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Letošní zima, kterou (doufám) už máme definitivně za sebou, 
prý byla nejchladnější za posledních pár let. Spousta lidí se 
jí snažila uniknout. Namísto mrazů volila běhání po pláži, 
surfování, nebo třeba kajaking. To všechno proto, aby si 
vytvořili zásoby energie. Nádhera? Určitě, ale představte si ten 
návrat. Jeden den se povalujete na pláži ve třiceti stupních 
Celsia a druhý den vylezete na pražské letiště, kde je mínus 
patnáct! To je teplotní rozdíl čtyřicet pět stupňů, což je hazard 
s holým životem.  
Únik do léta je v zimních měsících velmi příjemný, obráceně 
to ale je horší, proto pokud v nejbližší době plánujete zimní 
dovolenou, buď si to rozmyslete nebo se po návratu připravte 
na nejhorší. I když v době, kdy budete číst tyto řádky,  
už bude všude teplé jaro (taky doufám). Místo toho vám  
plně doporučuji začíst se do nového vydání časopisu Ice. 
Obzvláště ráda bych vás upozornila na rozhovor s přední 
českou, či snad francouzskou herečkou Chantal Poullain. 
Získat od ní rozhovor je díky její pracovní vytíženosti 
skutečným novinářským oříškem, ale nám se to podařilo. 

Být lepší než ti nejlepší, to je jistě motto herce Michala 
Suchánka, se kterým si autorka Monika Seidlová povídala, 
nejen o jeho novém filnu, ale především o životě.
Inspirativní je i čtení o hvězdě světového formátu  
Sandře Bullock, která se proslavila svými hvězdnými  
rolemi. A co dalšího vás v jarním čísle magazínu Ice čeká? 
Určitě nepřehlédněte náš svatební speciál plný rad, jak si 
uspořádat dokonalou svatbu. Přečtěte si povídání o jarních 
nápojích a gurmánských kulinářských specialitách.  
Pokud se chystáte na nějaký výlet za relaxaci, snad vás  
potěší i náš výběr zajímavých lázeňských domů.  

Jarní číslo magazínu Ice je zkrátka nabyté.  

Nabyté doslova a do písmene.

Takže příjemné počteníčko
 

Alice Kelly
šéfredaktorka
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Profil     

OD FILMU NEBEZPEČNÁ RYCHLOST, KTERÝ 
SANDRU BULLOCK PROSLAVIL, UPLYNU-
LO UŽ SKORO PĚTADVACET LET. ZAČALA 
THRILLERY, ALE OBLÍBILI JSME SI JI V RO-

MANTICKÝCH KOMEDIÍCH, KTERÉ STŘÍDA-
LA S FILMY, KDE HRÁLA POLICAJTKY  

A AGENTKY. TEPRVE TĚSNĚ PŘED PADESÁT-
KOU K NIM PŘIDALA I ROLI SKUTEČNOU  

– MATKY DVOU ADOPTIVNÍCH DĚTÍ.   

Slušňačka
s minulostí 
agentky
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N 
a spoustu let zabydlela v postavách ztřeštěných 
obyčejných romantických holek ze sousedství, 
které lezou mužům trochu na nervy svou zou-
falou samostatností, praštěnými názory nebo 
přehnanými nároky na muže, ale do nichž se 

muži přesto nakonec zamilují. Teď je ale Sandře skoro čty-
řiapadesát, takže holku, která hledá své štěstí v životě, už 
jí asi jen tak někdo neuvěří. Krok k tomu, aby si jednou za-
jistila zajímavé role, udělala Sandra prozíravě v roce 1996, 
když společně se svým otcem Johnem, americkým učitelem 
zpěvu a mladší sestrou, právničkou Gesine Bullock-Prado 
založila produkční firmu Fortis Films, která má dnes na 
kontě skoro 20 filmů. Zatímco škatulka holek od vedle už 
je jí malá, postupně se přehrála do rolí agentek, policistek 
nebo sebevědomých perfekcionistek.  

Slečna Slušňák
Zatím poslední film, ve kterém jsme ji mohli vidět je, drama 
z prostředí zákulisí volebního boje Vítězství je naše. Hraje tu 
volební specialistku s pověstí geniálního stratéga Jane, kte-
rou si najme nepříliš oblíbený kontroverzní politik ucházející 
se o prezidentské křeslo v Bolívii. Ta se díky této nabídce 
vrací z ústraní a střetne se v boji o křeslo svého kandidáta  
s neméně schopným volebním poradcem protistrany  
a vedou kampaň, v níž je všechno dovoleno. Role, kterou tu 
Sandra hraje, byla původně napsaná pro muže, ale scénári-
sta ji nakonec přepsal Sandře přímo na tělo. O dva roky dřív 
si zahrála v kriminální komedii Slečna Slušňák (nebo taky 
Drsňačky) zvláštní agentku FBI, upjatou, ambiciózní a inteli-
gentní Newyorčanku, která kvůli své posedlosti prací neměla 
čas založit si rodinu a nemá ani žádné přátele. Nečekaně je 
ale převelená do Bostonu, aby pomohla vyšetřit sérii brutál-
ních vražd. Musí vyřešit ale ještě jeden problém. Jak vyjít  
s přidělenou zdejší parťačkou a nezabít ji.  

Holka s německým dětstvím 
Sandra se narodila 26. července 1964 v Arlingtonu na 
předměstí Virginie jako Sandra Annette Bullock. Její rodiče – 
německá operní pěvkyně Helga a o dvacet let starší americký 
učitel zpěvu John se Sandrou i její o šest roky mladší sestrou 
Gesine hodně cestovali po Německu a Rakousku. Sandra 
zpívala ve sboru, chodila na balet, zahrála si malé roličky 
v operách, kde její matka účinkovala, na střední škole byla 
roztleskávačkou. Když v roce 1978 zakotvila rodina v USA, 

Sandra si připadala dost vykořeněná, ale v osmnácti už měla 
jasno – vydala se studovat herectví na East Carolina Universi-
ty v Jižní Karolíně. „Chtěla jsem odjet někam, kde mě nikdo 
nezná – dost daleko od domova, ale přitom zase natolik 
blízko, aby si pro mne v případě potřeby rodiče mohli bez 
problémů přijet.“ Po roce ale vyrazila do New Yorku. Díky 
hereckým kurzům a práci servírky takhle přežila několik let, 
než začala dostávat první role ve filmu. To se ale musela 
nejdřív rozjet do Los Angeles. 

Nebezpečná rychlost
Diváci ji poprvé zaregistrovali jako oběť psychopata ze Záhad-
ného zmizení. Následovaly filmy jako Zápas s Hemingwayem 
nebo Demolition Man. Druhý jmenovaný jí sice vynesl nominaci 
na Zlatou malinu, tedy nejhorší film roku, ale pro filmové fa-
noušky se tak stala zapamatovatelnou. Pak přišla Nebezpečná 
rychlost.  V dnes už akční klasice se Keanu Reeves snaží zne-
škodnit bombu umístěnou na autobusu. Nesmí ovšem zpomalit 
pod určitou rychlost, nebo bomba vybuchne. Řídit autobus 
plný semtexu a zachránit sebe i ostatní cestující mu pomáhá 
pohotová Annie, kterou hraje právě Sandra Bullock, která se 
díky téhle roli, za kterou dostala půl milionu dolarů, vyšvihla 
mezi hollywoodské hvězdy. Sandra si kvůli filmu musela udělat 
řidičák na autobus, což zvládla na první pokus. O tři roky poz-
ději natočila volné pokračování nazvané Nebezpečná rychlost 
2: Zásah, za které vyinkasovala už 12 milionů dolarů. Produko-
vala ji její filmová společnost Fortis Films, ale snímek zdaleka 
nedosáhl na úspěch jedničky. Předtím natočila ještě thriller Síť, 
v němž si zahraje dívku, která tráví skoro všechen čas u počíta-
če. A když se tato nenápadná hackerka jednoho dne vydá na 
výlet do reálného světa, nedopadne to dobře.

• Ačkoliv jako malá účinkovala v operách, kde její matka zpívala, nesnáší
 muzikály.
• Dvakrát si zlomila nos, z toho jednou jí ho zlomila mladší sestra Gesine
 loktem.  
• Věnuje se józe a věří čínské medicíně.
• Když natáčela film Uloupená srdce v roce 1996, zjistila, že má alergii na
 koňskou srst. Což ji mrzí, protože koně má moc ráda.
• Hodně se zaměřuje na charitativní činnost. Finančně podporuje Červený
 kříž, mnohokrát taky darovala krev.
• Ráda tančí salsu a flamenco.
• Jako holka prý byla ve škole šikanovaná, protože nosila „divné“ 
 oblečení, které jí rodiče koupili v Německu.
• Kromě produkční filmové společnosti Fortis Films vlastní taky restauraci
 Bess Bistro a oblíbenou pekárnu s kavárnou Walton‘s Fancy & Staple.

VÍTE – NEVÍTE O SANDŘE BULLOCK
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 • 1993 Záhadné zmizení, Demolition 
Man • 1994 Nebezpečná rychlost 
• 1995 Zatímco jsi spal, Síť • 1996 Čas 
zabíjet • 1997 Nebezpečná rychlost 2: 
Zásah • 1998 Přístav naděje, Magická 
posedlost • 2000 Slečna drsňák 
• 2002 Vzorec pro vraždu • 2003 Láska 
s výstrahou • 2004 Crash • 2005 Slečna 
Drsňák 2: Ještě drsnější • 2006 Dům 
u jezera • 2007 Předtucha • 2009 
Návrh, Zrození šampióna • 2011 
Neuvěřitelně hlasitě & nesmírně blízko 
• 2013 Drsňačky, Gravitace • 2015 
Vítězství je naše

VIDĚLI JSTE?

Zrození šampióna 
Povedená byla černá komedie Magická  
posedlost, příběh dvou sester (Sandra Bullock  
a Nicole Kidman)z malého města v Nové  
Anglii, které mají nadpřirozené schopnosti  
a tak nějak se jim vždycky stane, že každý 
jejich partner vždycky zemře. V komediálním 
dramatu 28 dní je jako novinářka Gwen od-
souzena k osmadvacetidenní odvykací kůře  
v léčebně kvůli své závislosti na alkoholu  
a drogách. Uprostřed nejrůznějších romantic-
kých komedií si Sandra občas odskočila  
k úplně jinému typu rolí. Třeba v povídkovém 
nízkorozpočtovém dramatu Crash, v němž se 
během necelých dvou dnů propletou osudy 
několika lidí, kteří se předtím vůbec neznali. 
Ještě lepším výběrem bylo drama ze sportov-
ního prostředí Zrození šampióna, kde si San-
dra zahrála milionářku, která pomůže splnit 
sen jednomu hodně nadanému černošskému 
klukovi. Sandra za tuto roli získala Oscara. Při-
tom ji původně vůbec hrát nechtěla, ale když 
se setkala se skutečnou Leigh Anne, kterou 
ve filmu ztvárnila, rozmyslela si to a nabídku 
přijala.

Dlouhovláska s výraznýma hnědý-
ma očima se pak stala na nějaký čas 

představitelkou romantických rolí. 
Dojemnou platonicky zamilovanou 
pokladní Lucy, která zachrání svého 

obdivovaného hrdinu, ale ji nakonec 
zachrání někdo úplně jiný, si zahrála ve 
filmu Zatímco jsi spal. V Přístavu naděje 

se proměnila ve zklamanou Birdie, 
která se poté, co se dozví o manželově 

nevěře, vrací s dětmi do svého rodného 
domu, aby tu začala znovu. V Lásce  

s výstrahou byla právničkou s nadprů-
měrným IQ a zároveň pravou i levou 
rukou svého šéfa, výstředního milio-

náře (Hugh Grant), který se málem ani 
neoblékl, aniž by se s ní předem nepo-
radil a kterému dlouho trvalo, než mu 

došlo, že svou právničku vlastně miluje.
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Dům u jezera po dvanácti letech 
Ale romantických rolí se tak úplně nevzdala. V Domě  
u jezera se po dvanácti letech opět potkala před kame-
rou s Keanu Reevesem. Hrají tu architekta a lékařku, 
kteří oba bydlí ve stejném zajímavě vystavěném domě. 
Jen každý v jiný čas. Tato romantická komedie, která si 
pohrává se dvěma časovými rovinami, taky patří  
k filmům, z nichž si diváci Sandru zapamatovali. Lehce 
arogantní knižní redaktorku z Kanady, která se naoko 
zasnoubí se svým asistentem (Ryan Reynolds), jen aby 
se vyhnula deportaci, si zahrála v komedii Návrh.  
Roztomilý detail je, že ve skutečnosti je to naopak 
– Sandra je Američanka, ale Ryan Kanaďan. Matku 
chlapce, který se snaží udržet si vzpomínky na svého 
zesnulého otce, si zahrála v mysteriózním filmu  
Neuvěřitelně hlasitě & nesmírně blízko.

Vzorec pro 
vraždu i pro 

lásku  
O pár let dřív se ale vráti-

la k roli agentky, 
a to ve snímku Vzorec 
pro vraždu, v němž se 

snaží s pomocí nezkuše-
ného asistenta usvědčit 

ze zločinu dva velmi 
inteligentní mladíky. 

Jednoho z nich hrál Ryan 
Gosling a Sandra s ním 
během natáčení začala 

chodit přesto, že je  
o čtrnáct let starší než on. 

Předtím opustila muzi-
kanta Boba Schneidera,  

s nímž žila tři roky a který 
byl zase naopak mnohem 
starší než ona. Zasnoube-

ná byla s Tatem Dono-
vanem, kterého potkala 
v roce 1992 při natáčení 

filmu Nápoj lásky č. 9  
a tři roky s ním žila. 

Důležitým mužem  
v jejím životě ale byl 
Matthew McCounau-
ghey. Poznali se  
v roce 1996 při na-
táčení dramatu Čas 
zabíjet. Žili spolu čtyři 
roky, založili produkč-
ní společnost Fortis 
Films a po rozchodu 
se dvakrát zase dali 
dohromady. Přesněji 
řečeno Sandra se po 
nevydařených vztazích 
vždycky k Matthewovi 
vrátila. Dodnes jsou 
blízcí přátelé.



Zhlédla se v drsném motorkáři  
Spoustu let v sobě hýčkala sen o manželovi, dětech a životu 
někde na venkově, ale aby si tento sen splnila, vlastně nemě-
la čas. Když Sandra potkala na jedné charitativní akci cyk-
listického závodníka Lance Armstronga, okamžitě ji zaujal. 
Měli společné i jedno smutné téma – rakovinu. Lanceovi byla 
diagnostikována v roce 1994, ale vyléčil se a zase se vrátil  
k závodům. Sandřina matka jí podlehla v roce 2000. Scházet 
se začali na podzim, měsíc poté, co se Lance rozešel s man-
želkou. Ale vztah vydržel sotva pár týdnů, Lance dal údajně 
přednost zpěvačce Sheryl Crowové. Vzápětí Sandra potkala 
Jesseho Jamese – o pět let mladšího divokého motorkáře, 
který účinkoval například ve filmu Torque: Ohnivá kola nebo 
v reality show Monster Garage. Jeho praprapradědeček byl – 
údajně - bratranec známého psance Jesseho Jamese  
a Sandra svou lásku musela bránit před rodinou i přáteli, 
kteří jí Jesseho neschvalovali a nechápali, jak se mohla za-
milovat do takového macha. Jesse navíc kvůli Sandře opustil 
v sedmém měsíci těhotenství svou ženu – pornoherečku 
Janine Lindemulderovou. Předtím byl už jednou ženatý a má 
syna a dceru. A nevydržel nakonec ani se Sandrou. Přišla mu 
na nevěru a zpětně pak zjistila, že jí zahýbal permanentně  

a ještě se tím chlubil svým přátelům. Sandře nezbylo nic 
jiného než po pěti letech v roce 2010 požádat o rozvod. 
Paradoxně se nevěra provalila jen pár týdnů poté co zažila 
okamžik velké slávy, když získala Oscara. Než se rozvedli, 
měli v roce 2008 vážnou autonehodu. Že by varování?

Louis a Laila  
Roky se zaměřovala především na svou kariéru, ale taky 
se snažila najít muže, s nímž by si pořídila děti. „Máma mi 
vždycky říkala, že se mám vdát jedině z lásky. Tak jsem chtěla 
najít toho pravého. Nechtěla jsem se vdávat za každou cenu, 
jen proto, že už mám na vdavky čas,“ říká Sandra. Vybírala 
tak dlouho, až si stejně nevybrala dobře. Ještě v manželství  
s Jessem si adoptovala černošského chlapečka Louise, které-
mu je dnes osm. V roce 2015 potkala fotografa a bývalého 
modela, o dva roky mladšího Bryana Randalla. A zdá se, že 
konečně našla toho pravého chlapa. S Bryanem i Louisem se 
dohodli a před rokem a půl rodinu rozšířili o holčičku Lailu, 
které je dnes pět let. Obě děti jsou z Louisianny. „Chtěla 
jsem mít vlastní děti, nevyšlo to. Ale když se dnes podívám 
na Louise a Lailu, vím, že ke mně přišly ty správné děti v ten 
správný čas,“ uzavírá Sandra.  

Dannyho parťáci 
na podpatcích  

S dětmi Sandra zvolnila a role si 
mnohem pečlivěji vybírá. Roli astro-
nautky ve filmu Gravitace nemohla 

odmítnout, i když to znamenalo, 
že přípravou na natáčení, během 
níž absolvovala náročný trénink, 

strávila  šest měsíců. Svou roli kon-
zultovala s trojnásobnou astronaut-

kou Catherine Coleman. Výkon 
Sandry prý ocenil astronaut NASA 
Chrise Hadfield, když řekl, že byla 

tak skvělá, že by s ní klidně letěl do 
skutečného kosmu. V červnu se nám 
sympatická brunetka představí v po-
stavě na druhé straně zákona - jako 

mazaná Debbie ve snímku Debbie 
a její parťačky. Originální název 

Debbie´s Eight napovídá spojitost 
s úspěšnou sérií Dannyho parťáci. 

Ano, jde o tak zvaný spin-off  těch-
to snímků, postava Debbie, kterou 

Sandra hraje, je sestra Dannyho 
Oceana, tedy George Clooneyho, 
který ve všech třech filmech hrál. 

Debbie se se svou partou excelent-
ních zlodějek, jež hrají například Ri-
hanna, Cate Blanchett nebo Helena 

Bonham Carter, chystá na loupež, 
kterou plánovala víc než pět let. 
Chce ukrást šperk v hodnotě 150 

milionů dolarů, který bude předsta-
ven na události roku -  při velkolepé 

přehlídce celebrit v newyorském 
Metropolitním muzeu. Tak se máme 

na co těšit.  
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Text: Eva Brabcová, foto: Shutterstock.com
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Zdraví a krása

KOUZLA
ESTETICKÉ MEDICÍNY,

aneb svěřte se
do rukou odborníkům
S VIDINOU BLÍŽÍCÍHO SE LÉTA KAŽDÁ ŽENA CHCE VYPADAT 
DOBŘE A PŘITAŽLIVĚ. JARO JE TAK OBDOBÍM HOJNĚ VYUŽÍVA-
NÝM K ESTETICKÝM ZÁKROKŮM. JE TO ZEJMÉNA PROTO,  
ŽE JARNÍ SLUNEČNÍ PAPRSKY JEŠTĚ NEMÍVAJÍ VELKOU  
INTENZITU, NENÍ HORKO A OŠETŘENÁ POKOŽKA I RÁNY SE 
LÉPE HOJÍ. POKUD UVAŽUJETE O OMLAZENÍ ČI VYSNĚNÉM 
VYTVAROVÁNÍ VAŠI POSTAVY, NEVÁHEJTE A SVĚŘTE SE DO 
RUKOU ODBORNÍKŮ, KTEŘÍ DOKÁŽOU DOSLOVA KOUZLA. 



Hvězda estetických operací– plastika prsou   
Téma plastiky prsou je více než vděčné. Aby ne, když prsa představuji 
symbol ženskosti, avšak mnohé z žen trápí jejich velikost či tvar, což 
se často odráží na jejich sebevědomí. Plastická chirurgie má naštěstí 
tak říkajíc „ v rukávu eso“, tedy řešení téměř pro všechny případy, 
ať se jedná o zvětšení prsou pomocí implantátů či vlastního tuku, 
jejich modelaci nebo třeba i zmenšení.  

Konzultace a dobrá rada nad zlato
Velký zájem je o zvětšení prsou, tak zvanou augmentaci, 
pomocí silikonových implantátů. S výběrem vám poradí 
lékař, který vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem do-
káže erudovaně vyhodnotit velikost, tvar a texturu implan-
tátu, a s ohledem na váš výchozí fyziognomický stav a vaše 
přání navrhne optimální variantu. Roli zde kromě přání 
hraje například množství tukové a svalové tkáně, potřebné 
k překrytí implantátu, což řada žen neví a přichází  
s více méně nereálnými požadavky. Důležitým rozhodnutím 
je také otázka vložení implantátu, které lze provést tře-
mi možnými způsoby:- řezem v podprsní rýze, řezem pod 
prsním dvorcem nebo řezem v podpaží. Odborná rada má 
zkrátka cenu zlata, o čemž se přesvědčily již celé zástupy 
žen. 

Tajemství implantátů
Oproti implantátům, které stály na samém začátku 
a jenž kromě plného dekoltu přinášely svým nositelkám 
často i řadu starostí, jsou ty dnešní opravdu kvalitní, spo-
lehlivé a vyznačují se dlouhou trvanlivostí. U nás se nej-
častěji používají implantáty se silikonovou výplní. Žena 
má možnost vybrat si, jaký tvar budou nová prsa mít, 
zda spíše přirozený, nebo s push up efektem. V prvním 
případě se používají anatomické implantáty kapkovitého 
tvaru, které se vkládají částečně pod sval. Ve druhém pří-
padě jsou kulaté a mohou se vložit pod prsní sval nebo 
pod mléčnou žlázu.  Dalším faktorem pro tvar nových 
prsů je profil implantátu, který může být nízký, vysoký 
a extra vysoký. Velikost implantátů se uvádí v mililitrech 
v rozmezí od 100 do 1000 ml. Důležitá je textura (zrni-
tost) implantátu, která zajišťuje jeho pevné usazení. 
Texturovaný povrch minimalizuje riziko vzniku kapsulár-
ní kontraktury, která je fyziologickou reakcí organismu 
na přítomnost cizího tělesa. Současné implantáty jsou 
však již tak sofistikované, že riziko této komplikace je 
zcela minimální.  

Probuzení do nových prsou 
Samotný operační zákrok se provádí v celkové anestezii 
a trvá přibližně hodinu až dvě. Operatér provede řez, který 
bývá asi tři až čtyři centimetry velký a vytvoří kapsu, do níž 
vloží implantát. Po dokončení zákroku zavede do rány drény 
pro odvod sekrece a uzavře operační ránu. Ta se zakryje 
sterilní gázou a fixuje speciální elastickou podprsenkou. 
Ta vás bude provázet po dobu čtyř až osmi týdnů po operaci 

a rozhodně její nošení nepodceňujte, má totiž důležitý úkol: 
stabilizuje implantáty, minimalizuje otoky i hematomy a sni-
žuje bolestivost. Až se vaše nová prsa vyloupnou z náplastí 
a krytí, připravte se na vystouplé červené jizvy. Není ale 
třeba se jich děsit. Postupem času se zploští, vyblednou a sta-
nou se minimálně viditelnými. Procesu jejich hojení můžete 
napomoci i vy a to promašťováním a tlakovými masážemi. 
Mějte na paměti, že je důležité jizvy chránit před UV záře-
ním. A kdy se budete moci vrátit ke svým oblíbeným spor-
tovním aktivitám? Asi šest týdnů po operaci. Zpočátku se 
však ještě nedoporučuje zatěžovat prsní svaly.

Větší prsa bez skalpelu? Ano, jde to.
Není to metoda vhodná pro každého, neboť předpoklá-
dá mimo jiné dostatek tělesného tuku. Ten se odebere 
v jiné části těla a poté, co projde speciálním procesem,
 je vpraven do požadovaného místa. Zjednodušeně řeče-
no – absolvujete tak liposukci a zároveň zvětšení prsou. 
Na jedné straně misky vah je výhoda, že se do těla neim-
plantuje žádné cizí těleso, na straně druhé nevýhoda, že 
prsa lze takto zvětšit přibližně jen o jednu velikost. Tato 
metoda se proto využívá zejména pro korekci, například 
u žen, které trápí nestejná velikost prsů. Tento problém 
je četnější, než se může zdát a tak možnost korekce 
pomocí implantace vlastního tuku je více než dobrou 
zprávou.
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Živý kolagen nové generace  
Výborným pomocníkem při hojení a samozřejmě nejen  
břicha  je také  neinvazivní živý kolagen nové generace 
s přirozeně obsaženými peptidy a elastinem. Toto výjimeč-
né kosmeceutikum  přináší  pozitivní výsledky nejen 
v oblasti krásy, ale také regenerace.
Čistý, 100 %  přírodní hydrát kolagenu je vyrobený speci-
ální technologií Triple Helix Formula, která mu umožňuje 
zachování živé struktury trojité šroubovice.  
Pro své omlazující a regenerační účinky se živý kolagen 
dostal i do popředí zájmu předních odborníků. „Některým 
z nich jsem ho na základě osobní zkušenosti doporučil i já,“ 
říká přední plastický chirurg a celoživotní sportovec doc. 
MUDr. Jan Měšťák, CSc., kterému živý kolagen pomohl  
v 70 letech při regeneraci pojivové tkáně.  
Hydrát přírodního kolagenu přijímá tělo jako látku sobě 
vlastní, účinně ho doplňuje do těla a dlouhodobě oddaluje 
přirozené procesy stárnutí.   
I v  pokročilém věku dokáže  obohatit mezibuněčnou tkáň 
ve všech vrstvách pokožky o cenné aminokyseliny, čímž 
posiluje aktivitu fibroblastů k znovuobnovení produkce 

vlastního kolagenu. Tím navrací pokožce, vlasům, nehtům 
i pojivovým tkáním potřebnou hydrataci, pružnost, pevnost 
a elasticitu.  
Pro svoji čistotu a silné omlazující a regenerační účinky je 
vhodný i pro estetickou péči o zhojené jizvy při regeneraci 
pokožky po různých zákrocích. Jizvy netáhnou, jsou pružné 
a elastické, mnohem rychleji se upravuje jejich pigmentace, 
jizva je úzká a esteticky přijatelná. 
Pokud máme dostatečné množství systémového kolagenu, 
nastartují se v těle mnohem účinněji samoregenerační pro-
cesy. Tato schopnost klesá nejen  s přibývajícím věkem, ale  
i vlivem  stresu, nemoci, únavy nebo kouření.   Pokud ne-
chcete nechat nic náhodě,  cca 2 měsíce před plánovaným 
zákrokem si udělejte  intenzivní kolagenovou kúru  
a kolagenový gel si nanášejte 2 denně na obličej, krk a de-
kolt ještě před použitím vlastní kosmetiky. Stimulační pro-
cesy můžete podpořit  i vnitřním používáním kolagenových 
kapslí pro krásnou pleť, zdravé vlasy a pružné tělo.  Živý 
kolagen výrazně redukuje vrásky a dlouhodobě předchází 
vzniku nových, tak si výsledný efekt plastického zákroku 
několikanásobně prodloužíte. 

Když začne působit, vstřikuje se do podkoží roztok 
uvolňující tukovou tkáň, která je odsávána kanylou 
napojenou na pumpu vyvíjející podtlak v přístroji.  
Po ukončení zákroku se místa vpichu přelepí tzv. 
sterilstripy, které nahrazují stehy a odstraňují se asi po 
týdnu. Poté je třeba dodržovat asi tři dny klidový režim  
a nosit kompresní „ohlávku“, zpravidla deset dní až 
dva týdny. Rozhodujícím faktorem, jak dlouho budete 
tuto nepříliš hezkou, ale nezbytnou pomůcku nosit,  
je naprosté zhojení podkožních tkání a vyhlazení kůže.  
Po zhojení jsou viditelné miniaturní jizvičky, které se 
však záhy mizí. Hojení a celkový výsledek můžete ovliv-
nit sami správnou péčí. Osvědčené jsou vlažné obklady 
po dobu 20 minu denně, válečkování, případně lym-
fatické masáže. Připravte se na to, že zákrok provází 
otoky a podlitiny, které vymizí během dvou týdnů.  
Po dobu tří týdnů se doporučuje klidový režim. Lipo-
sukce podbradku je vhodná pro ženy i muže bez  
rozdílu věku, přináší okamžitý efekt a jejím velkým 
plus je rychlé zotavení.

Pryč s podbradkem   
O liposukci se nejčastěji hovoří v souvis-
losti se snížením nežádoucí podkožní 
tukové vrstvy v oblasti břicha, stehen či 
boků, ale i menších tělesných partií jako 
např. kolen a kotníků. Ovšem odsát  
tuk si můžete nechat i z podbradku.  
Zákrok probíhá podobně, jako lipo-
sukce ostatních částí těla. Nejprve je 
proveden vpich, kterým je aplikováno 
jemnou kanylou lokální anestetikum.  
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Malé ohlednutí
Historie liposukce, tedy odstranění nežádoucího tuku, sahá 
do dvacátých let 20. století. Se současnou liposukcí neměl 
zákrok provedený roku 1921 francouzským chirurgem 
Charlesem Dujarrierem však pranic společného. Nejen, že 
nepřinesl požadovaný výsledek, ale skončil dokonce tra-
gicky, amputací končetiny. Další pokus v roce 1974 byl již 
úspěšnější. Liposukci provedl italský gynekolog G. Fischer  
a použil k ní elektrický rotační skalpel a podtlakový přístroj. 
Během dalších let došlo k řadě změn a vylepšení. Začala 
se například používat tenčí kanyla s tupým koncem a byla 
zavedena super-wet technika. Milníkem se stal rok 1987, 
který je uváděn jako přelomový pro zavedení tumescentní 
liposukce a je spojen se jménem amerického dermatologa 
Jeffreye A. Kleina. Tumescentní liposukce se rychle ujala  
a její „boom“ nastal v 90. letech, kdy jen v USA bylo prove-
deno více jak 100 000 zákroků ročně. V současné době je 
toto číslo několikanásobně vyšší.

Tumescentní liposukce
Díky velice účinné a prověřené tumescentní liposukci lze 
odstranit tukové partie a vytvarovat kontury ošetřené 
oblasti, v našem případě bříška. Zákrok se provádí za po-
užití lokálního anestetika a nevyžaduje hospitalizaci. Vý-
jimkou je ošetření velké oblasti, kdy zákrok je prováděn 
v celkové anestezii. Nejprve se na tělo pacientky zakreslí 
oblast určená k ošetření. Poté se napustí liposukčním 
roztokem, který obsahuje také anestetikum, díky němuž 
je zákrok bezbolestný. Následně je zavedena tenká ka-
nyla napojená na přístroj vyvíjející podtlak. Tuková tkáň 
je rozrušována a prostřednictvím kanyly odsávána. Po 
redukci tuku se v procesu hojení kůže ošetřené oblasti 
smršťuje a pozvolna se dostavuje požadovaný efekt. 
V rámci pooperační péče je vhodné také tzv. válečkování, 
díky němuž lze předejít vzniku otoků a nerovností.
Doporučená doba pro válečkování je asi jeden měsíc 
s tím, že začít s ním můžete asi za dva až tři týdny po zá-
kroku. Válečkuje se průměrně 20 minut denně a to buď 
v kuse, nebo 2x deset minut. Válečkování nikdy nesmí 
bolet, vždy válečkujte jen na hranici snesitelnosti. Koneč-
ný výsledek tumescentní liposukce se neobjeví ze dne na 
den, ačkoliv proměna je viditelná záhy. Chce to trochu 
času a trpělivosti, ale výsledek rozhodně stojí za to. 
V závěru vás celého procesu vás totiž čekají vytoužené 
křivky. 

Před liposukcí je dobré vědět:  
• během zákroku můžete pociťovat mírný tlak,
 nikoliv bolest
• případnou bolestivost po odeznění lokální anestezie
 účinně tlumí analgetika
• po liposukci mohou vzniknout otoky a hematomy
• asi 48 hodiny může z ran vytékat tekutina, pozůstatek
 po liposukčním roztoku
• v bezprostředním pooperačním období i v době
 rekonvalescence je nezbytnou pomůckou speciální
 kompresivní liposukční prádlo, jehož nošení napomáhá
 hojení, zabraňuje vzniku nerovností a nemalou měrou
 eliminuje případnou bolestivost. Nasazuje se hned po
 operaci a nosí se trvale po dobu 6 – 8 týdnů, později
 například při větší fyzické námaze. Sundává se jen na
 dobu nezbytně nutnou pro provedení osobní hygieny.
 Prádlo je vyrobeno z pružného úpletu a pořídit jej lze
 v barvě bílé, tělové a černé.

Kde liposukce nestačí  
Někdy však liposukce není řešením. Je tomu tak zejména  
v případě, že za změnou břišní partije stojí prodělané těho-
tenství či výrazná redukce váhy, a došlo k rozestupu svalů  
a povolení břišní stěny. V tomto případě vám pomůže plas-
tická operace břicha, tak zvaná abdominoplastika. Při tomto 
zákroku je odstraněn nadbytečný tuk, kůže, a zpevní se svaly 
břišní stěny. Ačkoliv abdominoplastika není překážkou pro 
těhotenství, žena by měla takovouto operaci podstoupit 
raději tehdy, kdy již další dítě již neplánuje. Těhotenství by 
výsledek operace mohlo zmařit. Vedle abdominoplastiky se 
provádí také operace menšího rozsahu v oblasti podbřišku, 
tak zvaná miniabdominoplastika. Pokud se rozhodnete 
plastickou operaci břicha podstoupit, lékař vyhodnotí váš 
celkový zdravotní stav, elasticitu kůže a poté navrhne pro 
vás vhodný rozsah zákroku. Během operace chirurg vede řez 
v podbřišku těsně nad ochlupením a je-li to zapotřebí, další 
pak od pupíku směrem dolů. Uvolní kůži, vypne ji a přebytky 
odstraní. Pokud se jedná o rozestup břišních svalů, ve střední 
části břicha je sešije. Na závěr pupík umístí do správné pozice 
a uzavře operační ránu. Při miniabdominoplastice je postup 
podobný, avšak probíhá pouze v oblasti podbřišku a není 
třeba „hýbat“ s pupíkem. Doba hojení a rekonvalescence je 
také u operace menšího rozsahu výrazně kratší. V pooperač-
ním období v řádu až několik dní vás může provázet bolest, 
která se tiší pomocí léků.

Chci zpátky ploché břicho!  
Vzhled břicha trápí ženy všech věkových kategorií. Dokonce  
i ty, které ještě nepřekročily čtyřicítku, tedy nepsanou hranici, 
odkdy se v ženském těle začíná odehrávat řada hormonálních 
změn, které často provází váhový přírůstek. Možná, že i vaše 
kdysi ploché bříško je minulostí a tukové zásoby jsou větší, 
než je vám milé. Držíte „ověřené diety“, cvičení je pro vás 
stejně samozřejmé, jako dýchání, zkrátka děláte, co můžete, 
ale bříško ne a ne se vás pustit. Pomoci vám může liposukce. 
V nabídce specializovaných pracovišť najdete nejen klasickou 
tumescentní liposukci, ale také několik neinvazivních metod, 
např. injekční lipolýzu či radiofrekvenční liposukci. vce. Tvrdší 
povrch na druhou stranu rotace snižuje. Obal může být složen 
ze dvou nebo i více vrstev. 
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Dnes si pěkný 
zadeček můžete 
dopřát i vy  
a nemusíte  
hned kvůli
tomu
absolvovat  
plastickou  
operaci
 

KDO BY NECHTĚL PĚKNÝ ZADEČEK? 
Ještě donedávna jsme o tvarování hýždí slýchávali spíše 
jen v souvislosti se zahraničními celebritami. Dnes si pěkný 
zadeček můžete dopřát i vy a nemusíte hned kvůli tomu 
absolvovat plastickou operaci. Na trhu se objevil bezobalový 
výplňový injekční materiál na bázi hydrofilního gelu, nazva-
ný Aquafilling®, který se používá kromě jiného i k modelaci 
hýždí. Mezi jeho nesporné výhody patří neinvazivní prove-
dení a s tím spojená absence jizev, bezbolestnost zákroku 
a samozřejmě také to, že ošetření nevyžaduje celkovou 
anestezii a můžete se hned vrátit zpět do běžného života. 
Efekt Aquafillingu® v oblasti hýždí přetrvává po dobu pěti
až osmi let. 

ROZJASNĚTE SVŮJ POHLED 
Kožní převisy v oblasti horních víček způsobují, že obličej 
působí starším a unaveným dojmem. Není to ale jen „kosme-
tický“ problém, mnohdy s poklesem víček souvisí například 
i potíže se zhoršeným viděním či slzením očí. Účinným řeše-
ním je v takovém případě plastická operace horních víček. 
Zákrok probíhá v lokální anestezii, je bezbolestný a rychlý. 
Řez vede v očním záhybu, takže po zhojení je jizvička prak-
ticky neviditelná.
„Neměla jsem ani tak strach z bolesti, jako z toho, že všech-
no uvidím. Představa skalpelu šermujícího před mým okem 
mě od operace dlouho odrazovala. Když se však stav mých 

horních víček zhoršil natolik, že jsem pociťovala na očích 
neustálý tlak a začínala mě z toho bolet hlava, rozhodla 
jsem postavit svému strachu čelem a na operaci jsem se 
objednala. Vysvětlila jsem panu doktorovi své obavy a on mě 
ujišťoval, že neuvidím nic než světlo. Vzápětí mi to potvrdi-
la i jedna z pacientek, která operaci nedávno podstoupila. 
Mohu potvrdit, že oba měli pravdu. Jediné nepříjemné na 
celé věci bylo vpíchnutí lokálního anestetika, ale to se dá 
hravě vydržet. Během operace jsem opravdu vnímala jen in-
tenzivní světlo a mírný tlak. Domů jsem odcházela s doporu-
čením klidového režimu do doby vyndání stehů. Další radou 
bylo spaní na zádech se zvýšenou polohou hlavy, což byl 
pro mě asi ten největší problém, protože jsem po celý život 
zvyklá spát převážně na břiše,“ podělila se o svou zkušenost 
padesátiletá paní Daniela Š. 
Počítejte s tím, že po operaci očních víček není vhodná 
doba na plánování společenských aktivit. Doprovodným 
jevem bývají totiž drobné modřiny a mírné otoky. První dny 
vám úlevu přinesou chladivé obklady. Důležité je, že mod-
řinky i otoky zpravidla nejpozději do dvou týdnů mizí a vy 
se poté můžete radovat ze své proměny naplno. 
Jak vidíte, možnosti různých vylepšení a omlazujících pro-
cedur jsou pestré a stačí si jen vybrat. Jaro je nejen časem, 
kdy se příroda probouzí k životu, ale také tou správnou 
dobou, kdy pro sebe můžete udělat něco zásadního a do 
léta, které na sebe nenechá dlouho čekat, pak vykročit 
opět krásná. 
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Text: Eva H
ouserová, foto: Shutterstock.com

MŮJ DŮM,
MŮJ STYL 

INTERIÉRY A DESIGN 
BYTŮ A DOMŮ MAJÍ 
MNOHO PODOB. 
MOHOU ODPOVÍDAT 
NEJMODERNĚJŠÍM 
TRENDŮM NEBO VÍCE 
PODLÉHAT NAŠEMU 
ŽIVOTNÍMU STYLU  
A OSOBNÍMU VKUSU. 
CO VÍTĚZÍ U VÁS?



Zařízení vašeho domova může být moderní až futuristické, 
klasické, industriální, nebo naopak rustikální, třeba ve stylu 
francouzského Provence. Oblíbené jsou i interiéry v etno nebo 
historizujícím stylu. Záleží opravdu jen na vašem vkusu, žádný 
styl není out. Pokud stavíte nový dům, měli byste si najmout by-
tového designéra a začít se s ním scházet již v době plánování 
samotné stavby, aby si porozuměl i s  jejím architektem. Je totiž 
velmi důležité, aby vnější makro celek budovy ladil i s vnitřním 
pojetím. Interiérový design není jen o barvě stěn a čalounění 
křesel, ale i o designu zárubní a parapetů, typu podlah či ob-
kladech na zdi. To jsou věci, které mají trvalejší hodnotou než 
mobiliář, který není zase tak těžké po čase vyměnit. A hlavně 
podtrhují jednotný styl, v jakém chcete dům i jeho interiér mít. 

Interiér propojený s exteriérem 
Jednoznačným architektonickým trendem současnosti  
je organické propojení exteriéru s interiérem, které  
zaručuje prostřednictvím velkých prosklených stěn  
ničím nerušený výhled do okolí. Opravdovým designo-
vým skvostem je pak rohové prosklené provedení, které 
otevře v interiéru  jedinečné panorama s úchvatným vý-
hledem až do tří světových stran. Velkoplošně prosklené 
plochy jsou hojně požadovány i v interiérech, kdy jsou 
prosklenými stěnami propojené dispozice například 
prosvětleného obývacího pokoje s krbem, jídelnou, 
komfortní kuchyní a tvoří tak základ moderního  
bydlení.  

Bydlení a domácnost
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Dvě terasy
S oblibou se dnes staví u rodinných domů dvě terasy, 
z nichž na každou svítí slunce v jinou denní dobu. Na 
jedné se stoluje i griluje, druhá má s lehátky a případně 
i vířivkou relaxační poslání. A protože právě teď přichá-
zí doba, kdy se začínají řešit projekty teras, balkónů, 
zahrádek a dalších venkovních prostor, ke slovu přichází 
i téma „outdoorového“ textilu, který může sloužit jako 
jednotící prvek v propojení interiéru a exteriéru. Existují 
typy potahů, které jsou příjemné na omak, hodí se do 
interiéru a navíc mají vysokou odolnost vůči UV záření. 
Proto se skvěle hodí na potahy polštářů, sedáků, matrací 
a dalších dekorací i do exteriéru, jsou sem v podstatě pří-
mo určené.  Jde o skvělou investici, protože potah bude 
mít mnoho let stejnou barevnost bez barevných změn 
způsobených sluncem. A navíc je vodoodpudivý!

Terasová atria
Díky módnímu kouzlení se střechami nových domů se 
rodí exteriérové lahůdky, kterými jsou terasová atria – 
skytria. Ta bývají umístěna uprostřed teras, oddělena 
od exteriéru i interiéru prosklenou stěnou. Takto vytvo-
řený prostor slouží jako krytá terasa v letních měsících, 
v nepříznivém počasí je zde zimní zahrada či pracovna. 
Terasová atria jsou vždy navržena tak, aby přechod z in-
teriéru byl velmi příjemný a pozvolný, kdy člověk leckdy 
ztratí přehled, zda je stále uvnitř domu či již venku.
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Skandinávie stále in 
Fenomén posledních let, skandinávský design, je stále velmi 
oblíbený.  Objevuje se nejen v celých interiérech, ale také 
v podobě dílčích kusů nábytku. Je pro něj charakteristický 
těsný kontakt s přírodou, světlé místnosti a minimalistické 
dekorace. Vyznačuje se jednoduchými tvary, černobílými 
kombinacemi, nebo kovem s přírodními materiály. Jde 
převážně o dřevěné domy s vnitřním obložením, běleným 
dřevem, nebo šedivými nátěry. Ale velmi žádaný je dnes  
i styl atypických moderních budov netradičních tvarů nebo 
naopak přestavby starých zemědělských usedlostí. Nicméně  
i v nich se objevuje skandinávské interiérové pojetí.

Barva roku 2018 
Žijeme v hektické době a utíkáme před ní do klidu a bez-
pečí svých domovů. Proto není divu, že se barevným hitem 
pro letošek stala něžná barva Heart Wood v různých odstí-
nech:  starorůžovém, kouřovém či narůžověle šedohnědém. 
Barva roku 2018 symbolizující srdce dřeva, představuje teplo 
přírodního dřeva, které nabízí pocit jistoty a klidu v době 
neklidu. Přátelské a uklidňující tóny zahrnují temné i jemné 
odstíny růžové a modré s nádechem hnědé či šedé. Interiér  
v těchto barvách vás uklidní a navodí pohodlí a pocit bezpe-
čí. Barva roku nabízí čtyři barevné palety.
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Welcome Home 
Vítejte doma - to je domov z Heart Woodu. To je 
místo, kde se cítíte okamžitě v pohodě, obklopeni 
jemnými šedo-růžovými tóny srdce. Oživující teplo 
dřeva a hmatatelné pohodlí kůže dodávají pocit 
harmonie. Paleta Heart Wood Home odráží tuto 
všestrannost tóny kakaa, který plyne do odvážněj-
ších odstínů inkoustově modré a fialové.

Comforting Home 
Uklidňující domov kombinuje teplé dřevo, kůži, 
hedvábí a samet, aby vytvořil prostor, kterého se 
chcete dotýkat. Bohaté a příjemné interiéry nabí-
zejí uklidňující objetí a jsou plné hlubokých barev, 
jako je terakota, pokryté texturami. Komfortní 
domácí paleta povzbuzuje možnost zachumlat se 
a obnovit svou energii - teplé tóny země přinášejí 
pocit pohodlí, zatímco barva jílu a červeně růžová 
pomáhají uklidnit mysl a upokojit smysly.

Inviting Home 
Obývací pokoj, který vás přitahuje dovnitř, vaše 
hnízdo, váš kemp. V Inviting Home vládne nejvyš-
ší pohodlí. Paleta Inviting Home je určena těm, 

kteří chtějí být blízko těm, 
na kterým jim nejvíce záleží. 
Chladné odstíny modré po-
vzbuzují racionální přístup  
k životu, zatímco lehké 
neutrály a mořské odstíny 
zelené podporují potřebu 
pro kontakt.

Playful Home 
Hravý domov je místem, 
které vás uspokojuje, pro-
stor, ve kterém můžete tvoři  
a snít. Je tam energie 
s živými barevnými body 
a rostlinami visícími ze zdí. 
S paletou Playful Home mů-
žete vytvořit prostor, který 
je plný života. Žlutá tóno-
vaná zeleň a zlatá pomáhají 
vytvářet spojení a povzbuzo-
vat kreativní přístup 
k životu.

Kombinace textur 
Na stále větší důležitosti na-
bývá v interiérovém designu 
význam textury. Trendy je 
pohrávat si s kombinacemi 
materiálů – látka, dřevo, 
strukturované tapety 
i plasticky působící stěrky 
na luxusní povrchy. Fantazii 
se meze nekladou, je jen 
důležité si pohrát s detaily 
a finální kompozici nepře-
kombinovat. Stále in jsou 
také umělecké výmalby, 

které vás přenesou do kouzla starých dobrých 
časů. Hodí-li se k tomu zařízení vašeho interiéru, 
velmi vkusně a efektně vypadají  skutečné ná-
stěnné textilie, které podpoří útulnou a hřejivou 
atmosféru vašeho domova. Tolik zatracované 
tapetování se pomalu vrací v modernějším pojetí 
do módy a vy tak máte šanci jít s dobou. Tapety 
můžete aplikovat dokonce jen na strop a umocnit 
tak atmosféru místnosti i snížit jeho přílišnou výš-
ku. Ale také stačí pro kouzelný výsledek prodlou-
žit lepení tapety ze stěn až na strop. Toužíte-li po 
dávce originality a také luxusním vzhledu, vsaďte 
na lakování. Lesklý strop je příjemným zpestřením, 
ale také pomocníkem jak opticky zvětšit malou či 
ponurou místnost.
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Designové radiátory 
I topidel se ujímají designéři. 
Z nudných radiátorů navrhují 
okrasné kousky, které doplňují  
a vyzdvihují interiér. U luxusních 
radiátorů není neobvyklé, že se 
nevyrábějí sériově, ale na zakáz-
ku, jen v omezeném množství 
kusů. Výrobce se tak v maximální 
míře přizpůsobí požadavkům 
architekta, aby dodal topidla 
připravená přesně na míru pro 
konkrétní interiér. Designový 
radiátor může mít mnoho podob. 
Od retro kousků v podobě zná-
mých spirál, přes nenápadná zrca-
dla s funkcí radiátoru až po ultra 
moderní neurčité tvary. Hezkým 
řešením mohou být za určitých 
okolností i vertikálně orientované 
radiátory. Na trhu jsou nejenom 
ty klasicky ploché, jež lze použít 
například i jako obraz, ale někte-
ré modely se vyrábějí i v zaoblené 
variantě, takže jimi lze například 
obložit sloup s kruhovým půdo-
rysem.

Nápadité  
vypínače 
Ačkoli vám to možná při-
jde zvláštní, právě na de-
tailech se pozná dokonale 
odvedená práce při zaři-
zování interiéru. Málokdy 
podceníme výběr velkých 
kusů vybavení interiéru, 
ale detailům nevěnujeme 
takovou pozornost, jakou 
by si zasloužily. Přitom 
právě menší části vyba-
vení, které nám mnohdy 
přijdou nepodstatné, mají 
na celkový vzhled do-
mácnosti velký vliv. Třeba 
právě vypínače. Moderní 
je v současné době kovový 
vzhled, proto lze bez obav 
vsadit na hliník, měď či 
třeba nerez ocel. V oblibě 
jsou také různé dekory  
a odstíny dřeva, a to 
nejen na nábytku. Povrch 
vypínače si tak můžete s 
povrchem nábytku sladit. 
V módě jsou i retro vypí-
nače, jejichž keramický 
povrch a otočná tlačítka 
dokonale padnou do 

interiérů zařízených ve 
stylu třicátých, padesá-
tých nebo šedesátých let. 
Vypínače ze skla se zase 
hodí do minimalisticky 
laděných interiérů, a po-
kud zvolíte nenápadnou 
variantu z čirého trans-
parentního skla, budou 
vaše zásuvka i vypínač 
téměř neviditelné. Pod 
průhledný kryt rámečku 
stěnového vypínače si 
můžete vložit libovol-
nou fotografii, obrázek, 
tapetu nebo kousek látky 
o maximální tloušťce 
jednoho milimetru, který 
bude barevně či materiá-
lově korespondovat  
s interiérem, která pod-
trhne individualitu každé 
místnosti, ať už se jedná o 
veselý dětský pokoj nebo 
stylový obývací pokoj. 
Každý člen rodiny může 
mít svůj vlastní originální 
vypínač, stačí ve speciál-
ním konfigurátoru na-
vrhnout design vypínačů, 
včetně vložení vlastního 
návrhu.
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www.kliky-mt.cz

KOLEKCE MINIMAL BLACK MATT 20 YEAR LIGHT 

Unikátní kolekce v ORIGINÁLNÍM MATNÉM ČERNÉM 3D DRÁSANÉM POVRCHU  
s ABSOLUTNÍ NOVINKOU – nepřetržitě svítící klikou, která vám pomůže neomylně  
a s jistotou i v noci otevřít ty správné dveře!
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Geometrické 
tapety
Geometrické vzory  
v jasných barvách 
jsou určitě in. Je ale 
lepší takovéto tapety 
aplikovat jen do částí 
interiéru a nikoli na 
všechny zdi – pokoj 
by pak mohl působit 
trochu psychedelicky  
a stísněně. Skvělé je 
použít výrazný  
geometrický dekor  
na jednu stěnu  
(třeba v obývacím po-
koji za sedačkou)  
nebo doplnit tapetu  
o nástěnnou malbu  
ve vhodně doplňujícím 
barevném tónu.

Umělecké retro 
Báječně vypadají i fragmen-
ty autentické dobové tapety 
(např. z 30. let, s dekorativními 
florálními motivy nebo malými 
ptáčky) v kombinaci s moderní-
mi prvky interiérového desig-
nu. Důležité je si zde pohrát  
s kontrastem – a to jak barev-
ným, tak světelným i struktu-
rálním. Ve výsledku pak frag-
menty dobové tapety mohou 
působit jako umělecké dílo. 
Tip pro milovníky extravagan-
ce: vyzkoušejte tmavé tapety – 
například do koupelny. Působí 
dekadentně a luxusně zároveň.

Dejte vyniknout solitérům 
Designéři věnují velkou pozornost solitérním kusům nábytku, které na 
sebe okamžitě strhnou pozornost. Pokud se má solitérem stát netradiční 
konferenční stůl, prostorná a k pohodlí zvoucí pohovka či rovnou ele-
gantní a klidně i lehce extravagantní knihovna, dopřejte jim možnost 
vyniknout. V místnosti, která bude zahlcena nábytkem, doplňky či snad 
nepořádkem, nemůže vyniknout žádný solitér. Dopřejte mu tedy nejen 
dostatek prostoru, ale také vzdušnost a lehkost celé místnosti, která jeho 
poslání dokáže dokonale podpořit. Solitérem nemusí být zdaleka jen  
a pouze nábytek. Solitérem se často právem nazývají i bytové doplňky  
či dekorace, které to s kouzlem našeho bydlení také skvěle umí. Důkazem 
toho jsou elegantní a neobvyklé lustry, svítidla i lampy, které své kouzlo 
umí dokonale prodat ve dne, stejně jako v noci. Světoví designéři proroku-
jí, že se nám opět zalíbí dekorativní prvky, že se vrátíme k art decu a nebo 
že se rádi projdeme starožitnictvími a neomezíme se jen na nádobí,  
ale koupíme tu i větší kousky nábytku.



Kuchyně 
Počínaje minulým 

rokem kuchyně 
ztmavly a letos 

jsou ještě temnější. 
Dalším poznáva-

cím znamením 
nejmodernějších 

kuchyní je vybave-
ní nábytkem, který 

dokonale klame 
pocitem nepřizna-
ného kuchyňského 

zázemí za uza-
vřenými dveřmi 

vysokých i nižších 
skříní. Vše, co lze 

zavřít, zkrátka 
zavřete. Doko-

nalá kamufláž je 
stále dominantním 

trendem. 

Černá, šedá a antracito-
vá jsou tři barvy, které 
hýbou světem kuchyní. 
Ale ať si už kuchyni zaří-
díte ve tmavých barvách 
nebo dáte přednost 
oblíbené prosvětlené 
Skandinávii či Provence,  
jistě ji vybavíte nejmo-
dernější vnitřní techni-
kou, jako jsou stabilní 
plnovýsuvy s tlumením, 
výklopné mechanizmy 
či relingové systémy na 
ukládání nádobí, elek-
trické pohony zásuvek  
a výklopných skříní, spe-
ciální osvětlovací prvky 
a nerezový program.
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Na vlně glamour 
Sklo, světlé dřevo, kov. Světlé pastelové barvy, 
vzdušnost, prosvětlení prostoru. Nečekaná  
a trochu odvážná řešení – takový je moderní 
design. Kov, dřevo, sklo v kombinaci s látkou 
nebo kůží vypadají velmi efektně. Je také mož-
né je kombinovat mezi sebou. Ať už vybíráte 
konferenční stolek, stolek pro televizi, nebo 
jiný nábytek, nejrůznější variace se dají použít 
prakticky kdekoliv. Skleněný nábytek nezasahuje 
do celkového pojetí pokoje, navíc ho ani opticky 
nezmenšuje a nezaplňuje. Designéři obývacích 
pokojů pracují s pohodlným nábytkem, funkč-
ními a stylovými doplňky v kombinaci s jasnými 

barvami stěn. Vedle oblíbeného skandinávského 
vzhledu vzniká metropolitní styl, který se nese 
na opulentnější vlně glamour. Novinkou jsou 
modulární pohovky, které zaujmou jak možnos-
tí přizpůsobení, širokou škálou nastavitelnosti 
opěráků, tak praktickými úložnými prostory ve 
formě zabudovaných postranních kapes, do kte-
rých lze odložit knihy, časopisy či dálkové ovla-
dače. V moderním obýváku by nemělo chybět 
ani polohovací křeslo, které nabízí velmi pohodl-
né lenošení umocněné nastavitelným opěrákem, 
který reaguje na polohu těla a automaticky se 
pak vrací do výchozí polohy. A co třeba kaleido-
skopický odkládací stolek ve tvaru vybroušeného 
diamantu, jehož povrch je zároveň zrcadlem? 
Ano, vynalézavost designérů nezná hranic.
     

Staré v novém kabátě 
Pořizujete si byt v městské historické 

budově a přejete si upravit interi-
ér tak, aby vyhovoval nárokům na 

moderní bydlení a zároveň si uchoval 
kouzlo starých časů? Žádný problém. 

Stačí byt vyzdobit střízlivým dekorem, 
který pomáhá elegantně propojit 

moderní zařízení s repasovaným ná-
bytkem a historickými kousky, které si 
pořídíte ve starožitnictvích. Takovému 

bytu bude slušet zářivě bílá výmalba 
cihlových zdí a podlaha ze světlého 

dřeva. Poctivé dřevěné podlahy a sty-
lový nábytek ze dřeva, kůže a výpletů 
vnášejí do prostoru rustikální akcent. 

Moderní elektronická zařízení bu-
dou skvěle kontrastovat s texturami 
natřených cihel a se solitéry z masiv-

ního dřeva. Pečlivě vybraný starožitný 
nábytek, retro vypínače, koberce  

a osvětlení společně vytvoří design, 
který bude dobře stárnout bez ohle-

du na aktuální trendy.



LUXURY SLEEPING, multibrand showroom
Korunní 108/b, Praha 10, tel.: 773 503 100, info@postele-ls.cz, www.postele-ls.cz

Pečujeme o Váš spokojený spánek díky postelím od zahraničních výrobců se 150ti letou tradicí.

S NÁMI VÍTE, NA ČEM SPÍTE!
Odbornice na zdravý a kvalitní spánek

Ivana a Petra

TM

Jsme velice spokojeni jak s výrobky, tak 
s jednáním, vystupováním a odborným 
poradenstvím na prodejně. Pomohli nám 
s výběrem postele Kuperus na míru a 
výsledkem je dokonalý spánek.
                                      Josef Hejna, Praha

Dobrý den, paní Petro a Ivano, na Vaši postel se vždy 
těším, když se vracím z dovolené. Spí se na ní opravdu 
luxusně a každý mi ji závidí. Děkuji za Váš zájem a 
přeji hodně úspěchů v osobním životě.
                                                                               A. Rettová

S postelí jsme spokojeni velmi a dodnes 
se chválíme za to, že jsme se pro kva-
litní a nadčasovou postel rozhodli, váš 
přístup i ochota při nákupu byla neza-
pomenutelná. Obchod Luxury Sleeping 
svým známým vřele doporučuji.
                            Petra Vrbicová, Liberec

S postelí od Vás jsem velmi 
spokojená. Díky zakázkové 
výrobě jsem si vybrala design 
postele a matrace, takže vše 
mi slouží přesně tak, jak po-
třebuji. Od té doby, co mám 
postel z LS, mám problém 
spát na jakékoliv jiné posteli, 
rozdíl je skutečně znatelný.
         Eva Škorničková, Praha

Se svou novou postelí Kuperus jsem napros-
to spokojen a mohu ji doporučit všem, kdo 
doma chtějí spát ještě lépe než v pětihvězdič-
kovém hotelu. V Luxury Sleeping nám dob-
ře, a hlavně trpělivě poradili, vše jsme si opa-
kovaně vyzkoušeli a výsledek je vynikající.
                                                          Rostislav, Praha

Pořídil jsem si postel Alexia a díky zakázko-
vé výrobě na míru jsem s výsledkem velmi 
spokojen. Odměnou za mé rozhodnutí pro 
Luxury Sleeping je mi kvalitní spánek a odpoči-
nek. Vyzkoušel jsem hodně postelí i v drahých 
hotelech, ale ta vaše je opravdu nejlepší, díky.
                                                               H.B., Ostrava
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DOMY
JAKO
FIGURKY

EXISTUJE ROZPOR MEZI MODERNÍ 
ARCHITEKTUROU A POHODLÍM? 
STAVBY ARCHITEKTA SVATOPLUKA 
SLÁDEČKA SVĚDČÍ O TOM, ŽE RODINNÝ 
DŮM MŮŽE BÝT ORIGINÁLNÍM DÍLEM 
A ZÁROVEŇ PLNĚ ODPOVÍDAT 
POTŘEBÁM SVÝCH OBYVATEL. 
SÁM PŘIPOUŠTÍ, ŽE JEHO STAVBY 
NĚKDY PŘIPOMÍNAJÍ BIZARNÍ FIGURKY, 
PŘITOM JSOU ALE VŽDY ŠITÉ NA MÍRU 
ZADAVATELE.



DOMY
JAKO
FIGURKY

Architektura

Po prohlídce domu
připadá návštěvníkovi 

skoro neuvěřitelný údaj 
o zastavěné ploše  

– jeho hodnota je 76 m2.
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A
rchitekt Svatopluk Sládeček je autorem koncep-
tu takzvané figurativní architektury – své domy 
rád pojmenovává podle objektů a živočichy  
z jiné než architektonické sféry – je to třeba 
dům Láhev, Větrník, Pulec nebo Sysel.

V malé obci Lelekovice v blízkosti Brna Sládeček se svým 
ateliérem New Work postavil Láhev. Při prosazování kon-
ceptu přitom pro architekta nebyla výzvou jenom velmi 
specifická parcela v prostoru bývalého písečného lomu  
s řadou omezujících prvků, ale čekal jej boj i s úředním šim-
lem. V Lelekovicích totiž platí pro novostavby omezení  
a v úvahu tam například nepadá rovná střecha, kterou  
Svatopluk Sládeček většinou ve svých projektech preferuje. 
Dům má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a jeho 
šestimetrová šířka je přizpůsobena úzkému zářezu bývalé-
ho lomu do svahu. Suterén je plnohodnotnou obytnou sou-

částí domu, jeho podlaha je v úrovni ulice a je zde umístěn 
pokoj pro hosta a technické zázemí domu. Tato část stavby 
je zděná, obě nadzemní podlaží tvoří hrázděná dřevostav-
ba ztužená ocelovými táhly. Ocelové prvky jsou přiznané  
i na fasádě. Oprávnění „figurativního“ názvu pro dům 
dává materiál přední fasády – celá přední stěna je proskle-
ná a silueta skutečně připomíná láhev. Kromě toho,  
že materiál v zimě přináší domu příjemné tepelné zisky, po-
skytuje svým obyvatelům unikátní výhled přes mělké údolí 
na protější kopce. K specialitám stavby patří i vztah mezi 
jejím půdorysem a příčným řezem konstrukce. Půdorys totiž 
tvarem i rozměrově odpovídá siluetě fasády - na severu se 
zužuje spolu s tvarem lomu a taj je dům „lahví“ i naležato.
Stavba je koncipována jako sídlo manželského páru, čemuž 
odpovídá i jednoduché řešení interiéru. V prvním podlaží 
je velký obytný prostor s kuchyní, a ze tří stran dům obíhá 

V malé obci 
Lelekovice 

v blízkosti Brna 
Sládeček se 

svým ateliérem 
New Work  

postavil LÁHEV
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terasa. V podkroví jsou dvě ložnice. Objekt je jednotrakto-
vý. Díky tomu, že jde o dřevostavbu, má i menší tloušťku 
obvodových stěn a získal tak větší podlahovou plochu  
v poměru k zastavěné ploše. I to je jeden z důsledků řešení 
stavby na úzkém prostoru bývalého lomu. 

Z minima maximum
Pozoruhodná variace na téma malého rodinného domu 
stojí v Brně. I tady jde o nepřehlédnutelnou, i když rozměry 
minimální ukázku architektonické práce. Oválná oplecho-
vaná stavba stojí na pozemku, který původně soužil jen 
jako malá zahrádka – při jeho rozloze 240 čtverečních met-
rů se dalo uvažovat snad jen o jeho kompletním zastavění. 
Architekt Sládeček si ale v tomto případě poradil jinak. 
Vzorem pro brněnskou stavbu byla jedna ze starších „figu-
rek“ – dům Pulec stojící ve Zlíně, kde ale nedošlo  

k naplnění řady záměrů původního návrhu. Na pohled 
nejvýraznějším znakem domu je oválný tvar a plechová 
fasáda, oba tyto atributy v úzké uličce s tradiční zástavbou 
působí skutečně nezvykle. Dům pro mladou rodinu se dvě-
ma dětmi je dvoupodlažní, řešení vnitřních prostor pak po-
čítá s určitou autonomií obou podlaží tak, aby se jednotlivá 
patra dala provozně oddělit a fungovat nezávisle na sobě. 
Přízemí tvoří jeden volný prostor, který do ulice končí toči-
tým schodištěm do prvního patra, v zádveří je malá šatna. 
Vlastní obytný prostor přízemí dělí jen středová nosná zeď, 
která jej člení tak, aby na jedné její straně vzniklo zákoutí 
s využitím pro jídelní kout přístupný od kuchyňské linky, 
na druhé straně dělící stěny má pak místo malá pracovna. 
Do zahrady se v přízemí dům otevírá velkým francouzským 
oknem, které vystupuje z oválného půdorysu a zvětšuje tak 
o něco obytnou plochu, vychází se jím na terasu krytou
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pergolou. Obytnou autonomii podlaží doplňuje sprchový 
kout s WC, který se vešel pod točité schodiště. 
V prvním patře schodiště obkrouží půlválcovou koupelnu, 
do níž denní světlo „vtipně“ přivádějí luxfery, jež je zase 
zachytávají z malého podstřešního okna nad schodištěm.  
Horní podlaží slouží jako klidová zóna se třemi ložnicemi  
– dvěma dětskými a prostornější pro rodiče. 
Po prohlídce domu připadá návštěvníkovi skoro neuvěřitelný 
údaj o zastavěné ploše – jeho hodnota je 76 m2. Mladá rodi-
na si tak může na malé zahradě plně užít i venkovní pobyt. 

Dům jako ležící figura
Vilka v Uherském Brodě plně zapadá do konceptu architek-
tonických figurek, opravdu není třeba příliš fantazie 
k dojmu, že stavba složená z několika kostek připomíná 
ležící postavu. Dům s bazénem na pozemku kopíruje terén 
– s tím, jak klesá, současně roste nahoru, je ale pouze 
v jedné části dvoupodlažní. 
Parcela se z jedné strany dotýká veřejné komunikace, ze 
zbývajících stran je obklopena dalšími stavebními pozem-
ky. Vlastní stavba se skládá z více menších objemů, které 
vzájemným posunutím či pootočením vytvářejí intimnější 
prostory pro terasu či patio. Tyto „kostičky“ doplňují desky 
zastřešující jednak vstup do domu a terasu a poskytují tak 

Vilka v Uherském 
Brodě plně zapadá do 

konceptu architektonic-
kých figurek, opravdu 

není třeba příliš fantazie 
k dojmu, že stavba slo-
žená z několika kostek 

připomíná ležící postavu. 



ochranu před deštěm, sněhem a sluncem. Princip „posklá-
daných kostek podle architekta Sládečka umožňuje vyřešit 
spoustu úkolů tak, aby se nemuselo jejich řešení opakovat. 
K veřejné komunikaci se přimyká západní fasáda se vstu-
pem do domu a garáže, která zároveň tvoří první kvádr 
kompozice. Odtud se chodbou projde druhým objemem, 
který obsahuje servisní místnosti, sociální zařízení a dětské 
pokoje. Chodba eskaluje ve třetím kvádru, jenž je vyplněn 
obytným prostorem s jídelnou a kuchyní. Tento kvádr je 
prvním objemem, který také klesá oproti vstupu a kopíruje 
tak stávající terén. Z obytného prostoru se dá vstoupit jed-
nak na jižní terasu, která je společná i pro dětské pokoje 
a také lze vstoupit do posledního objemu, který obsahuje 
v přízemí ložnici s koupelnou a v patře pracovnu, která se 
dá také využít jako pokoj pro hosty. Tato místnost má sa-
mostatné wc a také výstup na severní terasu. Tento objem 

Dostavba  
prvorepublikové 
vilky v Lysé nad 

Labem svědčí  
o tom, že se  

v ateliéru
New Work nebojí 

ani odvážných  
zásahů do  

tradiční zástavby. 



40 | Ice Jaro 2018

Zvláštní plechový
objekt vznikl v území 
obce Zadní Telnice, 
v lyžařské lokalitě.
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je opět posunut dolů vůči vstupu i obytnému prostoru. Ba-
revnost je řešena jednoduše bílou barvou břizolitové omít-
ky na všech zděných fasádách domu. Atika ploché střechy, 
jíž je zastřešen celý dům, je lemována oplechováním 
a tvoří tak důležitý prvek ve výrazu domu.  

Žádný strach z dostavby
Dostavba prvorepublikové vilky v Lysé nad Labem svědčí  
o tom, že se v ateliéru New Work nebojí ani odvážných 
zásahů do tradiční zástavby. Pozornosti kolemjdoucích ne-
může uniknout dřevěná nástavba, která zcela mění charak-
ter původního domu a pro niž je slovo atypická poněkud 
málo výstižné. Tvoří ji totiž obrácený komolý jehlan vložený 
do původní stavby. Tvarem připomíná hlavici sloupu, jen 
absurdně zvětšenou, a podle Svatopluka Sládečka jde  
o určitý odkaz na antiku. Tvar ale zároveň stavbě dodává 
vysokou funkčnost, umožnila totiž značné rozšíření obytné-
ho využití domu a velmi praktické řešení interiérů,  
a navíc díky „opačnému“ sklonu stěn na ne shora neprší. 
Předmětem projektu byly stavební úpravy solitérního ro-
dinného domu z roku 1936, jehož podkroví nebylo obý-
váno. Objekt měl přibližně čtvercový půdorys, doplněný 
rizalitem, který byl v podkroví zakončen štítem. Střecha 
byla sedlová a polovalbová. Největší změnou ve struktuře 
objektu bylo přesunutí hlavních obytných místností ze seve-
rozápadního uličního nároží do osluněného jihozápadního 
nároží, směrovaného do zahrady. V přízemí byla navržena 
kuchyně, navazující na výškově rozčleněný obytný prostor, 
propojený se zahradou, dále vstupní hala a sociální zaříze-
ní. Ve druhém podlaží jsou tři ložnice a dvě koupelny. Jed-

na z ložnic v nadstavbě 
je doplněna lodžií. Ve 
třetím podlaží nadstav-
by je pracovna s pří-
stupem na prostornou 
terasu. Upravené pod-
kroví sedlové střechy je 
využito ke spaní.  
V rámci stavebních 
úprav bylo také změně-
no rozvržení okenních 
otvorů tak, aby funkčně 
odpovídaly nové vnitřní 
dispozici. Po rekonstruk-
ci dům obsahuje byt 5+1 
s rozšířeným obytným 
prostorem, s lepší 
orientací ke světovým 
stranám, vazbou na 
zahradu a odpovídající 
sociální zařízení. 

Plechová kaps-
le pro rekreaci
Zvláštní plechový ob-
jekt vznikl v území obce 
Zadní Telnice, v lyžař-
ské lokalitě zastavěné 
rekreačními objekty. 
Na místě bývalé chaty. 

Architekt Sládeček v tomto případě sice dodržel tradiční 
formu domu se sedlovou střechou, nezvyklého efektu ale 
dosáhl tím, že jej posunul do tvaru kapsle. Střecha nemá 
římsu ani hřeben plechové pásy jsou přetaženy podél fasá-
dy a střechy domu až k zemi.  
Stavba i sousední rekreační chaty stojí na jižní stráni hlu-
bokého údolí, zatím co na severních svazích jsou lyžařské 
vleky a sjezdovky. Na pozemku původně stála stará dvou-
podlažní chatka s podkrovím.  V zadání investora pak bylo, 
že chce najít řešení rekreačního objektu k celoročnímu 
užívání, tak aby mohl sloužit pro dlouhodobý pobyt celé 
rodiny s malými dětmi. Návrh architektonického řešení tedy 
vyšel z nepřekročitelného předpokladu, že stavba bude 
využívat suterénní část stávající rekreační chaty, tím se sníží 
objem zemních prací a vyloučí práce bourací. 
Objem nově přistavované části je oproti původnímu 
objektu navýšen jen v rozsahu nezbytně nutném pro 
současné nároky. Ve stávajícím suterénu jsou technické 
a skladovací prostory, o podlaží výš – v přízemí je hlav-
ní obytný prostor s kuchyní a koupelnou a wc. O patro 
výš je vstup z horní příjezdové cesty, dvě ložnice a toaleta. 
Ložnice pak pokračují do horních prostor v šikmině střechy, 
kde jsou umístěny prostory pro spaní. Do trojúhelníkové-
ho průřezu pokračuje i točité schodiště. Stavba je subtilní, 
převážně dřevěné konstrukce, zasazená do svahu a opatře-
ná sedlovou střechou se štítem v jižním průčelí. Zvolená sta-
vební technologie byla vybrána s ohledem na dostupnost 
materiálu a jednodušší dopravu, skladování a zpracování. 
Materiály pro povrchové úpravy jsou odolné pro dosažení 
co nejvyšší životnosti v náročném horském prostředí.



42 | Ice Jaro 2018

JÄGERMEISTER
je unikátní bylinný likér vyráběný od 30. let v Německu. 
Jeho výjiměčně hořká chuť je hrdým výsledkem spojení 
desítek let zkušeností a tajného receptu. Jägermeister 
se vyznačuje jemně kořeněnou, komplexní a příjemně 
hřejivou chutí, za kterou vděčí především unikátní kom-
binaci 56 přírodních ingrediencí z celého světa. Dobře 
vyvážené stopy citrusů, zázvoru a badyánu jsou prová-
zeny příjemně nahořklým bylinným aromatem.  
Už po prvním doušku tak objevíte čistou a přirozenou 
chuť, která příjemně rozezvučí všechny chuťové pohár-
ky. Jägermeister chutná nejlépe ledově namražený. Ide-
ální teplota na jeho servírování je -18°C. Doporučujeme 
tedy láhev i shot skleničky uchovávat v mrazáku  
či mrazicím boxu.

DESIGN BY NEMĚL CHYBĚT
ANI NA TERASE
Krásný domov dotváří mnoho detailů. Nejen samotný dům, 
ale především zařízení a doplňky. Ty dělají z obyčejného 
domu váš domov. Dáváme si záležet na tom, jak si zařídíme 
jednotlivé místnosti v domě a stejně tak bychom se měli 
postarat i o naši zahradu a terasu. Její vybavení by mělo  
být nejen odolné a funkční, ale také musí dobře vypadat. 
Všechny tyto atributy splňují posuvná zastřešení na míru  
od ALUKOVu. 
S posuvným zastřešením CORSO můžete terasu vybavit  
jako každou jinou místnost bez obav, že by cokoli poničil 
déšť nebo vítr. Vytvoříte si tak například jídelnu na čerstvém 
vzduchu, kterou můžete podle potřeby celou uzavřít, nebo 
naopak otevřít do zahrady.
Bazénové zastřešení je nejen praktické, ale díky výběru  
z více než 40 různých modelů a výrobě na míru může být  
i velice vkusné. ALUKOV tak zajišťuje dokonalý soulad 
zastřešení, domu i zahrady a dotváří domov. Stále si ještě 
myslíte, že funkční věci nemohou být krásné?

Více o zastřešeních na www.alukov.cz

Jarní tipy



Ice Jaro 2018 | 43

Unikátní novinková kolekce dveřního kování MINIMAL 
BLACK MATT 20 YEAR LIGHT z autorské  dílny české-
ho výrobce kování M&T posouvá dál nejen designové, 
ale i praktické možnosti dveřních klik.  Řada kování 
Minimal ze série BLACK MATT má zabudovanou svítí-
cí mikro trubičku, která usnadní orientaci ve tmavém 
nebo nočním prostoru.  Navíc svítí nepřetržitě a k je-
jímu provozu není třeba žádných baterií či kabelů. Ve 
dne není světlo kliky patrné, za to večer se již rozjas-
ní naplno a je vidět i na vzdálenost 20 metrů. Přitom 
nijak neoslňuje a zvyšuje komfort ovládání dveří bez 
nutnosti rozsvěcení světel. Svítivost je garantována 
po 20 let! Kování je také opatřeno ručně broušeným 
3D povrchem, který vytváří působivý efekt drásaného 
dřeva. Tento povrch, který je velmi příjemný na dotek, 
je přitom naprostým světovým unikátem, se kterým se 
nemůžete setkat u žádného jiného typu kování. 
  

Jarní tipy
STYLOVÁ OCHRANA PŘED 
SLUNCEM

Sluneční brýle už nejsou jen praktickou  
pomůckou na ochranu před slunečními  
paprsky, ale jsou plnohodnotým  
a nepostradatelným módním doplňkem.  
Širokou nabídku trendy modelů  
mezinárodních i privátních značek najdete  
ve všech 58 prodejnách po celé ČR.

www.grandoptical.cz

Dámské sluneční brýle GUCCI
Ideální módní doplněk 
s kvalitní ochranou 
proti slunci.

Pánské sluneční brýle RAY-BAN
Klasický nadčasový model
inspirovaný letci.

Pánské sluneční brýle POLICE
Stylová ochrana proti
slunečním paprskům.

Dámské sluneční brýle 
MICHAEL KORS
Elegantní styl pro 
slunečné dny strávené 
ve městě i u moře. 

BYDLENÍ NA ZÁMKU
Pražské Jinonice se brzy dočkají 
obnovy svého historického cent-
ra. Developerská společnost  
V Invest oficiálně představila pro-
jekt moderního bydlení, jehož 
součástí je citlivá rekonstrukce 
jinonického zámečku, bývalé ze-
mědělské usedlosti ze 17. století. 
Obnoven bude rovněž místní pi-

vovar zaniklý 
koncem 19. 
století. Cílem 
projektu Ji-
nonický dvůr 
je vdechnout 
tomuto místu 
nový život  
a nabídnout 

jeho obyvatelům jedinečnou kombinaci 
přírody a života v historickém jádru obce 
s výbornou dostupností do centra met-
ropole. Výstavba první fáze je zahájena 
v dubnu letošního roku a dokončena by 
měla být v červenci příštího roku.  
V rámci první etapy projektu vznikne  
v těsném sousedství historické usedlosti 
devět exkluzivních bytů s předzahrád-
kami a charakterem několikapodlaž-
ních rodinných domů. Sedm bytů bude 
mít povahu řadových rodinných domů 
s dispozicí 5+kk, dva byty s dispozicí 
4+kk potom budou stát v samostatném 
domě. Obytná plocha bytů se pohybuje  
v rozmezí od 119 do 226 m2. Byty jsou 
tak určeny především zájemcům prefe-
rujícím dostatek soukromí a životního 
prostoru.
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... MÍSTO, KDE SE SNOUBÍ 
VYSOKÁ KVALITA  
A NADČASOVÝ DESIGN
LUXUSNÍCH ŠPERKŮ

Za rodinnou značkou Diamond Spot 
stojí manželé, profesionální gemolog 
a česká designérka šperků Daniela 
Komatović, držitelka zlatého oceně-
ní za design šperků z mezinárodní 
prestižní soutěže A’Design Award and 
Competition, která ve svém ateliéru 
oživuje vlastní nápady pro ty nejnároč-
nější milovníky luxusních originálních 
šperků. Špičkový design a vysoká kvalita 
zpracování certifikovaných klenotů 
vyžadují ty nejlepší přírodní kameny, 
které zkušený gemolog s láskou vybírá 
na největších světových burzách.

Diamond Spot je také specializované 
zlatnictví, které nabízí 300 modelů 
zásnubních prstenů s drahými kameny 
s certifikáty firmy YUDC, GIA, HRD, IGI, 
TGL nebo GRS, 500 modelů snubních 
prstenů a různé další modely luxusních 
zlatých šperků vysoké kvality a špičko-
vého moderního designu s diamanty, 
safíry, rubíny, smaragdy a polodra-
hokamy, sladkovodními i Tahitskými 
perlami.

Zlatnictví Diamond Spot v Masné 
15 na Praze 1, je to pravé a bezpečné 
místo pro koupi zlatých šperků  
s diamanty, drahými kameny, polodra-
hokamy a pravými perlami, které vás 
budou zdobit po celý život.
www.diamondspot.cz

DO 31. 7.  2018
VYUŽÍJTE

EXKLUZIVNÍ
15 % SLEVU

PRO ČTENÁŘE ICE.

Neriskujte zdraví.
Saunu si pořiďte u profesionálů.
Saunování se stává fenoménem a stále více a více lidí  
si užívá vlastní saunu v pohodlí domova. Přestože to  
na první pohled vypadá jednoduše, pustit se do stavby  
sauny svépomocí je zbytečný risk. Jaká nebezpečí hrozí?

Nejdůležitější jsou zkušenosti. A ty potřebujete už  
u samotného plánování. Nakreslit návrh projektu,  
manipulovat s rozvody elektřiny a nainstalovat kvalitně 
izolaci – to není jen tak.

Na co si dát pozor?

Pokud všechno zvládnete sami, stále musíte počítat  
s mnoha nástrahami. Je nutné sehnat a rozpoznat  
kvalitní dřevo a další materiály. Při nesprávné volbě  
se časem můžete setkat s plísněmi nebo dalšími problémy.

I malá chyba během stavby se časem projeví. Sauna bude 
potřebovat častou údržbu a nízká pořizovací cena se  
stejně postupně navýší.

Anebo si kupte saunu u specialistů

Mnohem jednodušší je nechat si postavit saunu na klíč. 
Sice jsou počáteční náklady o něco vyšší, ale ušetříte si  
starosti a námahu. Ani úspora času není zanedbatelná.  
Saunu na míru vám navrhnou a postaví profíci ze  
společnosti SaunaSystem. A navíc vám na saunu dají  
záruku až deset let.

www.saunasystem.cz

MILUJETE ORIGINALITU A STYL?  
ROGAN DESIGN spojuje krásu a dokonalost v jeden 
celek. Terasa je jejich život. Neustále přináší nové vý-
zvy na český trh. Jako první na českém trhu předsta-
vili lamelový systém VERGOLA® - pergolu s otočnými 
lamelami, dováženou k nám až z daleké Austrálie. 
Kvalita této pergoly je na nejvyšší úrovni. Novinkou 
jsou dekorativní grafické panely Laser LizART vyrá-
běné z hliníkových plechů. Originální motivy jsou 
zpracovávány laserovou technologií a přinášejí ori-
ginální obrazy. A v neposlední řadě terasu dotvářejí 
květiny, a proto v jejich nabídce nemohou chybět 
skvěle zpracované sklolaminátové květináče značky 
ESTERAS s 10 letou zárukou. 
Pestrou nabídku nejrůznějších tvarů a barev najdete 
na eshopu: www.rogan.cz
 



STYX TO NE JSOU JEN VOLNÉ TRENÝRKY, 
ALE I BOXERKY!!!
Pánské a dámské trenýrky i boxerky české značky STYX spatřily poprvé 
světlo světa na Vánoce roku 1996, aby jako první nabídly alternativu 
přežitým slipům. Mají své místo v šatnících mnoha zákazníků bez rozdílu 
věku a postavení i řady českých i mezinárodních celebrit, které se stali 
tvářemi katalogů STYX.
Jedničkou ve své vyšší střední třídě jsou především díky vysoké kvalitě 
produktu, které dosahují kompletní výrobou v ČR. Firma si rovněž zaklá-
dá na skvělém servisu zákazníkům a dostupnosti značkových prodejen.

• STYX Mania Příčná 10, Praha 1
• STYX Mania OC Letňany, Praha 9
• STYX Mania OC Černý Most, Praha 9
• STYX Mania OC Atrium Flora, Praha 3
• STYX Mania OC Nový Smíchov, Praha 5
• STYX Mania OC Metropole Zličín, Praha 5
www.styx-underwear.cz

GOLF NA ÚROVNI
Dopřejte si nezapomenutelný zážitek 
v podobě třídenního golfového pobytu  
v karlovarském hotelu Imperial *****. 

Čeká vás polopenze s bohatými snída-
němi formou švédských stolů a mimo 
to dvě green fee na některém z pětice 
vyhlášených hřišť v okolí Karlových 
Varů. Samozřejmostí je svačina do 
bagu, parkování, vstup do bazénu 
a sauny a wifi připojení zdarma.

Příjemným bonusem pak jistě  
bude prodloužení pobytu a lázeňské  
a wellness procedury za zvýhodněnou 
cenu.

www.spa-hotel-imperial.cz

ZÁZRAČNÉ SUPERPOTRAVINY
Superfoods, nebo-li superpotraviny jsou malý 
zázrak. Jde o výživově bohaté potraviny, 
považované za zvláště prospěšné pro zdraví, 
tělesnou a duševní pohodu. Obsahují neoby-
čejné množství vitamínů, minerálů, antioxi-
dantů, enzymů, proteinů, stopových prvků, 
esenciálních mastných kyselin a vlákninu. 
Mají schopnost zvyšovat energii, vitalitu, 
povzbuzují imunitní systém, a detoxikují 
organismus.

Pokud chcete vyzkoušet účinky na vlastní 
kůži, zavítejte do eshopu www.isoline.cz,  
z několika varianta příchutí si jistě vyberete 
tu pravou. 
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POHODLÍ SKLOUBENÉ S MINIMALISMEM
Oblé linie subtilního rámu dodávají pohovce Asterix punc minimalismu. Výplň z paměťové pěny, 

široké sedáky a vyšší zádové polštáře zajistí komfortní posezení. Čalounění lze vybírat z velké 
škály látek a kůží, nožičky v kovovém nebo dřevěném provedení. Pohovka se vyrábí ve dvou 

délkách 200 cm a 230 cm, doplnit lze o taburet ve stejném designu. MOC od 54 000 Kč vč. DPH
 

Více na www.casamoderna.cz

UFO (UR FUTURE OBSESSION)   
PRVNÍ CHYTRÁ PLEŤOVÁ MASKA NABÍZÍ PÉČI O OBLIČEJ 
JAKO V KOSMETICKÉM SALONU ZA POUHÝCH  
90 SEKUND

Švédský kosmetický gigant FOREO právě zahájil prodej 
produktu UFO (Ur Future Obsession = vaše budoucí po-
sedlost), první chytré pleťové masky na světě. 
V ohlasech prvních uživatelů, kteří měli možnost UFO 
vyzkoušet, zaznívá, že jsou masky „návykově luxusní  
a uklidňující a jejich použití je velmi snadné a rychlé“.
FOREO UFO kombinuje šest různých technologií, díky 
kterým poskytne kompletní lázeňské ošetření v prostředí 
domova během pouhých 90 sekund. Hyperinfuzní tech-
nologie zahřívá pleť pro otevření pórů, pulzace T-Sonic™ 
pomáhá aktivnímu vstřebávání účinných látek hluboko 
do pleti a kryoterapie uchovává účinné látky a posiluje 
pokožku. 
Fototerapie pomocí LED diod: modrá (proti akné), zelená 
(rozjasňuje pleť) a červená (proti stárnutí) jsou barvy, 
které propůjčují UFO magickou moc. 

 

NOVÝ EAU DE PARFUM    
Dolce Garden Eau de Parfum představuje nádhernou 
rozkvetlou květinu v zahradě̌, kde potěšení a spontán-
nost udávají rytmus bezstarostnému tanci během dosud 
lenivého a poklidného odpoledne. 
Radostná aura vůně̌ spojuje svěžest a sladkou deli-
kátnost. Jemný a zářivý květ plumérie v Dolce Garden 
představuje dokonalou krásu květiny. 
Parfumér Violaine Collas zachycuje každou nuanci  
– v zářících vrchních tónech se nachází šťavnatá manda-
rinka, neroli a svěží magnólie. Esence z kokosu a jedineč-
ný přírodní extrakt z dužiny bílého ovoce zvýrazňuje  
delikátní svěžest okvětních lístků. Jemné mandlové  
mléko nám připomíná tradiční sicilské sladkosti.  
Vanilka a santalové dřevo podtrhují dokonalou  
smyslnost plumérie v základních tónech vůně̌. 
Jedinečná vyváženost svěžesti a sladkosti, to je  
nová vůně̌ rozkvetlé zahrady. 
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CO BY SI VĚTŠINA Z NÁS POČALA BEZ JÍZDNÍHO KOLA. JEZDÍME S NÍM NA VÝLETY, 
NA NÁKUPY, JE TO TAKOVÝ NÁŠ NEMOTOROVÝ PŘÍTEL, KTERÝ NÁS NEJENŽE DOKÁŽE 
PŘESUNOUT Z BODU A DO BODU B, ALE S JEHO POMOCÍ I PŘISPÍVÁME NAŠEMU ZDRAVÍ. 
POKUD TEDY NA NĚM JEZDÍME SPRÁVNĚ.   

Text: Eva H
ouserová, foto: Shutterstock.com

KOLO          PŘÍTEL I POMOCNÍK



Ice Jaro 2018 | 49

ízdní kolo nás doprovází téměř 
celý život. Vždyť to byl náš 
vůbec první dopravní prostře-
dek (u někoho to byla tříkolka, 
kterou dnes nahrazují spíše šla-
padla). Může se zdát, že jezdit 
na kole se naučí každý  
a málokdo si přitom uvědo-
muje, jak je při jízdě na kole 
důležitá správná technika.  
Jedině se správnou technikou  
a s tím souvisejícím správným 
vybavením totiž můžeme 
jízdou na kole svému tělu 
prospět, ne ublížit. A výčet 
zdravotních potíží spojených 
se špatnou technikou jízdy na 

kole potažmo špatně zvoleným vybavením není zrovna 
krátký. Bolestí zad, kolen, kloubů počínaje a neplodností 
u mužů týče. Takže pozor na to.  

Zdravotní benefity cyklistiky
Závodní i rekreační cyklistika má samozřejmě řadu zdra-
votních přínosů. Jezdit na kole je samozřejmě lepší, než 
nedělat vůbec nic. Pokud ale chceme svému zdraví skuteč-
ně prospět, popřípadě se zbavit nějakého toho nadbyteč-
ného kilogramu, musíme tak činit systematicky. Musíme 
tedy na správně vybraném kole s patřičnými doplňky jezdit 
pravidelně, přiměřeně, na terénu, pro který je kolo kon-
struované a hlavně musíme jezdit správně. Zbavte se tedy 
myšlenky, že když na kolo sednete jednou za měsíc a až do 
úmoru ujedete 20 kilometrů, tak se z vás do druhého dne 
ráno stane zdravější jedinec. To spíše nevstanete z postele.     
Buďme ale konkrétní. Jednou z předností cyklistiky je, že 
tzv. šetří klouby, které v mnoha sportovních disciplínách 
včetně těch rekreačních, dostávají pěkně zabrat. Proto je 
vhodná i pro obézní lidi. Pokud ovšem nemají problém 
se svalovým korzetem a jsou schopni se na kolo správně 
posadit. V potaz je třeba brát i výkonnost jejich oběhové 
soustavy, která může způsobit potíže vyšlapat i sebemenší 
kopeček. Důležitý je i poměr svalové hmoty vůči hmotnosti. 
Obézní lidé a lidé s nadváhou by proto měli jezdit sou-
stavně a pravidelně a začínat po malých dávkách, tedy po 
malých etapách, ideálně na rovinatém povrchu. 

Před čím si dát pozor? 
I když cyklistika našemu tělu může prospět, rozhodně není 
všemocná ani zázračným lékem na všechno. Je hodně vášni-
vých cyklistů, kteří si na kole vypěstovali artrózu. Časté také 
bývají bolesti zad a kolen. Ženy se při častější jízdě na kole 
obávají růstu svalové hmoty, která ale není moc opodstat-

něná. Naopak mužům při hodinách strávených v sedle hrozí 
potíže s erekcí. Říká se, že při nárazech vznikají mikrotrau-
mata a záněty, které mohou vést k poškození nervů a po-
ruchám prokrvení. Co je na tom pravda je ale těžké ověřit, 
protože s těmito citlivými údaji se cyklisté moc nesvěřují. 
Možná jsou po několikahodinové jízdě jen unavení. Vše se 
ale dá upravit a negativa spojená s jízdou na kole minima-
lizovat již zmíněnou správnou technikou. Jak by tedy měla 
vypadat?

Učíme se správné technice 
Začněme posezem. Obecně platí, že čím méně na kole 
jezdím, tím kratší a vzpřímenější posez bych měl či měla 
zvolit. Jinak si budete jen ničit tělo, těžce se vám kolo bude 
ovládat a zvýšíte také riziko pádu. Technika a správné 
návyky jsou u jízdy na kole nesmírně důležité, přitom na 
ně hodně lidí zapomíná. Výsledkem těch špatných návyků 
pak mohou být bolavá záda či kolena.  Vzpřímený posez 
ale samozřejmě má i své nevýhody. Vertikálně poskládané 
obratle totiž nedokáží plnit funkci pružiny a absorbovat 
nárazy na nerovném terénu. Takže nadměrně zatěžujeme 
páteř a zádové svaly. To ale nejsou jediné problémy, kte-
rých se dopouštějí tzv. občasní cyklisté. Často například drží 
řidítka napjatýma rukama. Dochází tak k útlaku hrudníku, 
což mívá za následek rychlou únavu ramen. Jak má tedy 
vypadat správné držení řídítek? Správné držení je rovné, ne 
křečovité, ramena by měla být uvolněná a lokty směřovat 
šikmo vně dozadu. Další chybou, kterou se sváteční cyklisté 
dopouštějí, je, že se příliš opírají o ruce. Často tak činí, když 
chtějí odlehčit zadní části těla. Tím si ale omačkávají hráz, 
přetěžují krk, ramena, lokty i dlaně. Většinu váhy pak mají 
na předním kole a hrozí jim pád. Proto by začátečníci měli 
volit kratší rám a posez. Nejlepší je proto sedět s vodorov-
nou pánví jen na sedacích kostech a vůbec se neopírat  
o hráz. Pokud máte v pořádku svaly jádra těla a podélů pá-
teře, především břišní a vzpřimovače páteře, o to více může 
být váš posed víc skloněný. Silné břišní svaly jsou nutné  
k tomu, abyste dostatečně vyklenuli páteř a to především  
v bederní oblasti, aniž byste pánev překlopili vpřed. Aktivní 
břicho a vzpřimovače jsou tedy pro správný posed na kole 
klíčové. 

Dodržujte pitný režim
Hodně především rekreačních cyklistů zapomíná při jízdě 
na kole dostatečně pít. Pitný režim je přitom nesmírně 
důležitý. Nedostatek tekutin tak může stát za spoustou 
zdravotních problémů, kterých se možná právě jízdou na 
kole snažíte zbavit. A výsledkem nebude nic jiného, že se 
dostanete z bláta do louže. Před jízdou vypijte alespoň 
půl litru čisté vody a pak stejné množství vypijte každou 
hodinu.     

Téma
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Vybíráme kolo 
Je jasné, že právě správný výběr je základem spokojenosti. 
To platí na vše a jízdní kola nejsou výjimkou.  A je pravda, 
že vybrat to správné kolo není jednoduchou záležitostí.  
Na trhu existují stovky modelů různých kategorií.  
A jak vybrat ten správný právě pro vaše potřeby? 
Nejprve si zodpovězte otázku, k čemu kolo potřebujete, 
na jakém terénu a jak často. Pokud v tomto budete mít 
jasno, zúžíte si svůj výběr, budete vědět kategorii i cenovou 
hladinu kola. A pak byste se měli obrátit na specializované 
prodejce, kteří vám s výběrem konkrétního modelu poradí. 
Jaké máte možnosti?

Jaké kolo je pro vás ideální? 

MTB pevné (horské kolo)
Pevná horská kola, jak již název napovídá, jsou stavěná pro 
jízdu v terénu (nemusíte být přímo v horách). Dobře sedí na 
nezpevněných, například lesních cestách či stezkách. Hlavní 
předností těchto kol je jejich bytelnost, konstrukce i vyba-
vení horského kola je velmi bytelné. Mezi cyklisty jsou tato 
kola velmi oblíbená i pro poměr kvality a ceny. Snadno se 
nastavují i udržují, mají slušnou akcelaraci a nízkou hmot-
nost. Pokud tedy chcete jezdit po lesích a na nezpevněných 
površích, horské kolo pro vás bude správnou volbou.   
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SEZNAM PRODEJEN

VÁŠ VĚK=
VAŠE SLEVA

NA STOVKY OBROUČEK

Sleva se vztahuje na vybrané obruby a platí při nákupu kompletních dioptrických brýlí (obruba + brýlové čočky). Platí na obruby označené samolepkou. 
Akci nelze kombinovat ani sčítat s jinými akčními nabídkami a slevovými poukazy. Nabídka platí do odvolání. Obrázky jsou pouze ilustrativní.  

Více informací v prodejnách GrandOptical nebo na www.grandoptical.cz.

Brno: NC Královo Pole / Campus Square / OC Olympia / Náměstí Svobody č. 74 / České Budějovice: NC Géčko / OC Mercury / Děčín: Pivovar 
Děčín / Frýdek-Místek: OC Frýda / Hradec Králové: Aupark / OC Futurum / Havířov: OC Elan / Chomutov: OC Chomutovka / Jablonec nad 
Nisou: Central Jablonec / Jihlava: OC City Park / Karlovy Vary: OC Varyáda / Kladno: T. G. M., I. Olbrachta č. 90 / Liberec: OC Nisa / Forum 
Liberec / Mladá Boleslav: Tř. Václava Klementa 820 / Most: OC Central / Olomouc: OC Haná / OC Olomouc City / Galerie Šantovka / Opava: 
OC Breda & Weinstein / Ostrava: Forum Nová Karolina / OC Futurum / Avion Shopping Park / Pardubice: Palác Pardubice / Plzeň: OC Borská 
Pole / OC Plaza / OC Olympia / Praha: Arkády Pankrác / Bělehradská č. 73 / Centrum Chodov / OC Nový Smíchov / 2× OC Letňany / ul. 28. října / 
Avion Shopping Park Zličín / Metropole Zličín / Galerie Fénix / OC Šestka / Galerie Butovice / NC Eden / Novodvorská Plaza / Atrium Flora / 
Centrum Černý Most / OD Desirred / Václavské náměstí č. 55 / Prostějov: Zlatá Brána / Přerov: Galerie Přerov / Příbram: Pražská č. 126 / Tábor: 
9. května č. 678 / Teplice: OC Galerie Teplice / Třebíč: Karlovo náměstí č. 22 / Ústí nad Labem: OC Forum / Zlín: OC Centro Zlín / Zlaté jablko
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   MTB celoodpružené
Pokud chcete jezdit v náročném terénu 
jako tedy například po kopcích a horách, 
zvolte horské kolo celoodpružené. Tato 
kola jsou konstruována pro náročnou jízdu 
v terénu. Jednotlivé modely těchto kol jsou 
pojmenované podle vlastností kola v po-
dobně hodnoty zadního zdvihu. A ty jsou 
vhodné pro různé skupiny jezdců. Opět 
stojí za to poradit se s odborníkem.

   Silniční kola
Silniční kola jsou stavěná pro jízdu 
na kvalitním rovném povrchu. Jejich 
konstrukce je podřízena aerodynamice 
a nízké hmotnosti spojené s maximální 
tuhostí záběru. Tato kola jsou ideální 
pro cyklisty vyhledávající rychlost 
a sportovní výkon. 
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Krosová kola
Krosová kola jsou tzv. něčím mezi. Jsou určená pro jízdu 
na zpevněných cestách a lehkém povrchu. Jsou to takové 
univerzální stroje, které kombinují rychlost silničních kol 
s odolností horských kol. Takové kolo je skutečným příte-
lem. Můžete s ním jezdit do práce, na nákupy, na výlety 
i expedice.  Jednoznačnou výhodou těchto kol je tedy 
jejich univerzálnost.

Dětská kola
Dětská kola jsou vhodná pro děti od 2 do 14 let. Dětská 
kola musí splňovat patřičné bezpečnostní normy, zároveň 
jsou stavěná tak, aby děti jízda těšila

Městská kola
Dle názvu tato kola budou vhodná do města. Jejich před-
ností je jejich funkčnost, snadná ovladatelnost, rychlost 
a spolehlivost. A tomu je přizpůsobená geometrie a vyba-
vení.
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DŮLEŽITÉ
JSOU PRO MĚ

OKAMŽIKY,
NE DATA

Mám pocit, 
že to, co se 
stane, má 
vždycky svůj 
důvod. 
Ale nikdy 
nečekám 
odevzda-
ně na židli, 
vždycky 
jdu osudu 
naproti.
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Rozhovor     

Jak dlouho už tu bydlíte? 
Bydlím tu už třináct let, ale byt pořád není dokončený.  
A to je vlastně dobře, v bytech, kde je všechno dokončené, 
se nudím, pořád potřebuju něco měnit.  Přede dvěma lety 
jsem tu malovala, ale zdaleka jsem ještě nepověsila všech-
ny obrazy i fotky. Já potřebuju všechno kolem sebe vidět, 
nemám ráda fotky uklizené v šuplících. Musím mít všechno 
na dosah, po ruce. Když jsem na lodi, ať pluju, nebo sto-
jím na místě, nepotřebuju mít skoro nic, ale to je jen na 
přechodnou dobu. Ale když žiju ve městě, v bytě, chci mít 
kolem sebe nejen všechny věci, ale zároveň i prostor, aby 
byt dýchal. Je pro mě důležitá atmosféra, která je moje.  
Ale připravuju se na velkou změnu, potřebuju vodu, víc  
a víc. Za rok budu konkrétnější.   

Znamená to, že jen tak něco nevyhodíte?  
Vyhazovat oblečení nebo různé materiální věci nemám 
problém, ale co se týče jiných věcí, těch se zbavit neu-
mím. Každá fotka nebo obrázek má svou historii a taky 
důvod, proč ji mám a proč si ji nechávám. Představuje pro 
mě nezapomenutelný okamžik a svědectví našeho života. 
Maximálně dávám něco na půdu. Když jsem byla malá, taky 
jsme to tak u babičky v Marseille dělali. Myslím, že všechny 
památky mají zůstat v rodině. Schovávám je pro Vladimíra 
a jeho děti. On se taky rád občas dívá na fotky, do scénářů, 

rád vzpomíná.  V tom je po mně.  Nemůžu schovávat úplně 
všechno, to bych musela mít byt třikrát větší, ale zásadní 
vzpomínky ano. Třeba starý řidičák, časopisy z minulosti, 
pasy, scénáře, diáře, všechno, co ukazuje styl života za ko-
munismu. Je to svědectví o tom, jak jsme žili, a je důležité, 
aby to všechno viděly i další generace. Půda je ráj vzpomí-
nek. 

Z vašeho bytu čiší velmi příjemná atmosfé-
ra. Zařizovala jste si ho sama? 
Zařizovat byt je pro mě forma odpočinku, baví mě tvořit 
si svůj svět. Mám ráda hrubé materiály, spojení moder-
ního a starého, líbí se mi, když má nábytek svou historii, 
ráda kombinuju kámen, dřevo, kov, to jsou moje oblíbené 
materiály. Vyhovuje mi bydlet v centru města, v jeho srdci. 
Potřebuju vnímat život a jeho živelnost, proto je pro mě 
poloha bytu v centru města praktická a taky jsem ráda, že 
mám blízko k Vladimírovi a lidem, které miluju. Nemám 
problém žít u moře nebo jinde, ale kvůli mé práci mi cent-
rum vyhovuje. Nechápu, že někdo bydlí v centru a vadí mu 
hluk a klaksony aut a hlasy lidí. Já miluju život ve městě. 
Jsem městský člověk, ale někdy potřebuju utéct na samotu. 
Mám ráda v životě od všeho trochu. A jsem vděčná nejen 
za setkání s lidmi laskavými, kteří mi pomáhají, ale i těmi 
negativními. 

HEREČKA, KTERÁ KDYSI PŘIŠLA ZA LÁSKOU – ZA SVÝM BUDOUCÍM MANŽELEM BOLKEM POLÍVKOU 
- DO ČESKÉ REPUBLIKY A UŽ TU ZŮSTALA. DNES CHANTAL POULLAIN HRAJE V DIVADLECH, FILMECH 
I SERIÁLECH. NAPSALA KNIHU A CHYSTÁ DRUHOU. VYSTUPUJE S JAZZOVÝM TRIEM ŠTĚPÁNA MAR-
KOVIČE SE SVÝM KONCERTNÍM PROGRAMEM FRANCOUZSKÝCH ŠANSONŮ. UŽ ČTYŘIADVACET LET 
SE DÍKY JEJÍ NADACI ARCHA CHANTAL MĚNÍ STERILNÍ DĚTSKÁ ODDĚLENÍ V NEMOCNICÍCH V DĚT-
SKÝ SVĚT S RŮZNOU TEMATIKOU, COŽ DĚTEM POMÁHÁ, ABY LÉPE ZVLÁDLY POBYT V NEMOCNICI. 
PRÁVĚ V RÁMCI JEJÍ NADACE POSLEDNÍCH DEVĚT LET VZNIKÁ CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ PROMĚNY. 
PRO LETOŠNÍ ROK SE V NĚM CHANTAL PROMĚNILA VE ZPĚVÁKA DAVIDA BOWIEHO. O TOM, CO HE-
REČKA CHYSTÁ DÁL, JSME SI POVÍDALY V HEREČČINĚ PRAŽSKÉM BYTĚ, KTERÝ NEZAPŘE JEJÍ FRAN-
COUZSKÝ ŠARM. 

DŮLEŽITÉ
JSOU PRO MĚ

OKAMŽIKY,
NE DATA
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Potkáváte těch 
nelaskavých lidí hodně? 
Určitě ano, asi jako každý. 
Ale mně to nevadí, každé 
takové setkání mě nakop-
ne, posune někam dál.  
A to já v životě potřebuju. 
Pak se zpětně ohlédnu  
a řeknu si: Děkuji za to zlo, 
které mě potkalo. Ať je to 
nepřející člověk, nebo třeba 
nepříjemná nemoc. Protože 
vás to vždycky vyprovokuje 
k nějaké změně. Kdyby nás 
nepotkávaly nepříjemnosti, 
nepřišla by spousta dalších 
neočekávaných možností. 
Když jsem například one-
mocněla rakovinou, při 
tom, co jsem psala knihu 
Život na laně, tato zkuše-
nost mě obohatila  
a dala mi možnost svůj 
příběh vyprávět. Protože 
to, jak jsem se vyrovnala 
s nemocí, může někomu 
pomoct. A to je pro mě 
nejkrásnější dar. Pocit, že 
někomu můžu pomoct, mi 
dává smysl života. Člověk 
si musí uvědomit, že dávat 
znamená dostat desetkrát 
víc. Teď píšu druhou kni-
hu. Pomalu, nespěchám, 
nemám ráda tlak, proto ji 
píšu dlouho, taky proto, že 
moc nevnímám čas. Nepíšu 
ji sama, ale s novinářkou 
Michaelou Zindelovou.

Jak myslíte, že 
nevnímáte čas?  
Znamená to, že ho  
nevnímáte, když jste 
zabraná do práce? 
Nebo že býváte  
zasněná? 
Zasněná ne, ale nemám 
ráda časový tlak.  A taky si 
nepamatuju data, kdy se co 
stalo. Jediné datum, které 
si pamatuju, je datum naro-
zení Bolka, Vladimíra  
a nejbližších lidí, které mi-
luju, Vánoce a podobně.  
Ale když se mě zeptáte,  
v jakém roce jsem se vdala, 
budu muset přemýšlet, než 
to spočítám. Mám před se-
bou jasný obraz, vybavuju 
si zvuky, pocity, ale nevím, 
kdy přesně se to odehrálo. 

Proto druhou knížku píšu 
naprosto bez dat. Vím, že 
musí být hotová příští jaro. 
Důležitý je zážitek,  
ne datum, kdy se stal.

Máte pocit, že 
vám teď čas utíká 
rychleji? 
Ano, ale mně čas vždycky 
utíkal rychle, každý den  
si přeju, aby byl delší. 
Mám dny hodně naplněné. 
Napsala jsem i šanson  
Carousel, v překladu Kolo-
toč, o tom, že se život točí 
rychleji a rychleji. Někdy 
si přeju, aby ten kolotoč 
zpomalil, ale já vlastně 
potřebuju, aby se točil 
stále. Hlavně kolotoč lásky. 
Neumím nic nedělat, to mě 
stresuje. Celý život jsem ta-
ková. Vím, co chci, jdu tím 
směrem, ale svým tempem. 
Pak se ale něco stane a ži-
vot mě pootočí zase jiným 
směrem, a tak mě postrčí 
někam, kam bych se jinak 
třeba ani nedostala. Tak 
pokračuju tam. Přijímám  
ty výzvy. To mě na životě 
baví, že stačí jedna zprá-
va a otevřou se vám zase 
nové dveře, vydáte se na 
novou cestu. V tom je život 
neskutečný. Teď právě se 

mi jedny takové dveře ote-
vřely a čeká mě krásný pro-
jekt. Proto knihu dopíšu až 
příští rok, abych v ní mohla 
o tomto projektu napsat.

Prozradíte, o co jde? 
Ano, už mám povolení. 
Divadlo Bolka Polívky 
připravuje inscenaci Don 
Juan, režírovat bude Michal 
Vajdička, ředitel Národního 
divadla v Bratislavě. 
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Bude to mezinárodní před-
stavení. Nesmírně se na 
tuhle práci těším.

Vy se teď pracov-
ně potkáváte s Bolkem 
Polívkou častěji,  
protože jste začala 
hrát v jeho divadle.  
Když mi Bolek oznámil, že 
Divadlo Bolka Polívky koupí 
práva na představení Šest 
tanečních hodin v šesti týd-
nech, byl to pro mě obrovský 
dar a jsem nesmírně vděčná. 
Tohle představení zbožňuju. 
Teď v něm hraju s Martinem 

Krausem. Potvrdilo se mi, že když se dostanete na křižovatku, 
osud vám ukáže novou cestu, pořád vás obdarovává tím, že 
vám nabízí neustále nové možnosti volby.  Mám pocit, že to, 
co se stane, má vždycky svůj důvod. Ale nikdy nečekám ode-
vzdaně na židli, vždycky jdu osudu naproti. Jak už jsem říkala, 
všechno, co prožijete, to dobré i špatné, vás inspiruje, posune 
někam dál. I když je to něco, co vás bolí. Ale jeden jediný fakt 
nikdy nebudu ochotná přijmout, protože je strašně nespra-
vedlivý.  Že některé děti jsou na začátku svého života velmi 
vážně nemocné, nebo nás dokonce opustí. Nechápu, proč se 
tohle děje. S tím se nejsem schopná smířit.

Rozhovor jsme odsouvaly, protože jste  
měla na konci roku hodně práce.  
Ale nevypadá to, že byste teď měla volněji. 
Rozhodně nemám. Ale takový je můj život. Kromě kníž-
ky, nových šansonů, s nimiž teď hodně jezdíme po kon-
certech po celé republice, Nadace Archy Chantal,  
kde pracujeme na velkém projektu a připravujeme  
už výroční desátý kalendář Proměny, natáčím Ordinaci  
v růžové zahradě, kde hraju jednu z majitelů nemocni-
ce, Francouzku a pěknou potvoru. Jsem zvědavá, jak se 
tato postava vyvine. Pořád se mi taky hlavou honí jedno 
téma, ze kterého bych chtěla udělat představení, ale ně-
kdo ho pro mě musí napsat, protože to bych nedokázala.  
Mělo by být taneční se skupinou 420 People. S nimi  
už účinkuju v představení Mirage. A mělo by vzniknout 
rychle, dokud na ně fyzicky stačím. Ale zatím mi ještě 
tělo funguje a bude fungovat. (smích). Radim Špaček 
natáčí film, nabídl mi v něm hezkou malou roli  
bordelmamá.  
Moc se na ni těším. Radima Špačka mám moc ráda. 
Všechny nové projekty jsou v duchu pořád se mnou,  
pořád je nosím hlavě. Nadaci, nové představení, no-
vou knihu, natáčení, na které se musím naučit pokaždé 
spoustu textů. Zdánlivě to nemá řád, ale pro mě má.  
Říkám, že všechno má svůj čas. Třeba tenhle obraz.  
(Chantal vezme do ruky jeden z obrazů opřených o zeď)  
Už dávno jsem ho chtěla pověsit, ale zatím jsem nenašla  
to správné místo. Jednou ho ale najdu.

Můj život
je řád,
ale zároveň 
improvizace, 
kterou miluju.
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Když mluvíte o natáčení seriálu, je pro vás 
hodně těžké učit se texty v tom rychlém tempu, 
v jakém  seriál vzniká? 
Funguju jinak než čeští herci, hraju v cizí řeči, učit se text 
přesně slovo od slova, jak má být, je pro mě moc těžké.  
V divadle je možnost dva měsíce zkoušet, ale seriál má 
rychlé tempo. Když mluvím v civilu, mám tendence igno-
rovat pády, jinak bych ve vyprávění ztratila nit. Někdy mi 
chybí slovo, tak kolem něj kroužím obloukem. Můj syn 
tvrdí, že co můžu říct jednou větou, na to potřebuju ně-
kolik stran. Má pravdu. Ale čeština je jazyk, kterým nikdy 
nebudu vládnout dobře. Myslím francouzsky a říkám to 
česky. Pro mě není nejdůležitější, jak mluvím, ale co chci 
vyjádřit. Někdy ten oblouk původní myšlenku obohatí. 
Proto je například těžké psát se mnou knihu, mluvím, mlu-
vím, najednou se napojím na jiné téma a ňaf - a jedu úplně 
jiným směrem. (Chantal k tomu průběžně mluví na svého 
psa - boxera, který během našeho povídání občas přiběhne 
a dožaduje se pozornosti – pozn.red.)

Rozumím správně, říkáte mu Beši?
Není to můj pes, ale Vladimírův. Jmenuje se Bešamel. Vla-
dimír přišel s nápadem, že by se mohl jmenovat Bešamel. 
Mně připadalo vtipné, že Polívka má Bešamel. Ano, říkáme 
mu zkráceně Beši.

Jste založením bohém, jako řada umělců.  
Co vám dává v životě řád? 
Disciplína. A jsem perfekcionistka. I když vím, že perfekce 
neexistuje. Neustále hledám svoje chyby. Málokdy jsem se 
svým výkonem úplně spokojená. Třeba když začnu zkoušet 
nové představení v divadle, připravuju se už dlouhou dobu 
předtím. Odpovědnost je můj řád.

Staráte se o svou nadaci, hrajete v divadle, 
zpíváte šansony, stíháte všechno tak, jak je  

potřeba? Nemáte někdy pocit, že tak zvaně sedí-
te na mnoha židlích? 

Ne, protože se vždycky maximálně koncentruju na to, co 
právě dělám. Když mám představení, věnuju se mu naplno 
a soustředím se jenom na divadlo. A pak zase na koncert. 
Ono to ani jinak nejde, musíte být pořád ve střehu, protože 
se může stát cokoliv a já s tím musím počítat. Můj život je 
řád, ale zároveň improvizace, kterou miluju. Nedávno jsme 
například začínali představení s Martinem Krausem  
a technici zapomněli otevřít dveře, které máme v dekoraci 
jako vstup do mého bytu, nebyl tam klíč. Tak jsem zavolala: 
´Kluci, máme zavřeno. Nemám klíč´. Byla to nečekaná im-
provizace. To jsou momenty, které mě moc baví. Na koncer-
tech, v divadle, kdekoliv jinde. Můžu hrát deset let jedno 
představení, ale nikdy nemám pocit, že se z něj stane ruti-
na. Cokoliv dělám, mě musí bavit, potřebuju se na to těšit.  
Proto je pro mě na jevišti velmi důležitý partner, spoluhráč. 
Protože jsme propojení jako dva nástroje, které spolu musí 
ladit. Nejvíc mě baví zkoušení a to neustálé hledání.

Mluvila jste také o své nadaci. Je dneska 
těžší shánět pro ni peníze, než před lety, kdy  
jste ji založila?  
Určitě. Dnes je to těžší, každá větší firma má svou nadaci. 
Je to stále větší boj. Ale mám štěstí na stálé sponzory.  
Není to jednoduché, ale naše projekty za ten boj stojí.

Když tak poslouchám, co všechno stíháte... 
kdy konečně vypnete a máte možnost  
odpočívat?    
Ve spánku, který je pro mě lék. Nemůžu spát méně než 
osm hodin, není mi pak dobře, nemám energii a špatně  
se koncentruju.

Jste velmi silná žena a děláte spoustu věcí. 
Jak tohle snáší muži vedle vás?  Nemají pocit,  
že vás musí pořád dohánět, dotahovat?    
S tím jsem nikdy neměla problém Možná jsem navenek 
silná, ale uvnitř velmi křehká. A člověk mě musí poznat, 
aby to pochopil. Ale pokud mají pocit, že jsem ze železa, 
tak se mýlí. Spíš potřebuju vedle sebe silného muže, aby 
leccos zvládnul, abych vedle něj měla sílu a pocit bezpečí. 
A když mám vedle sebe člověka, kterého miluju, jsem velmi 
mateřská. I když je můj život stále v pohybu, jsem schopna 
všechno odložit, když mě potřebují moji nejbližší. Oni jsou 
pro mě vždycky na prvním místě.  Nemám problém věnovat 
jim svůj čas, ale neumím si ho získat pro sebe. Potřebovala 
bych, aby mě to někdo naučil.  Například dovolená - vím, 
že ji musím mít, ale neumím ji mít. K dovolené potřebuju 
mít důvod, potřebuju trávit svůj čas kreativně.

Chystáte se teď na jaře na nějakou  
– aspoň krátkou dovolenou? 
Čekám, až budu mít pár dní volna, že bych jela navštívit 
rodinu do Francie. Původně jsem myslela, že bych odletěla 
ještě v zimě do Bretaně a udělala fotky u moře s fotogra-
fkou Monikou Navrátilovou. Je tam nádherně a nikde ani 
noha, krásně by na fotkách vynikl ten vodní živel. Ale to 
jsem nestihla, tak je dovolená stále jen v plánu. Čím víc se 
blíží léto, tím víc u nás v jižní Francii tráví dovolenou lidí.  
A tak s ní možná počkám raději až na podzim. Uvidím. 
Všechno má svůj čas, i dovolená. 
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Text: Ilona M
ádrová/Paříž, foto: autorka a archiv značek

JARO VONÍ MÓDOU…
JE OBDIVUHODNÉ SLEDOVAT VÝVOJ MÓDNÍCH TRENDŮ. NA PODZIM VLÁDLO 

VELMI KREATIVNÍ A ODVÁŽNÉ KLIMA, POVAŽOVÁNO ZA VRCHOL VÝSTŘEDNOSTI 
A EXTRAVAGANCE. NÁVRHÁŘI SE PŘEDHÁNĚLI BÁJEČNÝMI KREACEMI A ZATÍM-
CO VYTVÁŘELI DRSNÉ KONKURENČNÍ BOJE, MY SE RADOVALI Z PESTRÉ, BOHATÉ 
A ORIGINÁLNÍ NABÍDKY MÓDNÍHO TRHU. NA DALŠÍ TAKOVÝ ODVAZ SI BUDEME 

MUSET POČKAT. 

MÓDNÍ trendy
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Móda

DLOUHÁ A NÁROČNÁ ZIMA NÁM DALA ZABRAT. 
Paříž po několika letech nečekaně zasypal sníh, Seina se 
vylévala z břehů a mrazivé počasí bojkotovalo módu. Módní 
metropole trpěla a my, aktéři jejího světa s ní. Nedočkavě 
odpočítáváme dny do prvního jarního dne, první série sluneč-
ných prohřátých dnů a toužíme vykřiknout „adieu“ vlněným 
kabátům. Ve srovnání s předchozí sezonou se můžeme těšit 
na poměrně klidné období. Jako by došlo k zastavení ručiček 
módního tempa, nabízí meziprostor k zamyšlení se nejen nad 
současnou dobou, ale také nad tlakem módního „teroru“ 
udávající pravidla krásy a modernosti. V módě již nezáleží na 
věku, pohlaví, orientaci, náboženství či životním stylu. Jedi-
ným hodnotným kritériem je estetičnost a jednoduše existo-
vat, být sám sebou, uvědomovat si svou originalitu a zkrátka 
žít teď. Takový postoj, často nonšalantní, je v módní branži 
vítaný a stal se hlavním směrem. Vystupuje z fotoreportáží, 
reklam a titulek módních magazínů, ale i v kolekcích, na pře-
hlídkových molech i v samotných buticích.   
Vzpomínám si, když jsem před deseti lety poprvé doprová-
zela své klientky do butiku Chanel na rue Cambon, světově 
proslulé místo, kde žila a tvořila Gabrielle Chanel. Na každém 
kroku jsem cítila velmi striktní pravidla, nebylo zde místo pro 
kompromis, panovala byť luxusní, ale těžká atmosféra, která 
nutila stát se malou bytostí. Prodejní asistentky nevyjímaje.  
I přes záviděníhodné místo, kterého si pokorně vážily a držely 
přes všechna úsilí, pracovaly pod velkým tlakem a nástraha, 
která by je katapultovala do „obyčejného“ světa číhala na 
každém kroku. Dostat se na takovou pozici znamenalo projít 
několik výběrových kol v rozpětí čtyř až šesti měsíců, přestát 
týdenní zkoušku v butiku a následně zkušební dobu. Když 
jsem stoupala po točitém schodišti do soukromého apartmá-
nu Gabrielle Chanel, míjela jsem pracovnu Karla Lagerfelda 
a přepychové dechberoucí modely haute couture ve vitríně. 
Nikdy nezapomenu, jak mě tlouklo srdce a nebyla jsem schop-
ná ze sebe vydat hlásku. Dnes do Chanel chodím několikrát 
týdně, změnil se přístup, atmosféra, kolekce, zaměstnanci  
i klienti. Kabelky, trika, brože a další skvosty zdobené dvo-
jitým C se v Paříži prodávají jako croissanty. Luxus a módní 
značky se staly demokratickými a dostupnými a s přátelským 
elegantním prostředím ryze pařížským. 
Ve stejném nádechu se bude odvíjet následující půlrok. Potěší 
vás uvolněná a přesto osobitá móda s motivy přírody, jejich 
tvarů a barev. Pohodlí zaručí móda ve sportovním stylu. Ně-
které nové kombinace jsou stylisticky velmi zajímavé a snadno 
podlehnete jejich nakažlivému kouzlu. Podpatky letos vyměň-
te za tenisky nebo elegantní nazouváky, kabelky za šik ledvin-
ky, klobouky za kšiltovky. Legíny a tepláky noste s viditelnou 
gumou pod chodidlem a hlavně: pořiďte si zásobu mikin a trik 
s krátkým rukávem. Ovšem, i tyto na první pohled jednoduše 
střižené modely ve sportovním stylu zdobí logo značky, které 
letos musí být pořádně vidět. Logománie a sportovní směr 
zkrátka hýbou světem. Odoláte? 
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Je na čase dát si 
dávku detoxu. 
Nechte vstoupit 
do vašeho šat-
níku šťavnatou 
barvu listů a trá-
vy. Evokuje jarní 
dny, probouzející 
se přírodu a pu-
čící první kvítky 
kontrastující na 
zeleném koberci. 
Tato svěží opti-
mistická barva 
si perfektně ro-
zumí s ostatními 
odstíny a zaru-
čeně sluší všem 
ženám. C
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Jednoduchá a pohodlná móda 
nebo minimalismus a elegance? 
Smíchejte všechny ingredience 
dohromady a vznikne styl sport 
chic. Nemusíte být hvězdou ma-
ratonu, golfovou šampionkou 
ani uřícenou gymnastkou. K zís-
kání obdivu docílíte sestavením 
garderoby sportovců. Připravte 
se na šortky a bermudy, které 
se zásadně nosí k otevřeným 
sukním nebo šatům, jednoduše 
střižená trika a mikiny nošené 
s drzostí k elegantním sukním 
nebo kalhotovému kostýmu. 
Poněvadž se velikost kabelek 
rok od roku zmenšuje, v rámci 
sportu hravě unosíte ledvinky 
připnuté v pase nebo přes rame-
no. Spouštěčem nového trendu 
je Gucci belt bag, klasické ovál-
né psaníčko na pásku, z hladké 
kůže a zdobené logem GG. Svět 
se zamiloval do praktičnosti  
a designu těchto nových kabe-
lek na pásku a Guccimánie šla 
příkladem ostatním domům. 
Velmi stylové ledvinky nabízí 
rovněž Valentino, Chanel nebo 
Prada. Stejný úspěch zazna-
menaly i tenisky a kotníková 
ponožková obuv Balenciaga. 
Teniskám letos patří zvláštní 
pozornost a jsou hlavní obuví 
přehlídkových mol. 
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Popularita peří nikdy nevyjde 
z módy. Je delikátní, glamour, 
lehké a přitom opulentní. Pro 
letošní sezonu návrháři pracovali 
nejvíce s peřím ze pštrosů. Vytváří 
dokonalý pohyb, s grácií vykres-
luje siluetu a je elegantní par 
excellence. Často dekoruje délky 
rukávů, sukní a kalhot, rovněž 
exceluje na kabelkách a obuvi. 
Největší koncentraci mistrovsky 
zpracovaného pštrosího peří 
najdete u Prady. Pohledem na 
nádherné modely se ocitnete na 
párty u Velkého Gatsby. Mimo 
jiné, byla to právě Miuccia Prada, 
která vytvořila kostýmy k filmu.  
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Atraktivní červená dokáže zázraky. 
Zatočí s jarní únavou, rozehřeje a učiní 
z outfitu unikátní podívanou. Letos 
vede jasně zářivý odstín. Necháme na 
vás, zda si troufnete na total  look.  
Každopádně červená patří do šatníku 
elegantní ženy, působí vkusně a velmi 
pařížsky. Tady je považovaná za novou 
zelenou. Takže, proč nepopustit uzdu 
vaší kreativitě?  
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S novou sezonou přichází nové 
barvy, střihy, materiály a nápady, 
ze kterých jednoznačně vyniká 
směr městské kovbojky. Móda 
divokého západu se stala předlo-
hou nové kolekce u Diora, nabízí 
spoustu detailů, nové možnosti 
a oživení. Vzpomeňte si na dress 
code hrdinů amerického seriálu 
Dallas. Jako moderní westerno-
vá kráska zazáříte v dokonale 
padnoucích džínách, kostkované 
košili, s uvázaným šátkem kolem 
krku a nesmí chybět klobouk. 
Klasická kotníková obuv, džínová 
košile s všitými detaily a špičatými 
límci, vázanky, dlouhé sukně, ale 
také třásně, kůže, samet, semiš 
a etnické motivy budou vašimi 
spojenci k dokreslení trendového 
outfitu.  
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Text: Jana A
belson, foto: Shuttersrtock.com

Z
ůstat single nebo do toho praštit? Toť otázka, 
která i mě v poslední době vrtá hlavou. Nejsem 
tedy přímo single, mám dceru i partnera, ale 
ten „papír“ na to nemáme. Uznávám ale, že  
nejsme klasickým modelovým případem typic-
kým pro české kotliny. Jsme mezinárodní  

– já i přesto, že nejsme okroužkovaní, říkám rodina.  
A žijeme ve dvou zemích, v každé část roku. V Čechách a na 
Novém Zélandu. Ano, to je hodně daleko. Vlastně z České 
republiky doslova na opačném koutu planety. A takhle si 
žijeme třináct let. Třináct let, jak se říká „na hromádce“.  
A tak jsem si řekla, respektive mě napadlo, jestli by nebylo 
záhodno tento stav změnit a pozvednout ho na vyšší tedy 

manželskou úroveň. Musím podotknout, že mě to napadlo 
samotnou, neboť partner a otec mé dcerky v jedné osobě 
je zarytým odpůrcem jakéhokoliv omezování svobody, do 
kterého manželství řadí. Takže kdyby na to přišlo, o ruku 
bych musela požádat já jeho. A nejsem si ani jistá, jestli by 
následovalo sladké ano. I přesto jsem se ponořila do světa 
internetu a začala googlovat. Zajímalo mě, co by to u nás, 
tedy v ČR obnášelo uzavřít sňatek s cizincem. Už jen první 
tučné upozornění v prvním odkazu, na který jsem klikla, 
mi nevlilo moc optimismu do žil: Svatba s cizincem se může 
zkomplikovat, pokud Česká republika nemá s cizí zemí cizí-
ho státního příslušníka uzavřené dohody o právní moci.  
A to tedy nemá. A začíná peklo v podobě papírů  

ODPOVĚDĚT NA TUTO OTÁZKU MŮŽEME Z NĚKOLIKA ÚHLŮ. TEN NEJZÁSADNĚJŠÍ JE ZŘEJMĚ  
TEN, ABYSTE JEDNOU NEBYLI SAMI. SAMOTA ZPŮSOBUJE DEPRESE A PŘEDEVŠÍM U STARŠÍCH LIDÍ  
BÝVÁ ZDROJEM I ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ. SAMOTNÉMU BÝVÁ SMUTNO, BYŤ TU A TAM  
SAMOTU VYHLEDÁVAJÍ I TI NEJVÍCE SPOLEČENŠTÍ JEDINCI. ALE JE PRAVDA, ŽE PRO TO, ABYCHOM 
NEBYLI SAMOTNÍ, NEMUSÍME BÝT HNED SEZDANÍ. MÁ VŮBEC SMYSL V DNEŠNÍ DOBĚ VŮBEC  
UZAVÍRAT SŇATEK?   

PROČ NEBÝT

ANEB IDEÁLNÍ 
SVATBA 
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a formulářů, razítek a dobrozdání, potvrzení a úředních 
překladů. A ověření všech listin musí být opatřeno tzv. 
apostillou (doložkou listiny), která prokazuje ověření pod-
pisu a otisku razítka pro použití v zahraničí z české ambasá-
dy v dané zemi či ministerstva zahraničních věcí  
v ČR. To je tedy další razítko a podpis, že všechna předchá-
zející razítka a podpisy jsou oukej. Tím to ale nekončí. Stu-
duji dál a mimo jiné narážím na odstaveček, jaké dokumen-
ty k uzavření sňatku musí předložit občan České republiky, 
což bych tedy byla já: rodný list (chápu), doklad potvrzující 
státní občanství (nechápu, vždyť státní občanství je uvede-
no v rodném listě), výpis z informačního systému evidence 
obyvatel potvrzující místo trvalého pobytu (nechápu,  
proč nestačí občanka, kde je trvalý pobyt uveden)  
a výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (taky nechápu, 
tato informace je přeci v občanském průkazu). Nutno po-
dotknouti, že za vydání všech těchto lejster se samozřejmě 
platí. Za každé razítko a podpis úředníka. Z mého laického 
pohledu by stačily dva dokumenty: rodný list a občanka.  
Už jen tohle mě od sňatku opravdu odrazuje. Ale studuju 
dál a poté, co se dostanu k pasáži Snoubenec, jež je cizin-
cem, předloží, se začínám silně potit. Opět rodný list (ale 
chápu), potvrzení státního občanství (že dotyčný je oprav-
du cizinec, ok, chápu), doklad o právní způsobilosti k uza-
vření manželství (to musí být vydáno v zemi pobytu cizince 
a rosím se), potvrzení o osobním stavu a pobytu (opět vy-
dáno v zemi pobytu), pokud je cizinec vdovec či rozvedený, 
musí předložit úmrtní list či pravomocný rozsudek o rozvo-
du (vše soudně přeloženo a za překlad draze zaplaceno, ale 
ok, kdo by si chtěl brát ženatého). A v neposlední řadě je 
třeba potvrzení vydané policií ČR o oprávnění cizince  
k pobytu v ČR. Opakuji, že všechny zahraniční dokumenty 
vydané orgány cizího státu, musí být úředně přeloženy  
a následně ověřeny tzv. superlegalizací či Apostille. To jsem 
již zmiňovala. A za všechno se platí, za úřední překlady 
poměrně vysoké částky. Opravdu se nedivím diskutujícím 
na internetu, kteří či které radí v Čechách sňatek s cizincem 
zásadně neuzavírat. A já si rozhodně nechám poradit. 
Ale nedalo mi to a googlovala jsem dál. Zajímalo mě, jak 
by to probíhalo na Novém Zélandu. Stejný případ – občan 
Nového Zélandu si ve své zemi bere cizinku. K mému pře-
kvapení to je mnohem snazší. Tam jen podepíšu papír, tzv. 
statutory declaration, že prohlašuji, že veškeré uvedené 
informace jsou pravdivé. Tedy například, že pocházím, od-
kud pocházím, že už nejsem vdaná atd. Pokud by se mnou 
podepsané informace nezakládaly na pravdě, vystavovala 
bych se možnosti právních postihů. Žádná další lejstra  
a kolky nepotřebuji. Vlastně se dostavím jen s pasem. 
Není to logické? Ať žije česká byrokracie. Apropó, pak se 
diví, že se u nás bere čím dál méně lidí. Takže řešením by, 
zdá se, mohlo být uzavřít sňatek v zemi původu partnera. 
Ano, i ne. Druhým krokem by totiž bylo u nás tento sňa-
tek legalizovat a razítka, formuláře a soudní překlady se 
o slovo přihlásí znovu. Když tak tedy přemýšlím o pojmu 
ideální svatba, tedy v tomto případě ideální sňatek, řekla 
bych sňatek bez zbytečných lejster a byrokracie.  Té se ale 
v ČR nedohledám. Já osobně tedy myšlenku sňatku zatím 
zaháním a přemýšlím, jak dosáhnout výhod spojených  
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Diamond Spot je specializované 

zlatnictví, které nabízí 300 modelů 
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s manželstvím, jinými způsoby. A to se dostávám k další-
mu bodu tohoto článku či spíše zamyšlení na téma sňatek 
potažmo svatba. Odpovězme si na otázku, proč vlastně 
dneska vůbec sňatek uzavírat.

Proč v současné době uzavírat  
sňatek?  
Vybavuji si předvolební billboardy s vysmátými vyretušova-
nými politiky se sněhově bílými zuby a vyleštěnými brýlemi 
s hesly tipu nižší dané pro rodiny. Výhodou manželství by 
tedy měly být nižší daně. Tato výhoda ale u nás, protože 
každý žijeme v jiné zemi a každý tedy platíme daně v jiné 
zemi, nepadá na úrodnou půdu. Takže na daních coby 
potenciální manželé neušetříme. Pak tu je otázka dědictví: 
manželé po sobě dědí a ti co spolu žijí jen „na hromádce“ 
po skonu druhého partnera ostrouhají. To ale lze ošetřit 
poslední vůlí. Se skonem jednoho z partnerů pak souvisí 
vdovský důchod, což už vzhledem k jeho výši v zemi mého 
partnera, je k uvážení. Ale myslet hned na partnerovu smrt, 
no fuj, i já se stydím. Ale vzato čistě realisticky  
a vypočítavě, pokud bych měla v budoucnu zájem  
o vdovský důchod po manželovi, pokud tedy neodejdu na 
onen svět před ním, musela bych se do jeho země natrvalo 
přestěhovat, což nevím, jestli bych na „stará kolena“ (ko-
lena mi bohužel stárnou) dokázala. Ono to totiž není tak 
jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Tak  
a přemýšlím nad dalšími výhodami manželství a nějak na 
další nemohu přijít. Ano, věřící katolík, by, věřím, vyjmeno-
val řadu z nich. Já ale nejsem věřící katolík. Požádala jsem 
tedy o radu odborníka, PhDr. Petra Šmolku z poradny pro 
rodinu.  
„Institut manželství“ má více než tisíciletou historii. Jeho 
formální podoba a smysl se však liší dle dané kultury 
a jejích vývojových etap. Původním účelem manželství byla 
ochrana majetku, dnes klademe mnohem větší důraz na 
emoční stránku vztahu a na reprodukční roli. V tradiční 
židovsko-křesťanské společnosti je za manželství považo-
váno pouze párové heterosexuální soužití, navíc stvrzené 
předepsanou formální dohodou (sňatkem). Jiný názor na 
manželství bude mít společnost ovlivněná islámem, 

v primitivnějších společenstvích nacházíme také „manžel-
ství“ skupinová. I v naší kultuře dochází ale v posledních 
letech k posunu názorů na to, co vše lze za manželství po-
važovat. Podmínkou již není odlišnost pohlaví, manželství 
spolu mohou uzavírat lesby i gayové, jedním z posledních 
výstřelků je tendence uzavírat manželství sám se sebou, 
nebo dokonce s bytostmi zcela virtuálními. K nám zatím 
tyto extrémy naštěstí ještě nedorazily, přesto se dnešní 
manželství od tradičních často v mnohém liší. Abstrahujme 
od posunů mužských a ženských rolí a zůstaňme pro tento-
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krát spíše u formální podoby svazků. Stále častěji se mů-
žeme setkat s pojmem „faktická manželství“, což zní sice 
podstatně lépe než „soužití na psí knížku“, ve skutečnosti 
jde však o synonyma,   „Jsou to nesezdaná soužití, která 
mají všechny atributy běžného manželství či rodiny 
s jedinou odlišností. Taková manželství nevznikají sňatkem, 
ale jen neformální dohodou partnerů. Nejlepším ukazate-
lem jejich počtu je statistikami sledovaný počet dětí naro-
zených mimo manželství. U nás to tradičně bývalo cca 
8 % dětí, nyní jich je zhruba 50%. V převážné většině to 
nejsou děti ze vztahu „svedená a opuštěná“, ale děti na-
rozené do faktických manželství. Do jisté míry jde o módní 
záležitost a o reakci na dříve masivní formální tlaky na 
uzavírání manželství. Nesezdaní měli výrazně vyšší daně, 
nemohli získat novomanželskou půjčku, nemanželské děti 
byly hendikepované svojí „jinakostí“. Bývalé Českosloven-
sko mělo extrémně vysokou míru „sňatečnosti“. Jen 
3,8 % žen a 5,4% mužů si během života neřeklo s někým 
ono osudové „ano“. U nesezdaných soužití se často jako 
nevýhoda proti tradičnímu manželství uvádějí problémy 
se získáváním údajů o zdravotním stavu, případně s dě-
dictvím. Což jsou okrajové záležitosti, které lze poměrně 
snadno právně ošetřit. Hlavní nevýhodou nesezdaných 
soužití je dle mého soudu absence „rozvodové bariéry“. 
Tedy překážek, které je nutno překonat ve chvíli, kdy se 
rozhodneme soužití ukončit. Při jejich překonávání získává-
me jistý „časový polštář“ pro změnu názoru a vychladnutí 
největších vášní. U nesezdaného soužití se může rodina 
definitivně rozpadnout jedním energickým bouchnutím 
dveří. Zcela odhlížet bychom zřejmě neměli ani od význa-
mu samotného svatebního aktu. Je to nejen symbolická 
deklarace úmyslu sdílet s tím druhým dobré i zlé. Poměrně 
častý výskyt nesezdaných soužití s sebou nese ještě jedno 
úskalí. Jeho význam se projeví ve chvíli, kdy jeden z partne-
rů prý na lásku žádný papír nepotřebuje, a ten druhý by se 
ženit či vdávat naopak chtěl. Lásku skutečně žádný papír 
nezajistí, sám ji však také neponičí. Na to si mnohdy bohu-
žel postačí oni dva – ať již sezdaní nebo „psí čtenáři“.

Co vás čeká a nemine? 
Velice mě zaujala možnost sňatku sama se sebou, kterou 
pan doktor nastínil. Že by tudy vedla cesta? Že bych si vzala 
sebe sama? Nebo zmíněného virtuálního partnera? Samo-
zřejmě to myslím s nadhledem, zarážející je, že ve světě se 
tyto pro nás zřejmě anomálie dějí. A plně legálně. Myslím, 
že to by bylo vhodné téma na další článek. Ale pojďme dál. 
Co totiž v žádném případě nezamýšlím, to je od stavu man-
želského odrazovat čtenáře. A pak doktor, myslím, jasně 
konstatoval, že manželství má stále smysl a má i své výho-
dy. Já jsem opravdu výjimečný případ a věřím, že jsou mezi 
námi duše, které touží po krásné svatbě jako pro princez-
nu, kterou bude následovat šťastný život se svým vysněným 
princem. Pro někoho je manželství důležité a svatba  
k němu zkrátka patří. A právě těm bude věnována další 
část tohoto článku. Pro ty, kteří touží po svatbě jako  
z pohádky.

Plánujete svatbu?   
Berme tedy v potaz, že jste se rozhodli to toho praštit.  
Co všechno vás tedy čeká? Nebojte, pokud jste oba (vezmě-
me, že sňatek bude uzavírat muž se ženou) stejné národ-
nosti, výše zmíněných martirií budete ušetřeni. Taková 

svatba vás obecně může vyjít na velmi málo (pokud zvolíte 
jen sňatek na úřadě se dvěma svědky) a nebo hodně draho, 
pokud budete chtít jí ve šlépějích nejednoho oligarchy, kte-
rému na svatbě přiletěl zazpívat Elton John. Obecně záleží 
na vkusu a preferencích. Někomu stačí málo, jiný chce víc. 
A i u svatby platí, že dostanete to, zač si zaplatíte.

Uzavíráme sňatek s Čechem   
Buďme ale konkrétní. Na stránkách ministerstva vnitra se 
dozvídám, že v ČR je možno uzavřít občanský nebo církevní 
sňatek. Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné 
náboženské obřady právní následky. Byl-li uzavřen církevní 
sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek. Takže si 
vyberte jen jeden z nich a zásadně je nekombinujte! Dále 
se dozvídám, že manželství se uzavírá svobodným a úplným 
souhlasným prohlášením muže a ženy. Dobrou zprávou 
naštěstí je, že nikdo ke sňatku s druhou osobou nesmí být 
donucen. Na světě je totiž mnoho kultur, kde tomu tak je. 
Vezmeš si svýho o padesát let staršího strejčka a basta! Ne, 
tak primitivní díky bohu nejsme. I když ještě mám v živé 
paměti, jak mi má babička, když mi bylo pět let, dohazova-
la vnoučka své sousedky, kterému v té době bylo 7. Prý, že 
až vyrosteme, tak se můžeme vzít, protože vnouček zdědí 
velkou chalupu. Já taky zdědím chalupu, tak budeme mít 
chalupy dvě a to tenkrát bylo terno. Bohužel to babičkám 
nevyšlo, já i vnouček jsme se šli po svých. On už je dvakrát 
rozvedený a já, jak jste si zřejmě již všimli, ještě nejsem vda-
ná. Ale, jak jste si zřejmě také všimli, uvažovala jsem o tom.
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Co k uzavření sňatku potřebujeme?   
Pojďme ale dál. Snoubenci jsou povinni předložit stanovené 
doklady (již jsem se zmínila, že v případě sňatku s cizincem 
jich je opravdu hodně), jakož i prohlásit, že jim nejsou 
známy okolnosti vylučující uzavření manželství (přemýšlím, 
co je těmito okolnostmi zamýšleno), že navzájem znají svůj 
zdravotní stav (teď mi dochází, že třeba ten zdravotní stav 
by mohl být jednou z těch okolností, i když ruce, nohy 
a hlava na svém místě by mohly stačit) a že zvážili úpravu 
budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího 
bydlení a hmotné zajištění rodiny pro uzavření manželství. 
Zde jde evidentně o peníze. Pamatuji si, když si má spo-
lužačka ze základní školy v 18 letech brala svého prvního 
chlapce a to z čisté lásky. Ani jeden s tímto krokem neo-
beznámil své rodiče, jednu kapsu měli prázdnou, druhou 
vysypanou a to doslova, prstýnky si „vyrobili“ ze sedmikrá-
sek, ale měli se rádi. To bylo před dvaceti lety. A jsou spolu 
dodnes, což se nedá říci o většině těch, kteří měli náležitě 
upraveny majetnické vztahy i uspořádané budoucí bydlení. 
Pojďme ale dál. Dále v kodexu manželství stojí, že kdo chce 
uzavřít nové manželství, je povinen prokázat, že jeho dří-
vější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. 
Logické.

Na matrice nebo v kostele?    
Snoubenci pak mohou uzavřít manželství buď na matrič-
ním úřadě podle místa trvalého bydliště pobytu jednoho 
ze snoubenců, nebo na libovolném matričním úřadě. Ano 
můžete říci i před obecním úřadem, úřadem městského ob-
vodu nebo městské části, které patří do správního obvodu 
matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, pokud zde 
má jeden ze snoubenců trvalý pobyt. A poslední možností 
je sňatek před orgánem státem registrované církve. 
Zajímavé také je, že pokud snoubenec nemluví nebo nero-
zumí česky, nebo jsou neslyšící či němí, je nutná při prohlá-
šení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka, kterého 
si snoubenec zajišťuje na své náklady. A tlumočník musí slo-
žit slib do rukou matrikáře. Samotné prohlášení o uzavření 
manželství se činí veřejně za přítomnosti dvou svědků. Do 
knihy manželství a oddacího listu se zapíší jména, příjmení 
a rodná čísla. Svědek se prokazuje občanským průkazem 
nebo cestovním pasem. Pak následuje prohlášení o jménu, 

zda příjmení jednoho z nich bude příjmením společným, 
či zda si ponechávají svá původní příjmení a prohlásí, které 
z příjmení bude příjmením společných dětí. Po uzavření 
manželství následuje vydání oddacího listu, na základě kte-
rého se žádá o vydání nového občanského průkazu.

Toužím po ideální svatbě    
Tak, to je základ. Papíry, formuláře a lejstra. A pak už ná-
sledují jen příjemné záležitosti. Za některých okolností se 
rozhodně vyplatí využít služeb svatební agentury. Ta totiž, 
jak tvrdí její slogan: „je studnicí nápadů a vaši svatbu udělá 
jedinečnou“, tedy a o tom by měl být tento článek (alespoň 
jeho druhá část). A postarají se i o to nepříjemné papírová-
ní. Ideální svatba by už ze své podstaty měla být ušetřena 
starostí a stresu. My ženy bychom se měly jen obléknout do 
krásných šatů, nechat se nejlépe kočárem s bílými koňmi 
odvézt na nějaký zámek, kde řekneme ano, tam by si pro 
nás měl přijet princ na bílém koni, kterému bychom se plně 
oddaly (řeč je o ženách), řekly mu své ano a on by si nás 
ideálně na tom samém koni odvezl do ráje. Ideální svatbu 
by následoval ideální život a žili bychom spolu, dokud by 
nás smrt nerozdělila. No, potud ta pohádka. A jaká je reali-
ta? Alespoň co se té svatby týče, pohádce se dokáže slušně 
přiblížit. Dnešní možnosti svatebních agentur jsou nepře-
berné a jsou schopny vám doslova snést modré z nebe. Ne 
nadarmo se tak využití služeb svatební agentury stává stále 
oblíbenější. A co vám taková svatební agentura dokáže 
nabídnout?
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Využíváme služeb svatební agentury    
Pod pojmem ideální svatba si většinou představíme per-
fektní program, dokonalé šaty a skvělé jídlo. To je jakýsi 
standard, kterého ovšem není jednoduché dosáhnout, re-
spektive sladit vše tak, aby to fungovalo tak, jak má. A po-
kud si na to netroufnete, je na místě svěřit to odborníkům. 
Ti totiž zaručí, že vaše svatba skutečně bude ideální, tedy 
bez stresu a ztraceného času. Ono těch položek na svateb-
ním seznamu nebývá  zrovna málo. Jen výběr oznámení, 
místa, šatů, květin, dortu, sestavování jídelníčku, dekorací 
není nic snadného a o samotném programu ani nemluvě. 
A svatební agentury bezpochyby srší nápady a hlavně za 
nimi stojí zkušenosti, znají triky ze zákulisí pořádání svateb. 
A hlavně s nimi máte jistotu, že na nic důležitého nezapo-
menete.

Vybíráme svatební agenturu    
V první řadě si promyslete, co vlastně od svatební agentury 
budete chtít. Pouhé poradenství, svatební koordinace ve 
svatební den nebo si budete přát kompletní zařízení sva-
tebního dne? To vše svatební agentury nabízejí. Zkuste si 
vyplnit tzv. svatební stavebnici, která vám pomůže ujasnit 
si představy o tom, co si chcete zařídit sami a co raději 
necháte na agentuře. Tu najdete na webových stránkách 
svatebních agentur.

Svatba na klíč    
Pokud se nechcete stresovat s přípravami, zvolte svatbu na 
klíč. To je totiž svatba bez starostí, chyb a možných problé-
mů, svatba, před kterou se nervově nezhroutíte. Můžete 
tak přijít k hotové svatbě nebo zařizovat jen to, co sami 
chcete. Obecně existují tři druhy svatby na klíč: snoubenci 
se starají jen o to, oč chtějí, snoubenci se nemusejí starat 
o vůbec nic, snoubenci si pouze vybírají, ale nic nezařizují. 
Je jen na vás a na vašem rozpočtu samozřejmě, kterou 
zvolíte. Hlavní roli ve svatbě na klíč má tzv. svatební koordi-
nátorka, která bude ve svatební den vaší pravou 
i levou rukou. Na ní bude, aby vše klapalo jako hodinky. 

Na začátku si řeknete všechny požadavky, 
sestavíte rozpočet a harmonogram.  
Vše se odvíjí jen od vašeho přání.  
Skutečná ideální svatba. 

Už máte svého svatební-
ho poradce?     
Pokud si chcete svatbu zařídit sami, ale 
dobrá rada by nebyla k zahození, mož-
ná rádi využijete služeb tzv. svatebního 
poradce, který tu je především od toho, 
aby dobře poradil. Tomu se říká svatební 
konzultace, během které s agentkou či 
agentem proberete své představy  
a zeptáte se na vše, co nevíte. Probrat 
můžete výběr květin, šatů, jaké dokumen-
ty vyplnit či jaké tradice rozhodně nevyne-
chat. Dozvíte se, na co si dát pozor a čeho 
se naopak bát nemusíte.

Rychlá svatba za tři měsíce   
Může se stát, že budete chtít uzavřít sňatek co nejdříve 
a na to, co jiní zvládají za rok, budete mít tři měsíce. 
V tom případě se musíte držet konkrétního plánu a jít 
na to systematicky. Opět vám pomůže svatební koordiná-
torka.

Svatba ve znamení květin…   
Ať už se rozhodnete pro svatbu na klíč, či si ji budete 
organizovat sami, nikdy se neobejdete bez květinové vý-
zdoby. Na co bychom neměli zapomenout, jestliže plánu-
jeme svatbu, jsme se zeptali floristky Kateřiny Durčákové 
ze studia Blooming.  
„Lidé se ve svých plánech a představách samozřejmě liší 
– někteří se šťastně vezmou bez jakékoliv květiny nebo 
výzdoby, jiní kladou na květinovou a svatební výzdobu 
větší důraz, další si dělají seznam rok dopředu a nechtě-
jí na „nic“ zapomenout. Kompletní list „na co bychom 
neměli zapomenout“ zahrnuje: kytici pro nevěstu; kytici 
pro svědkyni, družičky, maminky, pro speciální hosty 
nebo dokonce pro psíka; korsáž pro ženicha, svědka, 
tatínky; květy do vlasů a květinové šperky; květinu na 
vůz (kolo nebo loď); svatební bránu; květinovou výzdobu 
místa obřadu (oltář, městský úřad, louka) a květinovou 
výzdobu dalších prostor, zejména místa slavnostního 
oběda nebo večeře, a dle přání novomanželů například 
výzdobu rautu nebo místa pro volnější zábavu s kamará-
dy, sweet baru, panského baru, nebo pokoje novomanže-
lů. Vše může být v jednoduchém, standardním, bohatém 
nebo luxusním provedení. Výzdoba může vycházet  
z nejnovějších trendů, být připravena podle určitého 
stylu nebo ročního období,” říká floristka. Primární pro 
svatebčany je jistě výzdoba svatební tabule. Řídí se i ta 
nějakými pravidly? „Svatební tabule je jednou z nejdůle-
žitějších výzdob celé svatby, protože novomanželé  
a svatební hosté u ní stráví převážnou část svatebního 
dne. Měla by být proto „vyladěná“ do posledního detai-
lu. Nejedná se jen o květinové dekorace, ale i jmenovky, 
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svíčky, talíře, ubrusy atp. což jsou všechno malé, ale 
velmi podstatné detaily, které dotváří celkový dojem vý-
zdoby, a tím slavnostní atmosféru. Svatební tabule by se 
především měla líbit nevěstě a ženichovi (protože je to 
jejich den) a měla by vypovídat o jejich vkusu a životním 
stylu.  Měla by však ladit nejen s  prostředím, ale také  
s celkovým designem svatby, a to jak barevně tak stylově. 
Zakládem vždy jsou a budou ovšem květiny. Jaké se volí 
nejčastěji? V současnosti je v nabídce obrovská škála kvě-
tin a barev. Mé klientky nejčastěji volí různé druhy růží, 
pivoňky, eustomy, fresie, jiřiny. Většina květin je v nabíd-
ce celoročně, ale například pivoňky, pryskyřník a jiřiny 
jsou sezónní. Do přírodních a lučních kytic používáme 
drobnější květy, například mathiolu, heřmánek, scabio-
su. Za netradiční, ale také krásné a používané květiny, 
jmenuji proteu, různé druhy sukulentů, nebo eryngium. 
I volba květin a kytice podléhá trendům. Každý rok je ve 
znamení určité barvy. Trend v barvě nejčastěji ve světě 
udává Pantone,“ říká Kateřina Durčáková. „Například 
minulému roku vévodila zelená a pro letošní rok je to 
ultra violet. Další trendy barvou letošního roku je mědě-
ná a šedá v podání různých druhů eucalyptu. Ne každý 
se, ale nechá řídit trendy – vědomě nebo méně vědomě. 
„Trendy“ barva a styl se svatebnímu páru nemusí líbit 
nebo nemusí vyhovovat z jiného důvodu, například volbě 
šatů, místa obřadu nebo slavnostní večeře. Volíme kvě-
tiny, které se nám líbí, jsou nám blízké, máme na ně pří-
jemné vzpomínky nebo něco hezkého nám připomínají. 
I když pro výběr květin neexistuje žádné pevné pravidlo, 
je dobré vzít v úvahu několik věcí. Prvním je dostupnost; 
řada květin je sezónních a jsou proto dostupné jen v určité 
části roku. Druhé omezení může vycházet s tradic nebo 
pravidel sdílených určitou společností. Volbu výzdoby  
a květin mohou ovlivnit zvyklosti regionu nebo země, ze 
které ženich nebo nevěsta pochází. Ačkoliv volba květin 
pro svatbu je v našich končinách spíše konzervativní  
a tradiční, setkávám se i s požadavky na extravagantnější 
pojetí nebo tvorbu, která sleduje pravidla ekologické 
a sociální odpovědnosti,“ vysvětluje floristka Kateřina 
Durčáková. U kytice samozřejmě neřešíme jen výběr 
květin, mistrovským uměním je i vazba, nebo-li to, jak si 
květiny do ruky uspořádáme…

 „Vazbu květin rozdělujeme na: kulatou kytici, převis-
lou kytici, anglickou kapku, žezlo, vzestupnou vazbu,“ 
vysvětlila nám devětadvacetiletá květinová designérka 
Barbora Sacherová. „Dále ji dělíme na: z řezaných květin, 
umělých květin, sušených květin a mix. K určení svatební 
vazby je zapotřebí několik důležitých bodů, podle kte-
rých sestavujeme svatební kytici, které níže jmenuji: 
v první řadě se u nevěsty zaměříme na styl svatebních 
šatů – zdali jsou v provedení a stylu ve tvaru písmene A, 
či barokní, rokokové atd. Dále je zapotřebí znát barvu 
svatebních šatů, délku, zdobení. Dalším rozhodujícím  
bodem je postava a barva vlasů. A posledním rozhodu-
jícím bodem je výběr oblíbených květin, barva svatby,“ 
říká Barbora Sacherová. „Pokud známe tyto důležité 
body, můžeme dle toho odvíjet svatební vazbu, případně 
navrhnout květinový servis přímo na míru klienta. 
V poslední době jsou velmi oblíbené volně vázané vazby. 
Z ciziny k nám přichází nový trend, který je více doplněn 
o dekorační zeleň a menší množství květin, kytice jsou 
originální, jak já říkám, neuspořádané, ale přesto se 
snaží zachovat určitý tvar. Ty spíš doporučuji zvolit pro 
svatbu na louce, v lese, či volné přírodě. Pak tu máme již 
zmiňovanou volně vázanou vazbu převážně do kulatého 
tvaru. Ty doporučuji například pro zámeckou svatbu ke 
krajkovým bohatším šatům. A které barevné kombinace 
jsou nejoblíbenější? Vždy záleží na tom, jakou barevnou 
kombinaci si klient přeje, většinou je to: fialová, meruň-
ková, červená, bordó, modrá, mint a velice oblíbenou 
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barvou je v poslední době velmi světlounká růžová  
v kombinaci s bílou, či krémovou.” Zajímalo nás, jak ko- 
responduje ostatní výzdoba s kyticí nevěsty? „Květinová 
výzdoba se v dnešní době odvíjí od svatební kytice, barvy 
svatby, stylu a též i podle toho, kde se svatba koná. 
My konkrétně se zaměřujeme i na netradiční dekorace, 
kdy nám snoubenci řeknou jaké mají záliby, koníčky a my 
dle toho navrhneme dekoraci interiéru a exteriéru přímo 
jen pro ně na míru.” Stále zde hovoříme o kytici pro 
nevěstu, ale existuje i nějaké pravidlo, jakým by se měla 
řídit kytice pro drůžičku? „Bývá obvykle kopií svatební 
vazby,“ vysvětluje designerka. „Dalším typem je třeba 
květ doladěný o dekorační zeleň. Zároveň i zde záleží 
na výběru šatů drůžičky, barvě, střihu, dle toho vybíráme 

styl a typ vazby. Velmi oblíbené jsou květi-
nové náramky. Pro dětské i dospělé drůžičky 
připravujeme na přání květinové věnečky, 
čelenky, spony, hřebínky a košíčky.” Možná 
si říkáte, umět tak polovinu toho, o čem zde 
odbornice mluví... To by byla nádhera udělat 
si svatební kytici podle svých představ. Ale 
jaká by byla vlastně taková kytice snů? Co si 
připraví designérka na svou valstní svatbu? 
„Moje svatební kytice? Záleží na tom, kdy 
bych se asi vdávala. Moje oblíbené květiny 
jsou asi všechny, ale prozradím vám, že bych 
chtěla volně vázanou vazbu s jemným převi-
sem z růží, pivoněk, frésií a dopněné třeba 
jasmínem a konvalinkami. Jako každá ne-
věsta v srdci toužím po pohádkové a krásné 
svatbě, a proto dělám i tuto práci, která mi 
umožňuje plnit sny lidí a dělat je šťastnými,” 
končí Barbora Sacherová.

Svatba u nás, 
nebo v zahraničí?
Když už víme jak, možná by nebylo od věci 
říci si kde... Možná toužíte po svatbě v za-
hraničí. České celebrity jako například Karel 
Gott nebo v poslední době třeba Daniel 
Hůlka se často berou v Las Vegas nebo na 
nějakém romantickém ostrově, kde mohou 
zažít tu pravou svatbu v ráji. Opět existuje 
spousta agentur specializující se právě na svat-
by v tzv. exotických rájích, které vše vyřídí za 
vás. Pokud toužíte po svatbě v nějaké exotic-
ké zemi, rozhodně se vyplatí na některou
z těchto agentur se obrátit. Jinak vám může 
hrozit třeba to, že svatba nebude platná. 
Tyto agentury vám navíc mohou připravit 
i výhodnější nabídky s ubytováním. A jaké 
destinace pro tyto exotické svatby letí? 
Evergreenem jsou svatby na Mauriciu či Ma-
ledivách. Svatebním rájem pro vás ale může 
být i Dominikánská republika, Seychellské 
ostrovy, Bali nebo Srí Lanka. Ale jsou tu pro 
vás i další exotické destinace jako Thajsko, 
Kuba, Polynézie, Florida, Karibik, Havaj, či 
Kalifornie. Anebo se můžete vzít třeba na 
nějaké zaoceánské lodi nebo jachtě. Anebo, 
pokud nechcete cestovat zas tak daleko, co 
třeba svatba v Benátkách, Římě, či Dalmá-

cii? Taková exotická svatba může být romantická jen 
ve dvou nebo s přáteli a rodinou. Výhodou takovýchto 
exotických svateb je jednoznačně to, že je můžete spojit 
s exotickými líbánkami. Další výhodou bezpochyby je, 
že takováto svatba stoprocentně bude bez starostí 
a stresu. Pokud se tedy spolehnete na renomovanou 
agenturu, která vám zaručí právní platnost uzavře- 
ného sňatku. Pokud toužíte po svatbě v ráji, věřte, že 
jej najdete i v Čechách. Co takhle třeba svatba v Českém 
ráji? Vždyť ne přeci každý si pod pojmem ráj představí 
palmy a písek. I u nás jsou desítky nádherných míst 
a spousta romantických možností. Jde jen o to správně 
si vybrat.
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O čem je film Pepa? 
Asi o samotě a osamělosti člověka mezi lidma. Těžko se mi 
hodnotí charakteristika postavy, někdo ji vymyslel, někdo ji 
napsal, já ji jenom zprostředkoval. Netroufám si formulo-
vat nějaký vyznění filmu. Co nenapíšu já, za čím není moje 
výpověď, o tom se mi těžko mluví. Ale bylo mi blízký, že 
hlavní hrdina je introvert a je sám. Mně navadí být sám  
a uzavřený, přesto, že se paradoxně živím něčím úplně 
jiným.    

Zažil jste někdy i pocity osamění uprostřed 
blízkých lidí?   
Ty mám konstantně. Souvisí s různýma situacema.  
Někdy jsem sám pro sebe a okolní svět je trošku jinde.. 

Proč jste kývnul právě na tuto roli? 
Strašně dlouho jsem dělal jenom to, co jsem chtěl a za  
co jsem si nesl vlastní zodpovědnost. Možná se to někomu 
může zdát hloupý, ale já jsem dělal něco, co mě bavilo,  
s lidma, který mám rád a za dost peněz, takže jsem ne-
měl potřebu se předvádět ještě ve filmu. Taky vím o svých 
omezených hereckých dispozicích a studu. Jak stárnu a jsem 
dospělejší, někdy si řeknu, že bych měl takovou věc jednou 
za čas udělat. Pepa je velká role, což mi přináší pro mně po-

třebný pocit zodpovědnosti. Ale zásadní pro mě byl příběh, 
scénář. Většinou na roli kývnu i proto, že už jsem žádný 
film dlouho netočil a dlouho nepotkal nový lidi. Když mám 
s někým pracovat, lidi jsou pro mě podstatný. První den se 
strašně ostýchám. Tedy já se vůbec stydím chodit do cizí 
společnosti, třeba jet i linkou autobusu, kde neznám pasa-
žéry… Než si na natáčení zvyknu, je to trochu vysilující. Ale 
pak mi ta sounáležitost začne být příjemná. A když natáče-
ní skončí, pár minut mi i chybí.    

Je něco, co tu pro vás bylo nové? 
Asi jsem poprvý točil film, kde děj posouvaly vnitřní ko-
mentáře hlavního hrdiny. Tvoří tak  polovinu příběhu, jsou 
zásadní a mají stejnou váhu jako části, které jsem odehrál 
před kamerou. 

Dlouhý čas jste musel trávit i v maskérně.  
Někdy to bylo náročný, musel jsem jezdit o hodně dřív, aby 
mě nalíčili, nabarvili mi vlasy, nebo mi nasadili paruku ze 
dvou částí. Občas už jsem neměl sílu se odličovat, tak jsem 
jel zpátky do Prahy i s tím tupé a padl do postele a ráno se 
probudil a měl celý černý polštář. Na to jsem si pak už zvykl. 
A při samotném natáčení, když přišly nějaký náročný mo-
menty, únava všech, zcela vědomě jsem to odlehčoval.  

ASI NEZAPOMENUTELNÝ ZŮSTANE PRO DIVÁKY MICHAL SUCHÁNEK VE FILMU SNĚŽENKY  
A MACHŘI. JSME ZVYKLÍ VÍDAT HO V RŮZNÝCH ZÁBAVNÝCH SHOW JAKO NAPŘÍKLAD PARTIČKA 
NEBO TELE TELE, V NICHŽ SE PROMĚNIL V NEJRŮZNĚJŠÍ TYPY POSTAV. DO POVĚDOMÍ DIVÁKŮ SE 
ZAPSAL I JAKO SERIÁLOVÝ HOSPODSKÝ JARDA Z OHNIVÝHO KUŘETE. TEĎ MŮŽEME MICHALA SU-
CHÁNKA VIDĚT JAKO HLAVNÍHO HRDINU HOŘKOSLADKÉ KOMEDIE PEPA.  

Michal Suchánek

DOSTÁVÁM
VELKÝ BOTY 

Text: M
onika Seidlová, foto: archiv TV
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Občas jsem schválně udělal něco nepatřičnýho, abych 
uvolnil atmosféru. Ostatní se zasmáli, odlehčili jsme ten 
moment a mohlo se jet dál.  

Jaký je pro vás nejsmutnější moment  
z celého filmu?  
Vnímám to u jiných filmů, ale u toho, kde sám hraju, se ne-
odvažuju podléhat nějakým emocím jako divák. Všechno, 
co dělám, vidím zvenčí sebe. Takže nevím, jaká je nejsmut-
nější chvilka filmu. Možná ta, když mi dali jako vždycky 
velký boty, což se mi děje na každým natáčení.  
Je mi dvaapadesát a furt mi dávají třiačtyřicítky, přitom od 
patnácti mám devětatřicítky. Všude to mají napsaný a stej-
ně je vždycky dostanu. To byl nejsmutnější moment.

Máte pocit, že Pepa je vaše životní role?   
Možná je, já moc v podobných věcech nehraju, jak jsem 
říkal, protože se stydím. Pepa je člověk, který si zpětně 
projíždí svůj život, moc se mu nevede, ani ve vztazích. Ještě 
než se narodil, chtěl zažít něco hezkýho, pořád na to čeká, 
pořád doufá, že zažije něco a bude konečně šťastnej  
a spokojenej. A v okamžiku, kdy se to stane....to já vlastně 
nemůžu prozrazovat. Pepa je introvert, podobně jako já, 
taky si vystačím jenom se svými myšlenkami. Takže tahle 
role je pravděpodobně nejideálnější, jaká mě mohla potkat 
i vzhledem k typu herectví, jakým se prezentuju.

Právě že vy se prezentujete naopak jako 
moderátor v různých zábavných show.  
Jak to jde dohromady s tím, že jste introvert?    
Moderátor ne, to moc nedělám, ale všechny Tele Tele,  
Partičky a podobný pořady – schovávám se v nich do 
škatulek koktavejch s parukama a knírkama. Vždycky jsou 
to přehnaný figury, ale mě baví, protože takoví lidi oprav-
du existujou. Hrát někoho s vadou řeči  je pro mě snazší, 
protože je to jenom jako, nadsázka. Já samozřejmě moc 
dobře vím, co je a není trapný, ale na trapnosti trochu 
ujíždím. Mám práh trapnosti oproti jiným hercům trochu 
posunutej. Ve vážný a opravdový roli se ale schovat nemů-
žu. Takže když mám být někým doopravdy, musím napros-
to věřit textu a lidem, se kterými pracuju. Třeba je to jen 
můj pokřivenej pohled na hereckou profesi, spousta herců 
prostě zahraje roli, berou ji jako další úkol, nemají problém 
prodat větu, která není jejich, ale já ten problém mám. Ale 
role Pepy je napsaná tak, že jsem si upravoval jenom detai-
ly. Mně vyhovuje, když můžu říkat text i po několikátý tak, 
jako bych ho říkal poprvý, je to pro mě víc autentický. 

Jste schopný psát s někým ve dvojici?    
Strašně blbě, když jsem psal třeba s Geňou, nějaký krátký 
úseky, nebyl to problém, ale jakmile píšu nějaký delší útvar,  
ve dvou to nedávám. Lidi se musí shodnout, že spolu chtějí 
dělat, a ne být na sebe uměle naroubovaní, jako se to ně-
kdy stává.

Když se potřebujete poradit ohledně nějaké 
práce, za kým jdete? Čí názor je pro vás směro-
datný?     
Spíš se můžu radit o tom, jestli něco dělat mám, nebo ne, 
ale jak to mám dělat, o tom se neradím. Celý roky si dě-
lám svoje věci, za který si nesu zodpovědnost já sám. Ve 
finále je to buď můj průser, nebo moje radost. Tolik věcí, 
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Pepa    
I v hořkosladké komedii, která má premiéru v dubnu, 
si Michal Suchánek zahrál tak trochu outsidera, který 
celý život touží jen po jediném – být šťastný. Touží po 
tom, ještě než se narodí, ale stále čeká, kdy to vytou-
žené štěstí přijde. Ve školce, ve škole, po vojně, až 
nastoupí do první práce, až si najde přítelkyni, až se 
ožení. Možná se Pepa svého vytouženého šťastného 
bytí v tomto životě ani nedočká.   

se kterými bych se musel prát, u kterých bych pochyboval, 
jak na ně, jsem nedělal. U filmu Pepa mi radil režisér Honza 
Novák, bylo to jeho téma a psal scénář. Vím, jaký to je, když 
máte nějakou svou látku a o ní svou představu. Nechtěl 
jsem to zkazit hlavně jemu.

Změnil se nějak za ty roky váš pohled  
na hereckou profesi?  
Možná jen víc přemýšlím. Možná o roli přemýšlím až moc.

Jak se žije člověku s pocitem, že je na vás 
pořád vidět, že vás každý poznává?  
Nechci na to žehrat, sám jsem se rozhodl touhle cestou 
jít.  Na druhou stranu je mi páďo a kdybych měl třeba na 
obecním úřadě někomu vysvětlovat, že jsem herec, a oni by 
se mě zeptali, kde teda hraju, asi by mi to nebylo příjemný. 
Je blbý, když člověk z toho kolotoče vypadne a lidi ho pře-
stávají vnímat, ale já nevím, já tohle nikdy nezažil. Odma-
lička žiju v nějakým akvárku, kdy mám pocit, že mě všichni 
pozorujou.  Kolikrát z toho vznikají i zvláštní situace, kdy 
mě třeba někdo pozdraví, a já netuším, jestli toho člověka 
opravdu znám. Tak mu odpovím a dám se s ním do řeči. 
Za ty roky už jsem se ale naučil při první možný příležitosti 
říct:  ´Promiňte, známe se? Já si fakt nepamatuju´. Protože 
jak to neřeknete, čas nabíhá a je horší a horší si to přiznat.
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Sněženky a machři    
Dnes už kultovní komedie  
z roku 1982 z prostředí zimního 
lyžařského výcviku studentů 
gymnázia, která Michala Su-
chánka proslavila. Zahrál si ne-
smělého druháka Karla Máchu, 
který se s dalšími dvěma kama-
rády Vikym a Radkem snaží zís-
kat přízeň krásné Mariky, dcery 
profesora Kardy, kterého hrál 
Radek Brzobohatý, a zároveň 
přežít povinný lyžařský výcvik.  
K tomu jim pomáhají tajné vý-
pravy za holkama, neméně taj-
né alkoholové mejdany, různé 
vtípky a spousta dalších situací.   

Jste víc introvertnější, než když jste začínal?   
Myslím, že už se v tom světě filmu a divadla začínám poma-
lu otrkávat!

Jak snášíte to, že se ve vašich stopách vyda-
la i dcera Berenika, která hraje v muzikálech?  
V jednom jste si zahráli dokonce spolu   
Přestože jsem ji k tomu já nikdy aktivně nevedl, moc ji to 
přeju. Tím, že je moje dcera, to má v něčem docela těžký. 
Na druhou stranu jí zase můžu pomáhat. A vždy to budu 
dělat.

Kdo z dětí -  Berenika, nebo syn Jáchym  
– je vám povahově podobnější?      
Asi dcera. Já nějak celoživotně moc neumím tyhle věci 
hodnotit. Ani fyzickou podobu. Ale asi Berča, ona je taky 
trochu do sebe zataženější.

Co chystáte teď? V dubnu a dál?       
Už to tak vypadá, že budu zase herec. Jsem překvapený 
sám sebou. Na konci kariery mě to i začalo bavit.

Nakolik se vy sám díváte do minulosti?       
Moc ne, nemám to v povaze. Možná proto, že se nechci trápit 
něčím, co bylo, nebo že chci věci zrychlit. Mně se ale minulost 
stejně pořád připomíná, protože každou chvíli dávají v televizi 
filmy, ve kterých jsem hrál jako malej. Já ale nevidím sám 
sebe, vidím cizího člověka. V osobním životě kolikrát někomu 
něco řeknu, možná mu i vynadám, něco udělám, ale za chvíli 
to ani nevím, neřeším to. Ne že bych si to nepamatoval, ale 
nenadělám nic s něčím, co už se stalo. Mrzí mě to, omlouvám 
se, ale víc udělat nemůžu. Takže říkám všem – pojďme to 
neřešit, to už bylo. Samozřejmě zrady ve mně zůstávají na-
vždycky, jenom se k nim nevracím verbálně, nebo je nedávám 
najevo. Ale když pak takovej člověk po nějaký době za mnou 
přijde a něco chce, tak já vím, že ne, že mu nepomůžu. Takže 

záležitosti z minulosti ve mně zůstávají, ale zbytečně se v nich 
nevrtám, k ničemu by to nebylo.

Věříte v nějakou osudovost, že je něco 
dané, nebo že tu nejsme naposledy? 
K podobným tématům jsem strašně rezervovanej, protože 
možná se toho, co bude, nebo co by se mohlo stát, bojím.  
Takže se držím toho, že co se děje, děje se teď. Občas mě 
ale napadne, jak asi bude vypadat nějakej poslední soud, 
pokud něco takovýho vůbec existuje. Nebo kdyby existova-
lo. Že půjdete do nějaký místnosti a tam budou samý obra-
zovky a na nich poběží videa z vašeho života. Budou u toho 
všichni zúčastnění a vy uvidíte, jak jste se k nim zachovala, 
co jste si o nich myslela. A oni se na to budou dívat s vámi. 
A vám bude strašně trapně. To jediný bych fakt nechtěl, 
aby nastalo. Tak se preventivně čím dál častějc snažím, 
aby na těch videích nebylo nic, co bych pak nechtěl vidět. 
Jinak tohle téma asi vědomě neřeším a vlastně se nějakým 
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očistcem nebo božím soudem nebo reinkarnací vůbec 
nechci zabývat. Držím se realistickýho pohledu, protože se 
mi nechce věřit, že by to všechno mohl řídit osud, že by to 
bylo až takhle propojený.

Smrti se bojíte? 
Smrt je pro mě krutý téma, já jsem obecně pesimista a smrt 
si pro mě chodí každej den. A vždycky si říkám: Ty vole, to 
už je ono? Jednou pro mě přijela sanitka a já se styděl sám 
před sebou, že to děti vidí, jsou toho účastné a ponesou si 
ten zážitek celej život. Možná právě proto jsem si uvědo-
mil, že ve spoustě svých textů se mi objevuje smrt, pohřebá-
ci nebo krematorium a dělám si z toho všeho srandu.  
Z boha, z pekla, že si s tím vším zahrávám.

Diváci o vás možná doteď nevěděli, jak 
velký jste introvert. Určitě nevěděli, že dostáváte 
velké boty. Co se o vás ještě moc neví?  
Jak jsem pochopil, často se prý o mně neví, kdy si dělám 
legraci a kdy to myslím vážně. Chci, aby se to nevědělo.  
Myslíte, že ty boty byly skutečně č. 43? Co když ne?
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ČÍM BUDETE VONĚT 
NA JAŘE?

Text: Eva H
ouserová, foto: Shutterstock.com



Ice Jaro 2018 | 89

Luxus     

N
ení žádným tajemstvím, že v závislosti na 
ročním období bude stejný parfém znít úplně 
jinak, na svědomí to má teplota a vlhkost 
vzduchu.  V létě je nejvíc žádaná osvěžující 
vůně citrusů, zimní parfém má větší boha-
tost.  Tvůrci parfémů se inspirovali mimo jiné 

temným novoromantismem: nechybí růže, orchidej ani 
nečekaně ostrý černý rybíz. Prostor už tradičně dostávají 
na podzim orientální prvky. Stálicemi jsou v tomto směru 
vanilka a jasmín.  V sychravém počasí jsou ideální, ale mistři 
parfémáři je doplňují jinými zajímavými  ingrediencemi, 
jako jsou bergamot, turecká růže nebo otočník, kterému se 
také říká peruánská vanilka.  Tomuto trendu říkáme hřejivá 
klasika. 
Velmi oblíbené u žen jsou sladké omamné s ovocnými  
a květinovými přísadami. Pokud je milujete i v zimě, vsaďte 
na vůni fialky, hyacintu a ylang ylang. Podzimní parfémy 
mohou vonět také mořem a vzpomínkami na léto. V kurzu 
jsou jak svěží vodní tóny, tak vůně exotického dřeva (cedr, 
santal, vetiver) a také čerstvých bylinek, jako je bazalka. 
Jsou to prvky charakteristické pro pánské parfémy, ale letos 
se jich nemusí bát ani ženy.

Unisex bez hranic 
Módním trendem je totiž stírání hranic mezi dámskou  
a pánskou módou. A s ním jde ruku v ruce i rostoucí obliba 
unisex parfémů. Unisex parfém můžete sdílet se svým part-
nerem.  Ženám dodá tento „oboupohlavní“ parfém trochu 
mužské sebejistoty a na muže zase působí jako sladký  
a kořeněný elixír, který povzbudí jejich fantazii. Na každém 
z vás přitom bude také vonět trochu jinak, protože ženská 
a pánská pleť odrážejí stejnou vůni rozdílně. A přece bude 
jasné, že k sobě patříte.

Sázka na jistotu
Jsou ženy i muži, které poznáte už na dálku podle jejich 
charakteristické vůně. Používají totiž svůj oblíbený parfém 
věrně celá léta a nechtějí experimentovat podle módních 
diktátů. Jsou tím pádem nezaměnitelní,  ale připravují se  
o rozkoš z parfémového shoppování, které obzvlášť ženy 
tak milují. Které luxusní parfémové bestsellery jsou na svě-
tě nejoblíbenější a  nikdy s nimi neuděláte chybu?  
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Nina Ricci L‘Air du Temps 
Tato nadčasová vůně patří mezi nejvýznamnější parfémové 
kreace všech dob. Parfém vznikl na popud Roberta Ricci, 
syna Niny Ricci, který chtěl, aby módní dům jeho matky 
vstoupil i do světa parfémů. A tento vstup byl opravdu 
velkolepý. Květinově-orientální parfém je založený na 
vůni karafiátu, který je podpořen bergamotem a růžovým 
dřevem a rafinovaně doplněný jasmínem a růžemi. S tóny 
cedrového a santalového dřeva vstupuje do dokonalé 
harmonie fialka a kosatec. Ženskost a smyslnost této vůni 
dodává pižmo a jantar.
Tento parfém byl vytvořen krátce po druhé světové válce,  
v roce 1948. Stejně jako samotná vůně je slavný i jeho fal-
kon. Dominuje mu víčko ve tvaru holubic, které mají sym-
bolizovat mír. Flakon zůstal téměř 70 let stejný, vůně prošla 
mírnou proměnou - původní Nina Ricci L‘Air du Temps byla 
prý bohatší a výraznější. Přesto však tento parfém patří 
mezi pětici nejoblíbenějších a nejprodávanějších parfémů 
všech dob! Řadí se mezi parfémové klasiky, jeho mýdlová 
vůně vás možná nezaujme hned napoprvé, ale věřte, že je 
to vůně, ke které musíte „dospět“.

Yves Saint Laurent 
Opium 
Tento slavný parfém se stal vícemé-
ně synonymem pro výraz „orientál-
ní vůně“. Je na trhu od roku 1977 
a to, že je mimořádně oblíbený, 
dokládá fakt, že se v roce 2009 do-
čkal nové edice a nového designu 
falkonu. Opium je opravdu silná, 
kořeněná orientální vůně, hlavními 
složkami edice z roku 2009 jsou 
bergamot, jasmín, mandarinka 
a myrha. Tato vůně opravdu není 
na denní nošení, takže pokud se 
pro ni rozhodnete, tak ji noste jen 
během dlouhých zimních večerů.
Opium není známý jen pro svou 
vůní orientu, ale také skandálem, 
který vyvolal jeho název. V USA 
byla dokonce čínskými Američany 
založena koalice, která požadovala 
změnu názvu a veřejnou omluvu od 
Yvese Saint Laurenta za to, že po-
užil pro parfém název drogy, která 
zničila v Číně mnoho životů. Ale jak 
to tak bývá, tato iniciativa naopak 
byla výborným marketingovým 
nástrojem, neboť jak víme, skandál 
prodává a Opium se brzy stalo nej-
prodávanějším parfémem.
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Guerlain Shalimar 
Jacques Guerlain uvedl na trh tuto nezaměnitelnou vůni 
již v roce 1925 – byla představena na Mezinárodní výstavě 
dekorativního umění v Paříži. Flakon parfému, který navrhl 
Raymond Guerlain, získal na výstavě první cenu. Název 
parfému symbolizuje lásku morného muže a krásné ženy 
- dostal jméno podle názvu zahrad, které císař Shan Jahan 
věnoval své ženě, které po její smrti na památku nechal 
postavit slavný indický chrám Taj Mahal.
Základ parfému tvoří vanilka, kterou Jacques Guerlain 
v parfémech miloval, takže když mu přinesli tehdy čers-
tvý vynález – syntetickou vanilku (ethylvanilin), neváhal ji 
použít. Vanilka tvoří dokonalou harmonii s vůní bergamotu 
a kouřovou vůní kadidla. Parfém je velmi intenzivní a má 
výjimečnou výdrž. Je to opravdu vytříbená a luxusní vůně, 
takže ji noste spíše večer a na výjimečné příležitosti.

Chanel No.5 
Jde o ikonu, kterou není snad ani 
potřeba představovat. Nejlegen-
dárnější, nejoblíbenější, nejpro-
dávanější parfém všech dob! Mezi 
základní ingredience patří jasmín, 
růže, kosatec, ylang ylang, vanilka, 
ambra a santalové dřevo. Když se 
Gabrielle Chanelová dostala na 
vrchol módní vlny se svými revoluč-
ními oděvními modely, rozhodla 
se, že módní dům Chanel by měl 
mít svůj značkový parfém, což bylo 
tehdy něco témě neslýchaného. 
Požádala nejvynalézavějšího par-
fuméra Francie Ernesta Beauxe, aby 
vytvořil parfém, který by jednou 
provždy osvobodil ženu od předvá-
lečných vůní jediné květiny (“Žena 
by měla vonět jako žena, ne jako 
růže“, ohrnovala nos.) Ernest Beaux 
seznámil Chanelovou se dvěma sku-
pinami originálních nápadů - první 
skupina byla číslována jedna až pět, 
druhá od dvaceti do dvaceti čtyř. 
Téměř bez váhání si vybrala pětku. 
Hodlala předvést svoji kolekci pátý 
den pátého měsíce, takže řekla: 
„Říkejme mu číslo pět - myslím, že 
mi to přinese štěstí“Tento „nejlepší 
parfém světa“ si zamilovala 
i nejvíce sexy žena světa – Marilyn 
Monroe, propagovaly ho i Catheri-
ne Deneuve, Nicole Kidman nebo 
Audrey Tautou. Marilyn Monroe 
se v jenom rozhovoru „uřekla“, že 
chodí spát s pěti kapkami Chanel 
No. 5, a víc reklamy už tento par-
fém nepotřeboval. 
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Jean Patou Joy 
Francouzský módní návrhář Jean Patou vytvořil tento parfém na trh 
v roce 1930 a při jeho tvorbě si nechal velmi záležet na tom, aby byl 
opravdu luxusní a unikátní. Na trh ho uvedl v době, kdy světem clou-
mala hospodářská krize, přesto ho odvážně představil jako „nejdražší 
a nejluxusnější parfém světa“. Díky tomuto parfému módní dům Jean 
Patou přežil v době, kdy většina módních domů krachovala.  Vůně si 
získala renomé u té nejlepší klientely, stala se velkým konkurentem 
nejprodávanějšímu parfému všech dob a dodnes mu „šlape 
na paty“. Dokonce byla zvolena veřejností  za „nejlepší parfém sto-
letí“ v rámci vyhlášení parfémových Oskarů FiFi Awards v roce 2000 
a porazila tak svého největšího rivala - Chanel No.5. Výraznou květi-
novou vůni parfému Joy tvoří 10 600 květů jasmínu a 28 tuctů růží – 
tohle množství se používá pro výrobu 30 ml parfému. Tyto ingredience 
jsou doplněny tóny kosatce, pižma a santalového dřeva. Joy se dá 
nosit během celého roku a hodí se na všechny příležitosti. A věřte, že 
mimořádně dlouho vydrží.

Nejdražší parfém 
světa 
V Guinnessově knize rekor-
dů je jako nejdražší parfém 
zanesen No1 Imperial Ma-
jesty od Clivea Christiana.  
Světlo světa spatřil  
v roce 2005 a existuje pou-
hých deset flakonů, ručně 
vyrobených z krystalu, zdo-
bených osmnáctikarátovým 
zlatem a pětikarátovým 
diamantem. Jedna unce 
parfému (asi 30 ml) vyjde 
zhruba na 260 tisíc korun.  
Prodaly se všechny. Přece 
jen jde o sběratelskou rari-

tu, do které se pár multimilionářů rozhodlo zainvestovat.
Nejdražší parfém No1 je celý zlatý a dominuje mu zlatá ko-
runa. Jestli máte rádi minimalismus, přijde vám přeplácaný 
a až moc nepřehlédnutelný. Na druhou stranu, když znáte 
jeho historii, pochopíte, proč tomu tak je. Koruna odkazuje 
k 19. století, kdy se tímto parfémem voněla britská králov-
na Viktorie a dovolila výrobci používat symbol koruny jako 
důkaz kvality a provázanosti s královskou rodinou. Flakony 
jsou od roku 1872 beze změny, našli je dokonce v troskách 
Titaniku. 
Jeho vonnou kompozici  tvoří velmi vzácné padesátileté 
indické santalové dřevo, a když zrovna není k mání, pozastaví 
Christian klidně na čas výrobu. Dále je tu tahitská vanilka, kte-
rá zraje šest měsíců, než dosáhne správného aroma, a květiny, 
jako jsou ylang-ylang a růže stolistá. Podobný základ má i 
pánská verze parfému. Je v ní navíc koření (esenciální olej  
z tymiánu, muškátového oříšku a kardamomu). Díky němu 
má mnohem větší sílu.

Další exkluzivní vůně 
Limitovaná edice parfému Baccarat Les Larmes Sacrées de 
Thebes byla k dispozici na konci 90. let, jedna unce přišla 
na 136 tisíc korun. V parfému se snoubí jasmín, santalové 
dřevo, pižmo, ylang-ylang a myrha. Samozřejmostí je křiš-
ťálový flakon. Parfém Hermès 24 Faubourg Pefume zkom-

ponoval v roce 1995 Francouz Maurice Roucel a dominují 
v něm bílé květy, dřevo, vanilka a ambra. Bylo vytvořeno 
pouze tisíc lahví z křišťálu, unce stála 30 tisíc korun. Další 
exkluzivitou je křišťálová lahev Caron Poivre s unisexovým 
parfémem (hřebíček, koření, červený a černý pepř), ozdo-
bená límcem z bílého zlata. Jedna unce stojí v přepočtu 
necelých dvacet tisíc korun.

Unikát z pouště 
Ačkoliv výrobci hbitě vyrábějí jeden exkluzivní a zaručeně 
nejlepší parfém za druhým,  bezkonkurenčně  nejdražší 
směsí vůní je parfém s vůní kadidla, pocházející z arabských 
pouští. Jeho cena je asi 300 dolarů za 10 ml, nese název 
Amouage a ještě dražší jsou verze ve zlacených či postříb-
řených flakonech. Až 13000 dolarů stojí flakon v pozlacené 
24 karátové krabičce, ale to je maximum, které je čas od 
času nějaký rozmarný zákazník ochoten zaplatit.
Amouage  se připravuje především z kadidla, obsahuje však 
ještě dalších 120 esencí (pačuli, jasmín, ylang-ylang, santal 
a speciální druh růže kvetoucí na kopcích Ománu). Kadid-
lová vůně je vůně z pryskyřice stromu kadidlovníku, která 
je lepkavá, složitě strukturovaná a na vzduchu tuhnoucí 
vonná látka.  Na vytěžení 90 ml čisté silice je třeba asi ki-
logram syrového kadidla. Ačkoliv je jeho pach pro někoho 
nepříjemný, má velký význam v čínských chrámech, popra-
šují se jím šaty vzácných hostů a má náboženský význam. 
Tento parfém většinou připravují ženy-dělnice a je plněn 
do flakonů ve tvaru cibulovité kupole mešity a dodnes je 
velmi oblíbený, i přes jeho vysokou, snad dokonce nejvyšší 
cenu na světě…

Vůně celebrit 
Chcete vonět jako Bruce Willis, Britney Spears, David 
Beckham, Katy Perry, Shakira, nebo Christina Aguilera? 
Není problém. Vůně se slavnými jmény se staly hitem. 
Parfému se dočkali také idol pubertálních slečen Justin 
Bieber, americká celebrita z reality show Kim Kardashiano-
vá či večírková královna Paris Hiltonová. V novém miléniu 
vlnu zájmu o VIP parfémy odstartovala zpěvačka a herečka 
Jennifer Lopez, jejíž vůně Glow (nyní už má 19 parfémů!) 
vydělala miliardy dolarů, následovaná Sarah Jessicou Parke-
rovou, hvězdou seriálu Sex ve městě, a Britney Spears. 
Jejich vůně firmám a samotným hvězdám vydělávají miliar-
dy dolarů ročně.
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LUXUSNÍ
DESTINACE

pro úspěšné lidi

Text: Jana A
belson, foto: Shuttersrtock.com
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Je libo let balónem v Anatolii, sjíždění 
divoké řeky na Novém Zélandu, romantický 
západ slunce na Santorini, pobyt hlubo-
ko pod mořskou hladinou nebo naopak 
vysoko v nejvýše položeném pětihvězdičko-
vém středisku Středního východu, ubyto-
vání pod mořem nebo kurz jógy na úpatí 
Himalájí? Nic není nemožné. Při výběru se 
samozřejmě řiďte svými osobními prefe-
rencemi. Ten kdo miluje pláže, nevyrazí do 
hor, kdo miluje historii, by se nenašel na 
pustých irských pláních. Pojďme si ale projít 
neprávem opomenuté perly.  

Turecko nebo Peru? 
Co třeba takový let horkovzdušným baló-
nem? Ze své vlastní zkušenosti mohu osob-
ně doporučit let nad slavnými obrazci na 
peruánské planině Nazca nebo nad „zemí 
krásných koní“ ve střední Anatolii v Turec-
ku. Jisti si můžete být tím, že si opatříte 
zážitky na celý život. Ideální je přivstat si  
a na let se vydat časně ráno. Když k obloze 
vystoupáte stejně jako slunce kolem páté 
hodiny ranní, naskytne se vám úchvatný vý-
hled na okolí krajinu připomínající povrch 
měsíce doplněnou tu městečky, tu vinicemi. 
Tamější skály disponují neobvyklými tvary  
i rozměry připomínající cukrové homole.  
Z té výšky máte chuť je přímo olíznout.  

Cestopis

NEJDE JEN NĚKAM 
JET, TAM SE NA DVA 
TÝDNY ULOŽIT NA 
LEHÁTKO A PO ČTR-
NÁCTI DNECH SE  
Z NĚJ ZVEDNOUT  
A ODJET DOMŮ. 
DNES LIDÉ OD SVÉ 
DOVOLENÉ CHTĚJÍ 
MNOHEM VÍC. DNES 
SE PLATÍ PŘEDEVŠÍM 
ZA ZÁŽITKY, ZA KTE-
RÉ SI MNOZÍ JSOU 
OCHOTNI PŘIPLATIT. 

Turecko

Peru
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Fiji je považován za jeden z rájů na zemi, byť já osobně 
byla tímto souostrovím trochu zklamána. Asi proto, že 
jsem čekala víc. Davy turistů se totiž podepisují na taměj-
ším korálovém světě. Turistické lodě, kterých mezi ostro-
vy denně propluje nespočet, korály ničí a ty nenávratně 
mizí. Ale to se samozřejmě netýká jen Fiji. Investoři se 
proto turistům pomalu chybějící korálové útesy nahra-
dit. V roce 2010 byl například na jednom soukromém 
ostrově vybudován speciální podmořský rezort.  
Ve 24 speciálních podmořských apartmánech oddělených 
od okolního mořského světa velmi tlustými skly si hosté 
mohou vychutnat, jaké to je strávit den či noc doslova 

pod vodou. Resort Poseidon Undersea má tak patřit 
mezi vůbec nejexotičtější zážitky, kterých se vám  
v Tichomoří může dostat.  Resort se nachází na mořském 
dně 13 metrů pod mořskou hladinou a je dostupný  
z hlavního ostrova Nadi, odkud se na něj dostanete spe-
ciálním plavidlem. Pod vodu se pak dostanete speciálním 
výtahem. Pod vodou najdete také několik restaurací, 
konferenční místnost, knihovnu či potápěčský obchod.  
A pokud nebudete chtít trávit čas jen pod vodou, vězte, 
že budete mít k dispozici i vlastní „suchozemský“  
bungalov. A cena. Za týdenní pobyt zaplatíte zhruba  
30 000 USD. Za ten zážitek to ale stojí, ne? 

Fiji

Hodně lidí mi mezi svými nej cestovatelskými 
zážitky jmenovalo lázně Modrá laguna na 
Islandu, patrně nejznámější a prý i nejlepší 
geotermální lázně na světě. Voda v nich je 
samozřejmě mořská s dostatečně vysokým 
množstvím soli, díky kterému se už nemusí 
chlorovat. Sůl s bakteriemi zatočí lépe  
(hlavně pro naše zdraví) než chlor. Jezírka  
s mléčně modrou ozdravnou vodou ale  
nejsou jedinými lákadlem. Dopřát si v nich 
můžete i pleťovou bahenní masku nebo ma-
sáž a saunu s nezapomenutelným výhledem 
na osvícenou lagunu.  

Island



Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte  pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice

Informujte se u svého lékaře.
Více na  www.wobenzym.cz

častým
gynekologickým 
mykózám

Přidáním léku 

Wobenzym® 
k běžné léčbě
omezíte jejich opakování

Ne!

Výsledky výzkumu potvrzují
62 žen, které i přes standardní antimykotickou léčbu trpěly mykózami 4krát až 9krát za 
rok, užívalo Wobenzym po dobu 10 týdnů v dávce 2x8 tablet denně. V roce po zahájení 
léčby Wobenzymem došlo u všech k výraznému zlepšení - počet mykóz klesl v průměru 
o 88%. Dvě třetiny žen dokonce neprodělaly mykózu ani jednou. Další sledování potvrdi-
lo, že pozitivní účinek Wobenzymu u sledovaných žen přetrvával po celé 4 roky.

Inzerce

Informujte se u svého lékaře.
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Omán

Výběr destinace pro dovolenou nemusí být zrovna 
snadným oříškem. Na světě je totiž nespočet míst, 
která stojí za návštěvu. A mnohdy stojí stranou 
známých turistických cest. A to je na jednu stranu 
dobře. Jsou to právě davy turistů, které zážitky  
z dovolené často kazí. Jsou ale země a místa, kde 
vám to nehrozí. Jedním z nich bezpochyby je ori-
entální Omán. Vybavuji si, když jsem se svého času 
během jednoho rozhlasového interview jednoho 
otřelého cestovatele, který projel doslova půlku 
světě, zeptala na jednu destinaci, kterou by z té 
své cestovatelské minulosti vyzdvihnul.    
Po krátkém zamyšlení řekl Omán. Učarovala ho 
kombinace elegantní bílé architektury usazené  
v tmavém sopečném pohoří. Apropo tuto kom-
binaci najdete i na řeckém ostrově Santorini, ke 
kterému se v tomto článku také dostaneme.  
A čím je výjimečný právě Omán?  Při bližším studiu 
této země jsem zjistila, že právě v Ománu leží 
vůbec nejvýše položené pětihvězdičkové středisko 
Středního východu. V lůně skal tam najdete Hotel 
Anantara Al Jabal Al Akhdar, které i v celosvěto-
vém měřítku patří k těm nejvyšším. Tento unikátní 
rezort disponuje opravdu jedinečným prostředím 
jako stvořeným pro odpočinek, ať již v nekoneč-
ném bazénu s panoramatickým výhledem či  
v tureckých lázních hammam, kde si můžete do-
přát arabský čistící rituál nebo pár lekcí hot jógy. 



Itálie

Bali

Itálie je turisticky oblí-
benou destinací, v létě 

turisty přeplněná až 
k prasknutí. Stále v ní ale 
najdete místa, která stojí 
mimo klasické turistické 

trasy. Slyšeli jste například 
o rybářských vesničkách 
Cimnque Terre? Turisté 
je často projíždějí lodí. 

Nejoblíbenějším místem 
je Riomaggiore, které by 

v itineráři cestování za 
zážitky rozhodně nemělo 
chybět. Proč? Úžasné zá-
pady slunce, fotogenická 
zákoutí, útulné hospůdky 
na skalních terasách a ta 

nejmodřejší mořská voda, 
kterou si jen dokážete 

představit. Vesnici najdete 
v Janovském zálivu. 

Pohodlí a tiché nerušené 
prostředí, které je zákla-
dem pro dokonalou oázu 
klidu a relaxace, najdete 
i na Bali. Místo resortu na 
pláži vám doporučujeme 
nějaký z rezortů uprostřed 
bohatých pralesů. Nebo 
můžete pobyt v rezortu  
na pláží skombinovat  
s pobytem ve vnitrozemí, 
kde naleznete skutečný 
klid. Bali totiž nabízí obo-
jí. Pláže, pestrý podmořský 
svět, rýžová terasovitá 
políčka, pralesy i nesčetné 
množství chrámů.     
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Potřebujete vypnout a nabít si sví ba-
terky, které už na pováženou červeně 
blikají? Potřebujete zcela zklidnit, 
vypnout a pak zase zapnout a to se 
vám podaří při tzv. zdravotní dovo-
lené. Doporučujeme třeba luxusní 
resort Amanda na úpatí Himaláje 
ležící nad posvátným městem Rišikéš, 
samozvaným „Hlavním městem jógy“ 
Nebudete potřebovat žádné outfity 
ani večerní róby, celou dobu strávíte 
jen v tunice cvičením jógy, rituály 
zpívání motliteb, masážemi, čištění 
olejem i aktivování lymfatického sys-
tému. Celé zaměření pobytu je ovliv-
něno výběrem programu. K dispozici 
máte několik balíčků přizpůsobených 
individuálním cílům v oblasti zdraví. 

Himaláje

S  L E H K O U  T U R I ST I K O U  A  K O M F O R T E M

DOVOLENÁ
V HIMÁLAJÍCH

POHODOVÝ TÝDEN
V SRDCI HIMÁLAJÍ
•  Výhledy až na 5 osmitisícovek včetně
 oblasti Mt. Everestu
•  Fascinující panorama v čele
 s Annapurnou (8 091 m n. m.)
•  Pohodové jednodenní procházky
 s výhledy na nejvyšší hory světa
•  Kvalitní zázemí 3* hotelu 
 s polopenzí po celou dobu
 zájezdu

SVĚT OSMITISÍCOVEK
S NENÁROČNÝM OKRUHEM
POD ANNAPURNOU
• Unikátní výhledy na Dhaulágirí, 
 Annapurnu a posvátný Fishtail
•  Jednoduchý trek s nosiči, plnou penzí
 a povolením v ceně
•  Pohled na Himálaj od Langtangu
 po Mt. Everest z Nagarkotu
•  Mimo trek ubytování v kvalitním
 3* hotelu s polopenzí

LANGTANG - LEDOVCOVÉ 
KRÁLOVSTVÍ HIMÁLAJÍ
NA DOHLED OD TIBETU
•  Ledovce a horské štíty
 z bezprostřední blízkosti
•  Nejkrásnější oblast pro lehkou
 turistiku v Himálajích
•  Sedmitisícovky „na dosah ruky“
 a bez davů turistů
•  Plná penze a nosiči po dobu treku 
 a povolení v ceně

CENTRÁLA CK POZNÁNÍ
Palackého třída 2744, 530 02 PARDUBICE
Tel.: 466 535 400, tel.:/fax: 466 535 777

POBOČKY
PRAHA 3  •  Bořivojova 23, tel.: 222 211 756
BRNO  •  nám. Svobody 10, tel.: 542 213 676

www.poznani.cz
poznani@poznani.cz

GARANCE
MALÉ SKUPINY
(6-15 KLIENTŮ)
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Pokud hledáte luxusní 
služby světové úrovně, 

které jsou dokonce šetrné 
k přírodě, zamiřte na  

Maledivy, kde najdete 
hned několik resortů, 

které tyto požadavky spl-
ňují. Za návštěvu rozhod-
ně stojí luxusní soukromý 

ostrov Gili Lankafushi, 
který jedinečným způso-
bem propojuje harmonii 
života na pevnině s tou 
na vodě. Resort umístě-
ný v laguně je postaven 

z materiálů z obnovi-
telných zdrojů, čímž 

zachovává své původní 
dědictví. Najdete zde 

45 luxusních vil, z nichž 
některé jsou dostupné 
pouze lodí. Každá vila 

nabízí služby komorníka 
MR. Friday, pojmenova-

ném po sluhovi Robinso-
na Crusoe, v jehož stylu je 

celý resort vytvořen.                  

I na luxusní dovolené vás 
bohužel můžou potkat 
nepříjemné problémy, 
třeba ve formě úrazu. 
Pokud se tak stane, 
máme pro Vás účinný 
tip. K urychlení hojení 
po úrazech a operacích 
se osvědčuje podpůrná 
léčba enzymovými léky,  
z nichž nejznámější je 
Wobenzym. Enzymy, kte-
ré tyto léky obsahují, na-
víc působí proti otokům, 
např. nohou při dlouhotr-
vajícím cestování,  
a posilují oslabenou  
imunitu. Je dobré je 
přibalit s sebou, protože 
jejich účinek je největší, 
když se začnou užívat  
co nejdříve po vzniku 
problému.

Ostrov vulkanického původu musí nadchnout 
snad každého, milovníky bílých pláží i vyznava-
če aktivní dovolené. Čeká tu na vás průzračné 
moře, národní parky i krátery, vodopády  
i úžasná místní kultura.   

Maledivy

Mauricius
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Abu Dhabi Skutečný luxus se 
vším všudy najdete 
ve Spojených arab-
ských emirátech 
a bylo by chybou 
zaměřit se jen na 
Dubaj. Puncem 
elegance a luxusu 
se vyznačuje i Abu 
Dhabi, s Dubají nej-
oblíbenější místo 
SAE, navíc největší 
a nejbohatší ze sed-
mi členských států 
Emirátů. Místní uni-
kátní mešita šejka 
Zayeda je zdobena 
křišťálovými lustry  
a pravým zlatem  
a drahokamy.  
Právě v Abud Dhabi 
najdete řadu velmi 
luxusních hotelů 
nabízející prvo-
třídní služby jako 
Shangri-La Hotel 
Quaryat Al Beri, 
Park Hyatt abu 
Dhabi a další. 

Obrázky oslnivě bílých domků 
s modrými kopulovitými stře-
chami, kostelíky s malými zvo-
ničkami na skalních terasách, 
v pozadí nekonečné úchvatně 
modré moře. Takový je řecký 
ostrov Santorini. Připadáte si tu 
jako v kulisách hollywoodského 
pohádkového filmu. Krůček po 
krůčku se pomalu šplháte po 
strmé do ruda zbarvené kaldeře 
a míjíte kouzelné bílé domečky 
s modrými okenicemi, typické 
zvonice, zkrátka všechno co dělá 
Řecko Řeckem. Už chápu, proč 
je Santorini považován za jeden 
z nejkrásnějších řeckých ostro-
vů. Pohádkový ostrov v Egej-
ském moři se může navíc pyšnit 
průzračným mořem, černými 
sopečnými plážemi, rozervanými 
červenohnědými skálami a nena-
podobitelnou atmosférou.

Santoriny
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RÁDI BYSTE SI UŽILI TROCHU LUXUSU I SE SVÝMI MALÝMI DĚTMI. POTOM VÁM JISTĚ MŮŽEME DO-
PORUČIT LEADING FAMILY & HOTEL RESORT ALPENROSE.  VÍC JIŽ VÁM NEMŮŽE ASI ŽÁDNÝ DĚTSKÝ 
HOTEL NABÍDNOUT. VYSOKÁ ÚROVEŇ A NEJVYŠŠÍ KVALITA VE VŠECH OBLASTECH PŘINESLY LUXUS-
NÍMU ČTYŘHVĚZDIČKOVÉMU HOTELU OCENĚNÍ PĚTI „SMAJLÍKŮ“. 

LUXUS, RADOST
A DOBRODRUŽSTVÍ 

Ř
etězec hotelů Leading Family Hotels  
& Resorts je vybírán a hodnocen podle 
nejpřísnějších kritérií. Garantuje špičkovou 
kvalitu v plnění přání náročných rodin  
s dětmi. Prvotřídní hotelová atmosféra je 
nejvyšším principem jejich filosofie. Více 

než 120 zaměstnanců,stále obezřetně vedených hoteli-
éry  Andreou a Ernstem Mayerovými, se permanentně 
snaží o dokonalé prázdninové zážitky hostů. Péče  
o děti sedm dní v týdnu a hlídání batolat šest dní  
v týdnu, 2.000 m² hracích prostor uvnitř hotelu s hlídá-
ním pro všechny věkové skupiny dětí, rytířská dětská 
jídelna, cca 5.000 m² venkovních prostor ke hraní  
a mnoho dalšího svědčí o vstřícnosti hotelu Alpenro-

se vůči dětem. Dospělí se mohou oddávat požitkům 
ze špičkové gourmetské kuchyně a vybírat z vinného 
lístku ze 400 druhů vín. Dny volna a odpočinku se dají 
prožít v lázeňském zázemí hotelu na ploše 750 m²,  
v šesti saunách, moderním fitnesu, indoorgolfu, zim-
ních sportech a s nabídkou bohatého programu  hor-
ského světa  v Lermoosu. V 97mi luxusních pokojích  
– z toho v 15ti rodinných wellnessových apartmánech 
o rozloze až 195 m²  je dostatek místa pro všechny. 
Krytý i venkovní bazén, večerní programy a jedinečná 
krajina sluneční strany Zugspitze nadchnou celé rodiny 
vždy znovu a znovu. Označení hotelu Alpenrose jako 
HolidayCheck TopHotel 2012 je toho jednoznačným 
důkazem.

K
om

erční prezentace
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 „Bezstarostná dovolená“ pro všechny  
Hosté hotelu Alpenrose mohou klidně zapomenout na 
seznam věcí s sebou na dovolenou. Stačí si zabalit jen 
oblečení. Protože kdo prožije „bezstarostnou dovolenou“ 
v Alpenrose, může se spolehnout, že je tam všechno, co 
rodiče na prázdniny s dětmi potřebují: vysílačka, ohřívač 
lahví, sterilizátor, postýlka s mříží, dětská židlička, buginy, 
kočárky na spaní, vaničky, sedačky na záda, helmy, pleny, 
přebalovací pulty a další nezbytnosti. Dokonce dětská výži-
va značky Hipp zdarma patří k vymoženostem, kterými si tu 
hýčkají rodiny s malými dětmi. Přirozeně nejen „ve skle“ se 
prezentuje kulinářství hotelu Alpenrose. Také se tu dodržu-
je rozmazlující penze All-in v plném slova smyslu. Snídaňo-
vý buffet a brunch na pětihvězdičkové úrovni: ráno čerstvé 
omelety, vaječné pokrmy, wafle, horké párečky, losos, sýry 
nebo ovoce jsou samozřejmostí, celodenně nealko nápoje  
z pramene, mléko, dětský čaj, káva a čaj z kávovaru v kte-
roukoli dobu. V poledne si mohou hosté vychutnat lahůdky 
z poledního buffetu, odpoledne na ně čeká výběr zákusků 
a ovoce a také svačinky a zmrzlina pro každého, kdo se vrá-
tí hladový ze sjezdovky. Večer dává gourmetská kuchyně na 
výběr z pěti různých menu o pěti chodech, zatímco si malé 
mlsné jazýčky mohou vybrat z bohatého dětského buffetu. 

Prázdninové dny bez alergie  
Alergiemi si malí návštěvníci Leading Family Hotelu & Re-
sortu Alpenrose v Lermoosu prázdniny kazit nemusí. Šéfové 
kuchyně „pětismajlíkového“ hotelu Günther Traussnig  
a Tim Berster mají přehled o zvláštních požadavcích aler-

gických dětí a nabízejí pro ně speciální potraviny a pokrmy.  
Se svým know-how poradí postiženým rodinám a vytvoří 
prázdninový jídelníček každému dítěti na míru. Vedle mlé-
ka a mléčných produktů bez laktózy mají k dispozici množ-
ství potravin bez glutamátů, jako například obalovací směs, 
toastový chléb nebo těstoviny.  Rovněž z ovčích a kozích 
produktů od místních farmářů připravují výborné pokrmy 
pro alergiky. Zvláště oblíbená je například  kozí zmrzlina  
z kozí farmy Peter, která se tu nabízí po celý rok ve všech 
možných příchutích od čokoládové po rybízovou.

Za věrnost je odměna  
Hotel Alpenrose své věrné klienty odměňuje: zavedeným 
bonusovým systémem dostane každá rodina tři procenta 
celkového obratu formou dobropisu na věrnostní konto. 
V oblasti stálých hostů  se pak dají získané věrnostní body 
( nazvané též „alpské protěže“ = Alpenrosen) bez pro-
blémů a pohodlně využít online: jako sleva z hotovostní 
platby příštího hotelového účtu, na paušální rezervace přes 
internet nebo při nákupu poukazů. Dobrá zpráva nakonec 
– věrnostní body nepropadají a tím pádem mohou být  
i později proměněny v hotové peníze. 
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P
odnik Indianapolis 500 je součástí americ-
kého formulového šampionátu IndyCar  
a hrdě drží status nejstaršího motoristické-
ho závodu na světě. Každou poslední květ-
novou neděli, už od roku 1911, pravidelně 
vyráží 33 pilotů vstříc pětisetmílovému 

dobrodružství na slavném oválu o čtyřech zatáčkách.
Velká cena Monaka formule 1, 24 hodin v Le Mans  
a Indianapolis 500 jsou zlatou trojicí nejprestižnějších 
automobilových závodů na světě. Každý z nich vyžadu-
je odlišný přístup a psychiku jezdce. V prvním případě 
je to strojová přesnost, v druhém vytrvalost a ve třetím 
potlačení strachu při jízdě přes 350 km/h podél beto-
nové zdi. Ne náhodou dokázal všechny tři závody vy-
hrát jediný pilot – Graham Hill. A ne náhodou je ovál 
Indianapolis Motor Speedway (IMS) nejnebezpečnější 
dráhou, kde našlo smrt nejvíce lidí ze všech závodních 
okruhů na světě.

AMERICKÝ ZÁVOD 500 MIL V INDIANAPOLISU JE DRAHOKAMEM NA KORUNĚ SVĚTOVÝCH 
AUTOMOBILOVÝCH PODNIKŮ. PRVNÍ ROČNÍK SE KONAL V ROCE 1911, PŘIČEMŽ V LOŇSKÉM 
ROCE VSTOUPIL DO SVÉHO DRUHÉHO STOLETÍ A DÁL PÍŠE PŘÍBĚHY PLNÉ ŠTĚSTÍ, SLZ I SMRTI.

INDIANAPOLIS 500

Text: A
leš Sirný, foto: Shutterstock.com

Slavný závod vstoupil do svého druhého století
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Speed

INDIANAPOLIS 500

Ovál v Indianapolisu vznikl s je-
diným úmyslem – podrobovat 
americké automobily náročným 
zkouškám a dosáhnout úrovně 
evropských strojů, které jedou 
rychleji do kopce než ty naše 
z kopce, jak poznamenal du-
chovní otec oválu Carl Fisher. 
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Ovál v Indianapolisu vznikl s jediným úmyslem – podrobo-
vat americké automobily náročným zkouškám a dosáhnout 
úrovně evropských strojů, které jedou rychleji do kopce než 
ty naše z kopce, jak poznamenal duchovní otec oválu Carl 
Fisher. Práce na IMS byly zahájeny na jaře roku 1909  
a v srpnu se dráha, jejíž profil zůstal dodnes nezměněn, při-
pravovala na premiérový motoristický závod. Víkend i přes 
počáteční problémy se štěrko-asfaltovým povrchem dopadl 
uspokojivě. Mimochodem o půl roku později uspořádal 
Fisher bezkonkurenčně nejkurióznější sportovní událost  
v historii IMS. V „rajčatovém“ podniku dostali závodníci  
za úkol naházet rajčata do speciálních košů, které byly roz-
místěny na dráze. Divácky úspěšný podnik se na (ne)štěstí 
nikdy neopakoval.
Protože se prašný povrch neosvědčil, nahradily jej před 
rokem 1911 obyčejné cihly. K pokrytí čtyřkilometrové dráhy 
bylo zapotřebí 3 200 000 cihel, díky čemuž vznikla známá 

přezdívka Stará cihelna. Cihlový povrch pak zmizel pod 
novým asfaltovým kobercem až v roce 1961. Dodnes ovšem 
zůstává v prostoru startu a cíle vybroušený pás původních 
cihel, upomínající na pionýrské časy IMS. 
První ročník pětisetmílového závodu Indianapolis 500 se 
uskutečnil roku 1911 a jeho prestiž rostla každým rokem. 
Ve dvacátých letech se změnili majitelé a po druhé světové 
válce oprášil zašlou slávu Indy 500 její bývalý trojnásobný 
vítěz Wilbur Shaw, který se spojil s finančně zajištěným  
Tonym Hulmanem. Nastalo zlaté období Indianapolisu. 
Věhlas největší motoristické události v USA nezůstával ne-
povšimnut ani na západním pobřeží USA a půvabné holly-
woodské herečky zjistily, že fotografie po boku vítěze Indy 
500 je jednou z variant, jak si zvednout popularitu. 
Dokonale fungující duo Hulman – Shaw násilně přerušila 
Shawa tragická letecká havárie v polovině padesátých let. 
Hulman se ovšem role manažera zhostil natolik dobře, 

že popularita Indy 500 dál stoupala. 
Ačkoliv byl podnik v letech 1950–1960 
součástí mistrovství světa formule 1 
(aby F1 dosáhla statutu mistrovství 
světa), opravdový zájem evropských 
jezdců a konstruktérů propukl až 
začátkem 60. let, kdy se na americké 
půdě zkoušeli prosadit jezdci formule 
1 jako Jack Brabham, Jochen Rindt, 
Bruce McLaren, Chris Amon, Jackie 
Stewart, Denny Hulme, Jim Clark  
a Graham Hill, který jako jediný tamní 
pětistovku vyhrál.
Po smrti Tonyho Hulmana v roce 1978 
se vedení IMS zhostili jeho příbuzní  
a v novém století přilákaly, tentokrát 
už oficiálně, formuli 1 i Mistrovství 
světa silničních motocyklů. Hlavní 
hvězdou Indianapolis Motor Speed-
way však vždycky byl a bude závod 
500 mil v Indianapolisu. 

1948
BillyDevore



1912
Ralph de Palma

Emerson Fittipaldi

Renault
Mégane

Naplno až do cíle
Úctyhodných 101 ročníků Indianapolis 500 je 
hlubokou studnicí na dramatické momenty, 
těsné finiše i srdcervoucí prohry. Hned druhý 
ročník v roce 1912 si podmanil italský imigrant 
Ralph DePalma, který si vybudoval jedenácti-
minutové vedení před druhým Joem Dawso-
nem. Tři kola před cílem mu ale motor začal 
vynechávat, až z něj vyhasl život úplně. DePal-
ma zastavil v posledním kole na zadní rovince 
a s mechanikem tlačil těžký stroj do cíle. Když 
DePalma dotlačil mercedes na cílovou rovinku, 
zjistil, že podle tehdejších pravidel musí absol-
vovat ještě jedno kolo, a s výrazem totálního 
vyčerpání marný boj o vítězství vzdal. Prvenství 
oslavil místní rodák Dawson.
První ročníky Indy 500 sice dokázaly přilá-
kat evropská esa, která se na druhou stranu 
Atlantického oceánu dopravovala lodí, neboť 
letecká doprava tehdy ještě neexistovala, ale 
pravý boom evropských pilotů nastal až v šede-
sátých letech. O dvacet let později už zahranič-

ní jezdci zabírali prakticky polovinu startovní listiny. Jednou 
z hvězd byl Brazilec Emerson Fittipaldi, který v roce 1989 
vyzval k souboji domácího hrdinu Al Unsera jr. Jejich bitva 
probíhala do posledních kol a nikdo z řad přihlížejících ne-
dokázal odhadnout, kdo má v danou chvíli navrch. Dvojice 
se navzájem předjížděla, ale když se prvnímu Unserovi jr. 
připlet do cesty o kolo zpět jedoucí pilot, Fittipaldi zavětřil 
a nabídnutou šanci nehodlal promarnit. Doslova se vetřel 
na vnitřní stranu pod Unserův vůz a došlo ke kontaktu. 
Američan narazil v rychlosti přes 300 km/h do betonové zdi 
a Fittipaldi oslavil první ze dvou vítězství v Indianapolisu. 

Unser jr. vyvázl z nehody nezraněn a suše 
konstatoval: „Kolize byla nevyhnutelná, 
protože jsme oba chtěli strašně moc vyhrát.“
Al Unser se svého prvního vítězství v India-
napolisu dočkal v roce 1992. Šlo o nejtěsněj-
ší vítězství v historii a rekord dosud nikdo 
nepřekonal. Onoho nedělního odpoledne 
měl trumfy v rukou Michael Andretti a po 
mnoha letech se zdálo, že konečně prolomí 
Andrettiho prokletí. Jenže co se nestalo, pár 
kol před cílem odstoupil vinou technické 
poruchy. Rázem padla veškerá pozornost  
na Ala Unsera jr. a Scotta Goodyeara. Dvo-
jice finišovala závod v tandemu a přiváděla 
diváky do varu. V posledním kole v poslední 
zatáčce přešel druhý Goodyear do útoku. 
Vybočil zpoza Unserova stínu a tlačil se ku-
předu. V rychlosti blížící se hranici 400 km/h 
se dostal na Unserovu úroveň, ale nakonec 
byl při sprintu k šachovnicovému praporku  
o 0,042 vteřiny pomalejší. Zrodil se nejtěs-
nější výsledek v historii a Al Unser jr. slavil 
své první vítězství v Indianapolisu. 
V novodobé historii se podobně těsný 
výsledek podařilo zopakovat v roce 2006. 
Michael Andretti nastoupil ke svému po-
slednímu závodu a trať zároveň sdílel se 
svým synem Marcem. Pouhá čtyři kola před 

cílem se zmiňovaná dvojice dostala do čela. Krátce na to si 
Marco smlsnul na vlastním otci a v indianapoliské premiéře 
převzal vedení. K rodinnému duu se ale závratnou rychlostí 
přibližoval Sam Hornish. Pouhá tři kola před cílem před-
jel Michaela Andrettiho a dál stíhal Marca. Dvě kola před 
cílem se pokusil o předjetí, ale Marco Andretti mu  
v zatáčce nedaroval ani centimetr a Hornish musel sundat 
nohu z plynu. Hornish nabral ztrátu a zdálo se, že je  
o vítězi rozhodnuto. Ještě dvě zatáčky před cílem byl příliš 
vzadu. Jenže na výjezdu z poslední zatáčky se objevil těsně 
za Marcem a v cíli ho porazil o 0,063 vteřiny.
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Andrettiho prokletí
Mario Andretti je jednou z největších osobností 
celosvětového motorsportu. Vyhrával všude, 
kde se objevil – formule 1, IndyCar, NASCAR, 
sportovní vozy, Formule 5000 atd. Na počátku 
své kariéry v roce 1969 získal cenné prvenství 
v Indianapolisu, ale jak se nakonec ukázalo, 
v následujících třiadvaceti pokusech už jedinečný 
triumf nezopakoval. Mnohokrát sahal po dalším 
prvenství, které mu ovšem z nejrůznějších dů-
vodu mu pořád unikalo. O jeho smůle se začalo 
mluvit jako o Andrettiho prokletí, které se ve 
finále přeneslo i na další generace. 
Nutno podotknout, že v roce 1981 byl na něko-
lik měsíců veden jako dvojnásobný vítěz Indiana-
polis 500. Toho roku vyhrál Bobby Unser, ale po 
závodě byl diskvalifikován za předjíždění 
pod žlutými vlajkami, symbolizující zákaz před-
jíždění. Původně druhý Andretti byl povýšen na 
roli vítěze a absolvoval vyčerpávající program 
slavnostního banketu, rozhovorů, fotografování 
a podobně. Bobby Unser se okamžitě po diskva-
lifikaci odvolal a po čtyřech měsících u soudního 
tribunálu uspěl. Andrettimu bylo odebráno 
vítězství a znovu připsáno Bobbymu Unserovi. 
V roce 1987, kdy bylo Andrettimu 47 let, patřil 
k nejrychlejším mužům od prvního tréninku. 
V kvalifikaci získal první místo na startu a pod 
odmávnutí zelenými vlajkami vyrazil do čela, 
které držel až do posledních kilometrů. 
Pak ale najednou zpomalil, zajel k mechanikům 
a vystoupil z vozu. Technický problém ho 
jako už po několikáté donutil 
odstoupit.

V třiapadesáti letech, kdy si drtivá většina závod-
níků užívá zaslouženého důchodu, Andretti ještě 
závodil. Byla to jeho poslední reálná šance prorazit 
přes dvě desetiletí trvající smůlu. V první polovině 
závodu měl na kontě nejvíc kol na čele, ale dostal 
penalizaci za výjezd z boxové uličky, která byla  
v danou chvíli uzavřená. Propadl se jen na druhé 
místo, ovšem pozdější problémy s pneumatikami 
ho odsunuly na konečné páté místo. 
Jak se ukázalo, Mario Andretti přenesl prokletí  
v Indianapolisu i na své potomky. Jeho syn Micha-
el ani jednou ze šestnácti pokusů neprojel cílem 
první. Přitom podobně jako otec míval k vítězství 
blízko, nejblíže pak v roce 1991. Rodinné prokletí 
se pak od roku 2006 snaží prolomit Marco Andre-
tti, třetí generace slavného závodnického rodu. 
Nejblíže k tomu měl při svém debutu ve zmiňova-
ném roce 2006, ale Sam Hornish měl jiné plány. 
Sečteno a podtrženo, z 69 dvou startů rodiny An-
drettiů, která čítá Maria Andrettiho, jeho dva syny 
Michaela a Jeffa, synovce Johna a vnuka Marca – 
vzešlo jedno jediné vítězství. To není smůla, to je 
opravdové prokletí…
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Zkrátka netušíte, 
co Indy znamená

Rodinná záležitost
Daleko úspěšnější výsledky v Indianapolisu má 
klan Unserů. Když Bobby Unser debutoval  
v roce 1963 v Indianapolisu, mladšího bratra 
Ala dělily od premiéry dva roky a synovec Al 
Junior krátce předtím slavil první narozeniny. 
O 32 let později byli trojnásobný vítěz Indy 500 
Bobby Unser a čtyřnásobný vítěz Al Unser v dů-
chodu a sledovali druhé prvenství Ala Unsera 
jr. Rodina Unserů má na kontě neuvěřitelných 
devět triumfů v Indy 500 – rekord, který stěží 
ještě někdo překoná.
Nikde na světě nenajdete s motorsportem  
natolik svázanou rodinu, jako jsou Unserovi.  
V devadesátých letech 19. století se švýcarští 
emigranti Louis a Marie Unserovi usadili se 
svými syny Louisem, Jerrym a Joem v USA.  
Tři bratry brzy zlákala vůně benzínu a adrena-
lin slavného závodu do vrchu Pike´s Peak.  
A pak už to šlo ráz na ráz. Jejich synové, syno-
vé jejich synů atd. Dnes se motá kolem motor-
sportu již čtvrtá generace Unserů. 
Nejúspěšnějším generací rodu Unserů v IMS dodnes zůstává 
ta druhá a třetí v podobě bratrů Bobbyho a Ala a vnuka 
Ala jr. Bobby Unser vyhrál své první Indy 500 v roce 1968, 
triumf pak zopakoval v roce 1975 a na závěr v roce 1981, 
kdy se až do října s Mariem Andrettim soudil, kdo vlastně 
slavnou pětistovku vyhrál. 
Al Unser debutoval v Indianapolisu roku 1965 a stejně jako 
bratr Bobby, čekal na první triumf pět let. V roce 1970 vy-
hrál poprvé a vavřínový věnec dostal na krk i v následujícím 
ročníku. Do kategorie trojnásobných vítězů vstoupil 
v roce 1978 a rekordní počet čtyř vítězství legendárního 
A. J. Foyta pak vyrovnal v roce 1987. 
Al Unser jr. se prvního triumfu v Indianapolisu dočkal po 

souboji se Scottem Goodyearem v roce 1992. Tehdy nepatřil 
mezi favority a smiřoval se s faktem, že na reálný boj 
o vítězství si bude muset počkat další rok. V závěru závo-
du mu ale nahrála štěstěna do karet a Al Unser jr. vyhrál. 
Se slzami na krajíčku a štěstím roztřeseným hlasem tehdy 
pronesl památnou větu: „You just don‘t know what Indy 
means (Zkrátka netušíte, co Indy znamená)“. Druhé prven-
ství oslavil v roce 1994 s týmem Penske, tentokrát daleko 
dominantnějším způsobem. 
Čtvrtá generace rodiny Unserů se taktéž objevila v prostře-
dí motorsportu, ale přirozený talent se jakoby rozmělnil 
a uspokojivé výsledky, natož vítězství, už žádný zástupce 
nezopakoval.
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Eagle Aircrafg

Proti proudu
Indianapolis Motor Speedway je místem rozličných lidských 
osudů jezdců, týmových manažerů a konstruktérů, kteří 
se nikdy neostýchali stavět až bizardně vypadající závodní 
vozy. Při zmínce o šestikolovém monopostu si řada moto-
ristických fanoušků vybaví modrý monopost F1 Tyrrell P34. 

Nicméně historie tří náprav je mnohem starší než formule 
z roku 1976. Se šesti koly experimentoval už v roce 1948 
Američan Pat Clancy v Indianapolisu. Jeho monopost rych-
lostně neztrácel na špičku, bohužel potíže nastávaly 
v zatáčkách, kde nedržel stopu. Billy Devore s šestikolovým 
speciálem dojel dvanáctý a v nadcházejícím ročníku byl 
raději monopost přestavěn na konvenční dvě nápravy.
Patrně nejneobvyklejší konstrukci v Indianapolisu má na 
svědomí Smokey Yunick. Jeho vůz z roku 1964 nápadně při-
pomínal klasickou sidecaru. V monokoku se skrýval motor 
a palivová nádrž, zatímco subtilní schránku, připevněnou 
na levou stranu vozu, tvořilo pracoviště závodního pilota. 
Uvážíme-li křehkost jezdcova kokpitu, je obdivuhodné, že 
se s ním Bobby Johns vůbec pokoušel kvalifikovat na závod, 
v němž se kolem betonových zdí jezdilo v rychlostech 250 
km/h. Nicméně Johns čelil problémům s nestabilním říze-
ním, v kvalifikační den havaroval a závodu se nezúčastnil.
Vedle tohoto vozu se ve stejný rok objevila ještě jedna 

neobvyklá konstrukce, schovávající ovšem svou nevšednost 
pod kapotou. Mike Thompson přihlásil na Indy 500 ka-
potovaný monopost s pohyblivým pravým zadním kolem. 
Ovladatelnou přední nápravu tak ještě doplnilo zadní kolo, 
od čehož si Thompson sliboval lepší jízdní vlastnosti 
a rovnoměrné zatížení pneumatiky. Výsledků plnohodnot-

né závodní zátěže se bohužel Mike Thompson 
nedočkal, jeho jezdec Dave MacDonald nane-
štěstí ve druhém kole havaroval a zahynul. 
Jestliže by byl udělován titul za nejošklivější 
vozy v Indianapolisu, stroj Eagle Aircraft Flyer 
s motorem Chevrolet by spadal do kategorie 
horkých kandidátů. Ken Hamilton se roku 
1982 s tímto pomalým eaglem marně pokou-
šel kvalifikovat. Chabý výkon motoru doplňo-
valy bídné jízdní vlastnosti a Hamilton nikdy 
nedosáhl konkurenceschopných časů. Když 
v trénincích několikrát nezvládl řízení a dostal 
smyk, uznal, že s eaglem nemá cenu zápasit 
a odhlásil se ze závodu.
V osmdesátých letech se na startu mohlo obje-
vit dokonce ferrari. Nešlo ani tak o neobvyklý 
monopost, jako spíš o nástroj hrozby 

a nátlaku. Formule 1 stála na sklonku období turbomotorů 
a Mezinárodní automobilová federace řešila nová pravidla 
ohledně pohonných agregátů. První návrh počítal s využi-
tím pouze desetiválcových motorů, proti čemuž se postavil 
sám Enzo Ferrari s požadavkem povolit i dvanáctiválce. FIA 
byla neoblomná, ale tvrdohlavý Ferrari se málokdy před 
něčím zastavil. Proto nechal postavit monopost Ferrari 637 
pro šampionát IndyCar a dal FIA jasné ultimátum – buď 
přistoupí na jeho podmínky, nebo se stáj Ferrari přesune 
do IndyCar. Enzo Ferrari osobní spor vyhrál, FIA povolila 
dvanáctiválce a Ferrari 637 zůstalo jen zapomenutým, ale 
cenným artiklem v historii italské stáje.
Závod na 500 mil v Indianapolisu je svým způsobem unikát-
ní. Oválové závody nejsou v USA ničím neobvyklým, nicmé-
ně z pohledu historie, celosvětového zájmu a sledovanosti, 
stojí podnik Indy 500 na špičce pyramidy. Je součástí šam-
pionátu IndyCar, ale pro závodníky je výhra v Indianapo-
lisu mnohem cennější než titul celkového šampiona – a to 
vypovídá o nezpochybnitelném významu tohoto více než 
sto let starého automobilového závodu.
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Text: Jana A
belson, foto: Shuttersock.com

VYBÍRÁME 
GOLFOVÉ VYBAVENÍ 

GOLFOVÉ 
HOLE

GOLFOVÉ 
BOTY

GOLFOVÉ 
RUKAVICE

ŽELEZA
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Bydlení a domácnost       Golf

GOLFOVÉ VYBAVENÍ 

GOLFOVÉ 
MÍČKY

GOLFOVÉ 
ČEPICE

GOLFOVÉ 
OBLEČENÍ HRAJETE GOLF? 

NEJENOM GOLFO-
VÁ ETIKA 
VYŽADUJE, ABY 
KAŽDÝ HRÁČ MĚL 
VHODNÉ GOLFOVÉ 
OBLEČENÍ. 
A PATŘIČNÉ VYBA-
VENÍ SAMOZŘEJMĚ 
VYŽADUJE I HRA 
SAMOTNÁ.
PODLE JAKÝCH 
KRITÉRIÍ JI VYBÍRAT? 
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Rozhodujícím kritériem je pokročilost hráče a jeho pohlaví. 
Jiné vybavení vyžaduje začátečník, jiné profesionál, jiné 
sady jsou pro muže, jiné pro ženy a děti. Obecně doporu-
čujeme obrátit se na specializovaný obchod, kde vám jistě 
ochotně poradí.    

Golfové hole 
U holí jde v první řadě o jejich délku. Většina hráčů si 
vystačí se standardní délkou holí. Pouze ti extrémně vysocí 
by měli sáhnout po holích vyšších a extrémně malí jedinci 
po menších. Pro výpočet délky hole existují různé konfigu-
rátory, které najdete na 
internetu.

Železa
Většinu golfových holí 
tvoří železa. Ta budou 
tvořit či již zřejmě tvoří 
největší skupinu holí ve 
vašem bagu. Užití golfo-
vých želez je od odpalů 
z odpališt až po tzv. app-
roach přihrávky do gree-
nů. Jiná železa jsou pro 
pánské, jiná pro dámské 
hole. Nejlepší golfové 
železa lze obecně rozdělit 
do několika kategorií.  

Kovaná a litá
železa 
Kovaná železa se kovají 
do požadovaného tvaru 
na strojích, který se velmi 
podobá konečnému tvaru. 
Toho se docílí frézováním, 
broušením a leštěním. Vý-
sledným produktem je jed-
nodílná hlava se sníženým 
sweet spotem. Do speciál-
ních forem se odlívají litá 
železa, jejeichž výhodou 
je, že výrobcům dávají širší 
možnosti tvarů. Navíc se 
dají skládat z více materiálů a umožňují tak odlišné vyváže-
ní hlavy hole. Litá železa jsou levnější na výrobu, takže nižší 
jsou i jejich konečné ceny.     

Design želez 
Žiletky nebo-li blades, někdy označované 
jak muscleback.
Jsou vhodné pro zkušenější hráče s HCP pod 10, kterému 
poskytují větší cit a flexibilitu. Mají úzký lic a horní polo-
vinu hlavy a kompaktní úderovou plochu. K tomu mají 
rozloženou váhu po celé hlavě, takže jejich sweet spot se 
nachází uprostřed hlavy a je poměrně malý. Rány se tak 
dají snáze tvarovat.  

Cavity back železa
Cavity back železa jsou vhodné pro středně pokročilé hráče 
s hendikepem mezi 15 a 36. V zadní části hlavy, které je 

o něco větší než u žiletek, mají dutiny a a výklenky a více 
tak rozloží váhu po obvodu. Díky tomu hole hodně odpustí 
při nečistém zasáhnutí golfového balónku.  

Oversize železa
Jedná se o hole se zvětšeným objemem hlavy hole, kdy 
těžiště je rozloženo po obvodu hlavy hole, což způsobuje 
velkou toleranci hole. Míček tak poletí rovně a neztratí 
vzdálenost, i když není zasažen čistě středem úderové plo-
chy. V kombinaci s hybridy jsou tak oversize hole nejvhod-
nějšími pro začínající hráče a hráče s vysokým handicapem 

(HCP 36 – 54).

Dlouhá železa
Obecně lze jako dlouhá 
železa označit hole č. 1, 2, 
3 a 4. Nejsou vhodné pro 
začínající a středně pokro-
čilé golfisty (těmto se do-
poručuje volit buď hybridy 
nebo fairway dřeva kvůli 
lepší ovladatelnosti). Po-
kud se bavíme o dlouhých 
železech pak se jedná 
o rány letící do vzdálenos-
ti 170 metrů a více. Železo 
č. 1 a 2 se dnes již téměř 
nepoužívá ani mezi profe-
sionálními golfisty, existují 
však výjimky jako např. 
Tiger Woods, v jehož bagu 
železo č. 2 stále najdeme. 
Dlouhá železa mají delší 
shaft a nízký loft. 

Střední železa 
Jedná se o železa pro rány 
na vzdálenost mezi  
120 – 170 metry, mají  
č. 5, 6 a 7 najdete je  
v bagu většiny golfistů. 
Středními železy se hrají 
rány na green na většině 
tříparových jamek a na 

delších čtyřparových jamkách, jejich dobré ovládnutí je 
proto velmi důležité pro dosažení dobrého skóre. Průměr-
ná vzdálenost, do které by si měl dobrý golfista středními 
železy přihrávat, je do 20 metrů od jamky.

Krátká železa 
Nebo-li skórovací hole, které se používají pro přihrávku 
k jamce z kratších vzdáleností pod 120 metrů mají označení 
č. 8, 9, PW, GW (AW), SW a LW. Jejich ovládnutí je klíčem 
k dobré hře, když golfista ovládá hru krátkými železy, 
nemusí pak hrát přesné dlouhé rány, ale přesto můžete mít 
výborné výsledky. Krátká železa se vyznačují kratším shaftem  
a vysokým loftem, nejčastěji se používají také pro chip  
a pitch, tedy pro krátké přihrávky, kterými dobrý golfista 
atakuje jamku. Golfová sada běžného golfisty obsahuje 
železa č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, PW, SW a hybridní hůl č. 3. Mezi nej-
známější značky patří  Callaway, Mizuno, TaylorMade, Nike, 
Titleist, Cobra, Wilson, RAM, Cleveland atd...

Většinu 
golfových 
holí tvoří 
železa
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Drivery 
Velmi často skloňované golfové holi se říká golfový driver, 
kterým obvykle golfista zahajuje svou hru. Je to tedy první 
hůl, se kterou na golfovém hřišti přijde do styku. A jako ta-
ková by měla být součástí  každého golfového bagu. Nejen 
první odpal by měl být snadný a dlouhý, což naštěstí dnešní 
moderní technologie umožňují. Tyto golfové hole (drive-
ry) se vyznačují především velikostí hlavy, která je obvykle 

460cc, která dodává hráčům větší komfort při zasahování 
golfového míče. Nabízíme drivery s loftem v rozmezí od 
7 – 12°.  

Shafty
Shaft je tyč hole, která může být vyrobena z oceli nebo gra-
fitu. Grafitové hole jsou lehčí a pružnější, tudíž se spíše hodí 
pro ženy. Jsou ale o něco dražší. Muži sahají spíše po holích 
ocelových.  

Dřeva
Všestranné golfové hole, které potřebujete mít ve vašem 
golfovém bagu, jsou tzv. fairway dřeva. Jejich výhodou je 
ve srovnání s dlouhými železy větší hlava hole, což golfistům 
umožňuje přesnější palbu do větších vzdáleností, a tím pá-
dem usnadňují skórování na delších jamkách. Fairway dřeva 
také mají vyšší loft, což umožňuje lehce trefit míč z ferveje. 
Mohou být však použity i na odpalištích, pro přesnější za-
sáhnutí vytouženého místa na ferveji. Mezi nejpoužívanější 
dřeva patří hole s čísle 7, 5 a 3. Obecně řečeno, čím vyšší je 
číslo hole tím větší je loft, a tím menší vzdálenost při odpalu. 
Mezi nejznámější značky patří: Callaway, Nike, TaylorMade, 
Cobra, Cleveland, Wilson Staff a Titleist. Hole mají grafitové 
šafty a nabízí se ve více stupních tvrdosti.

Hybridy
Jedná se o golfové hole, které jsou někde na pomezí 
fairwayových dřev a dlouhých želez. Oblíbení našly přede-
vším u hráčů s vyšším HCP, protože se s nimi dá hrát jak  
z fairwaye, tak z roughu nebo z bunkeru.

Wedge
Samostatnou kategorií želez jsou tzv. wedge, hole pro hru 
na velmi krátkou vzdálenost s krátkým shaftem a vysokým 
lotem, které se používají k atakování jamky plným švihem, 
ale také při hře z písku, pro krátké pitche a chypy, ale i pro 
vysoký flop. Mezi nejdelší wedge patří tzv. pitching wedge 
(PW), což je hůl s loftem mezi 47 a 49 stupni. Oblíbenou holí 
je ale i sand wedge (SW) s běžným loftem mezi 54 a 56 
stupňů. Tato hůl je vhodná především pro hru z písku. Tato 
hůl má vyšší vyklenutí hlavy, které pomáhá o odražení hole 
od písku. Z písečné překážky se pak míček snadněji vyhraje. 
Méně používanou mezi běžnými hráči je hůl gab wedge 
(GB), které se někdy říká aproach wedge (AW). Tato hůl  
je oblíbená mezi zkušenými hráči, a to především svým 
loftem okolo 52 stupňů, kterým vyplňuje mezeru mezi PW 
a SW. Nejkratší holí se zároveň největším loftem je hůl lob 
wedge (LW) s loftem mezi 60 a 64 stupni. Tato hůl hráči 
umožňuje míči udělit velkou rotaci a zahrát specifické a vy-
soké rány s malým doběhem a proto se stala oblíbenou mezi 
hráčí s nízkým hcp. Naopak zcela nevhodná je pro začínající 
hráče.

Golfové sety
Pokud s golfem začínáte nebo mu nechcete věnovat tolik 
času a peněz, zvolte některý z golfových setů, které v sobě 
zahrnují celou potřebnou sadu holí od driverů, želez až po 
hole užívané v okolí greenů. Pořídit si můžete i tzv. půlsety 
nebo přímo kompletní golfové sety.

Golfové bagy
Golfový bag si musí pořídit každý hráč bez výjimky,
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profesionál stejně jako začátečník. Opravdu nikdo nenosí 
golfové hole v ruce. Velice populárními jsou tzv. cart bagy, 
tedy  
bagy na vozík, kterým dávají přednost především ženy  
a starší hráči.  Mladší golfisté dávají přednost spíše tzv. stand 
bagům, tedy bagy na nošení. Hráči navštěvující tzv. driving 
range nebo absolvující výuku s trenérem často používají tzv. 
pencil bagy, nebo-li tréninkové bagy. Jejich hlavní výhodou 
je jejich nízká hmotnost. Profesionální golfisté používají tzv. 
tour bagy, které jsou velmi bytelné a prostorné. Golfistický 
trh nezapomíná i na dětské hráče, pro které má speciální 
dětské bagy. Pokud golfista cestuje, hodí se mu cestovní 
bag popřípadě malá taška na golfové boty. 

Golfový bag si musí
pořídit každý hráč 
bez výjimky, profesionál 
stejně jako začátečník
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Golfové boty 
Golf patří mezi sporty, při kterém si hráči 
hodně nachodí. Průměrný hráč během  
18 jamek ujde okolo 7 kilometrů a tomu by 
měla být přizpůsobená i obuv. Golfová obuv 
by proto měla být polstrovaná a splňovat ta 
nejpřísnější kritéria. Golfové boty jsou vyrá-
běny z různých materiálů, jsou různých ma-
teriálů, tvarů, velikostí i barev. Nejznámější 
značky jsou: Ecco, Footjoy, Puma, Ashworth, 
Adidas, Nike a další.    

Golfové rukavice 
Další důležitou součástí výbavy každého  
golfisty jsou golfové rukavice. Držení hole, 
tzv. grip je jednou ze základních částí hry.  
A golfové rukavice tomuto správnému dr-
žení napomáhají. V držení vám dodají více 
kontroly a stability. Důležité je, aby vám 
rukavice dobře padly. Měly by být těsné, ale 
zase ne příliš, aby omezovaly váš pohyb. Ru-
kavice nesmí být ani příliš volné. Pak by vám 
golfová hůl mohla vyklouznout z ruky.  

Golfové oblečení  
Móda hraje v golfu poměrně významnou 
roli. Při hře se musíte cítit pohodlně, ale zá-
roveň vypadat elegantně. Proto je při výběru 
klíčový materiál a jeho kvalita. V létě by  
v něm pokožka měla dobře dýchat a v chlad-
nějších měsících by měl tělo udržet v teple.  
Standardem obecně jsou trička s límečkem, 
speciální golfové kalhoty a šortky, svetry, 
mikiny, bundy, vesty, bundy, ale i ponožky. 
Pro ženy existují i speciální golfové sukně. 
Golfoví a golfové zkrátka můžete být od 
hlavy až k patě.

Golfové čepice
Čepice ke golfistovi patří stejně jako golfová 
hůl. Ona je totiž stejně důležitá. Schválně se 
podívejte na nějaký turnaj a spočítejte, kolik 
hráčů hraje bez čepice. Žádný. Sluníčko se totiž 
může stát za nejednou špatnou ranou. A to 
přeci nedovolíte. Vybavte se proto kvalitní letní 
(kšiltovky a kšilty), ale i zimní čepicí či nepromo-
kavým kloboukem. 
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A na závěr nelze 
popřát nic jiného,
než dobrou ránu

Golfové míčky 
Žádná golfová hra se nedá hrát bez golfového míčku. 
Ovšem existuje jich hodně variant a typů. Jiné míčky jsou 
určené pro trénink a jiné pro hraní na hřišti. Konstrukci 
golfového míčku tvoří jádro, jehož materiál a velikost urču-
jí základní charakteristiky přenosu energie úderu. Jádra se 
využívají gumová, titanová, či wolframová a to většinou ve 
směsích. Některé firmy používají jádra tekutá nebo plas-
tická. Obecně platí, že tvrdší jádra mají delší dolet a měkčí 
zase umožňují větší kontrolu míčku. Důležitý je i obal míč-
ku, který svou tloušťkou, tvrdostí a vzorkem ovlivňuje odol-
nost, rotaci ale i pocit při úderu. Více rotace vyvíjí měkčí 
a silnější obal, se kterým můžete ránu více kontrolovat, což 
se uplatní především při patování a přihrávce. Tvrdší povrch 
na druhou stranu rotace snižuje. Obal může být složen ze 
dvou nebo i více vrstev. 
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D+D REAL CZECH MASTERS
SLAVÍ 5. NAROZENINY

Přijede také Tiger Woods?
GOLFOVÁ UDÁLOST ROKU, TAK SE DÁ UŽ POPÁTÉ OZNAČIT NEJVĚTŠÍ PROFESIONÁLNÍ TURNAJŮ 
MUŽŮ V ČESKU. TRADIČNÍ D+D REAL CZECH MASTERS OSLAVÍ PŮLKULATÉ VÝROČÍ. OPĚT PŘIVÍTÁ 
NEJLEPŠÍ GOLFISTY SÉRIE EUROPEAN TOUR. LETOS SE TURNAJ USKUTEČNÍ OD 23. DO 26. SRPNA 
ZNOVU V ALBATROSS GOLF RESORTU. HRÁČI SI ROZDĚLÍ NA ODMĚNÁCH 1 MILION EURO. 
VÍTĚZ SI ODVEZE ŠEK NA VÍCE NEŽ 166 TISÍC EURO. 

Foto: O
ta M

rákota, Ladislav A
dám

ek 
Akce se zařadila mezi stabilní sportovní události Česka.
V novodobé historii nevzniklo mnoho sportovních akcí 
s podobným světovým rozsahem, které by slavily páté  
výročí. Mnozí se ptají, jestli je možné, že by někdy přijel  
Tiger Woods…
„Možné je všechno. Jsme v kontaktu s jedním z jeho mana-
žerů. Účast ale není otázkou roku 2018. Woods je globální 
ikona. Plánuje svůj program na více než rok dopředu. Vliv 
mají jeho sponzoři a samozřejmě sportovní priority.  
O našem zájmu ví a budeme doufat,“ říká Petr Dědek,  
majitel promotérské společnosti Relmost.  

Turnaj roste
„Děláme maximum proto, aby turnaj dál rostl. Letošek 
bude především zaměřený na zdokonalování služeb,  

na detaily. Pro diváky postavíme turnajovou vesničku 
s 52 prezentačními nebo prodejními stany. Zvětšujeme 
merchandisingový dům, chceme rozšířit sortiment. Osvědčil 
se princip food festivalu. Přidáme pokrmy, které jsou oblí-
bené u dětí. Uděláme na driving rangi golfovou akademii 
pro návštěvníky, aby si golf mohli osahat začátečníci.  
Ve čtvrtek proběhne golfová klinika s jednou z hvězd. 
Znovu se bude puttovat s Raiffeisenbank o 100 tisíc korun. 
Finálová trojice si zaputtuje v neděli na greenu 18. jamky 
hned po skončení finálového kola,“ popisuje Pavel Poulí-
ček, výkonný ředitel promotérské společnosti Relmost.
Turnaje se zúčastní maximální možné startovní pole  
156 hráčů včetně minimálně 10 Čechů. Hlavní tváře  
turnaje budou jasné do konce dubna. „Jsme před dohodou 
se dvěma velkými světovými hvězdami,“ naznačuje Zdeněk 
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Golf     

Jehlička, sportovní ředitel Relmostu.
Vstup bude mít na turnaj zdarma každý 
golfista s kartičkou člena České golfové 
federace, každý majitel jakékoli platební 
karty Raiffeisenbank, každý kdo přijde 
s klíčem od vozu Škoda, nově také každý 
člen Nespresso Clubu. Řádné vstupné je 
100 Kč na čtvrtek nebo pátek, o víkendo-
vých dnech za 200 Kč a permanentka na 
celý turnaj stojí 400 Kč. Předprodej už probíhá 
v síti Ticketpro. Děti do 15 let, senioři a ZTP 
mají vstup zdarma.

Co nás čeká?
Celou akci odstartuje v úterý 21. srpna exhibice na Vltavě. 
V 15 hodin vyplují golfisté a jejich doprovod na největší 
pražské lodi z flotily Prague Boats směrem ke Karlovu mos-
tu. Na řece bude připravený plovoucí ponton s jamkou.
„Loni se nám tenhle model exhibice osvědčil. Měl úspěch  
u hráčů, sponzorů, diváků, byl medializovaný po celém 
světě. Není tedy důvod něco měnit,“ dodává Poulíček.
Po návratu do přístavu u Čechova mostu proběhne okolo 
16:30 s hráči autogramiáda a focení.   
Promotérská společnost Relmost se kromě této hlavní 
události věnuje také přípravě a organizaci dvou turnajů 
Challenge Tour, tedy série budoucích golfových hvězd 
European Tour.
Od 24. do 27. května se uskuteční nejstarší český turnaj 
této série D+D REAL Czech Challenge v resortu pod  
Kunětickou horou u Pardubic. Pražskou zastávkou je Pra-
gue Golf Challenge na Zbraslavi v areálu Prague City Golf. 
Tento turnaj se koná od 5. do 8. července.
„Tyto turnaje jsou příležitostí pro české golfisty. Do hry jich 
zasáhne na každém turnaji alespoň 15. Dostávají možnost 
získat zkušenosti a přiblížit se hlavní sérii European Tour,“ 
vysvětluje Jehlička.
Společnost Relmost je od roku 2012 exkluzivním partnerem 
European Tour v Česku a na Slovensku. Od té doby zorga-
nizovala 9 turnajů Challenge Tour a 4 ročníky European 
Tour. Řadí se mezi největší evropské promotéry, zároveň 
má svůj mezinárodní golfový tým, který tvoří Češi, Slováci  
a Angličan.   

Haydn Porteous
vítěz 2017

Thomas Pieters
vítěz 2015
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Text: Jana A
belson, foto: Shutterstock.com

NOVINKY
ze světa

gastronomie 



Ice Jaro 2018 | 125

Cappuccino v Abú Dhabí 
je pouhou špičkou ledov-
ce. Pokud jde až  
o obscénně drahé pokr-
my, vyhrává USA. 
Je libo trocha zlatých vlo-
ček a kapka lanýžového 
oleje? Zdá se, že to je vše, 
co stačí nové restauraci, 
aby přilákala pozornost. 
Níže uvedené pokrmy 
jsou nadprůměrné jak  
v kreativitě, tak v ceně. 
 

Patnáctilibrové 
cappuccino,  
Emirates palace, 
Abu Dhabi 
Hotel své hosty láká na 
„vynikající směs aromatic-
ké kávy“ s pěnou a 24ka-
rátovými zlatými vločkami 
a čokoládovým mrhole-
ním. Káva je servírovaná 
na stříbrném podnosu  
s kousky tmavé čokolády 
a datlí na stěnách šálku. 
Tato kofeinová fantazie 
na první pohled pro něko-
ho může působit odporně, ale co se ceny týče, není to  
zas tak strašné, než jste si možná mysleli. Šálek vás vyjde  
na 60 dirhamů (12,60 liber), ale za poplatek za službu, turis-
tickou daň a obecní poplatek, který se připočítává k jakému-
koliv chodu za nápoj zaplatíte celkem 72 dirhamů 
(15,15 liber). 

Hamburger  
za 600 liber,  
Burger Brasse-
rie, Las Vegas 
Ačkoli v Guinessově 
knize rekordů coby 
nejdražší hamburger za 
3800 liber vytvořil Juicy‘s 
Outlaw Grill v Corvallis  
v Oregonu. Se svou va-
hou 350 kilogramů však 
toto masové monstrum 
bylo vhodným pokrmem 
maximálně pro God-
zillu. Pokud si chcete 
vychutnat nejkrásnější 
hamburger světa, který 
může být pohodlně 
spotřebován jednou 
osobou, vydejte se do 
Le Burger Brasserie v Las 
Vegas. Tam vám naser-
vírují burger za cenu 
777 dolarů (tři sedmičky 
jsou nejšťastnější kom-
binací čísel v Sin City). 
Hamburger bude připra-
vený z hovězího masa 
Kobe a humrem maine 
s prosciuttem, karameli-

zovanou cibulí, krémovým brie přímo z Francie a několika 
kapkami 100letého balsamikového octa. To vše najdete 
mezi čerstvě upečenými houstičkami obalenými ve starém 
parmezánovém sýru. Tak velký burger následovaný ne-
méně vysokým účtem pak můžete spláchnout lahví Dom 
Perignon Rosé (v ceně).

Gurmán

7 JÍDEL,
NA KTERÁ VÁM NEBUDE STAČIT

ANI MĚSÍČNÍ PLAT
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Pizza za 1500 liber, 
Industry Kitchen, New York
Velmi drahá pizza. Za předpokladu, že se do této pizzy 
v hodnotě 2000 USD v Industry Kitchen v sousedství 
South Street Seaport na Manhattanu čtyřicetkrát za-
kousnete, zaplatíte 50 dolarů za sousto. O jaký zázrak 
se jedná? Je to klasická pizza pečená v peci, její tenká 
kůrka je pokrytá sýrem Stilton (Anglický sýr s mod-
rou plísní cylindrického tvaru s chráněným označením 
původu (PDO), na jedněch českých stránkách jsem našla 
cenu 588 Kč za kilogram), foie gras (tradiční  

francouzská játra, cena od 200 do 400 Kč za konzer-
vu), francouzskými lanýži, kaviárem Osetra  
a listy zlatých vloček zdobených jedlými květinovými 
lístky. Pizza byly v reatauraci představená na konci 
loňského roku a je o ní takový zájem, že si ji musíte 
rezervovat dva dny dopředu. Pokud na ní máte chuť, 
doporučujeme si na cestu do New Yorku vzít další 
čtyři kamarády, pak vás necelá čtvrtka přijde na pou-
hých 400 dolarů.



www.belvec.cz
www.chocoskyshop.cz
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Hot dog za 130 liber, 
Tokyo Dog, Seattle 
Tento hot dog si musíte objednat minimálně dva týdny pře-
dem! Jedná se o hot dog za 169 dolarů s japonskou příchutí. 
Párek je servírován na dlouhé bagetě s uzeným sýrem,  
s kousky hovězího masa wagyu, s teriaki cibulkami, houbami 
maitake, foie gras, černými lanýži, kaviárem a japonskou 
majonézou. Zajímavé je, že výtěžek z prodeje těchto hot 
dogů putuje na americký červený kříž. Že by proto byl o tyto 
hot dogy takový zájem? Že bychom to vyzkoušeli i u nás?

Zmrzlina za 775 liber, Serendipity 3, 
New York 
Tento dezert se brzy ocitne na Wikipedii. Tak jako každý 
předražený kousek ho je třeba objednat minimálně 48 hodin 
předem. Dezert nese honosný název Golden Opulence Sun-
dae (Zlatý opulentní zmrzlinový pohár). Jen tisíc dolarů 

zaplatíte za tahitskou vanilkovou zmrzlinu naplněnou vanil-
kou z Madagaskaru obalenou 24karátovým (jedlým) zlatým 
listem a navrch s čokoládovým sirupem  Amedei Porcelana 
sirup s kousky čokolády Chuao z Venezuely. K tomu je pohár 
ozdobený pařížským kandovaným ovocem, zlacenými mand-
lemi, lanýži a marcipánovými třešněmi. To vše je podáváno  
v poháru s křišťálovou miskou Baccarat, kterou si poté můžete 
odnést. A nezapomeňte na kaviár! S pohárem se podává  
i nádherná skleněná mísa amerického zlatého kaviáru  
s dalšími zlatými listy. A aby toho nebylo dost, v roce 2007 
restaurace přidala do svého jídelního lístku další dezert za  
25 000 dolarů. S „mraženou haute čokoládou“ je okolo misky 
servírován kompletní zlatý náramek zakrytý bílými diaman-
ty. Tento extrémně drahý dezert se stal charakteristickým 
znakem Serendipity 3. V této restauraci také seženete nej-
dražší sendvič ve světě - 165 liber za grilovaný sýra s chlebem 
opečeným se šampaňským Dom Perignon a několika kapkami 
lanýžového oleje.  Osobně bych začala sendvičem, pak si dala 
mraženou čokoládu a svou misy v Serendipity ukončila opu-
lentním pohárem. Účet: necelých třicet tisíc dolarů. Za to bych 
u nás měla slušné auto. Ale proti gustu žádný dišputát. 

Taco za 19 000 liber, 
Grand Velas 
Los Cabos Resort, 
Mexiko

Díky zlatým vločkám a kaviáru 
se jedná o vůbec nejdražší tako 
na světě. A konzumenta prý 
nezklame. Čeká na vás v restau-
raci Frida v pětihvězdičkovém 
letovisku na pobřeží Tichého 
oceánu v Mexiku.  
Taco za 25 000 dolarů obsahuje 
hovězí maso Kobe, langustin, 
kaviár Almas beluga (mimocho-
dem nejdražší kaviár na světě), 
sýr z černého lanýže a salsu ze 
sušených chilli papriček Morita, 
kávových zrn a anejo Ley Tequi-
ly 925. Taco je ozdobeno zla-
tými vločkami. V ceně za taco 
samozřejmě není započítaná 
noc v rezortu.  Za tu si budete 
muset připlatit, což vám přijde 
vhod, pokud třeba později do-
stanete chuť na další taco. 



Ice Jaro 2018 | 129

Kronut za 1 500 liber, 
Dum Dum Donutterie, Londýn 
Je to kobliha či croissant? Je to víceméně obojí  
s cenou 1500 liber. Tato luxusní verze „Cronut“, 
nazývaná „Cro“ od  Dum Dum Donutterie v Lon-
dýně, je vyrobena ze šafránového černo-bílého 
croissantového těsta vytvořeného z tahitské zlaté 
vanilky a čokolády Amedei Porcelana. Čerstvě 
vyndaná z trouby a navíc doplněná další čokolá-
dou, zlatými vločkami a kaviárem šampaňského 
Cristal rosé. Dum Dum naznačil, že „na cestě jsou 
další tajné projekty“. No, být v Londýně, z fleku si 
koupím 10 těchto kronutů. 
Výše zmíněné pokrmy a hlavně jejich ceny by 
mohly být jistým filosofickým tématem či sociolo-
gickou studií. Takovým zamyšlením nad tím, za co 
si lidé dnes jsou ochotni připlatit. Zarážející je už 
samotná skutečnost, že většinu výše zmíněných 
pokrmům si musíte objednávat několik dní pře-
dem. Tak mi připadá, že čím je něco dražší, tím to 
(někteří) lidé (kteří na to samozřejmě mají) musejí 
mít. Trošku mi to připiomíná pohádku o dvanácti 
měsíčkách, kdy vyhnali v lednu Marušku na jahody. 
Nebo pohádku Tři veteráni o té nosaté princezně. 
Nejsem altruista, ale když se dívám na fotky hlado-
vějících dětí v Africe, tak se mi o těchto gurmán-
ských vymoženostech nepíše lehkým perem. 
Já osobně kdybych byla v pozici, kdy bych si mohla 
dovolit dát 700 liber za hamburger, bych ty peníze 
věnovala nějakému útulku na opuštěná zvířata… 
Ale nikdy neříkej nikdy.
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Text: Lucie H
olásková, foto: Shutterstock.com

JARNÍ
 NÁPOJE
   správného gurmána 

JARO PATŘÍ K ROČNÍMU OBDOBÍ, KDY JEŠTĚ STÁLE PIJEME HORKÉ NÁPOJE, JELIKOŽ ZIMA  
JE BOHUŽEL DLOUHÁ. ALE UŽ I ZÁROVEŇ POMALIČKU PŘECHÁZÍME NA STUDENÉ NÁPOJE  

A OSVĚŽUJÍCÍ DRINKY. JE TO TAKÉ IDEÁLNÍ ČAS NA TZV. „OČISTU TĚLA“. A JAK LÉPE SE SPRÁVNĚ 
PROČISTIT, NEŽ PRÁVĚ TEKUTINAMI? PŘEDSTAVÍME SI KLASICKÉ ZASTÁNCE JAK Z HORKÝCH  

NÁPOJŮ, TAK ZE STUDENÝCH. A NAVÍC SE DOZVÍTE JAK PROVÉST JARNÍ OČISTU,  
NEBO POZNÁTE NĚJAKÝ TEN NOVÝ DRINK (AŤ UŽ ALKOHOLICKÝ, ČI NEALKOHOLICKÝ).   
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Horké nápoje – pít, či nepít? 
Nejspíše si nemusíme představovat, co jsou to 
horké nápoje ... Možná jste ale nevěděli, že 
horké nápoje mohou tělu i přitížit. Podle vý-
zkumu z roku 2016 ohlásila Mezinárodní agen-
tura pro výzkum rakoviny (IARC), že existuje 
pravděpodobné riziko vzniku rakoviny jícnu 
pitím horkých nápojů. Prozatím se stále ještě 
spekuluje nad tím, proč tomu tak je, ale zde 
jsou možné různé důvody, proč horké nápoje 
škodí lidskému tělu:
• Pokud pijete čaj, který jste nenechali
 vylouhovat déle jak 2 minuty, můžete  
 až pětinásobně zvýšit riziko rakoviny
• Také pití čaje nad 70°C zvyšuje možnost
 rakoviny jícnu až 8x (podle Britské studie)
• Horké nápoje zvyšují riziko trhlin na sklovině
 zubů a jejich citlivost
• Nejsou vhodné pro lidi s kožním
 onemocněním tzv. „růže“, jelikož prokrvení
 a zahřátí této oblasti kůže je nežádoucí
• Horké nápoje, které nenecháte dostatečně 
 vychladnout, mohou vyvolávat krvácení
 z nosu (pokud na to trpíte, dejte si další 
 horký nápoj nejdříve až za 24 hodin)
• Také pití velmi horkého černého čaje může
 způsobit, či zvýšit riziko rakoviny jícnu
 (čaj se doporučuje pít mezi  56-65 °C).

Závěr? Podle studií ze zahraničí právě vysoká tep-
lota (okolo 70° C) a rychlé vypití teplého nápoje 
výrazně zvyšuje riziko rakoviny jícnu. Horké nápo-
je tedy nejsou špatné, ale je potřeba dávat pozor 
na to, jak často je pijeme, jak rychle je vypijeme  
a také jakým způsobem jsou připravovány.

Příjemný hřejivý pocit  
Na druhou stranu vědci také zjistili, že lidé, 
kteří při výzkumu zrovna drželi v ruce horký 
nápoj, byli milejší a měli v obličeji laskavější 
výraz. Údajně je to způsobeno vzpomínkou 
na dětství, kdy jsme si užívali hřejivé náruče 
našich rodičů. Je pravdou, že téměř každý  
z nás zažil příjemný hřejivý pocit při pití čaje, 
či jiného horkého nápoje. Ten příjemný pocit tedy nejspíš 
nebyl způsoben jenom tím, že za okny je zima a my jsme 
se zahřáli.

Horké nápoje? Račte si vybrat!  
Mezi klasické horké nápoje řadíme kávu, čaj a horkou 
čokoládu, či kakao – což milují hlavně děti. To jsou nejspíš 
hlavní druhy, které vám přijdou na mysl jako první. Avšak 
i tyto druhy lze dále dělit a kromě nich existují i další tep-
lé moky, které vás zahřejí na těle, anebo třeba příjemně 
překvapí svou chutí.

Káva – povzbudivý nápoj s letitou tradicí  
Káva je nápoj vytvořen z plodů stromu kávovníku. Prášek, 
který označujeme jako instantní káva, je pak získávaný 
právě mletím pražených semen kávovníku. Mezi hlavní 
rysy kávy patří její černá barva a silné aroma. Tento nápoj 
se pije především pro jeho povzbuzující účinky, které jsou 
způsobeny alkaloidem kofeinem, který káva obsahuje. 
Ten podporuje srdeční činnost a zvyšuje krevní tlak.
Je tedy vhodným nápojem pro lidi, kteří trpí nízkým 
krevním tlakem. 

Na zdraví

JARNÍ
 NÁPOJE
   správného gurmána 
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Káva se často připravuje z různých druhů kávovníku, nebo 
ze směsi jejich plodů. Na trhu se tedy nejčastěji setkáváme 
se směsí z plodů kávovníků Coffea robusta a Coffea arabi-
ca. Z toho větší procento nabídky tvoří Arabika (asi 70 %  
z celkové světové produkce). 
Arabika – je pěstována ve větších nadmořských výškách 
(900 – 2800m nad mořem), jako lesní forma, nebo na 
sopečné půdě. Arabika má menší obsah kofeinu a nabí-
zí více druhů chutí a vůní. Její zrna jsou pak menší, než 
zrna Robusty a během jejich pražení jsou tak citlivější na 
teplotu.
Robusta – je méně náročná na přípravu. Tvoří asi 25 % svě-
tové produkce a to hlavně v oblastech Kolumbie, Indonésie, 
Brazílie a Vietnamu. Robusta obsahuje asi dvakrát tolik ko-
feinu, než Arabika. Je tedy výraznější, co se týče chuti (chuť 
je více zemitá a silnější). Káva je na tolik oblíbeným nápo-
jem, že je hned po ropě nejprodávanější komoditou na svě-
tě! V restauracích a kavárnách si můžete vychutnat všechny 
její podoby jako je Latté, cappuccino, presso a podobně, či 
kávy s různou příchutí (vanilka, karamel a další). Toto však 
opravdoví milovníci kávy silně odsuzují a považují za zne-
hodnocení kvalitní kávy. Někteří labužníci do kávy přidávají 
mléko, šlehačku, či kakao pro lepší chuť.

Čaj o páté  
Čajů, stejně jako kávy, existuje neskutečné množství druhů 
a podob k dostání na trhu. Čaj patří k lidské tradici již 
spousty let – přisuzujeme mu léčebné účinky jak pro tělo, 
tak pro mysl. Pití čaje má jakousi moc psychicky se uklid-
nit – nejspíš tomu tak je díky obsaženým bylinkám. Taktéž 

Káva je na 
tolik oblíbeným 
nápojem, že je 
hned po ropě 

nejprodávanější 
komoditou 

na světě! 



nám pomáhá při nemoci a v zimě, abychom se zahřáli.
Čaj má také povzbuzující účinky, stejně jako káva a mno-
ho lidí ho považuje za zdravější formu toho, jak doplnit 
do těla kofein (jde zejména o černý čaj).  
V minulosti se čaj nazýval odvar, či nálev a byl používán 
zejména k lidovému léčitelství. Tyto odvary byly vyhoto-
vovány z bylinek, sušeného ovoce, z plodů keřů (napří-
klad známý šípek), či z květů a jiných částí stromů. Čaj  
z čajovníku, jak ho známe teď, se pak v Evropě objevil  
v 17. století, avšak do českých domácností si našel cestu 
až v 2. polovině 19. století.
V dnešní době existuje už takové nespočetné množství 
druhů čaje, že pokud nejste opravdovým milovníkem 
tohoto nápoje, jen těžko se v nich vyznáte. Představí-
me si tedy alespoň úplný základ, ze kterého si obyčejný 
smrtelník určitě vybere svého favorita.

Káva nebo čaj?   
Káva a čaj patří již řadu desetiletí k těm nejoblíbenějším 
nápojům vůbec. Na jejich popularitě se podílí také fakt, 
že kromě jedinečného gurmánského zážitku přinášejí ce-
lou řadu pozitivních účinků na lidský organismus. Někteří 
lidé si libují v obou nápojích, jiní jsou zase zapřisáhlými 
zastánci pouze čaje, nebo kávy. Ať už patříte k první či 
druhé skupině, měli byste vědět, čím vším svému tělu díky 
kávě a čaji prospíváte a čím mu nadměrnou konzumací 
svého milovaného moku naopak ubližujete. A co je vlast-
ně zdravější – káva, nebo čaj?

Kofein, tein – pomocníci pro probuzení   
Nedokážete si představit začátek dne bez šálku kávy 
nebo silného čaje? Není se čemu divit. Káva a čaj jsou 
vyhledávány zejména pro své povzbuzující účinky. Obsa-
hují kofein, u čajů nazvaný tein, jenž blokuje specifické 
receptory adenosinu v nervových tkáních a udržuje stav 
aktivity. U kofeinu je příval energie mnohem rychlejší, ale 
zároveň krátkodobější než u teinu. Povzbuzující látky  
v čaji mají naopak pomalý rozjezd, za to vám v těle vydrží 
i několik hodin. Potřebujete-li tedy rychlý start, je lepší 
zvolit kávu. Chcete-li však vydržet svěží delší dobu, čaj je 
rozhodně lepší volba.

Blahodárnost prastarých nápojů   
Věděli jste, že káva má jedinečné ochranné antioxidační 
účinky proti některým druhům rakoviny a že větší konzu-
mace zeleného čaje pomáhá při hubnutí a snaze zlepšit 
váš metabolismus? Káva a čaj v sobě ukrývají mnoho 
přírodního bohatství, zejména pak antioxidačních látek, 
složek uklidňujících žaludeční stěnu, pozitivně podporují-
cích dobrou náladu a pocity štěstí, či látky napomáhající 
k udržení normální hladiny cholesterolu. Nemusíte se 
proto zdráhat dopřát si denně například až sedm šálků 
zeleného čaje či čtyři šálky kávy. Navíc rozsáhlá japonská 
studie z roku 2006 vědců Kuriyama a Shimazu potvrdila, 
že lidé, kteří pijí denně více než tři šálky zeleného čaje, 
mají celkově až o 16 % nižší riziko předčasného úmrtí 
a úmrtí spojeného s kardiovaskulárními nemocemi, než 
lidé, kteří upřednostňují jiné nápoje. Není ovšem šálek 
jako šálek, proto je důležité, abyste u svého oblíbeného 
nápoje dbali hlavně na výběr kvalitních kávových zrn 
a čajových lístků. Jedině tak okusíte skutečně gurmánský 
zážitek se všemi jeho pozitivními účinky na vaše zdraví.

Který čaj vás zaručeně zahřeje? 
Mezi čaje, které nás nejlépe a nejrychleji zahřejí  
v období přechodu z chladného zimního počasí na 
svěží jarní, řadíme čaje černé, červené a bylinkové. 
Ovšem i ovocné čaje nejsou k zahození a navíc jejich 
vůně a sladší příchuť v nás navodí pocit tepla (tedy 
vzpomínky na léto) a probudí v nás svěží energii.  
Mezi červenými čaji je pak favoritem  rooibos. Černé 
čaje ocení milovníci silnější chuti a ti, kteří jej upřed-
nostňují před kávou. Bylinkové čaje pak příjemně 
pohladí na duši. Jejich příjemné a uklidňující aroma 
a chuť ještě utvrdí přimíchání dalších přísad, jako je 
ovoce. V popředí jsou tedy bylinkové směsi, které 
nejen dobře chutnají (sladší ovocná chuť), ale také 
přinášejí úlevu pro tělo a některé chybějící vitamíny.  
Doporučujeme například heřmánkový čaj má protizá-
nětlivé účinky, nebo čaj kopřivový - který čistí krevní 
oběh.
Mezi oblíbené čaje patří Mátový čaj, Rooibos, Červený 
čaj s vínem, Maté, Pomerančový čaj, Čínský puerh (na 
štíhlou linii) a Kopřivový čaj. Pokud jste si neužili do-
statek zimní nálady, můžete přidat aromatické koření, 
jako je lékořice, skořice, či vanilka.

I čaj lze upéci!
Ano, i čaj můžete upéct. Pečený čaj je naprostým 
hitem posledních let a tak se na něj tedy podíváme 
trošku z blízka …
Tento čaj má výbornou příchuť a lze ho vytvořit  
i v domácím prostředí ze surovin, které máte nejra-
ději.  Jednoduše si naskládejte na plech to, co máte 
rádi, zasypte to cukrem a vložte do trouby. Můžete 
použít různé druhy ovoce –  jako jsou jablka, man-
darinky, hrušky, hrozny a další. Lze použít jak čerstvé 
ovoce, tak mražené. Ovoce pečte přibližně půl hodiny 
a vzniklou směs vložte do skleniček, které zavaříte. 
Budete tak mít své vlastní domácí zásoby. Na přípravu 
jednoho šálku čaje vám postačí dvě – tři kávové lžičky 
směsi a horká voda.



Ženy, víno a zpěv
K jaru samozřejmě patří i nějaké dobré víno a současné po-
časí nahrává konzumaci lehkých vín. Co je ovšem lehké víno, 
které přichází v současné době tak do módy? Proč získává 
na své oblibě stále více a více? Lehká vína obecně jsou méně 
alkoholická, méně výrazná. Většinou mluvíme o vínech 
mladých, nevyzrálých a stolních. Lehkými víny jsou převážně 
kabinetní vína či klarety, které mají i přes svoji lehkost výraz-
nou ovocitost ve spojení s pikantní kyselinkou. Mezi odrůdy 
ideální pro lehká vína se většinou řadí Sylvánské zelené, Ryz-
link rýnský nebo z červených vín Modrý Portugal. Lehká vína 
se vyznačují světlou jiskrnou barvou a nízkým obsahem alko-
holu, což je způsobeno nedostatečným prokvašením cukru 
při výrobě. Lehká vína mají nejen nižší obsah alkoholu, ale 
i extraktu. Rozumná konzumace má na zdraví příznivý vliv, 
v opačném případě však škodí. Kyseliny obsažené ve víně 
vyrovnávají rovnováhu při trávení. Cukry posilují organismus, 
což se hodí při dietě. Minerální látky chrání před řídnutím 
kostí, antioxidanty proti rakovině a odstraňují cholesterol. 
Kromě těchto uvedených „plusů“ obsahuje víno i vitaminy  
B 3, B 5, B 6 a vitamin C. Víno samo o sobě dále snižuje riziko 
cukrovky, ničí bakterie v trávicím traktu, zvyšuje činnost 
slinivky břišní, pomáhá při léčbě chřipky, zabíjí viry, které 
způsobují záněty mozkových blan. Víno také zlepšuje pleť  
a nezpůsobuje otylost jako např. pití piva.  

Rozumná konzumace 
má na zdraví příznivý 
vliv, v opačném případě 
však škodí
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Aby víno splnilo naše očekávání, mělo by mít určité vlast-
nosti. Vinaři poznají na první pohled, je-li víno čiré, čisté, 
kvalitu poznají podle barvy i vůně. Naprosto čiré víno je bez 
jakéhokoli zákalu. Čirost posuzujeme pohledem do sklenice, 
nejlépe proti světlu, ze stran i seshora. Jakékoli nečistoty 
a zákaly ubírají na kvalitě vína. Barva vína může mít podle 
druhu různé odstíny.  
Bílá se vyznačují barvou od velmi světlé, zelenkavé až po 
odstíny hnědé. Vinaři odhadnou podle barvy vyškolení vína, 
obsah tříslovin, nedostatečné zasíření a mnohé další atri-
buty. Červená vína jsou ve škále světle červené až po hně-
dočervenou - u starých vín. Jedním z nejdůležitějších znaků 
při hodnocení vína je vůně. Musí být čistá a musí odpovídat 
odrůdovému charakteru vína. Zkoušet vůni znamená do-
držet i správnou teplotu vína, při které se uvolňují těkavé 
látky. Vůně bývají svěží, květinové až ovocné. Delším ležením 
v lahvích se vytváří tzv. stařinka, což je chlebnatá vůně i chuť, 
která dává vínu zcela nový rozměr. Chuť vína je složitější 
záležitostí, protože ji tvoří celý komplex různých látek. Víno 
se musí po jazyku „válet“, aby zasáhlo všechny buňky. Víno 
pak označujeme jako prázdné (je zde málo látek, které by 
doušek vína výrazně nějak odlišovaly), lehké (mívá menší 
obsah alkoholu), plné (všechny složky jsou plně zastoupeny), 
dlouhé (některá ze složek působí déle), těžké (vyniká hlavně 
alkohol), robustní (starší vína) a další. Podle obsahu kyselin 

jsou vína rozlišena na tvrdá, ostrá, hladká, měkká, fádní, 
škrablavá a ocelová. Hodnocení vín je samozřejmě mnohem 
širší. I labužníkovi však nakonec stačí pouze to, jestli mu víno 
chutná a oslovilo ho, nebo mu nechutná, a tak příště sáhne 
raději po jiné kvalitě. 

Jarní očista  

Zázrak jménem čistá voda
K horkým nápojům již bylo řečeno dost. Přeci jenom 
k nám ale přichází vlna teplejšího počasí a s ní také žízeň 
a období jako stvoření pro očistu těla po dlouhé zimě. 
Jak je již známo – voda je zázračný dar. Pokud se tedy 
chcete pročistit po vánočním období, které bylo plné 
„obžerství“, doporučujeme vypít alespoň 3L čisté vody 
denně (v závislosti na věku, váze a výšce). Vodu můžete 
pít s plátkem citrónu, či pro osvěžení použít mátu. V žád-
ném případě ale ne sirup! Taktéž sladké sodovky, mine-
rálky a alkohol nepatří do očisty. Pokud chcete, můžete 
pro efekt a správné močopudné účinky připojit neslazené 
bylinkové čaje. 
Většina lidí zadržuje vodu. Tím, že ale dostatečně nepi-
jete, ji nevyloučíte z těla ven. Naopak, je potřeba do těla 
dostat co nejvíce nové vody, aby ta „stará“ šla ven. Je to 
stejné, jako s vodou v pračce. Ve staré a zatuchlé vodě 
byste jen těžko chtěli prát další várku prádla…
K takové očistě se doporučuje také rituální půst (nejlépe 
v den úplňku). Pro pokročilé je možnost provést i několi-
kadenní půst. Ovšem do půsty by se neměl pouštět nikdo, 
kdo trpí nějakou nemocí a jinými zdravotními problémy. 
V takovém případě je tedy vhodná konzultace s lékařem. 
Jarní očista rozhodně není dieta! Avšak má své příjemné 
vedlejší účinky a to, že můžete pár kileček zhubnout. Vět-
šinou se jedná právě o přebytečnou vodu v těle, nikoliv 
o tuky. Očistou správně nastartujete tělo na další proces, 
jako je právě dieta. Nejen, že se vám nastartuje metabo-
lismus, ale také utvrdíte svou imunitu. Očista, dostatečný 
přísun neslazených tekutin, má také vliv na pleť. Pokud se 
vám nejdříve pleť zhorší, neděste se. To jen z těla vylu-
čujete toxiny (škodlivé látky). Stejně tak moč je nejdříve 
zbarvena do žluta – že dochází k očistě poznáte tak, že 
její barva bude téměř průhledná. Voda je prostě zázračný 
lék na všechno. Zažene žízeň a také pomáhá ke zdraví 
a štíhlé linii. Kdo málo pije, ten špatně vylučuje, zadržuje 
škodlivé látky a také se mu bude hůře hubnout do pla-
vek. Myslete na to! Ze začátku je potřeba se trošku nutit 
pít, i když nebudete mít pocit žízně. Jakmile si ale tento 
proces zažijete, budete čím dál více žízniví a tělo si o vodu 
požádá samo.

Ledové osvěžení
Pokud vás přeci jenom „honí mlsná“ na nějaký ten svěží 
drink, plný jarní energie – možná si vyberete některý z na-
šich tipů. Ačkoliv ještě není horké letní počasí, přichystané 
na letní koktejly, můžete si i přesto umíchat nějaký ten 
ledový drink. Nejlepší na tom je, že používané ingredien-
ce seženete i u vás doma, přímo z vaší zahrádky!

Ice tea
Ledové čaje jsou již po dlouhou dobu v oblibě jak u dětí, 
tak u dospělých. V hospodách a restauracích je známespí-
še jako lahvový nápoj. Není ale nad to, si takový ledový 
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čaj udělat hezky „po - domácku“. Do studené vody tak 
vylouhujete svůj oblíbený čaj a přidáte kostky ledu do 
džbánku s čajem. Pro dochucení lze použít citrón, či mátu, 
někdo přidává i nakrájené ovoce. Sladit lze obyčejným 
cukrem, či hnědým třtinovým cukrem, nebo medem. Ice 
tea může dobře posloužit také pro dospělé, jako koktejl 
s kapkou rumu, vodky, whisky, či s bílým rumem.

Ovocné limonády
Skvělé domácí limonády jsou nabízeny v posledních letech 
všude. Jak tedy na ně? Postačí vám obyčejná voda, nebo 
perlivá minerální voda. Do ní vložte mátu a libovolné 
ovoce (plátky jahod, broskví, borůvky, maliny, ostružiny 
– cokoliv) – pro efekt skvělé chuti je můžete do vody ještě 
trošku rozmačkat. Limonádu lze také přisladit cukrem, 
nebo dochutit za pomoci tzv.“moninů“, které se přidávají 
do koktejlů a jsou k dostání v různých příchutích. Náhraž-
kou toho jsou sirupy určené jako dochucovadlo právě na 
domácí limonády. Také lze vytvořit okurkovou limonádu, 
či bylinkovou – například jasmínová, bezinková a další 
druhy. V případě, že se počasí umoudří je osvěžujícím ti-
pem melounová limonáda s plátky melounu a s melouno-
vým moninem! Když si ji trochu přizdobíte brčkem, náhle 
se ze své zahrady ocitnete někde v baru na pláži.
Ať už jste milovníky horkých nápojů, nebo osvěžujících 
drinků věřím, že jste si dnes ten svůj nápoj vybrali. Tak-
též už víte, na co si dát pozor, aby horký nápoj měl svůj 
příjemný zklidňující a léčebný účinek (tedy nepít horké 
nápoje okolo 70° C a dodržovat správnou přípravu) a jak 
se správně očistit pomocí vody. Vychutnejte si s našimi 
tipy hezké chvilky pohody a uhaste svou žízeň!

Očista, dostatečný 
přísun neslazených 
tekutin, má také 
vliv na pleť 
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Připravte si trendy nealkoholický nápoj! 
Chcete si doma namíchat něco osvěžujícího a chcete zkusit 
něco nového a trendy? Zkuste se inspirovat inovativními 
přístupy, které každoročně přináší Mistrovství světa  
v míchání nealkoholických nápojů. Originální nealkoholic-
ký koktejl vás nejen osvěží, ale potěší i svou vizáží. Může 
se snadno stát hlavní hvězdou letní party, navíc jej můžete 
nabídnout i dětem či své těhotné kamarádce. O linii se 
přitom bát nemusíte, barmanská špička myslí i na energe-
tickou hodnotu nápojů. Můžete se inspirovat současnými 
trendy:

• Čaje
Uvařte si svůj oblíbený čaj, nechte ho vychladnout, nebo 
pokud pospícháte, přelijte přes kostky ledu. Ačkoliv byste 
v horkých dnech čaj vařili jen stěží, jako ingredience do 
koktejlu se vám může hodit.
 
• Bylinky a koření
Máta či meduňka jsou v koktejlu skvělé, ale už nikoho ne-
překvapí. Zkuste experimentovat a rozhlédněte se po své 
zahradě. Kvetou vám levandule nebo se chlubíte poctivým 
českým česnekem? Stačí popustit uzdu fantazii a objevit 
nové chutě. V poslední době se využívají i velmi výrazná  
a pálivá koření, výjimkou není ani celá chilli paprička, 
která drink zároveň ozdobí. Dávejte si ale pozor, aby vám 
bylinky nepřebily veškerou chuť a vůni vašeho koktejlu.
 • Ovoce a zelenina
Maliny, jahody či jiné letní ovoce váš koktejl ozdobí a zá-
roveň mu dodají sladkou chuť. Co ale taková zelenina?  
I ta si může získat vaše chuťové pohárky v drinku se šťá-
vou z rajčat či červené papriky. 

• Bublinky
Základní složkou každého long drinku je minerální voda, 
kterou se koktejl doplní. Mezinárodní barmanská asociace 
doporučuje pro míchání koktejlů českou minerálku Matto-
ni, která má ideální vlastnosti. Můžete si vybrat, jestli pro 
svůj drink zvolíte perlivou či jemně perlivou variantu. Prá-
vě bublinky pomáhají k provonění koktejlu, tím jak vynáší 
vůni k okraji sklenice. Minerální voda váš koktejl navíc 
obohatí o potřebné minerály. Dolití koktejlu nevhodnou 
vodou může výslednou chuť zničit, proto si dávejte pozor 
i při výrobě ledu či ledové tříště. Vyplatí se sáhnout po 
kvalitní minerální variantě. 

• Co dům dá – aneb poklady ve spíži
Chcete vaše pití něčím ozvláštnit? Mistři barmani umí vy-
užívat i zavařeniny, džemy či med. Zejména pokud se vám 
do koktejlu díky lžičce kvalitního džemu podaří dostat 
chuť, kterou sezonní ovoce nenabízí, můžete tím mile 
a jednoduše překvapit své chuťové buňky.

   



138 | Ice Jaro 2018

Text: Jana A
belson, foto: Shutterstock.com

LUXUSNÍ
    lázeňské
         domy
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Hotel Imperial 
Hotel Imperial je významnou karlovarskou 
památkou. Pochází z počátku 20. století.  
A už v té době patřil k nejvýznamnějším  
a nejluxusnějším hotelům v Karlových Va-
rech. A patří k nim i dnes. Impozantní stavba 
hotelu, citlivě zasazená do přírodního rámce 
Karlových Varů a odpovídající nejnáročněj-
ším požadavkům na lázeňskou architekturu 
zaměřenou na umělecké detaily a všestranný 
komfort, byla slavnostně uvedena do provozu 
18. června 1912.
Nápad postavit tento „pohádkový“ meziná-
rodní velkohotel dostal karlovarský bankéř 
a podnikatel Alfred Schwalb. A na počátku 
minulého století zakoupil stavební pozemky 
Na čihadle ideálně položené nad městem, 
které v té době už nemělo dostatek ubytova-
cích kapacit pro své hosty. Najal zkušeného 
francouzského inženýra Ernsta Hebrarda, 
který se podílel mimo jiné na výstavbě Hanoje 
nebo řecké Soluně. Podle jeho návrhů a pod 
jeho vedením vyrostla v letech 1910 - 1912 na 
výšině Helenin dvůr nová dominanta města. 
Velkohotel Imperial byl mimo jiné prvním ob-
jektem na českém území, který byl zbudován 
na svou dobu novátorskou technologií litého 
betonu.
Novinkou je, že karlovarský hotel Imperial má 
5 HVĚZD! Není to jen optická změna oficiál-
ního názvu, ale výsledek stálého vylepšování 
služeb. Mezi novinky patří například limou-
sine servis, parkování s obsluhou, rozestýlání 
postelí, příprava palačinek nebo vaflí přímo 
před očima hostů, 24hodinový hotelový servis 
a plno dalších příjemných služeb. Luxusní pro-
středí, skvělá atmosféra a vynikající kuchyně 
do hotelu Imperial opakovaně láká klientelu 
nejen z České republiky, ale doslova z celého 
světa.

Tip na výlet

LUXUSNÍ
    lázeňské
         domy

ŘÍKÁ SE JIM OÁZY KLIDU. 
ŘEČ JE O MÍSTECH, NA 
KTERÁ SI JEZDÍME DOBÍ-
JET BATERKY, ODPOČÍ-
VAT, NECHAT SE HÝČKAT, 
OBSKAKOVAT, MASÍ-
ROVAT A MEDITOVAT. 
CÍTÍTE, ŽE PRÁVĚ NĚCO 
TAKOVÉHO POTŘEBU-
JETE? PAK ZBYSTŘETE, 
MÁME PRO VÁS SKVĚLÉ 
TIPY, KDE TAKOVÁ MÍSTA 
ODPOČINKU NAJÍT. 
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Aristokratické Velichovky  
I když primárně se Velichovky specializují na rehabilitaci 
pacientů s problémy pohybového ústrojí, ideální jsou  
i pro přepracované, uhoněné a vystresované lidi, které 
zde napětí opustí jako mávnutím kouzelného proutku. 
Stačí jen přijet, vzít si klíče od pokoje, shodit svršky, navlé-
ci si župan a starosti jsou rázem pryč. Komfortně vybavené 
vily jsou sice rozesety po celém areálu, většina procedur  
i balneoprovoz ale probíhá v nově rekonstruovaném Ma-
sarykově domě.  A jaké procedury byste rozhodně neměli 
vynechat? Hitem lázní jsou „medové rošády“, na míru šitý 
detoxikační program s medovým zábalem zad  
a medovou masáží. Toxiny vám z těla vytáhne a následně 
ho vyčistí i procedura s názvem „Žluté zlato“. A uniknout 
vaší pozornosti by neměli ani slatinné zábaly. Proč? Lázně 
totiž disponují unikátním zdrojem křídové slatinné zeminy 
napájené minerální vodou.

Moderní Therme Laa, Rakousko  
Lázně jsou sice za hranicemi, ale i tak se tam dostanete 
coby kamenem dohodil. Z Prahy autem za tři hodinky, 
z Brna za hodinku. Nebyl by tedy problém strávit dvě 
hodinky a navečer se vrátit domů. To by ale byla škoda.  
Místní veřejné lázně se totiž pyšní jedním z největších 
saunových světů v celém Rakousku, a na saunování si Ra-
kušané opravdu potrpí. Pokud se ale ubytujete v místním 
hotelu, a to z vlastní zkušenosti doporučujeme, budete 
mít k dispozici i lázně hotelové, které jsou mnohem luxus-
nější a po většinu času téměř prázdné. Místní bazén nabízí 

úchvatný výhled do okolí, noční posezení pod hvězdami 
ve venkovních vířivkách je nezapomenutelně, sauny 
a páry nepřeplněné. Na místních prostorných pokojích 
vás navíc čekají měkoučké župany a belgická čokoláda. 
A po plavání a saunování můžete v místní vinotéce ochut-
nat místní víno. Ideální program, ne?

Art & Design Miura Hotel, Čeladná  
Původně tu byly jen kouzelné hory a uprostřed nich louka. 
Dnes se na tomto místě nachází moderní industriální ob-
jekt a v něm hotel Miura, jedinečný hotelový komplex,  
ve kterém se setkává pohodlí s uměleckým designem  
a okolní divokou přírodou. Komplex se nachází přímo na 
golfovém hřišti Čeladná. Až budete unaveni po hře golfu, 
můžete si odpočinout v místním luxusním spa, ve kterém 
najdete saunovou část s bylinkovou i solnou lázní, finskou 
saunou i párou. Vyzkoušet si můžete celou řadu masáží 
nebo třeba levitační vanu, která navozuje pocit beztíže  
a vznášení. A chůzí po Kneippově chodníku si můžete 
posílit imunitu. 

Zkuste Jáchymov  
Lázně Jáchymov leží asi 21 km severně od Karlových 
Varů v malebném údolí Krušných hor. Lázně jsou proslulé 
léčivou radonovou vodou o teplotě 29 - 36 °C, které se 
přivádí do balneprovozů v lázeňských domech. Z nich je 
nejluxusnější čtyřhvězdičkový hotel Radium palac. Stra-
vování hostů probíhá rautovou formou ve vlastní restau-
raci hotelu. Léčebné a relaxační procedury jsou hostům 
poskytovány v Lázeňském centru Agricola, kde naleznete 
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i aquacentrum, solnou jeskyni, fitness centrum a mnoho 
dalšího. Toužíte-li po vysoce zážitkových masážích, za-
řaďte do svého programu balíček Top wellness. Obsahuje 
komplex exkluzivních masáží včetně auyrvédské Garshan 
masáže, thajské olejové a anticelulitidové. 
Pokud vás trápí bolesti zad, objednejte si na doporučení 
svého lékaře světovou raritu - Jáchymovské krabičky. 
Na bolestivé místo se přikládá pouzdro neboli krabička, 
do které se za pomoci technického zařízení vkládá radio-
for – nosič obsahující léčebnou dávku záření. Ten je zde 
ponechána šest hodin. Krabička s aplikátorem je přitom 
uzpůsobena tak, že zářič není přiložen přímo na kůži, 
ale je od ní cca 2 cm vzdálen. Tím je vyloučeno poškození 
kůže. Ošetření je velmi šetrné, záření přináší jen užitek,  
v žádném případě neohrožuje zdraví.

Augustiánský dům, Luhačovice  
Tento architektonický skvost, který byl postavený  
v letech 1902 až 1904, a ve kterém pobýval i hudební 
skladatel Leoš Janáček, připomíná anglickou venkovskou 
stavbu. Dnes, po více než sto letech si ve stejných místech 
jako kdysi slavný skladatel můžete vychutnat řadu báječ-
ných wellness receptur. Základem je relaxační bazén s pro-
tiproudem a masážními tryskami, finská i bylinková sauna, 
whirpool, solná a parní lázeň. Bonusem pak je zahrada 
šesti smyslů, fitness mezi stromy nebo slunná louka.  
Jako ve snu.

Boscolo Spa, Praha  
Perfektní kombinace služeb pro duchovní i fyzickou 
relaxaci, regeneraci a obnovu na vás čeká i v Boscolo 

Wellness & Spa v pražském hotelu Boscolo. V nádherném 
historickém sklepení skvostného novorenesančního paláce 
najdete unikátní přístav relaxace v podobě římských lázní 
doslova ukrytých očím kolemjdoucích. Zde vaše tělo i duše 
setká s tou pravou harmonií, se speciální péčí o obličej 
omladíte svou pleť, ve fitness studiu vytvarujete své křivky 
a odpočinete si ve dvacetimetrovém vyhřívaném bazénu  
s masážními tryskami. A stresu se zbavíte i v páře či sauně. 
V krásném a tichém prostředí se můžete nechat úplně 
rozmazlit. Dokonalé. 

EA zámecký hotel Hrubá skála, Český ráj 
Tento hotel se nachází v místě původního hradu ze  
14. století, asi 6 km od Turnova. Posléze byl přestavěný  
na zámek, proto dnes jeho salonky nabízejí unikátní zá-
meckou atmosféru. A i tento pohádkový hotel ukrývá  
luxusní spa nabízející širokou nabídku koupelí i celotě-
lových lázeňských procedur. Zahřát se můžete v místní 
panoramatické sauně, parní lázni či arabském hammamu.

Hotel Emblem, Praha  
Další luxusní lázně v samém srdce hlavního města nabíze-
jící ticho, klid a relaxaci nad starobylými střechami. Takový 
odpočinek si můžete dopřát v lázních M Spa v pražském 
hotelu Emblem, ve kterých mimo jiné pracují se špičkovou 
kosmetikou Pure Altitude. Obzvláště v zimních měsících 
doporučujeme vyživující masáž celého těla voskem ze 
speciální svíčky s esenciálními oleji z alpských bylin. A po 
ošetření si na krásné střešní terase můžete dopřát šálek 
skvělého bylinného čaje.   



Maximus Resort, Brno  
V tomto obrovském resortu o rozloze 4 000 m2, ze kterého se 
za 20 minut dostanete do centra Brna, si můžete vychutnat 
tu pravou oázu klidu. Dva venkovní a vnitřní termální bazény, 
soukromé spa, saunový svět s jedenácti druhy vnitřních i ven-
kovních saun včetně parních i Kneippových lázní, to vše tu je 
jen pro vaše potěšení.

Dobít ztracenou energii, rozmazlovat se a hýčkat můžete  
i v tomto pětihvězdičkovém hotelu v Hluboké nad Vltavou.  
Najdete zde exkluzivní část balneo provozu, kde si můžete 
vybírat z široké nabídky vodních a lázeňských procedur, nesčet-
ného množství masáží, luxusních relaxačních rituálů a dalších 
wellness ošetření. Můžete si být jisti, že v hotelu Diamant se 
vám dostane ničím nerušené relaxace celého těla i mysli.  
Název hotelu je ostatně výstižný. Budou zde o vás pečovat  
jako o vzácný diamant.

Spa hotel Felicitas, Poděbrady  
Ze stresů všedního dne vás zotaví i nově zrekonstruované well-
ness centrum v hotelu Felicitas v Poděbradech. Čeká tu na vás 
pestrá nabídky zážitkových masáží (přísadové relaxační koupe-
le v měděné vaně s různými druhy přísad a okvětních lístků), 
zábalů, koupelí či luxusních tělových terapií. Samozřejmostí 
je bazén s whirpoolem, saunový minisvět i luxusní kosmetické 
ošetření.

Wellness hotel Kolštejn, Jeseníky  
Lázeňské procedury, speciality v restauraci a skvělé pivo  
z místního minipivovaru, to vše si získalo srdce mnoha návštěv-
níků. Velké oblibě se těší věhlasný místní saunový svět a pri-
vátní wellness centrum nabízející bohatý výběr masáží a jiných 
procedur. Lákavý je i místní bazén se slanou vodou a protiprou-
dem.

Alchymist hotel and Spa, Praha  
Několik kroků od Pražského hradu a Karlova mostu, mezi 
malebnými uličkami Malé Strany, se nachází luxusní Alchymist 
Grand Hotel & Spa. 5-ti hvězdičkový boutique hotel vás zau-
jme pohádkovým prostředím s vytříbeně zařízenými pokoji, jež 
odrážejí historický charakter města. Vychutnejte si mimořádný 
omlazující rituál v Ecsotica Spa,  které je situované ve staroby-
lých sklepeních hotelu. Indonéská ošetření doplněná římskými 
lázněmi kombinují to nejlepší z východní a západní filosofie tak, 
aby bylo dosaženo vskutku výjimečného zážitku a relaxace.

Mcely Bouquet Spa, Chateau Mcely  
Věděli jste, že lázně na Chateau Mcely jsou jedním z nejlu-
xusnějších pětihvězdičkových lázeňských komplexů ve střední 
Evropě? Najdete je uprostřed krásné přírody Svatojiřského lesa 
nad vesničkou Mcely a jsou zasvěcené přírodní, místně inspi-
rované bylinné aromaterapii. Můžete tu na chvíli zastavit čas 
a nechat se opečovávat v oáze klidu a krásy, kde se vše točí je-
nom kolem vás. Posláním lázní je přinést vám hluboké uvolnění 
od napětí, zregenerovat vaše tělo a povznést vašeho ducha. 
Každá terapie je tady detailně propracovaným rituálem, při 
kterém vás zručný terapeut v krásném prostředí terapeutických 
apartmánů a za pomoci jedinečných kosmetických produktů 
Mcely Bouquet povede do vašeho nitra, ke zdroji vnitřního 
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klidu a krásy. Přitažlivost lázní tkví také v používání vlastní 
čisté přírodní kosmetiky Mcely Bouquet a  bylinek Devate-
ra kvítí. Součástí  wellness zóny je saunový domeček  
s venkovní vířivkou, koupací biotopické jezírko a přírodní 
fitness. Pokud tedy hledáte lázně zaměřené nejen na tělo, 
ale i duši, tak Mcely jsou pro vás ideálním místem.

Tree of life, Lázně Bělohrad  
Tree of Life (v překladu Strom života) je moderní čtyř-
hvězdičkový lázeňský resort v městečku Lázně Bělohrad. 
Dopřát si zde můžete zážitek plynoucí ze spojení bohaté 
léčebné tradice, čisté přírody, alternativní i klasické medi-
cíny a výborných služeb. Tree of Life používá vodu z vlast-
ního zdroje, těží svou léčebnou slatinu z ložiska nedaleko 
lázní a stojí v oblasti s minimálním znečištěním vzduchu  
a prostředí. To z něj činí ideální místo k regeneraci těla  
i mysli. Čekají tu na vás slatinné procedury, koupele, ma-
sáže, ajurvédské masáže, zábaly, fototerapie, oxygenote-
rapie, zážitkové masáže, kosmetické zábaly a další.

Chateau Herálec, Herálec  
Věděli jste, že Chateau Herálec byl jako jediný zámecký 
hotel v České republice zařazený do výběru CNN Travel  
nejlepších 15 zámeckých hotelů světa? A Trip Advisor ho 
vyhodnotil jako jeden z 10 nejlepších zámeckých hotelů 
světa. A to svědčí o mnohém. Zámecký hotel s anglickým 
parkem z 18. Století leží uprostřed nedotčené přírody čes-
ké Vysočiny plné hlubokých lesů, obor a rozkvetlých luk. 
Okolní přiroda skutečně bere dech. Hotel však nenabízí 
jen krásnou okolní přírodu, ukrývá take luxusní lázně.  

Relaxaci a péči o zdraví 
je vyčleněno celé jižní 
křídlo zámku, ve kte-
rém se můžete oddávat 
celé řadě procedur  
a rituálů oblíbení 
francouzské  kosmetiky 
L‘Occitane.

  
Příznačný název. Hotel 
se nachází na rozhraní 
Jizerských hor a Krko-
noš a z jeho oken mů-
žete sledovat vyhaslé 
sopky Českého ráje. 
Svahy Černostudniční-
ho hřebenu i jizerské 
vrcholy s dominantním 
Ještědem. K tomu ale 
hotel nabízí vice než 
50 různých wellness 
procedur a programů. 
A co láká víc, než se 
po dlouhé procházce, 
ke které tamní okolí 
přímo láká, ponořit  
do světa wellness. 
Bazén s teplotou vody 
32 stupňů nabízí pře-
krásný výhled do kraje 
nebo do zahrady  

s odpočinkovým prostorem. K dispozici v hotelu máte  
i prostornou finskou i bylinkovou saunu. Pokud zvolíte 
venkovní finskou saunu, ochladit se pak můžete v ochla-
zovacím slaném jezírku a následně relaxovat pod širým 
nebem. Nádhera.

Rezort Valachy, Beskydy  
Toužíte po pobytu v typickém valašském údolí? Pokud 
se navíc chcete oddávat relaxaci v kombinaci s nějakými 
těmi sportovními aktivitami, tak Valachy jsou pro vás tím 
pravým místem. Relaxační centrum Horal disponuje hned 
třemi vyhřívanými bazény, fitness centrem a saunovým 
světem s několika saunami, parní lázní, tepidáriem  
a vnitřním i venkovním whirpoolem. Až devětkrát den-
ně se tu konají speciální saunové rituály a místní masáže 
poskytují maséři z Thajska, Sré Lanky, Filipín, Indie a Bali! 
Komornější než hotel Horal je Spa hotel Lanterna, který 
vyhledávají zamilované oáry nebo ti, kteří touží po klidu 
a soukromí. I tento hotel je vybaven luxusním wellness 
centrem s bazénem, saunou, párou, nabídkou exotických 
masáží a beauty salonem.

Hotel Niva, Luhačovice  
Luxusní wellness najdete i v hotelu Niva v lázních Luhačo-
vice.  V rozsáhlém komplexu saun, vířivek a teras s nád-
herným výhledem do okolní krajiny můžete zažít bohatou 
ochutnávku relaxace a pohody. Připraveny jsou pro vás 
relaxační masáže uvolňující tělo i duši, speciální vinné 
koupele a pro milovníky plavání vnitřní bazén se slanou 
vodou a v sezoně venkovní bazén.
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