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Nenechejte si ujít
prestižní přehlídku
Divadelní Flora Olomouc,
která startuje ve čtvrtek.
Láká na Havlovy hry
i představení na náměstí.

OLOMOUC Již tento čtvrtek v Olomouci startuje prestižní přehlídka
Divadelní Flora. Čtvrtstoletí od sametové revoluce oslaví organizátoři festivalu uvedením pětice her
světoznámého dramatika Václava
Havla. Letošní Divadelní Flora láká
i na profilovou hru ostravského Divadla Petra Bezruče Můj romantický příběh, na jejíž konto putovala
letos Cena Alfréda Radoka a posléze i Thálie.
„Činohra Národního divadla
loni nastudovala alegorickou Zahradní slavnost, královéhradecké
Klicperovo divadlo barvitou adaptaci Žebrácké opery, soubor Spitfire Company a ostravští Bezruči se

PONDĚLÍ 12. KVĚTNA 2014
WWW.IDNES.CZ

Divadelní Flora startuje. Přinese
11 dní divadla, tance i koncertů
zase inspirovali realistickou jednoaktovkou Audience,“ přiblížil hlavní festivalové taháky věnované Havlovi ředitel Divadelní Flory Petr Nerušil. Kolekci programové sekce
Jak je důležité míti Havla uzavírá
projekt Velvet Havel pražského Divadla Na Zábradlí.
Festival láká i na pětidenní retrospektivu profilových her ostravského Divadla Petra Bezruče. Kromě
zmíněné Audience mohou lidé vyrazit i na tituly Strýček Váňa, Pěna
dní a Můj romantický příběh.
„V posledně jmenované inscenaci
na sebe letos strhla pozornost představitelka role Amy Tereza Vilišová,
která za svůj herecký výkon získala

Divadlo Husa na provázku Brno veze hru Amadeus.
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Cenu Alfréda Radoka a posléze
i Cenu Thálie,“ upozornil mluvčí
festivalu Zdeněk Vévoda. Poslední
den přehlídky ve festivalovém šapitó na Konviktu se uskuteční beseda se souborem. Počiny režiséra
hry Daniela Špinara reflektuje i další sekce věnovaná osobnostem současné české divadelní režie.
Tragický příběh průkopníka lyžování Bohumila Hanče a jeho přítele
Václava Vrbaty připomene Divadlo
Vosto5 v loutkohereckém příběhu
Slzy ošlehaných mužů. Ve spolupráci s Moravským divadlem pak
soubor uspořádá i jednorázový
site-specific projekt Druhé město.
„Diváci uvidí náměstí z nečekané

perspektivy a pomocí sluchátek budou odposlouchávat lehce pozměněnou realitu všedního dne,“ nastínil člen souboru Petr Prokop.
Na programu jsou i další dvě premiéry. Soubor olomouckého Divadla na cucky se skupinou Handa
Gote uvede ve čtvrtek projekt Mlčení, poprvé v Olomouci bude k vidění i audiovizuální performance
Sayat Nova vytvořená mexickou
performerkou Cristinou Maldonado, francouzskou zpěvačkou
Laurine Koenigovou a německým
hudebníkem Marcusem Beuterem.
V rámci doprovodného programu
do Olomouce zavítá i americký rapper Astronautalis. Šárka Novotná
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Nabídka z Olomouckého kraje Krása a zdraví

NYNÍ 10 X ÚČINNĚJŠÍ
Naprostou novinku na českém trhu v ošetření tzv.
“bezbolestnou liposukcí“ mají k dispozici lékaři
na olomoucké Klinice estetické medicíny Vila krásy:
lékařský přístroj Vanquish, bezkontaktní systém
na redukci podkožního tuku.

Přístroj pracuje na bázi bezkontaktního vysílání radiofrekvenční, tepelné energie, která v hloubce 2 cm v podkoží zničí tukové buňky a jejich obsah je pak přirozenou
cestou odstraněn z těla. Novinkou je však to, že ošetření
probíhá bez dotyku přístroje či lidské ruky. Tato „hubnoucí energie“ je vysílána zářičem, upevněným nad
ošetřovanou oblastí, bez kontaktu s klientkou. Účinnost
a bezpečnost ověřovali na olomoucké Klinice estetické
medicíny ve Vile krásy a ve spolupráci s odborníky u nás
i v USA. Při slavnostním uvedení přístroje v pražské Galerii Zlatá husa uvedl lékař Jiří Pumprla, který vedl klinické
testování systému: „Po půlhodině ošetření systémem
Vanquish se daří snížit obvod pasu v průměru o 1–2%.
Je vhodné provést 4–6 ošetření v týdenních intervalech.
Výsledky studie rovněž potvrdily vysokou spokojenost
klientek s účinkem a pohodlím ošetření Vanquishem“.
www.vilakrasy.cz

TUKŮ
SE ZBAVÍSH!

www.vilakrasy.cz
tel.: 720 128 177

Muži a plastika? Ano,
jejich počty stoupají
I muži chodí na
plastické operace.
Nejčastěji si nechávají
odoperovat převislá
oční víčka, odsát tuk
z problémových partií
a vylepšit nos a uši.

P

lastické zákroky a operace
rozhodně nejsou jen doménou žen. Zkrášlovat tělo
chtějí i muži a jejich počty každoročně mírně stoupají.
„Oproti ženám je ale nárůst nepoměrně nižší – dlouhodobě se pohybuje mezi 10 a 20 procenty,“ potvrzuje primářka kliniky LaserPlastic Marta Moidlová.
Věkové rozmezí mužů je velmi
široké, záleží na typu zákroku.
Z oblasti plastické chirurgie jde nejčastěji o plastiku víček, liposukci,
obřízku, plastiku uší a nosu. „Z esteticko-dermatologických ošetření
pak muži nejvíce vyhledávají odstranění znamének, žilek v obličeji, depilaci, aplikaci botulotoxinu
k odstranění vrásek či nadměrného pocení,“ doplňuje Marta Moidlová. Doménou mužů je pak podle
ní i operace zvětšené prsní žlázy
(gynekomastie) a transplantace
vlasů.
Muži stejně jako ženy chodí i na
liposukce. A začínají se zajímat
i o plastické úpravy obličeje

Přibývá jich Počet mužů, kteří využívají služeb plastické chirurgie,
postupně roste.

a o jeho omlazení různými přístrojovými technikami, jako jsou lasery, radiofrekvence či ultrazvuk.
A jací jsou muži pacienti? „Více
se zákroků obávají, často nechtějí,
aby někdo věděl, že nějaký zákrok
podstoupili. Dotazy řeší více přes
e-mail, dělají větší výběrové řízení
na kliniku. Méně často také chodí
pravidelně na udržovací procedury, i když i toto v poslední době
stoupá,“ potvrzuje primářka Moidlová.
Zájem o liposukci i o odstranění
chlupů či vousů potvrzuje i Helena
Reisingerová, lékařka z kliniky estetické medicíny Mediestetik. „Velmi vyhledávanou procedurou je
kryolipolýza, tedy redukce tuko-
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vých buněk pomocí chladu. Kryolipolýzou se dá výborně řešit nadbytečný tuk v oblasti břicha, který
muže trápí velmi často. Další vyhledávanou procedurou je u mužů trvalé epilace pomocí laseru, kterým
se u nich řeší například nadměrné
ochlupení na zádech i jiných částech těla,“ říká.
Muži jsou podle ní nakloněni vyzkoušet i naprosté novinky v oblasti estetické dermatologie. „Jednou
z nich je například omlazovací metoda RegenMatrix, která funguje
na principu omlazení za pomoci
účinků vlastní krve pacienta v kombinaci s kyselinou hyaluronovou,“
uzavírá Reisingerová.
Kamila Hudečková
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Proč muži chodí na
estetické zákroky
Znaménka si nechávají
odstraňovat, protože jsou
nebezpečná a na některých
místech i překážejí.
■ Chloupky a vousy zarůstají, vadí
při sportech, zvyšují pocení,
někomu vadí i z estetického
hlediska.
■ Žilky asociují nadměrné požívání
alkoholu.
■ Víčka vadí svým tlakem –
nejenže zvyšují únavu očí, ale
také snižují ostrost vidění,
přidávají mnoho let.
■ Liposukce odstraní nadbytky
v problematických oblastech,
například při změně postavy při
omezení pohybu z pracovních
důvodů, či po ukončení aktivní
sportovní kariéry, kdy se sníží
energetický obrat a uspíší se
ukládání v predisponovaných
oblastech.
■

