KOKTEJL ZAJÍMAVOSTÍ

Kohákova
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lokArt je charitativní projekt Fondu ohrožených
dětí, jehož veškerý výtěžek jde na pomoc ohroženým
dětem z Klokánku. Známé osobnosti, ale i veřejnost,
tvoří originální motivy, které se následně promítnou na oblečení, módní doplňky či produkty do domácnosti, aby pomohli
dětem v nouzi. Subjekty zapojené do projektu Klokart (tvůrci, grafici, tiskárny a další dobrovolníci) poskytují své služby
zdarma, bez nároku na honorář, stejně jako podnikatelské
subjekty se vzdávají své marže a dodávají zboží za nákupní
ceny za účelem maximalizace získaných prostředků, a tak až
70 % z prodejní ceny všech výrobků Klokart jde Fondu ohrožených dětí.
Motiv pro KlokArt ve spolupráci se studiem POP Machine, vymyslel i herec, režisér a moderátor Jakub Kohák. Zeptali jsme se,
co ho k tomu vedlo: „Pokud někoho napadne, že bych mohl být
prospěšný nějaké dobré věci, tak mi to zalichotí a velmi rád svými skromnými možnostmi pomůžu.“ Více na: www.klokart.cz

Turné Pet Shop Boys se odkládá

P

opulární duo v Praze vystoupí v červnu příštího roku.
Pet Shop Boys překládají své „The Greatest Hits Live
Tour“ na příští rok. Na turné, které bylo z důvodu přetrvávající pandemie již jednou odloženo, představí populární
dvojice své největší hity v koncertní podobě vůbec poprvé.
Série koncertů vypukne 12. května ve Vídni a následně zavítá
do bezmála dvou desítek evropských metropolí, Prahu nevyjímaje. České publikum se Pet Shop Boys dočká 8. června 2022
v pražském Foru Karlín. Vstupenky zůstávají v platnosti.

25 automobilů pro Spartu
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ovým partnerem ACS pro
dálnici D1 a další komunikace, vedoucí do měst ligových a pohárových soupeřů, se stává
společnost AURES Holdings se svými
značkami AAA AUTO a Mototechna.
Společnost v rámci partnerství zapůjčí klubu 25 automobilů značek Škoda,
Ford, Kia a Hyundai v celkové hodnotě
20 milionů korun.
„Tohoto partnerství si velmi vážíme.
Lidé z klubu automobily denně využívají k práci. Cestujeme po celé republice
k zápasům i na zahraniční soustředění. Využíváme navíc různé typy vozů:
kustodi požadují hodně místa na vybavení pro hráče, potřebujeme i klasické
osobní automobily. V tomto se naše
potřeby prolínají se širokou nabídkou

našeho nového oficiálního automobilového partnera,“ říká k čerstvě uzavřené spolupráci člen představenstva
AC Sparta Praha a ředitel komerčního
úseku Tomáš Křivda.
Pro zajímavost: nejdelší vzdálenost,
kterou Sparta po dálnicích a silnicích
urazí k ligovému utkání, měří 410 ki-
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lometrů. Taková je vzdálenost mezi
Generali Česká pojišťovna Arenou na
Letné a stadionem v Karviné. Naopak
nejkratší cestu k venkovnímu utkání
absolvují sparťané z Letné na Julisku
(pokud je Dukla v nejvyšší soutěži). Tato
vzdálenost měří pouze něco málo přes
dva kilometry.

Trend kolagen... Jak v našem těle pomáhá?

O

kolagenu se často hovoří
v souvislosti s vyhlazením
vrásek či bolestmi kloubů.
Věděli jste ale, že tvoří přibližně 10 %
celkové hmotnosti lidského těla a v organismu se vyskytuje až třicet typů?
A jak se vlastně vyznat v potravinových doplňcích, které kolagen obsahují?
Kolagen je hojně zastoupenou a důležitou
součástí lidského organismu. Úlohou této ve vodě
nerozpustné bílkoviny
je zajišťovat stabilitu
a pružnost tkání. „Tvoří zhruba 10 % celkové
hmotnosti lidského těla
a jeho podíl je asi nejvýraznější v kůži. V těle se
vyskytuje cca ve 30 různých typech. Nejčastější
typy jsou Typ I, který je
obsažen v kostech, kloubech, zubech, šlachách
a kůži. Typ II je součástí
chrupavek a Typ III je
přítomen hlavně v kůži,
vlasech, svalech a kostech. Typ V se vyskytuje
v pružné výstelce cév
a tak dále,“ vypočítává
ortoped MUDr. Róbert
Pituch a dodává, že jednotlivé typy mohou své
složení i měnit.
V lékárně můžete
narazit na celou řadu
potravinových
doplňků s kolagenem. Zásadní rozdíl však spočívá
v tom, zda jde o želatiny
a přípravky obsahující
hydrolyzované kolageny,
tedy kolagenní peptidy,
nebo preparáty, obsahující kolageny v přirozené
podobě. „Užívání kolagenních želatin či hydrolyzátů znamená dodávat již upravené části

kolagenu do organizmu cestou trávicího traktu ve větších dávkách. Vlastní vstřebatelnost těchto kolagenních
částic a jejich transport do potřebné
oblasti není ale jasně hodnotitelný,“
uvádí ortoped Pituch. Oproti tomu
užívání kolagenu v přirozené formě

(buď jako nativní kolagen fabrikovaný či kolagen z živočišních zdrojů,
ale bez tepelné úpravy) vede k úpravě tolerance vlastního imunitního
systému vůči vlastnímu kolagenu
a jeho poškozování při patologických
procesech.
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