou
pro některou z cen. Dojde
k vyhlášení nejlepších jezdců
i koní v sedmi sdružených
disciplínách pod hlavičkou
ČJP - drezura, reining, skoky,
spřežení, voltiž, všestrannost
a vytrvalost. Zvláštní cenu za
mimořádný přínos pro rozvoj
jezdeckého sportu v ČR udělí
i inženýrka Olga Plachá,
prezidentka ČJF. Více na
www.jezdeckygalavecer.cz tJ
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http://www.jezdeckygalavecer.cz
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