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VAŠE OÁZA ODPOČINKU 
VířiVky  SoFTUB
Masážní vířivé bazény Softub využívají vysoce  tepelně izolační materiály 
a velmi účinné moderní technologie. Vyznačují se jedinečnou a velmi nízkou 
hmotností, jsou snadno přenosné a jejich energetická úspornost nemá ve světě 
konkurenci.Vířivky Softub jsou nejpohodlnější a nejtišší vířivkou na světě. Díky 
jednotlivým programům a individuálně nastavitelným masážním tryskám Vás 
Softub hýčká od hlavy až k patě. Jediné co musíte udělat je zavřít oči a vychut-
návat.

oSm dŮVodŮ pro SoFTUB 

přenoSný  1. 
Je lehký, má jednoduché a přehledné ovládání a je jedinečný svou snadnou 
instalací. S bezkonkurenčně nejmobilnější vířivkou Softub, už nikdy nebude-
te omezeni jen na jednu lokalitu. 

Tichý 2. 
Vychutnávejte si relaxaci v perfektním klidu. Díky technologii Whisper patří 
vířivá lázeň Softub mezi nejtišší na světě.  

energeTicky úSporný  3. 
Softub je jedničkou na trhu technologií využívajících zbytkového tepla. Díky 
integrovanému systému čerpadla, motoru a ohřevu do samostatné jednotky 
Hydromate se zbatkové teplo z motoru využívá k ohřevu filtrované vody 
a snižuje tak spotřebu energie na minimum. 

odolný proTi poVěTrnoSTním VliVŮm  4. 
Neberte ohled na počasí: slunce, déšť, sníh nebo mráz; vnější vysoce kva-
litní povrch z materiálu LeatherTex dodává vířivé lázni SOFTUB  dlouhou 
životnost a zároveň nabízí možnosti různě barevného provedení a vysokou 
odolnost. 

ZarUčUje hygienickoU čiSToTU Vody 5. 
Automatická funkce ozonátoru Softub obstarává intenzivní program čištění 
bazénové vody. Výsledkem je, že si každou koupel užijete v křišťálově čisté 
vodě té nejlepší kvality! 

FlexiBilní6.   
Každý bazén Softub je navržen s maximální přizpůsobivostí pro snadnou 
manipulaci, např. kutálením, a poskytuje dostatečnou volnost pohybu 
a množství poloh vsedě i vleže. 

pohodlný 7. 
Pokud se jedná o komfort a pohodl, je Softub nepřekonatelný. Měkký 
a zároveň dostatečně pevný konstrukční materiál Polybond tvořící vnitřek 
bazénu, poskytuje pohodlí ve všech polohách – je stejně komfortní jako Vaše 
pohovka. 

STyloVý  8. 
Koženým vzhledem, moderním barevným provedením a praktickými sty-
lovými doplňky Vás Softub přesvědčí svou nejvyšší kvalitou a elegantním 
designem.

Výhradní zastoupení pro ČR:

SOLAR-STOP s.r.o.
Lipové nám. 1019/10

107 00 Praha 10 – Dubeč
TEL: +420 271 961 391

GSM: +420 733 720 720 
softub@softub.cz

www.softub.cz
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Az budete plánovat konferenci, event, firemní 
setkání, nebo rodinnou oslavu: myslete na to, 
ze nemusíte nic, ale muzete úplne všechno!ˇ

ˇ

Kongres & Wellness
Hotel Savannah****deluxe u Znojma

ˇ ˇ°



CZ – 669 02 Znojmo – Hatě 198     Tel.: +420 515 284 084, e-mail: hotel@hotel-savannah.com       www.hotel-savannah.com



A je tu jaro. Jaro nového roku. Možná vám na jazyku leží nevyřčená otázka, 
copak nám asi přinese. Prognózy politické nejsou nic moc. Prognózy finanční, 
kterým dominuje hrozba další světové ekonomické krize, jsou snad ještě horší. 
A prognózy mayské jsou ze všech prognóz nejhorší. Stojí v nich, že na dosah ruky 
máme konec světa. Já osobně mayským prognózám nevěřím, ale ty ostatní pro-
gnózy zas tak nereálné nejsou. Podle vyjádření psychologů člověk na lavinu nega-
tivních zpráv, předpovědí a prognóz v poslední fázi reaguje tak, že na ně přestane 
reagovat. Přestane se o cokoliv zajímat. A víte, že na tom něco bude? Zkuste se tři 
dny nepodívat na zprávy – eliminujte ze svého života televizii, rozhlas i noviny. 
Uvidíte, že vám bude líp. Magazínu Ice se ale zbavovat nemusíte. My se totiž 
snažíme psát o veskrze pozitivních věcech. No, kdo by si nechtěl vyrazit na pár dní 
do Dubaje, potápět se na Maledivách, zaplavat si na střeše singapoorského hotelu 
Marina Sands Bay, projet se v novém Audi, projít se krásnou přírodou Adršpaš-
sých skal, dát si skleničku vynikajícího likéru nebo ochutnat báječné sushi? S  jar-
ním Magazínem Ice, který právě držíte v ruce, to všechno můžete. Ne, nesnažíme 
se barvit svět na růžovo, jen se snažíme psát o věcech, místech a lidech, kteří ho 
zkrátka dělají zajímavějším. Proto píšeme o zajímavých a úspěšných lidech, kteří 
zkrátka mají co říct. Mezi takové osobnosti bezesporu patří například olympij-
ská vítězka a matka v jedné osobě Kateřina Emmons, která se v současné době 
v americkém Coloradu Springs připravuje na letní OH v Londýně. Prototypem 
úspěšného muže je bezesporu i Roman Šmucler. Úspěšný lékař řídí neméně úspěš-
nou kliniku, i v manželství mu to klape, dcerka mu dělá jen samou radost. Co 
víc si může přát? Nadmíru inspirativní pro mě bylo setkání s umělkyní Helenou 
Leisztner Kroftovou, multitalentovanou osobností, malířkou, fotografkou, oděvní 
návrhářkou v jedné osobě, která prezentuje svou tvorbu prostřednictvím vlastní 
multimediální Art fashion show jak v České republice, tak především v zahra-
ničí. Pod rukami této talentované umělkyně nejenže vznikají skutečné umělecké 
skvosty, v její přítomnosti si navíc myslíte, že nic není nemožné. Představíme vám 
i několik nadějných mladých českých designérů, kteří, věřím, co nevidět budou 
udávat designové trendy, poradíme vám, jak na krásnou zahradu, představíme 
vám aktuální trendy v bydlení i kosmetice a mnohem víc... 

Takže, příjemné počteníčko.   
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L Jana Abelson Tržilová

šéfredaktorka
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TISSOT  TRADITION

IN TOUCH WITH YOUR TIME

PERPETUAL  CALENDAR

Klasický hodinářský kousek, exkluzivní strojek s věčným 
kalendářem.Pouzdro z nerezové oceli 316L, safírové sklíčko 

odolné proti poškrábání, vodě-odolnost do 3 bar ( 30m/100ft)

vybráno Tonym Parkrem _ profesionálním basketbalistou

MINUTA CZ s.r.o., tel. +420 518 324 512, e-mail: minuta@minutacz.cz

w w w . minutacz. cz
Výhradní distributor pro Českou republiku: 

Tissot poskytuje mezinárodní záruku a poprodejní servis výhradně 
zákazníkům, kteří zakoupili hodinky u autorizovaného prodejce.

Seznam autorizovaných prodejců získáte na našich webových stránkách.

Tissot Tony Tradition 230x300.indd   1 6. 4. 2012   1:02:57
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pestrý Život

 J.Lo
NA SvěTě NeNAJdeTe MNoho žeN, kTeré By uSpěly v TolikA oBorech 
NAJedNou. JeNNiFer lopeZ Je všAk JedNou Z Nich. J.lo, JAk Se Jí NeJe-
NoM ve SvěTě ShowByZNySu říká, SklíZí ovAce JAk ve SvěTě FilMu, TAk 
i v ToM hudeBNíM, A v NepoSledNí řAdě koSMeTickéM A MódNíM. 
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V jednom týdnu měla nejnavštěvovanější film (Svatby podle 
Mary) a zároveň nejprodávanější album (J.Lo). Stala se prv-
ní ženou, která byla dva roky po sobě vyhlášena prestižním 
časopisem FHM nejpřitažlivější ženou světa. Celkem pro-
dala více než 72 milionů kusů svých alb. A aby toho nebylo 
málo, vytvořila i svůj parfém, dokonce několik parfémů. Její 
parfémový debut se jmenoval Glow by JLo a následovaly po 
něm ještě další parfémy s názvy Still, Miami by JLo a pánský 
s názvem Sweetface. Slušné. Ale abychom na J.Lo nepěli 
jen samou chválu, nutno dodat, že ani kritika ji nešetří. Ně-
kolikrát byla nařčena několika zpěváky, že kopíruje jejich 
písničky. Například do své písně Get Right použila samply 
ze skladby 1 Thing od Amerie. Spor se dostal až k soudu, 
ten prohrála. Dále je tvrdě kritizována kvůli své módě. Její 
kolekce oblečení totiž obsahují pravé kožešiny, a to ve vel-
kém množství. Ona sama je nosí. Mnohé například šokova-
la tím, když se ukázala na předávání cen v kožichu z tuleně. 
Další šok přišel, když jí v jednom televizním pořadu pustili 
záběry mučených zvířat a ona pouze pokrčila rameny.

Děvče z Bronxu
Diskosingl Papi v podání Jennifer Lopez není nic, bez 
čeho byste nemohli žít, docela zábavný je ale nový klip ke 
skladbě. Jennifer si v něm na radu tajemné recepční kousne 
do cukrového srdce a rázem poblázní všechny muže v New 
Yorku. Ti kvůli ní proskakují výlohou, skáčou ze střechy 
a havarují v autech. Kdo Lopez nakonec dostane? Jistě, 
policista. Jennifer je v ní vlastně sama sebou. Typickou J.Lo.
Narodila se jako Jennifer Lynn Lopezová 24. července 1970 
v Bronxu. Rodiče pocházející z Puerto Rica si dali záležet, 
aby své děti uchránili od drsných podmínek čtvrti a snažili 
se jim poskytnout co nejkvalitnější výchovu. Její otec David 
je počítačový technik a programátor, její matka Guadalupe 
je učitelkou ve školce. Má dvě starší sestry Lyndu a Leslie. 
Lynda pracuje v newyorském rádiu jako DJ a Leslie učí 
hudební výchovu. Jennifer už odmalička věděla, co chce 
dělat. Svoji kariéru zahájila jako tanečnice. Jako čtyřletou 
holčičku ji matka přihlásila do hodin tance a v sedmi letech 
již vystupovala na různých školních představeních. Ve čtr-
nácti přidala i hodiny zpěvu. Během studií na střední škole 
hrála softball, tenis a věnovala se gymnastice. V sedmnácti 
se také přihlásila na taneční školu na Manhattanu a úplně 
se oddala tanci. V osmnácti byla přijata na Baruch College, 
ale po prvním semestru ze školy odešla, a zároveň odešla 
i z domova.  Z počátku se jí vůbec nevedlo a nedokázala 
najít žádnou práci jako tanečnice. Až v 19 letech dostala 
první práci v cestovní taneční skupině a konečně začala vy-
dělávat. Její kariéra rostla, první roli dostala v populárním 
komediálním seriálu In Living Color jako Fly Girl. Několik 
dalších rolí následovalo v televizních seriálech a filmech 
jako Havárie letu 7, Druhá šance, Hotel Malibu a Moje 
rodina.

“Nestojím o kariéru v televizi” 
V roce 1994 odmítla začínající herečka Jennifer Lopez na-
bídku účinkovat v pokračování úspěšného televizního filmu 
Hotel Malibu. Vůbec nevěděla, co ji čeká, jistá si byla jen 
tím, že nestojí o kariéru v televizi. „Odmalička jsem zpíva-
la a tancovala. Teď jsem toužila hrát ve filmu,“ vybavuje 
si Jennifer. Rok nato na plátně zazářila jako hvězda ságy 
režiséra Gregoryho Navy o mexických vystěhovalcích Moje 
rodina a společně s Wesley Snipesem a Woodym Harrel-

sonem ve Vlaku plném peněz. Průlom přišel v roce 1997 
díky filmu Selena, ve kterém ztvárnila titulní roli zpěvačky 
Seleny Quintillany Perezové, kterou v roce 1995 zabil šílený 
fanoušek. Tato role ji vynesla nominaci na Zlatý glóbus. Po 
tomto velmi dobře přijatém filmu následovala řada dalších 
jako například Zakázané ovoce (Out of Sight, 1997), Svat-
by podle Mary (The Wedding Planers, 2001), Cela, Krásná 
(Maid of Manhattan, 2002). 
Za účinkování ve snímku Policajtka „Angel Eyes“ (2001) 
inkasovala devět miliónů dolarů a stala se nejlépe place-
nou latinskoamerickou herečkou. Ve filmu Smím prosit, si 
zahrála s Richardem Gerem, po boku Roberta Redforda se 
objevila ve snímku Skutečný život. V komedii Příšerná tchý-
ně (2005) ztvárnila roli Charlotte Cantilinové, která dlouhé 
roky hledá toho pravého. Když konečně našla muže svých 
snů Kevina Fieldse, tak se ukázalo, že jeho matka Viola je 
přímo ztělesněnou noční můrou. Brzy se strhne boj o to, 
kdo zaujme v Kevinově životě první místo. Ve stejném roce 
se objevila v roli Jean Gilkynson ve snímku Žít po svém. 
Jean přijíždí se svou dcerkou Griff na ranč Einara Gilkysona, 
muže, jenž ji viní ze smrti svého jediného syna. Jean tvrdí, 
že je Griff Einarovou vnučkou a pro Einara, který už na 
život rezignoval, je zvídavá Griff vytržením ze stereotypu, 
se kterým se již smířil.

J.Lo a její hudební kariéra 
Není to však jen herectví, které jí vyneslo na výsluní popu-
larity, J.Lo je, jak známo, i velmi úspěšnou zpěvačkou. Její 
hudební debut On the 6 se ke svým posluchačům dostal 1. 
července 1999 a název byl inspirován číslem metra, kterým 
jezdila každý den z práce a kde údajně napsala všechny své 
songy. Album dlouho vedlo různé světové žebříčky stejně 
jako pilotní singl If You Had My Love. Další velice úspěšné 
singly se jmenovaly Waiting For Tonight nebo Let‘s Get 
Loud, za ten obdržela i nominaci na cenu Grammy v ka-
tegorii nejlepší taneční singl. Druhé album, J.Lo vydala 
v lednu 2001. Album ihned zahájilo na čísle jedna stej-
ně jako nový singl s názvem Love Don‘t Cost a Thing, se 
kterým poprvé dobyla britský singlový žebříček. Na dalších 
vydaných singlech spolupracovala s řadou známých osob-
ností, jako jsou Ja Rule, Caddilac Tah nebo 50 cent, kteří 
ji pomohli hlavně s remixovou podobou alba nazvanou 
J to tha L-O: The Remixes. Čtvrté album vyšlo v listopadu 
2002. Jmenovalo se This is Me… Then a hlavní pozornost 
vzbudily dva velice úspěšné singly Jenny From The Block, 
kterou zpívá společně s Jadakissem, a song All I, se kterým 
jí pomohl LL Cool J. Až po třech letech, v roce 2005, vydala 
další album s názvem Rebirth, ze kterého vydala jen jeden 
úspěšný singl, který se jmenoval Get Right. V roce 2006 
dobyla americký singlový žebříček píseň Control Myself od 
LL Cool J, na kterém hostuje i Jennifer Lopez. V roce 2007 
vydala dvě alba. Album Como Ama Una je nazpívané celé 
ve španělštině a vyšlo začátkem roku, druhé album Brave 
vyšlo na konci roku a je nazpívané v angličtině. Pak si J-Lo 
dala bezmála čtyřletou pauzu, během které ji zaměstnáva-
la ponejvíce její dvojčata. A v roce 2011 spatřilo světlo svět 
její poslední album Love. Prvním singlem z nového alba 
je megahit “On The Floor“, na které jí sekunduje oblíbe-
ný americký rapper Pitbull. Singl již bourá hitparády po 
celém světě, je na prvním místě v Británii, Americe, Francii, 
Austrálii, Belgii, Finsku, Řecku, Norsku, Španělsku a v dal-
ších zemích na sebe první místo jistě nenechá dlouho čekat. 
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Album samotné je po hudební strán-
ce velmi pestré. Spolupracovala na 
něm řada těch nejlepších světových 
producentů jako například Stargate 
(Rihanna, Katy Perry, Ne-Yo), The-
Dream (Beyonce, Katy Perry, Mariah 
Carey) nebo též francouzský dj Da-
vid Guetta, který na album s Jennifer 
Lopez natočil cover velkého hitu 
Donny Summer “On The Radio“. Rok 
2011 byl ve znamení návratu Jenni-
fer Lopez!

J.Lo a její osudoví 
muži
Stejně jako profesní je však zají-
mavý i její soukromý život, kterým 
prošlo hned několik osudových 
mužů. Prvním byl číšník Ojani Noa 
původem z Kuby, jehož si zpěvačka 
vzala v roce 1997. Po necelém roce 
se však rozvedli. Následovaly poměr-
ně nechutné aféry, kdy Noa chtěl 
zpeněžit detaily o jejich společném 
životě. Například domácí erotické 
video. Jennifer se proti jeho zve-
řejnění bránila opět soudně a do-
padlo to úplně stejně jako s knihou 
plnou peprných zážitků ze života 
J.Lo: Ojani je zveřejnit nesmí, ale na 
jeho současnou partnerku se zákaz 
nevztahuje, takže ta ji světu ukázat 
může. A tak J.Lo stále trne, s čím se 
bývalý číšník, se kterým se seznámila 
v restauraci, vytasí. Poté se objevil 
dvou a půlletý vztah s americkým 
rapperem a producentem Seanem 
Combsem známým jako P. Diddy. 
Pár se seznámil v nočním baru na 
Manhattanu a jejich vztah byl ostře 
sledovaný médii. Druhým manželem 
Jennifer Lopez se stal tanečník Cris 
Judd. Dohromady se dali díky společ-
nému natáčení singlu „Love Don’t Cost a Thing“. Vzali se 
v září 2001, ale o necelý rok později už začala Jenn randit 
s Benem Affleckem. Rozvod s Juddem však oficiálně pro-
běhl až v lednu 2003. Láska Lopez a Afflecka byla mediální 
senzací. Dvojice dostala přezdívku Bennifer a plnila strán-
ky novin. Ben dal v roce 2002 Jennifer zásnubní prsten se 
šestikarátovým růžovým diamantem za 1,2 miliónu dolarů, 
ale jejich svatba naplánovaná na 14. září 2003 byla odvolá-
na jen několik hodin před začátkem. Slavný pár se rozešel 
v lednu 2004. Po méně než dvou měsících však měla Lopez 
za Afflecka náhradu. Stal se jím její dřívější dlouholetý 
přítel Marc Anthony, který rychle zahojil rány na jejím 
zlomeném srdci. S Anthonym vydržela Lopez nejdéle. Má 
s ním tříletá dvojčata Emme Maribel Muñiz a Maximiliana 
Davida Muñize. I toto manželství je však už minulostí. Za 
vším prý stojí její scientologické vyznání. Marc chtěl před 
nebezpečím náboženské sekty své děti uchránit. Zpěvačka 
totiž měla zájem své potomky »vzdělávat« ve scientolo-

gické škole, což se jejímu manželovi pochopitelně nelíbilo. 
Fascinace náboženstvím, jemuž podlehla řada hollywood-
ských celebrit včetně Toma Cruise nebo Johna Travolty, je 
nejspíš důvodem, proč Jennifer Lopez žádný vztah dlouho 
nevydržel. Členové sekty totiž musí dodržovat přísná pravi-
dla. „Můj otec je už 20 let scientologem. Je zvláštní, že to 
všichni vnímají tak negativně. Dobře znám jejich praktiky 
a myslím si, že lidem velmi pomáhají,“ vyjádřila Lopez svou 
sounáležitost s náboženskou sektou. Sama Jennifer však 
důvody rozvodu vidí jinde. Dvojice měla již delší dobu ve 
vztahu problémy. Lopez například vadilo, jak Marc kontro-
loval její šatník a nesnášel, že je považována za sexsymbol. 
Dalším důvodem však má být atraktivní herec William Levy, 
který údajně Jen uhranul. Kdo bude dalším v pořadí, na 
to si budeme muset chvíli počkat. Stejně jako na její další 
film, či album. Pokud tedy ještě nějaké bude. J.Lo se totiž 
nechala slyšet, že končí s kariérou, což může dokazovat tře-
ba i ukončení spolupráce se Sony Music. Že by měla světa 
showbyznysu dost? 
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Text a foto: iva N
ováková 

Vzhledem k tomu, že bydlíme pár minut od Prahy, nezdálo 
se to být nesplnitelné. Jenže… Najdete-li kvalitní zdravot-
nické zařízení, působí tak trochu sterilně. Navíc, obvykle 
nemáte možnost volby lékaře, který povede vaši léčbu od 
počátku do konce. Najdete-li menší zařízení rodinného 
typu, zase obvykle nemá nejnovější lékařské vybavení.  Na-
konec se ale přece jen zázrak podařil…
Centrum estetické stomatologie Aries leží několik málo 
kilometrů od Náchoda. A já jsem si řekla, že pokud mu 
nepomohou tam, tak už nikde. 

Návštěva první
Už když vstoupíte dovnitř, dýchne to na vás domácí atmo-
sférou. Nikde strohá bílá, naopak – veselá oranžová, křesíl-
ka, židličky, čekárnou vesele plují rybky v mořském akváriu. 
Výhled je na nádhernou zimní zahradu. Kdybyste nevěděli, 
že jste na zubní klinice, spíše byste si připadali jako v obý-
vacím pokoji u přátel. „Pro mě bylo nejdůležitější, že nikde 
není cítit klasická nemocniční desinfekce, kterou mám 
spojenou s nemocnicí a nemocí,“ konstatoval syn, kterého 
se hned po příchodu ujal majitel kliniky MUDr. Lubomír 
Beran.  Já jsem měla možnost porozhlédnout se kolem, dát 
si dobrou kávu, nebo využít krásného vytápěného bazénu, 
který pro klienty a jejich doprovod vybudoval majitel přímo 
v prostoru kliniky. Využila jsem času a popovídala si s dal-
ším pacientem, který právě odcházel z ošetření.
„Zdejších služeb využívám pravidelně,“ rozpovídal se 

ochotně pán ve středních letech.  Pro mě je velmi zajímavá 
možnost ubytování přímo v areálu kliniky. Pokud plánu-
ji nějaký větší zákrok, objednám si i ubytování a vyřeším 
vše během  třídenního či až týdenního pobytu, aniž bych 
byl nucen chodit třeba týden s otevřeným zubem, nebo 
nevzhledným chrupem, tak jak je to v Praze běžné.  K dis-
pozici mám plně vybavený apartmán. Okolí je tu moc 
hezké, přímo v areálu je kromě bazénu i tenisový kurt, což 
já, vzhledem k tomu, že jsem si přivezl stoh papírů z prá-
ce, asi moc nevyužiji, ale pokud to chce někdo pojmout 
relaxačně, nudit se nebude. Přiznám se, že pro mě bylo 
důležité to, že kdybych měl po zákroku nějaké problé-
my, mám okamžitě k dispozici lékařskou pomoc. To totiž 
v zubní praxi rozhodně není pravidlem. Obvykle musíte na 
některé z pohotovostních oddělení, což je z mé zkušenos-
ti katastrofa. Vybavení je obvykle minimální, lékař může 
prakticky zub pouze otevřít, aby následně druhý den zub 
ošetřil lékař v denní ordinaci. Takže vy celou noc bolestmi 
nespíte a ráno s oteklou pusou sedíte už v sedm v čekárně. 
Toho jsem se chtěl opravdu vyvarovat. Zásadní pro mě je 
i to, že se o mě stará stále stejný lékař. Ten už přesně ví, jak 
na který zákrok reaguji, jaké mám zuby, jaký zákrok je pro 
mě nejvhodnější. Neboli ví, že poměrně špatně reaguji na 
bolest, mám obrovské kořeny a podobně.“
Během našeho rozhovoru byl již syn zpět. Jeho návštěva 
byla plánovaná od deseti do jedenácti hodin a přesně tak 
i probíhala. Úderem desáté ho MUDr. Beran odvedl do 

KdyŽ se zázraK podaří…
MůJ SyN Měl celý živoT oBrovSký STrAch Se ZuBAře. důSledky Byly Ničivé A Bylo JASNé, 
že Je ZApoTřeBí NAJíT lékAře, kTerý Mu dokáže dáT ZdevASTovANý chrup dohroMAdy. 
ZAdáNí Bylo JASNé – MuSí MíT oSoBNí příSTup, ZAříZeNí NeSMí půSoBiT STreSuJícíM doJMeM 
A Zároveň MuSí JíT o NAdSTANdArdNě vyBAveNé ZAříZeNí, kTeré dokáže ZuBy ZAchráNiT. 
No A Teď Mi řekNěTe, co S TíM… 
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ordinace, v jedenáct mohl sednout do auta a odjet zpět do 
práce. Přestože tedy z Prahy vážil cestu něco přes hodinu, 
celková časová ztráta nebyla o moc větší, než když navští-
víte svého zubaře a on vás nechá hodinu posedět v čekár-
ně…

Návštěva druhá
Už když jsme kliniku Aries kontaktovali, bylo nám jasné, 
že to bude běh na dlouho trať. To ošetřující lékař potvrdil. 
Bylo nutné spravit více než dvacet zubů, dva nešly zachrá-
nit vůbec. Bylo tedy jasné, že na klinice budeme brzy jako 
doma…
„Snažíme se vše naplánovat pro pacienta co nejefektivněji, 
ale při jedné návštěvě takový rozsah zákroků samozřejmě 
není možné provést,“ vysvětlit nám MUDr. Lubomír Beran. 
„A to navzdory tomu, že máme nejmodernější technolo-
gii, která nám velmi usnadňuje práci. Například teď jsme 
koupili nový přístroj, který výrazně urychlí ošetření kořeno-
vých kanálků zubu - Reciproc. Dříve trvalo ošetření jedno-
ho zubu i více jak hodinu. Nebylo neobvyklé, když takové 
ošetření zabralo i několik návštěv.  Teď, když trvá ošetření 
několik málo minut, je ošetření pro pacienta komfortní. 

Navíc tento kořenový kanálek před zaplněním kalibrova-
ným kořenovým čepem 100% sterilizujeme laserovým vlák-
nem silným 200 micro a následně ozonem, takže léčený zub 
se velmi brzy zklidní a bolest se nevrací. Novinkou je i dia-
gnostický přístroj na zjištění zátěžovosti zubů - artikulační 
vyvážení chrupu. Dříve jsme vše  zjišťovali  artikulačním 
papírkem. Dnes jsme výkon nahradili dokonalou elektroni-
kou, která nám přesně zjistí, jak je který zub zatížen. Což 
je opět velmi důležité zejména tam, kde chceme řešit třeba 
náhradu zubu můstkem. Spolehlivě odhalí přetížení pilíře, 
které se zruší jednoduchým zábrusem. V opačném případě 
by po několika měsících nastaly nezvratné změny na závěs-
ném aparátu pilířového zubu (bolest a paradentóza jako 
hlavní důsledek).
Nejmodernější vybavení je samozřejmostí. Už vstupní 
vyšetření je provedeno využitím nejmodernějších pomoc-
ných vyšetřovacích metod vč. radioviziografie. To znamená 
okamžitý počítačem zpracovaný rentgenový snímek zubů 
s podstatně nižší dávkou ozáření pro pacienta. Možná je 
i počítačová tomografie ve spolupráci s fakultním pracoviš-
těm. 
Součástí areálu je i moderně vybavený operační sál k pro-
vádění ambulantních stomatochirurgických zákroků - kom-
plikovaných extrakcí zubů moudrosti, resekcí (odstranění) 
chorobně změněných kořenových hrotů a „váčků“, zavádě-
ní dentálních implantátů pro možnost zhotovení pevných 
můstků i u částečně nebo zcela bezzubých pacientů, aplika-
ci umělých kostních náhrad.”
Na závěr  jen tak mimochdem MUDr. Beran dodal, že  sa-
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mozřejmostí při všech těchto výkonech je i použití kvalit-
ních zahraničních lokálních anestetik pro zajištění úplné 
bezbolestnosti všech výkonů, popř. i s použitím celkově 
zklidňujících látek. Na přání pacienta je k výkonu možné 
přizvat i anesteziologa, který uvede klienta  do polospán-
ku – sedace, nebo poskytne celkovou narkozu. To je samo-
zřejmě pro všechny pacienty typu mého syna také zásadní 
argument.  Jenže člověka, na kterého se valí reklama ze 
všech stran napadne, zda to 
tak opravu funguje…
“Opravdu mě ani jeden zá-
krok nebolel,” potvrzuje syn. 
Ani trhání zubu. Samozřejmě, 
když odezněla anestetika, 
musel jsem si vzít prvních 24 
hodin léky na bolest – jenom-
že, když už to má člověk za 
sebou a nemá strach, tak bo-
lest snese mnohem lépe, než 
na lékařském křesle…”
Na můj dotaz poté MUDr. 
Beran vysvětluje, že vrtání 
zkaženého zubu je také bez-
bolestné, neboť je  provedeno laserovou vrtačkou. Laserový 
paprsek dokonale odstraní  zkaženou  část zubu, aniž by 
pacient pocítil nepříjemný  bolestivý impulz. 

Návštěva třetí
Přes plombování a trhání zubů se syn propracoval až ke 
dvěma můstkům.  V této chvíli jsme ocenili další devizu to-
hoto zařízení. Zubní laboratoř v areálu kliniky. Tedy žádné 
otisky, které se posílají kamsi do laboratoře, pak se tři dny 
čeká, aby se zjistilo, že jsou zapotřebí další úpravy a tedy 
další návštěvy. Můstek  se  vyzkouší v ústech, provedou  se 
nezbytné úpravy – artikulace, dohodne  se anatomická 

korekce s pacientem – např. prodloužení, zkrácení délky ře-
záků atd. a to  tak, aby  klient při pohledu do zrcadla  měl 
uspokojivý pocit estetiky. Důležitá je i úprava  barvy, aby  
keramický zub “zapadl” mezi  vlastní zuby pacienta i bar-
vou. Ušetří to obrovské množství času a hlavně klient neod-
chází s neúplným chrupem.” “Keramická zubní laboratoř 
je vybavena nejmodernější technologií na výrobu keramic-
kých korunek a můstků,” říká MUDr. Beran. “Zubní technici 

jsou vyškoleni a mají certifikát 
mistrovských zkoušek – tedy 
perfektní znalosti a pravidelně 
absolvují vzdělávací stáže, ne-
boť vývoj v keramice jde prud-
ce nahoru. Korunkové protézy 
jsou zhotoveny z kvalitních 
vysoce estetických materiálů.”  
Rychlost práce je pro většinu 
kientů také zásadní. V extrém-
ních prípadech, kdy vypadne 
plomba, nebo se zlomí můstek  
na viditelném místě, je lékař 
schopen okamžitě zareagovat 
a vše napravit. Což je v pří-

padě lidí, kteří vystupují na veřejnosti, absolvují důležité 
schúzky a podobně zásadní. Vždyť dovedete si představit 
třeba moderátora, který by uváděl zprávy s dírou po zubu? 

Kontaktní adresa pro objednání: 
ARIES - Velký Třebešov 118

CZ - 552 02
Tel.: (CZ) 491 - 453272
Fax: (CZ) 491 - 451936
Mobil: 602 - 405 988

Centrum estetické stomatologie Aries bylo zalo-
ženo 18. dubna 1997 v návaznosti na již pětiletou 
existenci privátní stomatologické praxe v Hradci 
Králové, čímž se v České republice řadí k soukro-
mým stomatologickým zařízením s nejdelší praxí. 
V roce 1999 bylo stále rostoucí pracoviště přemís-
těno z již nevyhovujících prostor v Hradci Králové 
do moderního prostorného areálu na hlavní trase 
HK - Náchod. Působiště společnosti se tak nalézá 
cca 10 minut jízdy od velmi atraktivní a vyhledáva-
né turistické a rekreační oblasti „Babiččino údolí“
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Speed     

ARIES, centrum estetické stomatologie, s.r.o. 
Nabízí tyto stomatologické služby:

zhotovení keramické výplně /inlay, onlay / počítačovou• 
technologií v jedné návštěvě
ošetření defektu zubu či chybějícího zubu keramickou• 
fasetou, korunkou, keramickým můstkem
řešení chybějícího zubu nebo více zubů zubními implantáty • 
české i zahraniční výroby
bělení zubů metodou Brite Smile v jednom sezení se záru-• 
kou až 8 barevných stupňů
zhodnocení stavu chrupu pomocí moderních diagnostických • 
přístrojů a návrh řešení
odstranění zubního kamene ultrazvukem, či laserem• 
léčení kořenových kanálků• 
léčení za pomoci laseru, který odstraní dokonale a bez-• 
bolestně zubní kaz bez použití zubní anestezie, je možno  
s ním provádět chirurgické zákroky, bělit zuby, léčit záněty 
ústní sliznice – afty, opary, gingivitidy, parodontitidy, ale 
i sinusitidy a v neposlední řadě odstraňovat zubní kámen
dle přání klienta možno provést řadu výkonů v celkové • 
anestezii

Služby pohotovosti 24 hodin non stop, objednáváme 
klienty k ošetření dle přání i v sobotu a v neděli

ARIES - Velký Třebešov 118 CZ - 552 02
Tel.: (CZ) 491 453 272 Fax: (CZ) 491 451 936 Mobil: 602 405 988, 736 533 615

www.ariesceramic.com

Komplet.indd   139 3.12.2010   13:45:21
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Text: Jana A
belson Tržilová, foto: sam

photo.cz, zdroj: ghd.cz, asklepion.cz, studiovanda.cz, plasticka-chirurgie.info
Hitem současné estetické dermatologie jsou tzv. neinvaziv-
ní metody, tedy takové, které vám k vysněnému cíli do-
pomohou bez chirurgického zákroku, anestézie, skalpelu 
a jizev. Jejich výhody jsou jasné. Žádná anestézie, žádné 
řezání. Nevýhody jsou ovšem také nasnadě. Zatímco inva-
zivní, tedy chirurgický zásah většinou podstoupíme jednou, 
ten neinvazivní je třeba několikrát zopakovat. 

Radiofrekvence
Nejznámější neinvazivní metodou je radiofrekvence 
(známá pod názvem New Age Facelift). Koriguje ochab-
lost pleti, vede k jejímu vypnutí a celkovým výsledkem je 
dokonalejší tvar obličeje, vypnuté linie kolem očí, nosu 
a úst, vyhlazené nebo zjemněné vrásky, odstranění sestoup-
lých buclatých částí v obličeji, na čelistech a v podbradku. 
Krásně vyhlazuje pleť s rozšířenými póry a s nerovnostmi 

po akné. Výborná je i na omlazení hřbetů rukou. Zapotřebí 
je zhruba 4-6 ošetření. Výsledky jsou pak výrazné a trvalé, 
protože dochází k přirozené obnově stárnutím potrhaného 
a poškozeného kolagenu a elastinu až uvnitř kůže. Pokožce 
obličeje se tak navrací hebkost, pružnost a pevnost. Pro za-
stavení stárnutí je dobré začít absolvovat radiofrekvenci již 
před 35. rokem. Pro výrazné zpětné omlazení pak kdykoliv. 

Aquaforéza 
Radiofrekvenci je vhodné kombinovat s jinými druhy ošet-
ření jako je např. aquaforéza, což je bezbolestná alterna-
tiva k injekční lipolýze nebo liposukci, která k obnovení 
fyziologických procesů v podkoží využívá kombinace laseru 
a speciálních elektrických pulsů. Metoda odbourává pře-
bytečný tuk, odstraňuje vrásky, celulitidu a pigmentové 
skvrny. Každá tělesná partie se ošetřuje asi 30 minut, pro 

chcete být Ještě KrásněJší? 
oBor, ZvANý eSTeTická derMAToloGie, Jde kupředu oprAvdu ZávrATNou rychloSTí. vě-
říM, že STárNuTí už BrZy Bude pATřiT do kATeGorie Sci-Fi. díky SoučASNýM ModerNíM Me-
TodáM MůžeMe MíT pleť STále příMo MiMiNkovSkou. předSTAvuJeMe váM MeTody, díky 
kTerýM MůžeTe Svou pleť vráTiT do STAvu, ve kTeréM BylA před pár leTy.  
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dosažení maximálního efektu je třeba 8 – 10 opakování, 
dramatické změny jsou viditelné po 5 až 6 návštěvách. 
A jak procedura probíhá? Pomocí laseru se nejprve po-
kožka „připraví“ ke vpravení aktivních látek do pokožky 
prostřednictvím elektrických pulsů. Tak se obnovují fyziolo-
gické procesy v podkoží. Patří mezi ně zlepšení mikrocirku-
lace, lymfatická drenáž a zvýšení prokrvení podkoží. Proces 
stárnutí je sice nevyhnutelný, ale toto je možnost, jak ho 
dramaticky zpomalit. 

Aquaforéza a odbourávání tuku
Pro odbourávání tuku jsou nejčastěji ošetřovány břicho, 
hýždě, boky a stehna. Špičkových výsledků aquaforéza do-

sahuje v odstraňování „podbradků“. Hlavní účinnou látkou 
je Phosphatidylcholine (PPC), přírodní produkt obsažený 
v lidském těle, jehož hlavním úkolem je ničit tukové buňky 
a cholesterol. PPC derivovaný ze sojových bobů má stejnou 
molekulární strukturu jako PPC lidského těla. Zlepšuje elas-
ticitu, tonus a zvyšuje produkci kolagenu, která zabraňuje 
stárnutí pokožky. 

Protivráskové aplikace
Protivráskové aplikace aquaforézy jsou nejčastější na čele, 
tvářích, bradě, krku, kolem očí a kolem úst. Vrásky jsou 
způsobovány dehydratací pokožky, snížením produkce 
kolagenu a elastinu, akumulací volných radikálů, zhorše-
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nou výživou, vnějším prostředím. Neinvazivní mezoterapie 
pomáhá všechny tyto faktory zlepšit. Významně se zvyšuje 
hydratace pokožky, zvedá se produkce kolagenu a elas-
tinu, antioxidační procesy zabraňují tvorbě volných radi-
kálů a glazuje se pokožka poškozená sluncem, kouřením 
a ostatními vnějšími vlivy. 

Proti zvýšené pigmentaci
Hyperpigmentace vzniká jako důsledek genetických dispo-
zic nebo působením ultrafialového světla, infekcí, hormo-
ny, akné atd. Aquaforéza zajistí přenos specifických látek 
přímo do míst, kde se koncentruje melanin, jehož cílem je 
redukce nebo úplné odstranění hyperpigmentací v postiže-

ných místech. Aplikace jsou běžné na rukou, čele, dekoltu, 
tváříc, bradě, kolem očí a úst, odstranitelné jsou i pigmen-
tové skvrny kdekoliv jinde na těle.

Frakční radiofrekvence
Žhavá novinka v oblasti estetické dermatologie nese název 
frakční radiofrekvence, účinná neinvazivní metoda, která 
hravě zatočí nejenom s vadnoucí pletí, vráskami, ale i roz-
šířenými póry a jizvičkami po akné. Nedejte se však zmást 
pojmy. S pojmem radiofrekvence tato metoda toho moc 
společného nemá a od klasické radiofrekvence se dost liší. 
Určitě alespoň jistotou, že vás nečekají žádné nepříjemnosti 
spojené s popálením vrchní části kůže. Nové přístroje totiž 
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dokážou díky zdokonalenému elektromagnetickému poli 
prohřát druhou vrstvu kůže i bez toho, aby tepelně poško-
dily tu svrchní. A jak omlazení touto metodou probíhá? 
Na obličej, krk a dekolt nebo i hřbety rukou přikládáme 
jakési razítko – matici pinů elektrod. Při každém ošetření 
se “orazítkuje” postupně kousek po kousku celá vybraná 
partie. Při přiložení elektrody dojde k jemnému bodovému 
poškození kůže a zároveň k frakčnímu, elektromagnetic-
kým polem vyvolanému ohřevu v hloubce kůže přesně pod 
elektrodami. Následné hojení tkáně vede k vytouženému 
cíli – k nastartování tvorby čerstvých kolagenních a elastic-
kých vláken, a tím k omlazení. 

Plazma a PRF terapie
Pokud nemáte ráda přístroje, ale i přesto byste se ráda 
vrátila o pár let nazpět, vyzkoušejte metodu, při níž bude-
te zdrojem krášlení vy sama. Zřídlo mládí máte totiž stále 
v krvi a PDF terapie ho umí využít.  Oč se jedná? Možná jste 
slyšeli o plazma terapii, která se už několik desetiletí úspěš-
ně používá ve stomatologii či ortopedii. Do porušených 
kloubů nebo velkých ran se pro urychlení hojení aplikovala 
krevní plazma a regenerační procesy nastaly dřív, než kdy-
bychom čekali, až se tam výživa dostane krevním oběhem. 
A na stejném principu funguje použití plazmy pro estetické 
účely. Přirozenou cestou nabízí oživení a regeneraci kož-
ních buněk, vyhlazení vrásek i podporu produkce kolagenu 
v těle. Jedná se o jednu z nejprogresivnějších metod, která 
využívá tzv. PRP - plazmy bohaté na trombocyty. Pacientovi 
je odebrána krev, která se smísí s patentovanou gelovou 
látkou a ve speciálním přístroji je za vysoké frekvence 
odstředěna. Výslednou látku (PRP) použije lékař při aplikaci 

omlazovacích technik, např. mezoterapie, nebo jako výpl-
ňový materiál. Plazma je totiž tím, co po těle rozváží živiny. 
Jakmile se nám jejich porce dostane do tváře, nastane 
stimulační efekt. PRP je zároveň zdrojem základních růsto-
vých faktorů, takže daný postup kopíruje vlastně procesy 
hojení těla samotného.

Miniinvazivní lipotransfer
Pramen mládí se ovšem neskrývá pouze v krvi, ale i v tuku. 
Miniinvazivní lipotransfer neboli přenos tuku se používá 
již několik desetiletí. Záznamy o této metodě se datují již 
rokem 1908. Při rekonstrukčních operacích se tukovými vý-
plněmi řešily například vrozené defekty tváře. Když chyběla 
tkáň, dal se tuk. Tenkrát se však nevědělo, že tuk, který 
se přenáší, má efekt nejen objemový, ale i regenerační. 
Výzkumy poslední doby potvrdily, že kůže v oblasti, kam se 
tuk přenesl, dramaticky změnila vlastnosti. Je svěžejší, elas-
tičtější, lépe zbarvená a s dokonalejší texturou. Přišlo se na 
to, že přenesený tuk je plný kmenových buněk, ze kterých 
se tvoří další tkáně. Když se v tuku takto buňky přenesou, 
začnou vznikat nové cévy, tkáň se prokrví a vyživí. Staré, 
pomalé a stagnující buňky produkující kolagen se nahradí 
čerstvými, mladými a ty kůži omladí. Do tváře se vpravuje 
v maličkých dávkách speciálními drobnými kanylami a jeho 
aplikací se pleť nejen vypne, ale i viditelně prosvětlí. Stačí 
několik míst obdařit dávkou tuku a obličej dostane kýžený 
objem a zároveň se zlepší kvalita pleti. 
Metod, které nám mohou napomoci k mladšímu a zdravěj-
šímu vzhledu, je v současné době, skutečně hodně. Posou-
dit, která je nejvhodnější právě pro vás, byste měla nechat 
na odbornících.     



ShANTi ZNAMeNá klid A Mír. ShANTi Je Ná-

Zev relAxAčNího ceNTrA v Náchodě, kTeré 

váM přiNeSe klid A Mír do duše A SpokoJe-

NoST vAšeMu Tělu. rAčTe vSToupiT.

Pokud budete mít štěstí, uvítá vás drobná, milá černovlás-
ka, majitelka zařízení Ing. Anna Burešová. Když se tato 
příjemná maminka čtyř dětí rozhodla s manželem založit 
toto centrum, měla vcelku jasno. Chtěla, aby se lidé cítili 
líp, aby měli kde relaxovat, aby nechali venku všední staros-
ti a odpočinuli si.
Tomu také podřídila uspořádání celého zařízení. Máte trá-
pení, které vás nenechá spát? Potom se vám bude věnovat 
ona osobně při výkladu karet či astrologickém rozboru. Bolí 
vás záda, či svaly? Jsou tu připraveni zkušení maséři s dese-
tiletou praxí, kteří dokáží zázraky. Chcete vypadat krás-
ná? Kosmetička vás zavede do království gelových nehtů, 
pedikúry, manikúry a dalších krášlících procedur.  Trápí vás 
celulitida, strie, nebo nadbytečné kilogramy? Potom je tu 
Beautytek.

Zázrak jménem Beautytek
Co to vlastně je? Ošetření na bázi systému Beautytek je 
příjemné, zcela bezbolestné a bez jakéhokoli rizika. Nej-
dříve se na příslušnou část těla aplikuje speciální elektroly-
tický gel, následně pak terapeutka provede pomocí sondy 
jemnou masáž pokožky. V určitých bodech (používané 
i při akupunktuře) se tak aktivuje přenos energie, který 
podpoří autoregenerační mechanismy těla. Do pokožky 
při tom proniknou vysoce účinné látky, zatímco metabolity 
(produkty  metabolického odbourávání) se naopak vyloučí. 
Výsledkem bude nejen krásně vypnutá kůže bez celulitidy, 
ale ztráta podkožního tuku.  
A jakou mají zkušenost s tímto přístrojem přímo v centru 
„Shanti? „Myslím, že klientky jsou velmi spokojené,“ říká 

Anna Burešová. „Největší zájem mají o ošetření nohou, 
břicha a samozřejmě obličeje. Obzvláště na obličeji jsou 
výsledky patrné hned po první návštěvě, čehož klientky 
rády využívají, pokud se chystají třeba na důležitou schůz-
ku. Ošetření dalších partii vyžaduje přece jen více času, 
klientky si obvykle vybírají na úvod balíček pěti či sedmi 
návštěv. Důležité je, že jsou s ošetřením spokojené a na-
vštěvují nás opakovaně.“ Neodpustím si otázku, zda sama 
majitelka výhod přístroje využívá? „Samozřejmě, že jsem 
si to vyzkoušela,“ odpovídá s úsměvem. „Ale přiznám se, 
že nemám moc času, jsem maminkou čtyř kluků od pěti do 
dvaceti let, ráda jezdím na koni, toho volného času mnoho 
není… Ale jsem svědkem toho, jak přistroj pomáhá  a jsem 
tomu ráda...“     
Říká se, že dnešní svět je plný chaosu, stresu, trápení. 
Nechci tvrdit, že po návštěvě centra Shanti bude všechno 
jinak, ale určitě se budete cítit líp a snad váš svět bude ales-
poň o trošku lepší… Vyzkoušejte to.

SHANTI
Relaxační centrum Náchod

Náchodská 272
Dolní Radechová
tel.: 491 461 199

info@masaze-nachod.cz

Všechny výrobky společnosti A Care Beauty
si můžete objedanat na e-shopu společnosti
A Care, www.acare.cz , www.beautycare.cz 

pohlazení po 
těle i po duši



přivítejte jaro 
s kosmetikou 

rephase
NASTAlo dlouho očekávANé JAro. ZiMNí oBlečeNí uklíZíMe hluBoko do šATNíků A S Tep-
leJšíMi dNy Se TěšíMe NA To, Až Si oBlékNeMe lehké SukýNky, TričkA, šATy či kráTké kAl-
hoTy. Ale, kTerá Z NáS NehřešilA BěheM ZiMy NA To, že věTšiNA NAšeho TělA Je doBře 
SchováNA pod oBlečeNíM A NěJAký TeN NedoSTATek JAko Je Tukový polšTářek NAvíc či 
lehce Se rýSuJící celuliTidA NA ZAdečku JSou proZATíM doBře ZAMASkováNy? Ale Teď už 
NeNí oprAvdu čAS NA ukrýváNí čehokoliv ! NAdešelA doBA dáT vše urychleNě do po-
řádku. JíZdA NA kolečkových BruSlích, NA kole, SvižNé procháZky A k ToMu JArNí  
deTox... NAšTěšTí Si MůžeMe vypoMoci i doBrou koSMeTikou, kTerá NáM NAše SNAžeNí 
ulehčí A My BudeMe Moci SeBevědoMě  dlouho vySNívANé JAro přivíTAT JAk Se pATří!

Dermatologická kosmetika REPHASE nabízí přípravky nejvyšší kvality, které jsou připraveny uspokojit i ty nejnáročnější 
zákazníky.Tvůrci značky REPHASE vycházeli ze základní otázky - proč by kosmetika prodávaná v lékárnách nemohla být 
pro zákazníky stejně tak atraktivní jako účinná? A právě proto vás vedle vysoké efektivity, nejmodernějších technologií 
a skvělých výsledků REPHASE ohromí i jedinečně propracovaným designem jejich balení. Motto společnosti REPHASE, 
které zní: "Zastavte čas !" v tomto případě není pouze prázdným snem, ale výsledkem dlouholetých zkušeností v kosme-
tickém oboru. Luxusní dermokosmetická řada REPHASE dává ženám sebevědomí,  činí je šťastnějšími i krásnějšími.

OROPURO 
Aktivujte svůj světelný kód! 
Sluneční  paprsky dodávají zlatu sílu. Al-
chymisté věřili, že zlato vzniklo dokonalou 
transmutací kovů , že  oživuje, dává životu 
sílu a energii.  OROPURO představuje uni-
kátní a výjimečný opalovací přípravek, který 

vyvinuly Laboratoře Rephase 
Cosmetics.  Poskytuje doko-
nalou ochranu při opalování. 
Pokožka získá během velmi 

krátké doby nádherné zlatisté 
a dlouhotrvající opálení, 
umocňující   přirozenou  
barvu vaší pleti.
Působením slunečních pa-
prsků OROPURO stimulu-
je proces melanogeneze 
– tvorby melaninu v po-
kožce. Po slunění  fixuje 
a zintenzivňuje opálení 
a pak, navečer, využívaje 
světlo vyzařované obsa-
ženým koloidním zlatem, 
propůjčuje tělu nádher-
nou a zářivou sametovost.

ALUNA 
PLATINUM
Paraben Free
Nickel Free Tested
ALUNA PLATINUM se zrodila 
ze svazku starověké alchy-
mie a nejnovějšího rigorózního 
vědeckého výzkumu. Tyto tři 
výjimečné produkty laboratoří 
REPHASE předznamenávají zbrusu 
novou dimenzi, která  pleti dodá-
vá bezprecedentní krásu a zdraví. 
Nanočástice vzácné platiny a měsíč-
ního kamene zahalí  tvář závojem  
světelných odlesků, které jí propůjčí  
mladistvý vzhled  a nekonečnou 

přitažlivost.



KOLLAGEN – buněčná obnova
KOLAGEN je další generací 
mořského kolagenu, který je 
výsledkem pokročilého výzkumu 
biologických pochodů,  způsobu-
jích ztrátu hustoty pokožky, její mdlou 
barvu, suchost a další dermatické obtíže. 
Kollagen výborně opravuje pokožku a po-
stupně navrací kůži její vzácné kolagenové 
peptidy s výjimečnou vyplňovací silou. Je 
schopen vysoké ochrany buněčné DNA 
proti stresovým vlivům, urychluje metabo-
lismus a účinně upravuje mechanické vlast-
nosti zodpovědné za plasticitu pokožky, 
Použití  přípravku KOLAGEN je vhodné pro 
prevenci strií a velice efektivně pomáhá při  
léčení mikrolézí. Doporučuje se pro léčbu dermatiti-
dy a zejména je  určen pro velice reaktivní a citlivou 
pokožku.

D-WHITE
BĚLÍCÍ PÉČE

Inovované koncentrované složení 
bělícího přípravku s postupnými 

bělícími účinky, kterými vymizí 
tmavé skvrny pokožky obliče-
je a těla, způsobené nadměr-

ným  hromaděním melaninu, 
bojuje proti tvorbě tmavých 
skvrn. D-white Treatment pů-
sobí tak, že tmavé skvrny mizí. 

Zároveň účinkuje jako prevence 
jejich další tvorby.  Má velice leh-

kou texturu, je ideální dokonce i pro velice 
citlivou pleť, která po jeho použití zůstává 

světlejší a sjednocená.

REPHASE. SCULPTURE - Mul-
tiaktivní krém pro potlačení 
celulitidy
Tento multiaktivní koncentrát 
poskytuje silnou, intenzivní 
a dlouhotrvající účinnost  pro-
střednictvím receptorů, které 
regulují tvorbu  tukových 
zásob a pomáhají  elimino-

vat ukládání tuku. Poskytuje 
pokožce důkladné okysličení 
a výživu, zamezuje ukládání  
vody. Emulze se velice rychle 
vstřebává, zanechá vaši pokožku  
vyhlazenou, vyplněnou a příjemně 
hedvábnou.

SCULPTURE
Zpevňující krém s liftingovým 

účinkem
Intenzivní, výživný a liftingo-
vý krém zcela změní  tonus 
a pružnost vaší pokožky. 
Mimořádně bojuje proti 
stárnutí pokožky, přináší 
jí potřebnou výživu a pře-

devším přetvoří a vylepší  
strukturu těla. Je nezbytný 

v každém věku a pro každý typ 
pokožky, dává jí  okamžitě zářivost, 

plnost a pevnost.

SUPERBE - péče o prsa
Krásně tvarovaná, pevná a při tom nádherně hebká prsa  inspirovala vznik úžasných výrobků řady REHASE Superbe. Odborníci 
výzkumných laboratoří z Rephase Cosmetic Division dovedně spoutali účinné  ingredience pro vytvarování  smyslných prsou do  
drahocenných  ampulí obsahujících jemnou emulzi velice příjemné vůně.
SUPERBE
BREAST LIFT-UP 
Nový krok pro dosažení těla snů. SUPER-
BE LIFT-UP intenzívní péče obsažená ve 
vzácných vonných kapkách  představuje  
vysoce účinné řešení s efektem lift-up 
pro prsa a dekolt s okamžitým účinkem.. 
Vysoká hydratační síla přípravku poskytuje 
plasticitu, pružnost a pevnost, dodává ňad-
rům příjemný pocit, tonus a zářivý jas. 
SUPERBE
BIO BREAST FIRMING
Inovované složení založené na  účinku H.T. 
Dermic, působí na strukturu dermis (škáry) 
proti ztrátě svalového tonusu a povolení 
pokožky. Enzymatická aktivita fytopeptidů 
navrací zpět dezorganizovaná vlákna a po-
máhá redukovat  povadlost pokožky, zvyšuje 
schopnost pokožky podpory  tvaru ňader. 
Lehký a hedvábný krém dodává okamžitý 
pocit kompaktnosti pokožky ňader a dekoltu. Nyní nově k prodeji v Butiku Beata Rajska, Dlouhá 3, Praha

www.miopharma.cz
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Text: iva N
ováková, foto: Jana A

belson Tržilová

Není možné všechno platit všem…
Většina lidí ví, že vám patří soukromé zdravotnic-
ké zařízení Asklepion, málokdo ale tuší, že jste 
i spolumajitelem kliniky na Pleši, která se sou-
střeďuje na následnou a paliativní léčbu…
Víte, téma seniorů se dnes příliš nekomunikuje. Nemluví 
se o tom, že důstojné podmínky se dříve získávaly nedů-
stojným způsobem. A že většina lidí si ráda za důstojné 
stáří zaplatí. U nás je téma placených služeb velkým tabu 
a netýká se to zdaleka jen péče o seniory. Paradoxně jsou 
na tom nejhůře děti. Je to možná dáno tím, že v socialistic-
kém Československu byli lidé zvyklí mít všechno zadarmo, 
péče o děti byla na neskutečné úrovni a je zakořeněné 
to, že děti by neměly za nic platit. Existují nadace, které 
dovybavují nemocnice, takže dětská oddělení vypadají 
nesrovnatelně lépe, než oddělení pro dospělé. Přesto jsou 
oblasti, kde si člověk musí zaplatit a lidé to dělají neradi, 
přestože to není velmi často otázkou peněz. Řeším peníze 
s lidmi, kteří na kontrolu přijeli mercedesem… Je to dáno 

spíše tím, že chybí osvěta.  To se týká zdravotnictví obecně. 
Lidé by měli mít možnost třeba doplatit si sto korun a mít 
stravu, kterou lze jíst. Když vidíte na Pavláku, kolik lidí jí ve 
fast foodech a je to pro ně v pohodě, nechápete, proč je 
problém připlatit si sto korun v nemocnici, kde jsme za sto 
korun schopni udělat třeba bifteky… 

Nemyslíte, že je to možná dáno tím, že lidé 
nechtějí direktivní rozhodnutí, ale přejí si mít 
možnost volby?
Systém našeho zdravotnictví nedává možnost volby. Na 
druhou stranu lidé, často ani nechtějí nic volit. Třeba v on-
kologii, se setkáváme s tím, že za nějaký lék neplatí zdra-
votní pojišťovna, ale je to lék, bez nepříjemných vedlejších 
účinků. Vím, že když dám vybrat Francouzi, tak on si ho 
automaticky zaplatí, protože on si šetřil celý život a teď mu 
ten lék pomůže, tudíž neváhá. Ví, že umře, ale desetitisíce 
mu stojí za to, že mu nebude špatně. Čechovi to v podob-
ném případě ani nemá smysl nabízet. Když ví, že je to s ním 

ŽiJu svých pět Životů…

lékAř. výZkuMNý prAcovNík. učiTel. podNikATel. ModeráTor… člověk MNohA 
proFeSí, MNohA ZáliB, člověk, kTerý žiJe živoT NAplNo, proTože JiNAk To NeuMí. 
Mudr. doc. roMAN šMucler, cSc. 
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špatné, obvykle se rozhodne, že už ty peníze nebude spo-
třebovávat. Nebo řekne, že by bylo fér, aby to pojišťovna 
platila všem, ale ono není možné všechno platit všem…
Což je jeden úhel pohledu, kdy člověk nechce být postaven 
před volbu. Na druhou stranu mám samozřejmě i opačnou 
zkušenost. 
Vloni jsem si zlomil ruku a nechal jsem si ji sešroubovat. 
Napsal jsem o tom na facebook, kde jsem se rozepsal, jak je 
skvělé, že existuje tato možnost, která mi umožní ruku za 
týden používat, zatímco sádra by mě vyřadila na dva měsí-
ce. Zajímavý byl ohlas pána, který se živil jako kopáč. Oka-
mžitě ho nadchlo tohle řešení, které mu umožnilo vrátit se 
za týden do práce, namísto, aby byl dva měsíce bez příjmu. 
I on si dokázal spočítat, co je pro něj výhodnější. Jen o té 
možnosti vůbec nevěděl. Nikdy mu ji nikdo nenabídl.
S tím souvisí i současná aféra prsních implantátů. Od začát-
ku se vědělo, že jsou konstrukčně zastaralé, ale byly nejlev-
nější, tak si je musela dát každá žena A když chtěla lepší, 
nemohla si je doplatit, ale musela si zaplati celu operaci. 
U nás je to tak, že musíme mít všichni to nejlevnější. Přitom 
to nemá logiku. Vezměte to do extrému, jako kdybychom 
si museli v krámě kupovat nejlacinější jídlo, nebo v obcho-

dě nejlacinější auto… Ale v té medicíně to tak je. Jen ně-
kdo dostane zadarmo mercedes a někdo mnohem levnější 
auto… Pokud bude možnost volby a lidé se v tom zorientu-
jí, zjistí, že zdravotnictví nabízí mnoho možností.

Problém je, že zákony zatím příliš neumož-
ňují, aby si člověk objednal nadstandardní ope-
raci a zaplatil rozdíl v ceně. Může mít buď levnou 
operaci, nebo si drahou plně hradit…
Tak teď děláme docela zajímavou osvětu, zákon přes velký 
křik prošel, jen je málo věcí, které lze doplácet. Bohužel 
lidé to vnímají tak, že teď začíná doba doplatků u doktorů. 
Jenomže ono to tak není. Oni měli zadarmo jen ten úplný 
základ a nejen že u zlomené ruky neměli lehkou sádru 
zadarmo, oni ji neměli vůbec.

Ona je to možná i záležitost pojišťoven, kte-
ré komunikují fakt, že lidé mohou mít zadarmo 
vakcíny, ale o dalších věcech se mlčí…
A jsme u záležitosti pojišťoven. To, co se teď chystá je hroz-
ná věc. Musíme si uvědomit, že jsou jen dva principiální 
systémy. Systém, kdy se stát o vás stará a rozhoduje o všem, 
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což je typické pro socialismus, ale i třeba pro Velkou Bri-
tánii. V tomto systému každý má nějakou péči, ale není to 
žádný luxus.  Pak je systém, kde si pojišťovny konkurují, 
hezky tou funguje v Německu, kde je jich tuším 290. Tam je 
pojišťovna partner. Při skutečnosti, že velká část české po-
pulace nemá ani maturitu, je představa, že člověk diskutuje 
s profesorem onkologie o vhodnosti léčby, směšná. Ovšem 
pojišťovna má pozici a možnost být partnerem. A my 
jsme teď v situaci, kdy se lidé budou moct přehlašovat jen 
jednou za rok a nebudou moct jít tam, kde se o ně starají 
dobře. Směřuje to  k tomu, že to lidi otráví a nakonec se 
rozhodnou, že jim stačí jedna národní pojišťovna.

Nejlíp se má ten, kdo nejlépe bádá…
Pokud můžete srovnat svou privátní kliniku 

a třeba Pleš, kde vše platí stát, jaký je mezi tím 
rozdíl?
Mohu srovnat dva systémy. Tam, kde je vše placeno státem, 
se rozhoduje na základě vazeb. Já jsem ještě zástupcem 
přednosty ve fakultní nemocnici, takže z té pozice jsem 
rád, že stát nadržuje fakultním nemocnicím. Vím, že malé 
nemocnice to mají těžké, pokud to nefunguje tak, že si 
nechávají jen zajímavé věci a zbytek posílají do fakultních 
nemocnic. V tom privátním systému je dobré to, že se 
rychle ukáže kvalita. My máme v Čechách jediný privátní 
obor, to je stomatologie, proto také česká stomatologie 
skvěle drží krok se světem. Pokud dělám seminář, je tam 
narváno, přičemž je celá řada oborů, kde 
pokud chci dělat seminář, musím ho udělat 
zábavnou formou a zadarmo, aby byl vůbec 
zájem. Někdo si spokojeně žije v nemocnici 
a ať je jakkoliv dobrý, tak tam zůstane. To ve 
stomatologii nefunguje…

Myslíte si, že na trhu práce je 
dostatek kvalitních lékařů…
Nikdy na světě nebyl. Kvalitních lidí je vždy 
zoufalý nedostatek. Ti kvalitní jsou také 
skvěle zaplaceni. Není problém, že čeští léka-
ři mají málo peněz. Odbory to neuslyší rádi, 
ale naopak někteří lékaři mají málo peněz 
a je to dobře. Státní zařízení mají problém 
v tom, že nejlepší nemohou dostat tolik pe-
něz, protože s těmi špatnými se nedají vyra-
zit dveře. V privátu to funguje skvěle. Znám 
spoustu lékařů, kteří dobře pracují a mají 
dobré peníze. Doktor ve státním sektoru 
je placený podle toho, jak je starý a jaké 
má akademické vzdělání. Já jsem nejvyšší 
plat získal díky docentuře, díky své vědecké 
činnosti, to ale s tím, jaký jsem doktor, vůbec 
nesouvisí. Spousta docentů dělá výzkumné 
práce na krysách a neviděli člověka. To je přece absurdní. 
Nejlíp se má ten, kdo je profesor, docent, ale to nezname-
ná, že nejlépe léčí, ale že nejlépe bádá a učí. Mladí pak 
jdou do ciziny kvůli možnosti rychleji vyniknout.

My umíme lidi i vyhazovat…
Jak vy sám to diferencujete na své klinice?

U nás je ten rozdíl obrovský. V Asklepionu máme ohromné 
částky premií, které souvisí s objektivními parametry. Já 

jsem tento systém navrhoval i pro státní zdravotnictví, ale 
některým lidem to zásadně nevyhovovalo. Méně pracovi-
tým mladým a pak těm starším kolegům.
Těm současný systém vyhovuje a argumentují tím, že 
v medicíně nelze přece měřit lékaře nějak výkonostně. Já si 
myslím pravý opak. Nic nebrání tomu, aby byl lékař placený 
na základě počtu pacientů a úspěšně provedených výkonů. 
Medicína je vědecká disciplína a velmi přesně se dá změ-
řit, kolik komplikací má pacient po operaci, kolik pacientů 
lékaři zemřelo…
Často se mluví o penězích z té stránky pozitivní. Pokud má 
člověk více peněz, více pracuje. Ono to funguje jen do urči-
té míry. Pokud mám hodně peněz, víc už stejně nepotřebuji 
a už mě jejich získávání tolik nemotivuje. Ale strašně lidí 
demotivuje, když někdo nepracuje a má stejně peněz jako 
ti, kteří pracují. Proto my se snažíme lidi motivovat nejen 
těmi skvělými platy, ale i vyhazovat, pokud někdo nepracu-
je…

Děláte ještě svým lékařům individuální 
úvazky, vycházíte vstříc ženám s dětmi?
O dětech už jsem mluvil mnohokrát. U lékařek mi přijde 
šílený, že absolvují medicínu a pak odejdou na mateřskou 
a vrací se po pěti letech jako nepoužitelné. U nás se žena 
vrací takřka po  šestinedělí, ale vrací se třeba na hodinu 
týdně, v rámci jedné procházky s dětmi si ošetří dva pa-
cienty a postupně se úvazek navyšuje. Téměř všichni mají 
individuální úvazky, někdo chce vědecky pracovat, někdy je 

to matka samoživitelka, některá žena potřebuje být dříve 
doma.

Není to koordinačně hodně náročné zaměst-
návat tolik lidí na zkrácené úvazky?
Je to náročné. Ale na druhou stranu, dneska když někoho 
zaměstnáte, těžko se ho zbavujete. Částečné úvazky se 
s tím vyrovnávají lépe. Nehledě na to, že pokud vypukne 
chřipková epidemie, je více lidí výhodou.
Kromě maminek na mateřské umožňujeme zaměstnání 
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i seniorům. Senioři, to je armáda nevyužitých lidí. Představ-
te si, že někdo je šéfem na klinice, ví, že v šedesáti letech 
už je přítěží jako šéf, ale nemá jinou možnost. Pokud skon-
čí, přijde nový šéf a ten už mu nedovolí ani přijít. V medicí-
ně vrchol přichází kolem padesátky, v šedesáti začnou síly 
mizet, ale to přece neznamená, že by ti lidé měli skončit. 
Spoustu věcí mohou dělat do sedmdesátky, mohou učit, 
vést semináře, protože mladí lidé naopak nestíhají učit, 
chtějí operovat, vydělávat, mají děti a rodinu. 
Já jsem svému otci nedovolil odejít do důchodu, protože 
když je člověk doma a chodí sypat holubům, tak umírá. Lidi 
to chápou jako velký trest, že se prodlužuje věk odchodu 
do důchodu, ale je to pro jejich dobro i když by to asi mělo 
být individuální.

Jsem z rodiny starých peněz
Mluvil jste o tatínkovi, ve světě je trend 

rodinných firem, pojímáte své podnikání také 
rodinně?
Myslím, že rodinné firmy fungují do určité velikosti. Pokud 
je firma o pěti lidech, tak to funguje dobře. U těch veli-
kých firem je už jiný problém. Ne každý z té rodiny může 
šéfovat, protože pokud by byl horší, než jsou kolegové, 
demotivovalo by je to.  Odcházeli by schopní lidé, proto-
že by věděli, že nemohou být lepší než třetí, či pátí, až po 
rodině… Je dobré mít příbuzné ve firmě, ale musíte počítat 
a tím, že se to táhne domů. My jsme to zažili se ženou, 
která je jedním z nejschopnějších manažerů v této republi-
ce. Určitě je schopnější ředitel než já, protože já jsme spíše 
vizionář. Vždycky, když jsme spolu spolupracovali, vznikaly 
velké věci, ale pak Vám to začne kazit soukromí a po určité 
době se musíte pracovně rozdělit. Dříve než začnete se 
svou ženou soupeřit, kdo je větší šéf.
Někdo říká, že je lepší seskupení rodiče a děti. Já nevím, 
jestli bude chtít jednou moje dcera převzít kliniku a jestli 
by to vůbec bylo dobré.

Na druhou stranu, kdyby chtěla, vy byste jí 
bránil?
Já myslím, že pro mě jako chladnokrevného podnikatele 
bude lepší, když to bude fungovat dál tak dobře, jak to 
funguje. Jsem z rodiny starých peněz, kde ta podnikatelská 
tradice je velká. A musím předat firmu tomu nejlepšímu. 
Pokud to dcera jednou zdědí, bude třeba udávat směr, ale 
když bude chtít být ředitelkou, musí být nejlepší. Protože, 
pokud bude lepší někdo jiný, tak mu to dám…

Zmínil jste se o podnikatelské tradici, vím, 
že existovala firma Šmucler a synové…
V naší rodině je historie podnikání od středověku. Jako 
dítě jsem z vyprávění babičky čerpal obyčejnou moudrost, 
jako, že když jsou Vánoce, tak nejprve objedete všechny 
lidi, kteří pro vás dělali, pak uděláte Vánoce zaměstnancům 
a potom své rodině. Spousta lidí do toho šla s obrácenými 
principy, že nejprve si koupí nové auto…  Já nezaměstná-
vám davy nezaměstnaných ale špičkové doktory, kteří na 
mě nejsou závislí, proto se k nim musím chovat tak, aby 
nechtěli odejít, protože se beze mě obejdou.

Říkáte, že se lidé bez vás obejdu, ale na dru-
hou stranu trávíte ve firmě hodně času…  

Pro mě je práce vášeň, já jsem si to vybral. Rád zaměstná-
vám chytré lidi, kteří to někam ženou a jakmile se najde 
někdo, kdo v té kanceláři bude sedět místo mě a bude to 
dělat dobře, tak já mu tu kancelář rád předám. Je tolik 
kanceláří, kde mohu sedět, že mi nebude vadit, pokud 
jedna ubyde. Život je hrozně krátkej a já mám rád životní 
změnu. Už jsem si prožil hodně životů. Televizního člově-
ka, učitele, lékaře, podnikatele. Pro mě je představa, že za 
dvacet let umřu u tohodle stolu, děsivá…

Máte rád změnu, co je teď pro vás největší 
výzvou?
Pro mě je největší výzvou onkologie. Nejen to, aby se něco 
vymyslelo, ale aby se to i aplikovalo, aby to pojišťovna pla-
tila a lékaři používali. My jsme teď mnoho let pracovali na 
léčbě rakoviny, která je založena na tom, že dodáte látku 
do těla, ta obarví nádor a ten zahyne. Je to velký pokrok  
v léčbě rakoviny a je kolem toho ještě hodně práce. Není to 
nic menšího, než změnit postup v léčbě nádorů.
Pro mě je výzvou i celé zdravotnictví, které je v manan-
žersky nepěkném stavu. Když vidím, v jakém je stavu naše 
školství, tak to je další výzva a vím, že do konce života se už 
nudit nebudu…
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Ultrafialové záření má řadu pozitivních účinků: zlepšuje 
metabolismus těla, podporuje tvorbu vitaminu D důležité-
ho pro zdravé kosti. Kvůli tomu ale není třeba se opalovat, 
stačí krátká procházka, kdy sluneční světlo dopadá na ruce 
a obličej. Delší pobyt na slunci nám už může spíše uškodit 
a musíme se před ním bohužel chránit - slunečními brýlemi, 
pokrývkou hlavy a v neposlední řadě krémy s UV faktorem. 
Jak vysokým, to už záleží na dalších faktorech, kterým je 
například místo, na kterém pobýváte a váš fototyp. 

Základný fototypy
Kůže každého člověka reaguje na sluneční paprsky indivi-

duálně a podle citlivosti ji rozdělujeme na 4 druhy:
Fototyp 1: Velmi citlivá pokožka, na slunci vždy zrudne, 
nikdy nehnědne. Doporučená doba slunění je 5-10 minut. 
Tuto pokožku mají asi 2% populace. Charakteristická je ná-
padně světlá pleť s mnoha pihami, nazrzlé vlasy, světlé oči.

Fototyp 2: Citlivá pokožka, na slunci vždy zrudne, hnědne 
jen málo. Doporučená doba slunění je 10-20 minut. Tuto 
pokožku má asi 12% populace. Charakteristická je světlá 
pleť, někdy pihy, vlasy blond až hnědé, oči modré, zelené, 
šedé.
 
Fototyp 3: Normální pokožka, na slunci zrudne jen někdy, 

zdravé opaLování

Je Tu JAro A S NíM i prvNí SluNečNí pAprSky. Ty Sice NeJSou JešTě TAk SilNé JAko Ty Blížící 
Se leTNí, Ale i TAk Je NA MíSTě MíT Se před NiMi NA poZoru. A pokud NA JArNí MěSíce TřeBA 
pláNuJeTe dovoleNou u Moře, ZBySTřeTe dvoJNáSoB.
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hnědne dobře. Optimální doba slunění je 20-
30 minut. Tyto pokožku má asi 78% popula-
ce. Charakteristická je pleť svěží světlehnědá, 
bez pih, vlasy tmavě blond až kaštanové, oči 
šedé nebo hnědé. 

Fototyp 4: Odolná pokožka, na slunci téměř 
nikdy nerudne, hnědne snadno. Běžná doba 
slunění je až 45 minut. Tuto pokožku má 
asi 8% populace. Charakteristické rysy jsou 
hnědá až olivová pleť, bez pih, vlasy tmavě 
hnědé, oči tmavé.

Jak se chránit 
Opalovacími krémy s ochranným fakto-1. 
rem
Různými přípravky po opalování2. 
Potravinovými doplňky obsahujícími 3. 
antioxidanty

Opalovací krémy používáme přímo v době 
opalování. Volíme co nejvyšší ochranný fak-
tor SPF (sun protection factor). Číslo faktoru 
násobí původní doporučenou dobu pobytu 
na slunci. Krém by měl obsahovat jak ochra-
nu proti záření UVA, tak UVB. Přípravky po 
opalování požíváme ke zklidnění a rege-
neraci kůže. Ty hlavně obnovují její vlhkost 
a pružnost. Potravinové doplňky obsahující 
antioxidanty můžeme použít jako doplněk 
krému s ochranným faktorem. Pomáhají kůži 
tak, že jí dodávají nezbytné živiny a vážou 
nadbytečné volné radikály. Jako antioxidanty 
působí vitamíny A, E, C, prvky zinek, selen. 
Kromě běžné vnější a vnitřní výživy a ochra-
ny použijte také pomádu na rty či rtěnku 
s ochranným faktorem - nezapomínejte, že 
slunce opaluje i když není jasno, a i když jste 
pod slunečníkem - neopalujte se mezi 11 a 15 
hodinou - začněte krátkými pobyty na slunci 
a dobu postupně prodlužujte - při spálení 
použijte speciální přípravky k tomu určené 
a dále při pobytu na slunci např. při spálení 
zad použijte tričko i při koupání.

Ochrana před sluncem ve 
městě
Buďme ale ještě konkrétnější. Ve městě na 
ochranu před slunečními paprsky většinou 
zapomínáme. Nenechte se ale ošálit oblohou pod mraky 
a stínem budov. Z poledního oběda na zarhrádce restau-
race si můžete odnést stejně spálenou kůži jako od vody.  
Chraňte se proto lehkým oblečením a používejte krémy 
s ochranným faktorem SPF 15. Přes poledne se raději 
vyhýbejte přímému slunci, zdržujte se v chládku nebo pod 
slunečníkem. Mějte ovšem na paměti, že ani na těchto 
místech nejste chráněni stoprocentně, především v poled-
ních hodinách, kdy je ultrafialové záření nejvyšší. A jak je 
to s populárními samoopalovacími krémy? Ty sice nechrání 
před spálením pleti, ale jejich používání je jediným zdra-
vým způsobem, jak získat snědou barvu pokožky.

U vody
I u českého rybníku, řeky, lomu či jezera se musíte mazat, 
a to navzdory tomu, že je třeba pod mrakem nebo se 
schováváte ve stínu. Znovu klademe na srdce, že sluneční 
záření proniká i z oblačné oblohy. Nezapomínejte také na 
to, že voda paprsky odráží, což vám může způsobit nepří-
jemné popáleniny. Nezapomínejte se mazat, i když nejra-
ději odpočíváte ve stínu borovic. Sice jste chráněni před 
přímým sluníčkem, ale ne úplně. Většina Čechů patří mezi 
tzv. světlé fototypy a pro pobyt u rybníka by si měli vystačit 
s filtry střední ochrany, tedy s SPF 20 a 30. Sněhově bílou 
pleť raději slunci nevystavujte vůbec, jedná se o fototyp 

Opalovací tipy
Vždy používejte výrobky s ochranným faktorem proti sluneční-•	
mu záření, neboť pokožka se může spálit i když je oblačno či 
zataženo.
Zvláštní pozornost věnujte citlivým oblastem, jako jsou nos, uši, •	
chodidla a pokud vám řídnou či mizí vlasy, tak rovněž hlava.
Noste klobouk či čepici, která ochrání krk a obličej a sníží riziko •	
úžehu.
Noste brýle s UV faktorem. Lidé s modrýma a zelenýma očima •	
mají častěji      diagnostikován zhoubný melanom duhovky než 
hnědoocí. Platí to i o pokožce. 
Využívejte ranního slunce. Jeho paprsky jsou nejméně škodlivé.•	
Uvědomte si skutečnost, že UV záření proniká přes mraky, •	
vodu a dokonce i jemné textilie.
Při pobytu na slunci nepijte alkohol a naopak výrazně zvyšte •	
konzumaci vody, abyste zabránili dehydrataci.
Pozor na sklo! UVA záření proniká i ním, takže pokud v jasném •	
počasí cestujete autem či autobusem nebo sedíte v kanceláři 
přímo u okna, nezapomínejte pleť chránit SPF 15 či 20. 
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č. 1, který se stejně neopálí. Pokud se rozhodnete plavat 
v jezeře v pravé poledne, nasaďte si brýle, klobouk a rame-
na promažte voděodolným krémem s nejvyšší ochranou SPF 
30. Velmi příjemné, ale nebezpečné je klimbání na matraci 
na vodě. Voda přitahuje záření, takže i když se natřete pří-
pravky s SPF 50+, stále je riziko spálení kůže velmi vysoké. 
Při sjíždění řek se chraňte tričkem a kloboukem, i když na 
loďce pochytáte jen 6 % záření. Horší je to ve vodě, až 40 
% projde do půl metru pod hladinu. Sluneční paprsky odrá-
žející se od povrchu vodní hladiny mohou způsobit i popá-
leniny 2. stupně. Nezapomeňte na to. Dosucha otřete po-
kožku po koupání, kapičky vody na sebe přitahují paprsky. 

U přírodních nádrží lehce přijdete k štípancům od komárů. 
Než se zhojí, chraňte je před sluncem, aby vám nezůstala 
nechtěná pigmentace.

U moře
Pláže s bílým pískem nebo oblázky nás lákají a pro mnohé 
není dovolená bez moře ta pravá. Zdejší slaná voda, dosta-
tek jódu a sluneční záření prospívá v rozumné míře každé-
mu. Nejvíce na účinky moře spoléhají ti, kdo mají problémy 
s dýcháním nebo s kožními onemocněními. Pro nadšené 
lovce bronzového opálení, kteří se neumějí chránit, může 
ale taková dovolená skončit poškozením kůže. Začněte 
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ochranou zevnitř a k snídani si dejte mrk-
vovou nebo rajčatovou šťávu, k večeři tře-
ba rybu a salát s olivovým olejem. Posílíte 
ochranu kůže zevnitř. A přes den se chraň-
te krémy s nejvyšší dostupnou ochranou 
SPF 50+. Jestliže má vaše pokožka hodně 
tmavý odstín i bez slunce, chraňte se jimi 
alespoň zpočátku. Pleť nepřipravená na 
slunění se totiž spálí rychle. Začínejte pro-
to s opalováním v minutových intervalech, 
než se dostane k povrchu kůže melanin, 
který ji chrání. Pozor na odraz slunečních 
paprsků od písku, který může způsobit 
zánět v očích. Nasaďte proto brýle s UV 
faktorem a inspirujte se siestou u jižan-
ských národů - před polednem odejděte 
z pláže a vraťte se až po 15. hodině. V této 
době dopadá záření na zem atmosférou 
s nejmenší tloušťkou. A o kůži pečujte i po 
opalování. Opálený odstín pokožky vám 
vydrží déle, když se večeru myjete olejo-
vým sprchovým gelem. Vysušenou a po-
drážděnou kůži navíc zotavíte mlékem 
s antioxidanty a vitaminy E a C.

Jak vybrat sluneční brýle

Nezbytnou ochranou proti UV 
paprskům jsou i slunční brýle. 
Jak vybrat ty správné, aby nejen 
plnily svůj účel, ale i nám sluše-
li?

V letošní sezóně sice letí velké nápadné 
tvary, retro 60. – 70. let a kosmický styl, 
vždy ale platí: kulaté měkčí obroučky sedí 
hranatému obličeji a oválné tváři spíše 
hranaté brýle.
Ke každému typu obličeje se hodí jiné 
sluneční brýle. Podle kterých kritérií se roz-
hodnout pro ty správné?

Úzký tvar obličeje
Vyžaduje jemnější rámečky, v obřích brý-
lích byste připomínali mouchu. Zkušený 
optik vám určitě poradí. Vyzkoušejte ne 
jedny, ale deset či dvacet kusů brýlí, než 
najdete ty pravé. UV filtr by měl být samo-
zřejmost, sluneční paprsky jsou zrádné.

Kulatější tvář
Potřebuje hranatější brýle geometrického tvaru, jinak byste 
vypadali jako kulaté jablíčko. Obdélníkové rámečky budou 
to pravé, nemusíte se bát ani výraznějších barev, jako je 
červená. Kdy jindy než právě v létě se můžete odvázat. 

Hranatý, široký tvar
Tento obličej dostatečně zjemní decentní oválné brýle (tře-
ba v módním tvaru motýlích křídel), slušet mu budou i skla 
bez obrouček. V barvách rámečků buďte střídmější a vyhý-
bejte se ostrým geometrickým tvarům. 

Tváři do srdíčka
Někdo tuto tvář připodobňuje k trojúhelníku. Ať je to tak 
či onak, tváři dominuje úzká brada. Jak ji potlačíte? Zvol-

te lichoběžníkové rámečky, které se u spodní hrany lehce 
rozšiřují. Trojúhelníkovému obličeji rozhodně nesednou 
obroučky ve tvaru motýlích křídel. 

Druhy brýlí
Elegantní skla bez rámečků
Skleněnky: elegantní brýle pro náročné zákazníky
Podle přímky: obroučky jsou rýsované pěkně podle pravít-
ka
Zrcadlovky: ležérní brýle s vrtanými skly
Aerodynamické nejen pro sportovce
Sportovní: brýle pro aktivní sportovce musí dokonale 
sedět i při rychlém pohybu
Retro v novém: lehce inovovaný styl 70. let
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Profesionální 
samoopalovací  

kosmetika

zdravé opálení
jednoduché použití

přirozená barva
žádné skvrny

bez typického zápachu

www.heshi.cz
objednejte online do konce června 2012 a získáte 
15% slevu zadáním slevového kupónu: ice
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photo.cz, im
m
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Pokud jste nedávno zavítali na výstaviště v německém Kolí-
ně nad Rýnem, kde se pravidelně koná nábytkářský veletrh 
Imm cologne, kde se určují trendy na následujících 12 měsí-
ců, možná jste si připadali jako v lese. Trendy na letošní rok 
totiž staví na přírodních materiálech, tedy hlavně na dřevu 
nebo imitaci jeho dezénu, velké zastoupení ovšem má i bílý 
nábytek. V kurzu jsou ale i výrazné barvy. Když se totiž 
před třemi lety začalo hovořit o nastupující hospodářské 
krizi, nábytkářské firmy si začaly libovat ve výrazných bar-
vách. Prý aby byl svět veselejší. Letos je to podobné – dřevo 
a bílou doplňují syté odstíny fialové, modré, barvou roku je 
korálově červená. Že by se tedy historie opakovala? 

Obývací pokoj
Hlavní trend má jméno příroda!

I letos se zkrátka staví na kouzlu a přirozeném vzhledu 

přírodních materiálů. Z těch je zde samozřejmě nejvíce 
zastoupené dřevo, ze kterého se vyrábí nábytek, podlahy 
i vany, ale i korek a podlahy z něj, dále křesla, pohovky 
a stolky vyplétané z různých travin. To vše podtrhují pří-
rodní kůže a kožešiny. Obecně platí, že jednotlivé výrobky 
a kousky nábytku si maximálně zachovávají svůj přiroze-
ný a přírodní vzhled. Zapomeňte proto na různé úpravy 
bělením či moření na barevné odstíny. Povrchová úprava je 
žádná nebo jen minimální, aby vynikla krása tohoto ma-
teriálu. V dřevinách pak stále panuje velká obliba ořechu, 
nesmrtelný zůstává dub. Své místo na slunci si získávají 
i ovocné dřeviny a ze světlejšího spektra si designéři oblíbili 
buk, javor, jasan, olši nebo břízu. Dřevěný nábytek na sebe 
bere podobu moderní, ale lehce retro, která poukazuje na 
to nejlepší z tradice každé značky. Dalo by se říct, že jde 
o určitý návrat ke skandinávským kořenům, které jsou v ne-
jisté době zárukou solidnosti.

trendy v bydLení
chySTáTe Se ZAřídiT Si Nový ByT či důM A ZAJíMAlo By váS, JAké TreNdy Teď právě leTí? 
víTe, co váS leToS čeká A ZdA Je TřeBA Se BáT NěJAkých deSiGNérSkých šíleNoSTí? poToM 
JSTe Tu SprávNě…
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Žádné alergeny
Trendy se samozřejmě týkají i zdraví a údržby pokoje. 
Moderní obývací pokoj je pokoj s maximální užitnou 
hodnotou, čímž se jinými slovy říká, že by měl co nejdéle 
a co nejlépe sloužit bez toho, aniž aby se o něj jeho oby-
vatel musel starat. Důležité také je, aby i údržba takového 
pokoje byla jednoduchá. Proto se volí lehce ošetřovatelné, 
a tedy nejčastěji stíratelné podlahové krytiny a textilie, 
které je možné prát. Platí to zejména o potazích sedacích 
souprav. Je to obrana proti alergenům, jímž se v kobercích 
a potazích s vysokým chlupem velmi dobře daří.

Barvy
Dřevěný nábytek stále bojuje s bílým. Tento odstín zůstává 
nejvážnějším konkurentem dřeva, a to z jednoduchého 
důvodu – lze ho kombinovat s jakoukoli jinou barvou 
i materiálem. Ale v módě jsou i jiné barvy, používané jako 
doplňkové. I na ně lze však použít označení „přírodní“. 
Modrá kopíruje nebe, zelená louku, fialová levandulové 
pole… Platí, že přednost dostávají syté odstíny před těmi 
světlými. Zdobí a zaujmou i v malém množství. A to ne-
jen svým odstínem. Novinkou letošních kolekcí jsou také 
pestřejší barevné kombinace, výjimkou není třeba kombi-



Bydlení     

Ice Jaro 2012 | 49

nace fialové a bílé na jinak poměrně decentních obývacích 
sestavách. A velmi elegantně v kombinaci s bílou vypadá 
černá. Pokud by se před nedávnem řeklo „černý obývací 
pokoj“, pak by to znělo poněkud překvapivě či dokonce 
morbidně. I černá může v kombinaci s bílou vytvořit velmi 
příjemné a elegantní prostředí. Barvy pak doplňují výrazné 
trendové látky, a to jak dekorační, tak potahové. Pokud 
tedy chcete opravdu originální pohovku, mohou ji zdobit 
pruhy, květiny, geometrické či abstraktní vzory. Důležité je, 
že zaujmou!

Pohovky se zmenšují

Pokud se podíváte na základní vybavení obývacího pokoje, 
tedy pohovky a obývací stěny, u těch druhých se skoro nic 
nemění. Firmy stále nabízejí kombinaci variabilních horních 
a spodních skříněk, uzavřených i otevřených polic a pro-
sklených vitrín, které si člověk skládá podle toho, jak chce, 
jak potřebuje a jak velkou má televizi, která zde má stále 
své místo. Trochu jinak je tomu s pohovkami. Čalouněný 
nábytek je totiž menší! Ale nebojte se, nehrozí, že byste 
měli místo měkkého ušáku obyčejnou židli. Pohodlí zde 
stále hraje hlavní roli. Nábytek se zmenšuje, protože vyho-
vuje variabilní domácnosti. Dávno neplatí, že kuchyň je na 
vaření, v obýváku pijete čaj se známými a v ložnici spíte. 
Využití pokojů se mění. A tak se vany přesouvají do ložnic, 
tedy proč nedat pohovku třeba do kuchyně? A sem se velká 
nevejde, proto dostávají subtilnější vzhled. Samozřejmě ale 
neztrácejí nic ze svého pohodlí a variability, kdy si pomocí 
područek měníte sezení, jak chcete a potřebujete. A výsuv-
né zádové opěrky a podnožky nabízejí oporu celému tělu. 
Jedno však má sedací nábytek společné – dominují mu kru-
hové tvary, zaoblené rohy a na dotek příjemné materiály.

Jedna velká místnost
Zjevným trendem posledních cca 20 let jsou obývací po-
koje spojené s kuchyní a jídelním koutem. Výsledkem je 
jedna velká místnost, kterou si mohou dopřát i majitelé 
malometrážních bytů. Zároveň je to příjemné řešení pro ty, 
kteří rádi vaří a  nechtějí přitom zůstat za dveřmi uzavřené 
kuchyně.  

Místo pro setkávání rodiny
Běžné uspořádání obývacího pokoje vypadá tak, že všechny 
součástí sedací soupravy jsou orientované na televizní obra-
zovku. Z takového obýváku je pak spíše televizní místnost 
nebo domácí kino. Zkuste postavit pohovku a křesla tak, 
abyste si při sezení viděli do tváře a mohli spolu mluvit. 
Zkuste si zařídit obývací pokoje jako místo pro setkávání se 
členy rodiny, nebo s přáteli. Máte-li zajímavý výhled z okna, 
pak jedna část sedací soupravy může být orientována právě 
tímto směrem. Je to uklidňující a podporuje to představi-
vost.

Ložnice
Téma návratu k přírodě je aktuální i v ložnicích. Podle 
trendů 2012 moderní ložnice  v první řadě myslí na životní 
prostředí. V dnešní době plné technického a technologic-
kého pokroku a rozvoje snad ve všech možných směrech se 
nemůžeme ubránit potřebě šetrného přístupu ve vztahu 
k životnímu prostředí. Mnoho lidí i designérů si potřebu re-
spektu vůči přírodě dobře uvědomuje a chtějí jej realizovat 
i ve svých domovech. I v moderní ložnici se tato tendence 
projevuje výrazným zastoupením přírodních a recyklovatel-
ných materiálů, přírodních vzorů, neutrálních barev, květin 
a nenásilným kombinování starožitného a moderního (tře-
ba nábytku či dekorací).

Barvy 
Barevné ladění ložnic se bude v roce 2012 přiklánět k ne-
rušivým a elegantním tónům. Světle krémová, šedá a kom-
binace bílé barvy se stylovou zlatou, sytě červenou nebo 
fialovou budou dominovat moderním ložnicím. Své místo 
si zde najde také barva hnědá, černá a samozřejmě zelená. 
Staronovým trendem bude také kombinace bílé a černé 
barvy, které společně symbolizují samotný život naplněný 
úspěchy i neúspěchy. Do ložnic se hodí v podobě pruhů, 
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samolepek, originálních nástěnných hodin, povlečení… Co 
vás jen napadne.

Nábytek a doplňky
Trendy ložnicový nábytek bude propojovat jednoduchost 
tvarů a linií s nábytkem inspirovaným antickými motivy. 
Tento trend jistě potěší milovníky bazarů, skvostné kousky 
vhodné do ložnic totiž můžete někdy i jen za pár korun 
snadno sehnat i z druhé ruky. Dalším důležitým rysem 
moderní ložnice je dostatek světla a prostoru. Oprostěte 
se tedy od zbytečností a především od všeho, co do ložnice 
nepatří, včetně žehlicího prkna nebo rotopedu. Naopak 
klidně vsaďte na vše, co do prostoru vnese světlo – „in“ 
budou zrcadla snad v každé podobě a ve velkém množství.

Plné stěny a přírodní materiály
Stěny nenechávejte holé. Snadno je zaplníte pomocí velké-
ho nástěnného zrcadla, designových nálepek nebo tapet 
s přírodními motivy. Inspirace přírodou může být v moder-
ní ložnici znát na každém jejím centimetru od stěn až po 
doplňky. Pruhy, květinové vzory, přírodní barvy a materiály 
včetně dřeva, kovu nebo skla se budou v ložnicích roku 
2012 vyskytovat opravdu v hojném zastoupení.

Kuchyně
Kuchyňské trendy roku 2012, jejich design i dekorace 
odrážejí skutečnost, že se kuchyňský interiér stal naprosto 
multifunkčním. Letos frčí lehký a flexibilní design. Otevře-
né police a volně stojící kusy nábytku, které jsou ideální 
také pro menší  kuchyně a zároveň umožňují měnit funkč-
ní zóny. Rozhodně v interiéru nesmějí chybět kov, dřevo 
a sklo. Lehkost, vzdušnost a s tím ruku v ruce jdoucí efek-
tivní osvětlení vám dopřejí pocit pořádku a organizace. Pro 
centrální osvětlení kuchyně zvolte skleněný, stahovací lustr. 
Díky nastavitelné výšce si můžete jednoduše přizpůsobit in-
tenzitu světla nad jídelním stolem i kuchyňskou linku. Stej-
ně důležitý je výběr barev pro celou místnost. Ty, které letí, 
jsou citrusové, tedy žlutá, oranžová i zelená. Zkombinujte 
barvy linky i stěn. K citrusům se hodí bílá, černá a hnědá.

Stěny a zásuvky
Dvířka stěn i vysouvacích zásuvek volte jednoduchá, 
dřevěná bez výrazných kreseb, ty vám nahradí právě syté 
barvy. Aby se mezi barvami vizuálně neztratily úchytky na 
lince, vyberte lesklý materiál, nebo například eloxovaný 
hliník v různých barvách. Moderní vzhled splní i naprostá 
novinka, kdy jsou skříňky otevřené, tedy není potřeba 
žádných dvířek. Myslete však na to, že se zde bude usa-
zovat více prachu a proto je tato varianta náročnější na 
údržbu. Úspory místa dosáhnete například malými kolejni-
cemi, magnetickými držáky na nože nebo také závěsnými 
body pro další úložné prostory. To vše dohromady přispěje 
k efektivnímu využití drahocenného místa na zdech i ve 
skříňkách. Pro pohodlí všech kuchařů by měly být hlavní 
spotřebiče – lednice, sporák a dřez umístěny v trojúhelní-
ku 3-6metrů.

Koupelna
V koupelnách si můžete vybrat hned ze čtyř směrů, kterými 
se bude svět koupelen ubírat. 

Trend 1: Myšlenka open space
Před lety s tím začaly kuchyně – stejně jako v open space 
kancelářích došlo k propojení dříve striktně odděleného 

kuchyňského prostoru s obývákem, z čehož se zrodil mul-
tifunkční interiér, kde se plynule prolíná obytné i pracovní 
prostředí. Prostor, kde je rodina více pohromadě a kde také 
lépe funguje komunikace. A nyní se podobným způsobem 
začínají posouvat také hranice koupelny. Její prostor pře-
stává být uzavřený za dveře samostatné místnosti. I koupel-
ny se začínají stávat nedílnou součástí obytného interiéru 
– nejčastěji ložnice. Protože jde o radikální změnu základ-
ního prostorového uspořádání, tomuto trendu odpovídá 
také podoba jednotlivých zařizovacích prvků. V takzvané 
otevřené koupelně najdete často vanu v poměrně těsné 
blízkosti postele – záleží však na vkusu, a hlavně pocitu 
každého z vás, jak je mu přiblížení těchto dvou vzájemně 
tolik odlišných zařizovacích prvků příjemné. Vana, a ne-
jen ona, v tomto pojetí většinou stojí uprostřed místnosti, 
a ne u zdi jako dříve. Nově jsou koncipovány tak, že se 
vše odsouvá ode zdi a zařizovací předměty se soustředí do 
středu místnosti. Kromě umyvadel, baterií a koupelnového 
nábytku to platí také pro vany. Umístění, zvlášť vany, je 
často ovlivněno také výhledem z ní. Při pobytu v ní se totiž 
nechcete jen rychle umýt, toužíte zde také relaxovat a mít 
z místa svého odpočinku příjemný výhled – třeba z okna do 
zelené zahrady. A nezapomínejte, že vana uprostřed rovná 
se luxus v koupelně.

Trend 2: Ve stylu green
V takzvané zelené koupelně jde především o to, jak opět 
co nejvíce propojit interiér s živou přírodou. A také jak 
šetřit přírodní zdroje, tedy hlavně vodu a energii, jejichž 
sílu a blahodárný účinek zde využíváte. Své místo tu mají 
například vodovodní baterie se sníženým průtokem vody, 
ale i typy bez perlátoru, které mají svým uživatelům připo-
menout, jak chutná dotek „normální“ lidmi neupravené 
vody a přírody. K zařízení takového interiéru neodmyslitel-
ně patří přírodní materiály, jako je kámen, dřevo a samo-
zřejmě také živé rostliny, které vám tu při výkonu hygieny 
budou dělat společnost.

Trend 3: Nebojte se digitalizace!
Obklopuje vás v každodenním životě a souvisí se stále se 
zvyšujícím množstvím informací, které přijímáte a jste je 
denně nuceni vstřebat. V koupelně to znamená, že s va-
nou, baterií či jiným produktem dostanete automaticky 
také celou řadu funkcí a vymožeností z oblasti moderních 
technologií, jež v sobě výrobek ukrývá. Abyste si je dokázali 
opravdu užít a nebyli doslova zahlceni produkty moderní 
doby, jejich ovládání musí být snadné – téměř intuitivní. 
Vše je nejčastěji řízeno klasickým počítačovým softwarem, 
avšak vy se nemusíte vůbec o nic starat, a jen si vychutnat 
požitek třeba pod sprchou, vybavenou volitelným scéná-
řem. 

Trend 4: New Normal
Máte pocit že se architekti opravdu zbláznili, protože vy 
opravdu nechcete ani vanu v ložnici, ani počítač ve sprše, 
ale jen praktickou, tradiční, a především hezkou koupel-
nu? Ani na vás se nezapomnělo! Čtvrtý trend totiž prefe-
ruje návrat k tradicím. Původně byl tento trend určen na 
budování koupelen například v hotelích, ale brzo se začal 
objevovat i v těch domácích. Připadáte si zde, jako byste 
byli na návštěvě u dobrého přítele nebo třeba u své babič-
ky na venkově. Poslední trend totiž dává prostor, abyste 
si koupelnu zabydleli celou řadou důvěrně známých věcí 
a doplňků, které celou atmosféru ne příliš útulné místnosti 
dokonale zabydlí.
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Text: Jana A
belson Tržilová, foto: Zahrady praha

„Mít v tomto širokém, ale stísněně přeplněném a uspě-
chaném světě svoji zahradu, je jako mít oázu života, svoji 
vlastní občerstvovací stanici, své útočiště. Příroda je pro 
nás zkrátka důležitá. Je přece naší nedílnou součástí, z ní 
fylogeneticky pocházíme a do ní se také jednou vrátíme. 
Kontakt se samotnou Zemí má z energetického hlediska 
naprosto zásadní význam. Stabilizuje, harmonizuje a ukot-
vuje nás v realitě. Pokud žijeme v sepětí se Zemí, máme 
možnost být součástí přirozeného rytmického životního 
cyklu, zlepšuje se naše myšlení, intuice a mnohem lépe ro-
zumíme i sami sobě.“ říká Mgr. Tereza Viktorová, odborni-
ce na Feng shui a energetickou optimalizaci zahrad z firmy 
ORIZA. 

Člověk v prostoru a čase
„Zahrada vybudovaná v souladu s principy, které mají 
mnoha tisíciletou tradici, může být oázou, která nám opět 
přinese ztracenou rovnováhu,” pokračuje Tereza Viktorová. 
“Feng shui je starobylou disciplínou, nedílnou součástí pů-
vodní čínské kosmologie a medicíny, zabývající se člověkem 
v prostoru a čase. Pomocí této nauky můžeme harmonicky 

utvářet své životní prostředí a tím ovlivňovat sebe sama. 
Nejdůležitějším aspektem učení Feng shui je energie čchi, 
která proudí vším a jejíž tok ovlivňuje kvalitu života. Hlavní 
pozornost v návrhu zahrady je tedy zaměřena na správné 
proudění energie čchi na daném místě a zastoupení pěti 
základních prvků v zahradě – dřeva, ohně, země, kovu 
a vody.” Buďme ale konkrétní. Jedno ze základních Feng 
shui doporučení pro zahradu rodinného domu zní: Vytvoř-
te si zářivou síň. Prostor před vaším předním nebo alespoň 
zadním vchodem by proto měl být volný, prostorný, aby na 
něj v průběhu dne mohlo dopadat sluneční světlo. „Záři-
vá síň symbolizuje vaši svobodu, rozlet a životní motivaci 
a díky ní přilákáte do svého domu pozitivní energii, štěstí 
a blahobyt. Stačí jen otevřít vchodové dveře,“ říká Tereza. 
Cesta vedoucí k vašim dveřím by v žádném případě nemě-
la být přímá. Přímo a rychle proudící energie není totiž 
moc příjemná a proto bývá považována za negativní.  Ani 
milovníci rychlé jízdy by nechtěli mít zahradu uprostřed 
magistrály… Cesta by měla být klikatá. Pokud je vaše cesta 
přímá, a to bývá velmi často, postavte po obou stranách 
střídavě větší oblé kameny, květináče s kvetoucími nebo 

zahrada pro obnovu siL 
chceTe ZAložiT Novou ZAhrAdu? NeBo předělAT Tu STávAJící? pAk MáTe v ZáSAdě dvě 
MožNoSTi. poNořiT Se do STudiA odBorNé liTerATury A puSTiT Se do dílA SAMi, ANeBo Se 
oBráTiT NA ZAhrAdNího ArchiTekTA A NechAT Se iNSpirovAT. 
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zelenými rostlinami nebo podél cesty vysaďte pokryvné 
rostliny, které budou do cesty nepravidelně prorůstat. Rost-
liny s trny nejsou vhodné ve velkém množství, mohly by vás 
místo ochrany naopak ohrožovat. Stejné ohrožení předsta-
vuje osamocený strom, stožár nebo blízký komín. Vhodná 
ochrana domovního vchodu je pak nesmírně důležitá.

Záměr je základ
Zakládat zbrusu novou zahradu, či od základu renovovat 
starou, je výzva i skvělá příležitost. Zahrada bude vaším 
zeleným obývákem, místem k setkávání i odpočinku, zdro-
jem sladkých čerstvých vitamínů… Plánujte ji proto s láskou 
i s rozmyslem, ale nejprve si dobře rozmyslete, co vlastně 
doopravdy chcete. Budoucí zahradou je dobré dlouze 
procházet, zdržovat se na nejrůznějších místech a dobře si 
rozmyslet její celkovou koncepci: kde bude místo pro pose-
zení, jezírko, kde trávník a kde okrasná výsadba, kde písko-
viště pro děti a kde zeleninová zahrádka… Poté si zaneste 
hranice zahrady, dům a další rámcové prvky na čtverečko-
vaný papír, na kterém si vytvoříte měřítko podle potřeby. 
Na plánku si pak můžete detailně doplnit každý strom, keř 

i bylinu budoucí výsadby. Plánovat by se měla společně celá 
rodina, neboť zahrada musí plnit přání všech. 

Co dřív a co později
Jak začít, pokud před sebou máte volnou, nepopsanou 
plochu? Nová zahrada se zakládá nejlépe na jaře, nebo na 
podzim, aby se nové rostliny v půdě dobře zakořenily. „Po 
hrubých terénních pracích a modelaci terénu se provádějí 
stavební úpravy - dlažby, terasy, chodníky, zídky, jezírko. 
Pak se vytyčí záhony a místa pro jednotlivé dřeviny. Nejprve 
se vysazují stromy, pak velké keře a nakonec trvalky a ci-
buloviny. Potom následuje jemná modelace terénu, plošné 
doplnění substrátu, a nakonec výsev trávníku, založení lou-
ky nebo položení travního koberce.“  Přidává se architekt-
ka z firmy ORIZA, Lucie Radová. Založit zahradu může trvat 
týden i několik měsíců. Japonci si ale myslí, že na vytvoření 
dokonalé zahrady jeden život nestačí…

Terén je tělem zahrady
Výše položené části zahrady budou vždy sušší. Proto je osa-
zujte suchomilnějšími rostlinami, kterým se zde navíc dosta-
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ne i více slunce. Pokud to lze, je lepší vycházet ze stávající-
ho terénu, než jej nákladně od základů měnit. Případně jej 
jen vhodně poupravit. Nejsnáze se zahrady budují v mírně 
zvlněném terénu, který působí příjemně a není fádní. Prud-
ší svah je nejprve třeba učinit schůdným a obyvatelným. 
Budování zahrady je zde náročnější, ale výsledek může být 
velmi efektní. Uplatní se zde působivé, přirozeně vyhlížející 
suché zídky, svahy lze zpevnit pomocí vhodných druhů dře-
vin. Rovnou zahradu je možné oživit i bez tvorby umělých 
terénních vln, a to vhodnou výsadbou. Víceúrovňové skupi-
ny trvalek, keřů a stromů vytvoří plastický dojem, vhodné 
je také střídání různorodých povrchů – trávníku, štěrku, 
oblázků, mulčovací kůry, či štěpky.

Travnatý koberec: klasika či alterna-
tiva?
Jako podlahu zahrady si většinou představíme hebký 
anglický trávník. Je bezesporu její důležitou součástí, ale 
pozor na to, že na údržbu je velmi náročný, pokud má 
vypadat skvostně. Proto jej neplánujte na zbytečně velké 
plochy. Správně založené okrasné trvalkové záhony mohou 
být na péči náročné méně, zvláště když využijete mulčo-
vání, které brání v růstu plevelům a může působit i velmi 
dekorativně. V okrasných výsadbách je oblíbená mulčovací 
kůra, štěpka, využít ale můžete i slámu, pokosenou trávu, 
štěrk a oblázky. Takzvané štěrkové záhony osazené bylin-
kami jsou takřka bezúdržbové a přitom velmi atraktivní. 
Skvělou alternativou trávníku jsou půdopokryvné rostliny, 
jež nevyžadují sečení. Po mnohých z nich lze i chodit. Na 

místech, na která vstupovat nemusíte, bude v přírodně la-
děných zahradách působit pěkně i květinová louka. A je tu 
ještě třetí podoba trav, kromě trávníku a louky, na kterou 
je dobré vzpomenout: okrasné trávy. Jejich výsadby jsou 
nenáročné a velmi krásné, zahradu krášlí takřka po celý 
rok, dodají jí pohyb,“ dodává Lucie. Velmi nevšední trávy, 
z nichž některé lze i v našem klimatu pěstovat celoročně 
venku, jsou pak exotické bambusy.

Vzrostlé stromy
Na každé zahradě by se měly nacházet vzrostlé stromy, 
velké košaté a zdravé. „Díky nim se budete cítit jaksi více 
zakořenění, více doma, více v bezpečí,“ vysvětluje Tereza 
Viktorová a pokračuje: “ Právě proto je nanejvýš vhodné 
v případě, že vysazujete nové stromy, volit stromy s širo-
kým stabilním kořenovým systémem, které nejen nebudou 
ohrožovat vaše obydlí při vichřici, ale také, a možná hlavně, 
podpoří vaši vnitřní stabilitu a psychickou vyrovnanost. Čas-
tou chybou řady nově vznikajících zahrad, které vyrůstají 
na zelené louce (většinou spíš na bývalém poli), je přemíra 
smrků a tújí. Smrky sice rychle rostou a zahrada se tak brzy 
zazelená, ale právě díky tomu vysávají poměrně dost ener-
gie ze svého okolí. Navíc mají velmi mělký kořenový sys-
tém. Poměrně dosti oblíbené špičaté túje odvádějí energii 
vzhůru ještě mnohem rychleji. Tohoto účinku lze efektně 
využít na hřbitově, ale nikoli u domu. Zdaleka nejlepší vol-
bou mezi okrasnými jehličnany jsou borovice, symbolizující 
dlouhověkost, respektive nesmrtelnost. Jedna borovice 
přináší štěstí a příjemně provoní letní vzduch, ale tři boro-
vice rostoucí v jihovýchodním koutě vaší zahrady podpoří 
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vaši vnitřní hojnost, pocit spokojenosti a zajistí vám štěstí 
a zdraví. Nakonec rozhodně nezapomeňte na ořech, který 
by rozhodně neměl chybět všude tam, kde žije pohromadě 
větší počet lidí, kteří chtějí vytvářet společenství, rodinu,“ 
vysvětluje Tereza.

Vlastní ovoce je nejsladší
Mít pouze okrasnou zahradu většině lidí nestačí. Radost 
a užitek z vlastních plodů jsou nenahraditelné. Kromě 
dobrého pocitu má domácí ovoce a zelenina vskutku velké 
výhody – máte kontrolu nad jejím pěstováním, čerstvě 
utržené plody neztrácejí skladováním a dopravou cen-
né vitamíny a minerální látky. Užitkovou zahradu je od 
okrasné možné striktně oddělit (například živým plotem), 
oblíbené jsou ale i propojené zahrady. I zeleninové výsadby 
totiž mohou působit okrasně, pokud jsou nápaditě založe-
né. Majitelé zahrad, kteří nemají dostatek času, si mohou 
dopřát alespoň ovocné dřeviny, které vyžadují ještě méně 
péče nežli jednoletá zelenina. Právě podzim je dobou 
vhodnou pro výsadbu nejen okrasných ale i ovocných dře-
vin. Aby dobře plodily, je třeba dbát na vhodné druhy a od-
růdy v souvislosti s nadmořskou výškou a orientací zahrady. 
Pěstovat můžete jabloně, hrušně, slivoně, moruše, aronii… 
V nabídce dnešních zahradnictví a školek najdete i mnoho 
velmi zajímavých keřů, jež jsou pohledné a plodí chutné či 
dokonce léčivé ovoce. Mezi nejzajímavější druhy patří ra-
kytník řešetlákový, ovocné růže, zimolez zvaný kamčatská 
borůvka, klanopraška čínská, muchovník olšolistý, kanadské 
borůvky, hloh obecný. Klasikou, která nikdy nezklame, jsou 
rybízy a angrešty, maliny a ostružiny. Nezapomeňte ani 

na bylinkovou zahrádku, která lahodí oku, přináší zdraví, 
užitek i vůni.

Voda v zahradě, magnet pro oči
Ještě zajímavější variantou, kterou si mohou dopřát ma-
jitelé svažitých zahrad, je umělý zahradní potůček. Voda 
provází zahrady od jejich vzniku, vodní živel nesměl chy-
bět ani ve starověkých  čínských a japonských zahradách.  
Pokud si zahradní jezírko dopřejete také, budete pře-
kvapeni, jak výrazně zahradu oživí a dodá jí na půvabu. 
Zahradní jezírko může mít nesčetně tváří – jiné se hodí do 
uvolněné přírodní zahrady, jiné ladí k pravoúhlým liniím 
moderní terasy. V případě, že plánujete jezírko pouze 
pohledové, bez možnosti koupání, bude jistě menší, než 
koupací varianta. Jeho hloubka by měla dosahovat ales-
poň 80 cm, aby v zimě nepromrzalo. Dostatečná hloubka 
je zvláště nezbytná, pokud se rozhodnete v něm chovat 
ryby. Pokud vám to ale zahrada dovolí, je lepší jezírko 
budovat velkoryse – čím větší bude, tím snáze v něm udr-
žíte přírodní rovnováhu a čistou vodu. Jako biotop bude 
stabilnější. A hlavně koupání v chemicky neupravené vodě 
je úplně jiný požitek. Při hloubení vytvořte různě hluboké 
stupně, které umožní pěstovat pestrou paletu vodních 
rostlin. Teprve ty totiž učiní z jezírka okouzlující místo. 
Samozřejmě napomáhají i čistícímu procesu – spotřebová-
vají živiny a okysličují vodu, “ vysvětluje Lucie. Rostliny je 
nejpraktičtější pěstovat v plastových koších vyložených ju-
tovinou a vyplněných těžkou zeminou. Můžete je snadno 
vyjmout a například množit dělením trsů.  Povrch substrá-
tu v nádobách zajistěte oblázky.  
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Hranice s divočinou
Živý plot je skvělým vynálezem přírody. Chrání zahradu 
před větrem, prachem, hlukem, cizími pohledy, filtruje 
vzduch. Je přirozeně krásný, ladí s ostatní zelení.  Vybírat 
můžete z bezpočtu dřevin. Poměrně snadno vytvoříte plot 
nízký či vysoký, tvarovaný nebo volně rostoucí, stáleze-
lený, opadavý, trnitý, kvetoucí, či dokonce plodící. Živým 
plotem můžete ohraničit zahradu, vytvořit v ní předěly 
a příjemná zákoutí, naplánovat působivé průhledy. Po-
skytuje také útočiště mnoha užitečným živočichům, často 
v něm hnízdí i ptáci. Podle místa a konkrétních potřeb 
můžete zvolit plot stálezelený, nebo opadavý. Stálezelené 
druhy dřevin vytvoří bariéru stejně neprůhlednou a ne-
prostupnou, jakou je silná zeď. Opadavé dřeviny dokona-
le chrání v létě, v zimě naopak propouští slunce. Působí 
vzdušněji a na podzim se často zbarvují do krásných tep-
lých tónů. Jmenuji zde jen ty vzrůstnější listnaté. Opadavé 
keře do živých plotů: habr (Carpinus), hloh (Crataegus), 
kaliny (Viburnum),  jilm (Ulmus), buk (Fagus) Stálezelené 
keře do živých plotů: bobkovišně (Prunus), kaliny (Vibur-
num), ptačí zob (Ligustrum).

V souladu s přírodou
Pokud vám záleží na životním prostředí a vlastním zdraví, 
o okrasnou i užitkovou zahradu se můžete starat v souladu 
se svými zásadami. V boji se škůdci se obejdete i bez che-
mické ochrany, hnojit můžete rostlinnými výluhy, využívat 
zelené hnojení a poskytnout v zahradě útočiště mnoha 
užitečným tvorům, kteří vám s péčí o zahradu pomohou. 
Jsou to ptáci, ježci, slunéčka, žáby a další. Na zahradě by od 
jara do podzimu měly kvést nektarodárné rostliny (většina 
pěkně kvetoucích okrasných rostlin i aromatických bylinek), 

které poskytnou potravu včelám, motýlům a čmelákům. Ti 
zato opylí ovocné stromy a keře i zeleninu a zajistí bohatou 
úrodu. Nezapomeňte také na kompost, který je tou neje-
kologičtější recyklační popelnicí. Téměř vše nepotřebné ze 
zahrady spolu s organickými zbytky z kuchyně vám poslou-
ží jako základ pro velmi kvalitní a levné hnojivo. Pokud 
si nemůžete dovolit velký kompost, postačí alespoň malý 
kompostér. Pro kompost vyberte polostinné, závětrné mís-
to. Kolem kompostu můžete vysadit rozmanité keře, které 
jej zakryjí, částečně zastíní a budou na místě udržovat vyšší 
vlhkost.

Vyplatí se pomoc zahradního archi-
tekta?
Pokud toužíte po okouzlující okrasné zahradě, ale v za-
hradních rostlinách se nijak zvlášť nevyznáte, bude vám 
možná připadat obtížné si ze záplavy různých druhů vybrat 
ty pravé a vhodně je zkombinovat. I místa pro posezení, 
propojení jednotlivých částí zahrady či oplocení je třeba 
dobře naplánovat a sladit v jeden vyvážený celek. Ani 
zkušenější zahrádkář neprohloupí, pokud požádá o radu 
zahradního architekta. Má přehled o spoustě rozmanitých 
druhů okrasných dřevin i bylin, o jejich konečném vzrůstu, 
nárocích na pěstování a vhodných kombinacích, umí využít 
prostor.
Ovšem dobrý zahradní architekt by se měl vyznat nejen 
v rostlinách, jejich kráse a pěstování, ale i v lidech. Měl by si 
najít dostatek času na rozhovor s vámi. Je nezbytné, aby tr-
pělivě zjišťoval, jaké máte představy, co se vám líbí a co ne, 
jaký máte životní styl, jak si zahradu přejí využívat všichni 
členové rodiny.



 Zahradě to 

nejlepší
DeLuxe HRX 537 VYEA
Jediná sekačka, která má dva nože pro dokonalou práci.

> Integrované mulčování > Plynule proměnný pojezd

> Snadný start > Dokonalý sběr přerostlé a vlhké trávy

Více informací na www.honda-stroje.cz

www.honda-stroje.cz

zahradní technika, elektrocentrály
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Text: Jana A
belson Tržilová, foto: Sport invest

Kateřino, kde jste „slavnější“? V USA nebo 
v Plzni? 
V USA vůbec. Státy jsou na to moc velké a my jsme moc 
malý sport. Je ale pravda, že jako manželský pár s pěti 
olympijskými medailemi přitahujeme více pozornosti, 
a zvláště teď směrem k Londýnu 2012. Ale já nerada pou-
žívám slovo slavný. Použijme raději „známý“. A známější 
tedy jsem určitě v Plzni. 

Je vám tato popularita příjemná? 
Nejdříve mi nebylo příjemné, že mě lidé poznávali na ulici, 
ale časem jsem si zvykla a dnes už to beru se zdravým 
nadhledem. Je krásné vědět, že vám tolik lidí fandí. A ještě 
raději jsem, když mi někdo řekne, jakou radost mu moje 
výsledky přináší. 

Jak vás tedy vnímají Američané? Jako olym-
pijskou víztězku, cizinku, Mattovu manželku?
Já vlastně ani nevím, to byste se musela zeptat jich. Větši-
nou asi jako Mattovu manželku. 

Vědí vaši sousedé, kde Česká republika leží? 

Všichni z našich přátel to vědí, sousedé také, protože jedna 
rodina je z poloviny německá a druhá celá bulharská. Ve 
Státech je obrovské množství lidí, kteří se sem přistěhovali 
z Evropy.

Vám se po Česku nestýská? 
To víte, že se nám stýská. Oběma. Mattovi naše země 
přirostla k srdci a už se cítí být napůl Čech. Spojené státy 
byly v dané chvíly jednodušší, proto jsme se rozhodli zůstat 
tady. Se stěhováním přes oceán je spojena spousta jiných 
věcí, které musíte důkladně promyslet. A tenkrát nám vyšla 
lépe možnost zůstat ve Státech.

V Čechách jste žít nechtěli? 
Nebylo to ani tak rozhodnutí o tom, kde chceme žít, ale 
spíš v tom smyslu, kde to dává větší smysl pro nás pro 
všechny. Já jsem například žádala o zelenou kartu. Pokud 
bych se přestěhovala zpět do Čech, kartu by mi odebrali 
a tím bychom ztratili nejen spoustu času, který jsme do ní 
investovali, ale také, a hlavně, veškeré vynaložené finance. 
Naším snem je, abychom jednou měli všichni dvojí občan-

Kateřina emmons:
„první výstřel byl na růže“

STřelkyNě kATeřiNA eMMoNS (BeZ „ová“, čeMuž By v AMerice Nikdo NeporoZuMěl) Je 
kráSNá žeNA, olyMpiJSká víTěZkA, MANželkA A v NepoSledNí řAdě MATkA. Spolu Se SvýM 
MANželeM MATheweM žiJe v AMerickéM colorAdu SpriNGS, kde Se připrAvuJe NA Blížící 
Se leTNí olyMpiádu v loNdýNě, vychovává MAlou JuliNku A Je MAxiMálNě šťASTNá.  
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ství a pro mě je zelená karta velice důležitým krokem.
Jednu dobu jste žili v Minnesotě. Jak jste 

snášela tuhé zimy? 
Oba zimu milujeme, takže jsme byli ve své kůži. Je ale 
pravda, že -20 stupnu už nám takovou radost nepřinášelo. 
Ale byly to dny, kdy se dalo sedět u krbu a užívat si rodiny. 
Jinak se nám v Minnesotě moc líbilo, bydleli jsme na okraji 
malého městečka, které mělo osm tisíc obyvatel. Po zavře-
ní tamní střelnice se bohužel nedalo dělat nic jiného, než 
odejít.

Příběh jako z Hollywoodu
Příběh seznámení s vašim manželem by 

mohlo zfilmovat nějaké hollywoodské studio. 
Jak to tenkrát bylo? 
V Aténách jsme s taťkou byli v hledišti, když Matt po zisku 
své první zlaté medaile byl ve finále dalšího závodu opět 
ve slibné pozici. Když jsme po poslední ráně zjistili, co se 
vlastně stalo (Matt poslední střelou trefil sousední terč 
a byl diskvalifikován – pozn. red.), bylo nám z toho hrozně 
smutno. Matt je člověk, který hodně tvrdě pracuje a do 
přípravy dal naprosté maximum. Tohle by zacloumalo 
s každým. Tak jsme za ním s taťkou přišli a chtěli mu říct, 
že i přes to, jak to dopadlo, si myslíme, že byl nejlepší. Dali 
jsme mu pro štěstí čtyřlístek, který u sebe nosil můj tatí-
nek na všech závodech. Matt ho má dodnes při sobě. Tak 
jsme se seznámili a rok na to jsem přiletěla do Colorada 
na soustředění se svou sestrou. Tenkrát jsem si myslela, že 
po tomto soustředění skončím nadobro. Ale během těch 
deseti dní jsme si s Mattem hodně povídali, zjistili jsme, že 
máme hodně společného a hlavně ty krásné pocity, které 
jsme chovali jeden k druhému, nikam za ten rok nezmizely. 
Spíše naopak. A tím náš vztah vlastně začal.

Prý vás obdivoval, jak se „nosíte“ (pokud 
správně překládám)... 
Ani nevím, co bych si pod tím měla představit. Některé věci 
se nedají přeložit doslova, zní to pak docela komicky. Spíše 
měl na mysli to, jak jsem na něj působila. Jako někdo, kdo 
má ta nejvyšší očekávání a dělá pro to maximum.

Jak vás požádal o ruku? 
Podle jeho slov naprosto neplánovaně a komicky, podle 
mě naprosto ideálně, tedy v nečekaný okamžik. 14. úno-
ra 2006, po vynikajícím fondue, které jsme si spolu doma 
připravili. 

V Americe jsou prý povinné zásnuby, je to 
pravda? 
Je tady dobrým zvykem požádat o ruku s prstýnkem. 

Manžel zvítězil nad rakovinou. Zahýbala 
tato zkušenost s žebříčkem vašich hodnot? 
Myslím, že jsme měli své hodnoty správně posazené už 
před tím, ale spíše jsme si uvědomili, že takové věci o sobě 
nedávají předem vědět. Ale je to spíš přepadovka.

„Při tréninku musíte myslet.“
Kdy jste si poprvé vystřelila ze zbraně? Byla 

to dědečkova vzduchovka a střelba na vrata 
u stodoly? 
Poprvé asi jako každé dítě na pouti na růže. Ale ze závodní 
zbraně to bylo mnohem později. Mohlo mi být tak 12 let. 
Dědeček uspořádal závody pro svá 4 vnoučata na střelnici 
v Teplicích. Ale nepamatuji si, jak to dopadlo.

Strefila jste se alespoň? 
Něco jsem určitě trefila. Všichni jsme dostali na konci od-
měnu.

Čím vás střelba vlastně oslovila? Já mám 
v živé paměti brannou výchovu na gymplu, když 
jsme stříleli ze vzduchovky. Já se vůbec netrefila 
do terče...
Ta střelba, kterou si pamatujete vy, je úplně jiná, než jak 
se dnes učí střelba sportovní. Mě oslovila hlavně tím, jak je 
komplexní. K tomu, abyste se dostala na tu nejvyšší úro-
veň, potřebujete nejen dobrou fyzickou kondici, ale také 
psychickou. Nestačí jen trénovat, ale u tréninku musíte také 
myslet. 

Co je u střelby jako u sportu nejdůležitější? 
Jsou to ty nervy? 
Cílevědomost. Ta je důležitá v každém sportu. Střelba je 
jako sport úžasně štědrá. Je jen málo lidí, u kterých bych 
řekla, že nemohou ve střelbě ničeho dosáhnout. Pro náš 
sport musíte mít odhodlání jít do toho a makat. První roky 
jsou těžké, než pochopíte techniku. A když už se vypra-
cujete na slušnou úroveň, musíte se naučit to přenést do 
závodu. To je pro většinu lidí nepřekonatelný mezník, 
protože pak se projeví ta psychická stránka závodníka. Ale 
toto není nic jiného, než další krok, který se musíte naučit 
stejně jako techniku.

Vy při závodech působíte velmi klidně. Co 
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děláte pro to, abyste ty nervy udržela na uzdě? 

Můj klid při závodech vychází hlavně z vybudované sebe-
důvěry v tréninku. Pokud se na nervy nepřipravíte, nemů-
žete je zvládnout. Tréninky plánujeme záměrně náročné. 
Teď nemyslím délku tréninku a počet vystřelených ran. Ale 
různé typy tréninku. Například před ME ve Finsku jsem po-
prosila pana Šaňáka (státní trenér), aby si vedle mě stoupl, 
počkal, až budu připravená vystřelit a v rozmezí 10 vteřin 
mi řekl „TEĎ“. V ten moment jsem měla bez chyby vystřelit. 
Musela jsem tedy být v těch deseti vteřinách připravená. 
Když jdu do závodu s vědomím toho, že zvládám mnohem 
těžší situace, než je sám závod, je udržení nervů na uzdě 
snazší.

Někde jsem četla o vašem přirovnání střelby 
k józe…
Pokud se bavíme o výdrži v polohách, tak ano. Musíte mít 
cit pro rovnováhu, abyste se v poloze udržela. Proto, abyste 
pak nespadla, musíte být plně soustředěná na to, co děláte. 
Stejně tak i ve střelbě. U nás jen nehrozí, že bychom se 
zřítili. 

Jste kliďas i v soukromém životě? 
Kupodivu ani moc ne. Tedy v běžném životě docela ano, 
ale ve škole jsem nervy moc nezvládala. Sport byl pro mě 
vždycky spíše jako koníček a vím, že v něm nejde o život. 
Ale škola byla úplně něco jiného, tam se rozhodovalo 
o budoucnosti. Na závěrečných zkouškách z fyzioterapie 

jsem měla tak velké okno ve všem, až jsem se divila, že jsem 
prošla. 

Co vás dovede rozhodit? 
To nepovím, nerada bych, aby mě někdo rozhodil.

Jak se připravujete na závod? 
Jednak musím mít zátěž, což znamená dlouhé tréninky 
a hodně fyzičky. A pak je potřeba se připravit na nečeka-
né a osvojit si techniku, kterou můžu v těchto nečekaných 
situacích použít. Pokud mi z nějakého důvodu nezbývá 
čas, musím vědět, že když zrychlím tempo, zvládnu závod 
dokončit bez velkých nebo lépe žádných chyb.

Máte nějaké své rituálky? 
Většinou vynechávám oficiální trénink den před závodem 
a raději jsem sama nebo s trenérem a povídáme si o tom, 
co bude v nadcházejícím závodě nejdůležitější. A jinak si 
obouvám levou botu jako první. Ale snažím se se na rituály 
moc nevázat, aby mě nerozhodilo, když je nebudu moci 
dodržet.

Jste pověrčivá? 
Ze stejného důvodu raději ne.

Věříte na věci mezi nebem a zemí? 
Věřím, protože už jsem se mnohokrát setkala s něčím, nad 
čím mi zůstal rozum stát. 

Existují i ve střelbě? 
Já myslím, že existují. Někdy věci prostě nemají logické 
vysvětlení.
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„Olympijské hry ovliv-
nily celý můj život.“

Do jaké míry váš život 
ovlivnily olympijské hry? 
Ovlivnily celý můj život, protože jsem 
v Aténách potkala svého budoucího 
manžela. Na obou OH jsem se také 
seznámila se spoustou nových lidí 
a s některými jsme dodnes dobří přá-
telé. Také se ukázalo, kteří lidé jsou 
skuteční přátelé a kteří za přátelství 
nestojí.

Není post olympijského 
vítěze trochu svažující? Každý 
od vás očekává stoprocentní 
výkony...
Čas od času je to svazující. Ale ta-
kovým tlakům se nesmím poddat. 
Peking už je 4 roky za námi. Medaile, 
které jsem získala v minulosti, mi 
k těm budoucím nepomůžou. Proto, 
aby se mi na mě opět podařilo dosáh-
nout, budu muset udělat stejný kus 
práce, pokud ne dokonce větší.

A je vlastně ještě něco 
nad vítězství v olympiádě? 
Myslím, jestli máte ještě naj-
kou metu, které chcete dosáh-
nout? 
Ve sportu je to jedno z největších vítězství, kterého můžete 
dosáhnout. Olympiáda je krásná, ale jako závod s sebou 
nese spoustu věcí, které si člověk ani nedokáže představit, 
dokud je nezažije. Je tam spousta pozornosti, povinností 
a otázek, se kterými se nemusíte na jiných závodech vyrov-
návat. Ten tlak vydrží jen ti nejsilněší. A mým cílem je být 
zase jednou z těch silných osobností a předvést v Londýně 
to, na co opravdu mám.

Už se připravujete na olympiádu  
v Londýně? 
Příprava na Londýn začala hned po mistrovství Evropy ve 
Finsku. To byl vrchol zimní sezony a teď už je čas se naplno 
věnovat přípravě na OH. 

Střelci mají trošičku nevýhodu, protože 
svými výkony vybojují jen takzvané kvótované 
místo pro Českou republiku, nikoliv svou osobní 
účast na olympiádě, můžeme už vaši účast brát 
jako jistou?
Český střelecký svaz se rozhodl, že vzhledem výkonům, 
které jsme s Adélkou Sýkorovou předvedly jak letos, tak 
i v předchozích letech, není potřeba nominačních závodů. 
Budeme tak obě mít prostor se připravovat tak, jak potře-
bujeme. Za tuto důvěru svazu moc děkujeme.

Střelkyně matkou 
Po narození dcery jste se vrátila ke střelbě. 

Neuvažovala jste o tom pořídit Julince chůvu? 
Nechtěli jsme mít děti, aby se nám o ně starala chůva. To 
bychom ani já ani manžel nemohli udělat. O Julinku se 
v době závodů stará buď Mattova, nebo moje maminka. 
Musíme plánovat hodně dopředu, ale zatím to tak jde. 
A babičky si společný čas s Julinkou užívají.

Do jaké míry miminko změnilo váš život? 
Miminko vždycky převrátí všechno naruby. Teď se řídíme 
podle toho, co potřebuje Julinka.

Dalo by se už říci, co dcerka zdědila po vás 
a co po manželovi? 
Jedna věc je jistá. Paličatosti má více než my dva dohroma-
dy.

Váš tatínek Petr Kůrka je dvojnásobný mistr 
světa ve střelbě z malorážky, manžel Matt je 
olympijský vítěz ve střelbě z Athén. Už se tyhle 
geny na dvouleté Julii nějak projevují?
Je vidět, že když ji něco zaujme, dokáže se na to soustředit 
dlouho. To je výborná vlastnost, která je základem úspěchu 
jako takového. Bude asi dost cílevědomá. Ale střelecké 
geny jako takové asi ani neexistují.

Ví Julinka, co to je střílení, co to je puška? 
Samozřejmě. Navíc už se Matt těší, až Julinka ješte trochu 
povyroste a bude ji moct vzít s sebou na lov a naučit ji 
všechno o přírodě.

Pořídíte Julince sourozence? 
Rádi bychom.

Je vůbec myslitelná střelecká kariéra se 
dvěma dětmi? 
Přesvědčená o tom nejsem, ale třeba mě budoucnost pře-
svědčí o opaku. Na nějaký čas to ale určitě možné nebude. 
Nejsem ochotná obětovat to nejdůležitější období, kdy na 
vás vaše dítě úplně závisí, a honit se za kariérou. Všechno 
má svůj čas.

Co bude, až se střelbou skončíte? 
Až skončím s aktivním sportem, ráda bych si našla takovou 
práci, která by mě bavila, a začala další kapitolu svého 
života. Být maminkou, manželkou a užívat si s rodinou 
života.
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Text: Jana A
belson Tržilová, foto: sam

photo.cz

“Když srovnáte kvalitu a ceny potravin v českém a němec-
kém supermarketu, výsledek bude poněkud cimrmanovský. 
České zboží je horší kvality, zato však často dražší,” hlásal 
nedávno nejmenovaný deník. “Zajeďte někdy nakoupit 
potraviny kousek za západní českou hranici. Zjistíte, že za 
stejnou, nebo dokonce nižší cenu dostanete zboží o třídu 
lepší.” Tato zpráva je pro mě coby spotřebitele samozřej-
mě přinejmenším pobuřující. Je u nás dráž a ještě si za své 
peníze kupujeme “šmejdy”? 
O zasvěcení do tématu jsem poprosila tiskovou mluvčí 
České potravinářské komory, Danu Večeřovou.  “Je to u nás 
tak zlé, jak se píše v médiích?” ptám se. “Skutečně jsme 
popelnicí Evropy a prodávají se u nás odpadky, po kterých 
by na západ od našich hranic ani pes neštěkl?”

Cena kvalitních potravin je stejná
“Jak se to vezme,” odpovídá s mírným úsměvem na tváři 
v jedné z kaváren na Václavském náměstí, které jsme pro 
probírání tématu o českých potravinách zvolily.  “Co se týče 
srovnávacích novinářských testů, které se občas objeví i ve 
velmi seriózních denících, tak hodně novinářů srovnává 

nesrovnatelné značky. Nás tato problematika zajímá, proto 
jsme se několika testů zúčastnili, a to konkrétně srovnáva-
cího testu mezi Německem, Rakouskem a Českou republi-
kou. Cena základních potravin ve srovnatelné kvalitě jako 
je máslo, nebo vídeňské párky od renomovaného řezníka 
se u nás i v Německu pohybuje na stejné úrovni. Němci by 
za stejnou cenu nižší kvalitu nekoupili. Hovořím ale o zbo-
ží srovnatelné kvality, ne o srovnatelné značce. V tom je 
totiž velký rozdíl,” upozorňuje Dana Večeřová. “Když sem 
z Francie dovezete výrobek renomované značky, tak u nás 
samozřejmě bude dražší.” Cena kvalitních českých a němec-
kých potravin je tedy stejná. Druhou a s tématem nesouvi-
sející věcí jsou platy, které už tak srovnatelné nejsou. Když 
tedy srovnáme průměrný plat Čecha a Němce, je u nás 
sakra draho, ale to se samotnou kvalitou nesouvisí. 

Levné zboží je u nás drahé
Co je ale u nás drahé, to je “levné zboží”. Na mysli má 
námi oslovená odbornice především výrobky, které pod 
heslem “stejná kvalita za nízkou cenu” pod svou značkou 
prodávají jednotlivé řetězce. A s tím souhlasím. Nedávno 

Jste to, co Jíte 
kvAliTA poTrAviN prodávANých v čeSku Je prý ve SrovNáNí S TíM, co NABíZeJí oBchody 
u NAšich ZápAdNích SouSedů, MiZerNá, Tvrdí NeJMeNovANá MédiA.  podle SrovNávAcích 
TeSTů NěkTerých BulvárNích deNíků ZA STeJNou NeBo i Nižší ceNu prý v NěMecku koupí-
Me o Třídu lepší ZBoží. Je ToMu SkuTečNě TAk? 
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jsem do košíku omylem dala smetanu nejmenovaného 
velkého řetězce. Doma jsem k mému překvapení zjistila, že 
v ní je mléko, které jsem vylila kočkám. V tomto smyslu se 
tedy na pulty českých obchodů skutečně dostává zboží, kte-
ré by jinde neuspělo. 
A kdo za to může? K mému překvapení ne daný řetězec, 
ale spotřebitel. “Kdyby tohle zboží nikdo nekoupil, řetě-
zec by ho neprodával,” pokračuje Dana Večeřová. “Když 
v řetězci vedle sebe postavíte dvě bedny s krabicovým mlé-
kem – jedno za 14,90 od renomovaného výrobce a vedle 
mléko v akci za 10 Kč od výrobce z nejasné země původu 
nebo EU - která zmizí dřív? Krásný příklad uvedu i na špe-
káčcích. Především starší lidé mají dojem, že když někde 
špekáčky stojí 3,90, tak na nich ti, kdo je prodávají dráž, 
chtějí vydělat. Oni to, co v těch špekáčcích je, vůbec neřeší. 
A nikdo je nepřesvědčí, že v těch za 8,90 je maso a v těch 
levných náhražka. Jsou přesvědčeni o tom, že je někdo chce 
okrást. Stejné to je se šunkou. Ta se čtyřiceti procenty masa 
a konzervanty se prodává líp, než ta s osmdesáti procenty 
masa. Je to jen na spotřebitelích. Kdyby jim to levné mléko 
zůstalo, tak ho prodávat nebudou.” 

Obchodní politika řetězců
Co se ceny těchto výrobků týče, ta je v poměru cena – kva-
lita velmi neadekvátní. Cenu opět ale určuje spotřebitel. 
“Řetězec si stanoví nějakou cenu, lidé ji akceptují a on 
nemá důvod ji snižovat. Opět to je na spotřebiteli. V Ně-
mecku je toto zboží levné, protože německý spotřebitel 
by ho nekoupil. A když dané zboží nikdo nebude kupovat, 
tak ho logicky nikdo nebude prodávat ani vyrábět,” po-
kračuje Dana Večeřová. “Přitom stačí málo - jen to, aby si 
spotřebitelé řekli: “Tak tohle já jíst nebudu, to nechci.” Jak 
to děláte vy? Já tak, že když si něco koupím a nechutná mi 
to, tak si to už nikdy nekoupím.” Zde, myslím, hrají svou 
roli i výše zmíněné příjmy. Němec s pětinásobným příjmem 

si může kupovat jen kvalitní potraviny, průměrný český 
důchodce však nikoli. Vše zkrátka souvisí se vším. Chysta-
né zvýšení DPH situaci samozřejmě nezlepší a po smetaně 
v podobě mléka možná budou sahat i ti, kteří do svých 
pokrmů doposud dávali jen tu pravou. “Zvýšení sazby DPH 
vrací i naše snažení na začátek. My se snažíme investovat 
do programů, aby se lidé naučili kupovat si kvalitní potravi-
ny, teď se zvedne DPH a budeme znovu na začátku. Nízko 
příjmové skupiny do toho znovu spadnou. A to je špatně. 
Je sice dobře, že knihy budou v nízké sazbě, knihami se 
ale nenajíme. Já čtu ráda, uznávám, že knihy jsou drahé, 
ale když se zdraží potraviny, kdo bude kupovat knihy? Pak 
nám je vyčítáno, že děláme kontraproduktivní věci. Na 
jednu stranu podporujeme konzumaci kvalitních potravin, 
investujeme do toho peníze a začíná to konečně mít nějaké 
výsledky a pak se zase vrátíme na začátek.” 

Kdo na levných potravinách nejvíce 
vydělává? 
Vyvstává otázka, kdo na levných drahých potravinách 
nejvíce vydělává? Výrobci? “Kdepak, to není vina výrob-
ců a nechci vypadat tak, že je obhajuju,” pokračuje Dana 
Večeřová. “Já se těchto jednání zúčastnila. Řetězec se na 
výrobce obrátí s příkazem, že mu daný výrobek vyrobí za 
určitou částku a je mu jedno, co v tom bude. A pokud mu 
nevyhoví, obrátí se jinam. Výrobce tedy dodá řetězci jogurt 
za 4,50 a řetězec ho prodá za 8 Kč. Komu jde těch 3,50 Kč? 
A ještě má odvahu mu říct: “Příště mi to dáš za 4 koruny.” 
V současné době řetězce plošně obesílají výrobce, že by 
měli plošně snížit cenu o deset procent, aby mohly vyrov-
nat DPH. Co můžete v takových podmínkách dělat? Marže 
výrobců je minimální, marže obchodních řetězců je pade-
sát, šedesát procent.  Oni vám to ale samozřejmě zapřou.  
Pět let od nich slyším, že jejich marže jsou dvacet dva pro-
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cent. Výrobci jsou obchodními řetězci někdy přímo vykořis-
ťováni. Za to, aby se výrobek výrobce dostal na regál, musí 
zaplatit listovací poplatek, za to, že se objeví v marketin-
govém letáku, byť o to nemá zájem. Zaplatí za to, že jeho 
zboží se objeví v regále ve výšce očí, byť o to nemá zájem. 
Byl tu řetězec, který slavil desetileté výročí a vyžadoval po 
výrobcích příspěvek. Všechno to donedávna bylo legální, 
podle nového zákona o tržní síle to ale už legální není a už 
taky padají pokuty. V zahraničí ale za to, pokud kupujete 
pod nákupní cenu, můžete jít do vězení. Výrobci se přitom 
nemohou vzbouřit, jakmile by šli do soudního sporu s ře-
tězcem, už do něj nedodají ani gram výrobku. A oni kvůli 
tomu, aby byli v právu, mají zavřít továrnu a propouštět 
zaměstnance?”

Levné potraviny a zdraví
Neubráním se otázce, jestli tyto “levné” potraviny mohou 
mít nějaký negativní dopad na naše zdraví. Škodí šunka se 
40 procent masa a s konzervanty lidskému zdraví? “Ne-
škodí,” jednoznačně odpovídá Dana Večeřová. “Všechny 
potraviny, které jsou na našem trhu, jsou z lékařského hle-
diska bezpečné. Bavme se ale o výživové hodnotě. Výživová 
hodnota párků vyrobených z náhražek je téměř nulová. 
Ono to zdravotně neuškodí, tedy pokud jich nebudete jíst 
10 kilo denně, ale to vám uškodí i párky kvalitní. Výživovou 
hodnotu to ale nemá žádnou, nevezmete si z toho nic, ono 
to jen zasytí.” 

Dovoz nekvalitního zboží z Evropy
Dalším ožehavým tématem je dovoz nekvalitních potravin 
ze zahraničí. Podle nejmenovaného deníku jsme popelnicí 
Evropy a opět se k nám dováží zboží, které by se na jiných 
trzích nechytlo. I zde se, zdá se, blýská na lepší časy. “Ve 
spolupráci s ministerstvem se nám podařilo přijmout naří-
zení vlády, které všem dovozcům živočišných výrobků dává 
povinnost nahlásit svůj příjezd čtyřiadvacet hodin předem, 
aby se dané zboží mohlo zkontrolovat. Vráceno už bylo 
drůbeží maso, či žluklé máslo a to je dobře, protože my si 
trh musíme chránit. Oni si musí uvědomit, že sem nedove-
zou všechno. Český výrobce, který exportuje do zahraničí, 
tráví i dva dny na hranicích.“

Optimalizace výroby
Určitě se vám stalo, že jste byli třeba na dovolené ve Špa-
nělsku a tamější Magnum vám chutnalo nějak jinak. Líp sa-
mozřejmě. “To je problém, uznává Dana Večeřová. “Jedná 
se o praktiky nadnárodních firem, které zkrátka při výrobě 
používají jinou recepturu v zahraničí a jinou u nás. A bo-
hužel se to prodává pod stejnou značkou. Oni se ohánějí 
neustále dokola omílanou frází, že musí zachovat chuťové 
zvyklosti daného národa. Tomu se říká optimalizace recep-
tury neboli zlevnění výroby. Oni jednoduše spoléhají na to, 
že lidé nemají srovnání, což je velmi krátkozraké. Kdoko-
liv, kdo ochutná Magnum na západ od našich hranic, tak 
řekne, že mu chutná víc. Levnější zde přitom není. A mně 
jako spotřebiteli vadí, že výrobek má stejný obal, stejný 
název, ale chutná jinak. To je špatně a týká se to i želatino-
vých medvídků. Skutečnost je bohužel taková, že to, co jde 
na německý trh, se vyrábí na západ od našich hranic a to, 
co jde na český a jiný trh, se vyrábí na východ od našich 
hranic. Například německé medvídky se vyrábějí v Němec-
ku, jsou měkké a příjemné, ty české se vyrábějí v Maďarsku 

a jsou tvrdé a dražší. Opět to je chyba. Spotřebitel by si 
pod stejnou značkou v celé Evropě měl koupit stejné zboží. 
Zase to je na spotřebiteli, jestli to bude kupovat,” dodává 
tisková mluvčí České potravinářské komory. Podle zákona 
je však všechno v pořádku. Z morálního hlediska ji nadto 
nedávno posvětil eurokomisař Johna Dalli odpovědný za 
politiku spotřebitele. „EU nemůže firmám nařídit, že musí 
pro všechny trhy produkovat stejné produkty,“ uvedl v od-
povědi na bulharskou stížnost, která upozorňovala na fakt, 
že se liší nejen celková úroveň kvality potravin, ale dokonce 
i složení konkrétního zboží od stejného výrobce. 

Podle čeho poznáme kvalitní potra-
vinu?    
Vyvstává otázka, jak se na českém trhu tedy vůbec orien-
tovat. Na základě čeho poznám kvalitní potravinu? “Ne 
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podle ceny. Podle průzkumu kvali-
ta u vysokých a středních cen není 
tak rozdílná, u hodně vysoké ceny 
zkrátka platíte za značku. Kvalitní 
potravina je o něco dražší, ale její 
cena není závratná. Více než ceny 
si všímejte složení výrobku a ku-
pujte od renomovaných výrobců. 
Ten si nedovolí prodávat nekvalitní 
produkty, protože by ho to zlik-
vidovalo. Je třeba být obezřetný 
u privátních značek jednotlivých ře-
tězců, u kterých je zadáním nejnižší 
cena. Směrodatnou informací jsou 
i značky, které mají oporu v národ-
ním systému kvality (Klasa, Czech 
made, Regionální potravina), které 
někdo zaštiťuje. Existují veřejně 
dostupné podmínky, na základě 
kterých se tyto značky udělují. Tady 
je nějaká šance, že to funguje. Tyto 
výrobky jsou skutečně velmi přísně 
kontrolovány. A když se někomu 
včetně spotřebitele cokoliv nezdá, 
může na tuto značku zaslat podnět 
a do výrobny okamžitě nastoupí 
kontrola. A když se pod touto 
značkou objeví něco špatného, 
značka je výrobku odebrána.” 

Výběr kvalitních po-
travin
Rozhodli jsme se tedy, že bude-
me kupovat jen kvalitní potravi-
ny. Máme z čeho vybírat? I Dana 
Večeřová uznává, že na výběr 
toho u nás stále moc nemáme. “Je 
pravda, že čeští spotřebitelé by si 
zasloužili větší výběr. V portfoliích 
mnoha výrobců přitom jsou velmi 
kvalitní výrobky, které ale v regá-
lech řetězců nenajdete. Obchodní 
řetězce o ně nemají zájem. Velký 
problém je s novinkami, které se na 
regály nedostanou vůbec. Řetězec 
je odmítá uvést na trh v obavách, 
že je neprodá. Nebo je nakoupí 
za směšnou cenu.” A spotřebite-
lé?  “Podle jistého renomovaného 
výzkumu agentury STEM 70 pro-
cent českých spotřebitelů sahá po 
českých potravinách, lidé by napří-
klad rádi kupovali českou zeleninu 
a český česnek, ale nemají od koho. 
Za dvacet let jsme tu kompletně 
zlikvidovali zelinářskou obec. Kde vidíte pole s brambo-
rami, lán s obilím? Všude je řepka olejka. Proto jsou tak 
populární farmářské trhy,” dodává Dana Večeřová. 

Bio-nebio není o kvalitě-nekvalitě 
Nedá mi to samozřejmě nezeptat se na bio potraviny. 

“Nemyslím si, že bio výrobky jsou kvalitnější než ty „ne-
bio“,” dodává Dana Večeřová. Bio-nebio nerovná se 
kvalita-nekvalita. I bio výrobek může obsahovat éčka. Bio 
je především o vztahu k přírodě. Jedná se o určitý segment 
trhu, určitá sorta lidí bude kupovat jedině bio. Na trhu tyto 
výrobky ale své místo mají,” uzavírá Dana Večeřová. 
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LyŽování v aLpách
lyžováNí v Alpách Si ZíSkAlo BeZpočeT příZNivců A rok co rok Si STATiSíce Náruživých 
lyžAřů užívAJí kiloMeTry kvAliTNě uprAveNých polopráZdNých SJeZdovek, ModerNí vle-
ky, MiNiMálNí FroNTy A proFeSioNálNí ServiS. 
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Nejmodernější lyžařská střediska nabízejí i několik stovek 
kilometrů navzájem propojených sjezdovek všech stupňů 
obtížnosti, řadu lyžařských škol, obchodů a restaurací. Mezi 
nejoblíbenější alpské země patří Rakousko, Itálie a Francie.

Lyžování v Rakousku
Jelikož povrch Rakouska tvoří ze dvou třetin Alpy, není 
se čemu divit, že Rakousko se stalo oblíbenou lyžařskou 
velmocí. Nabízí více jak 3 500 nejmodernějších lanovek 
v nadmořských výškách od 550 do 3.450 m. Přes 22 000 km 
sjezdových tratí a osm ledovcových areálů jistě uspoko-
jí i ty nejnáročnější lyžaře. Nespornou výhodou lyžování 
v Rakousku je i malá vzdálenost středisek od našich hranic. 
Největší lyžařská střediska Wilder Kaiser, Saalbach-Hinter-
glemm, Kitzbühel-Kirchberg, Nassfeld, Ischgl a St. Anton-
Lech-Zürs zaručí veškerý komfort, lyžařské a snowboardové 
školy, řadu luxusních hotelů, obchodů a restaurací. Pokud 
se vám bude stýskat po lyžování v době, kdy nebudou 
ideální podmínky, není nic snazšího, než navštívit alpské 
ledovce Kaunertal, Pitztal, Sölden, Stubaital, Kitzsteinhorn, 
Hintertux, Dachstein, Mölltal. Lyžařská střediska Tuxerfer-
ner a Mölltal nacházející se v oblasti Tyroských Alp umož-
ňují celoroční lyžování.

Skvělé zázemí a dostatek sněhu
Půjčovny lyží a lyžařské servisy přímo na sjezdovkách vám 
dovolí otestovat poslední modely lyží či snowboardů. 
Sněhu je vždycky dost, protože zimní střediska po celé 
zemi jsou vybavena moderním zasněžovacím zařízením. 
Nových rychlých vleků a lanovek je tolik, že se návštěvníci 
okamžitě rozptýlí po celém areálu, aniž by museli kdekoliv 
čekat. Spojení mezi jednotlivými obcemi zajišťují bezplatně 
skibusy.

Rakouské dobroty
V tradičních horských chatách přímo u lyžařských tratí si 
můžete v kteroukoliv denní dobu dopřát příjemný odpo-
činek na prosluněné terase s výhledem na horské velikány. 
Po polévce s obrovským játrovým knedlíkem si budete 
pochutnávat na domácích specialitách, jako jsou sýrové 
noky, gröstl či sladký císařský trhanec. Své celodenní zážit-
ky proberete s přáteli v tepajícím après - ski baru u paty 
sjezdovek. A na závěr nezapomeňte na klasický jablečný či 
oblíbený místní tvarohový štrůdl a skleničku šnapsu s kom-
potovou hruštičkou.

Odpočinek s výhledem na moře hor
A to pořád ještě není všechno! Po aktivně prožitém dni na 
horách můžete svou dovolenou okořenit i blahodárným 
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uvolněním těla i ducha v relaxačních wellnesscentrech. Vy-
dejte se do sauny a bazénů u útulného hotelu či do nejbliž-
ších termálních lázní. Při koupelích s výhledem na sjezdovky 
a krásné alpské scenerie brzy pochopíte, proč je Rakousko 
magnetem všech náročných lyžařů.

výhody lyžování v Rakousku
malá vzdálenost středisek od hranic – možnost i krátko-•	
dobých pobytů
perfektně upravené sjezdovky, žádné fronty, kvalit-•	
ní vleky
střední cenová náročnost odpovídající službám•	
rozsáhlá lyžařská střediska s hotely, obchody a restau-•	
racemi
ubytování v rodinných penzionech nebo gasthofech •	
s přátelskou atmosférou

nevýhody lyžování v Rakousku
ve většině případů nutnost dojíždění ke skiareálům •	
skibusem nebo vlastní dopravou

Lyžování ve Francii
Lyžování ve Francii, konkrétně ve francouzských Alpách je 
možné celkem v asi 400 plně vybavených lyžařských stře-
discích. Díky jejich nadmořské výšce (až 3 300 m) jsou tato 
střediska v provozu po většinu roku. Lyžování zde začíná již 
v pozdních podzimních měsících a končí začátkem května. 
Některá střediska jako například Les 2 Alpes a Tignes nabízí 
díky ledovcům dokonce celoroční lyžování. Mnoho stře-
disek nabízí rozšíření skipasů na více oblastí a nabízí tak 
lyžařům zdánlivě nekonečné možnosti lyžování, snowboar-
dingu a dalších zimních sportů.
Francouzská střediska jsou velmi různorodá. Od staroby-
lých, tradičních vesniček s historickými centry až po moder-
ní, nově vybudovaná centra s velkokapacitními ubytovacími 
kapacitami. Ubytováni tak můžete být ve stylových chat-
kách ze dřeva a kamene, v moderních hotelích s komplet-
ním servisem, příjemných nově vystavených rezidencích 
většinou s relaxačním zázemím nebo v jednodušeji zaříze-
ných privátních apartmánech.
Zdejší lyžařské svahy a terény patří k absolutní špičce, a to 
nejen v evropském ale i celosvětovém měřítku. Na své si 
ve Francii přijdou jak pokročilí lyžaři, tak úplní začáteční-
ci, rodiny s dětmi, snowboardisté, vyznavači freeridového 
i klasického lyžování. Oproti ostatním zemím nabízí lyžová-
ní ve Francii výhodu především díky poloze většiny reziden-
cí v přímé blízkosti sjezdovek, kdy je dojezd k lanovkám 
možný přímo od rezidence, případně ve vzdálenosti pou-
hých několika metrů.
Kromě široké nabídky pro lyžaře a snowboardisty nabízí 
většina francouzských středisek mnoho dalších aktivit, jako 
jsou jízdy se psím spřežením, výlety na sněžnicích, lezení 
po zmrzlých vodopádech, potápění pod ledem, ledové 
jeskyně, bobové a sáňkařské dráhy a další. Samostatnou 
kapitolu pak tvoří místní gastronomie. Francouzské savoj-
ské speciality jako například raclette, fondue nebo tartif-
lette doplněné o výtečná francouzská vína nadchnou snad 
každého.

výhody lyžování ve Francii
ubytování přímo u sjezdovek•	
téměř vždy perfektní sněhové podmínky•	
kvalitní a dobře strukturovaná síť přepravních zařízení •	
s celou řadou lanovek
umělé vysněžování, upravené sjezdové tratě, přehledné •	

značení
široké sjezdovky•	
malé i velké vzájemně propojené lyžařské areály•	
široká nabídka mimolyžařských služeb za rozumné ceny•	

nevýhody lyžování ve Francii
větší vzdálenost od českých hranic•	

Lyžování v Itálii
Itálie je vedle Francie dalším lyžařským rájem pro všechny 
milovníky zasněžených svahů. Nelze se tedy divit, že se pře-
devším v posledních 20 letech těší stále většímu zájmu lyža-
řů a snowboardistů z celého světa. Neznamená to však, že 
by Itálie již pro svůj rozvoj udělala vše, ba naopak – inten-
zivně se rozvíjí dál. A to ať po stránce lyžařské, ve vztahu 
k modernizaci přepravních zařízení a rozšiřování lyžařských 
areálů, tak i po stránce služeb, infrastruktury a ubytovacích 
kapacit. Finanční stránka, která je velmi výhodná především 
v hlavní sezóně, a to nejen ve srovnání s dalšími alpskými 
zeměmi, ale někde dokonce i s cenovou úrovní lyžování na 
horách českých a slovenských. Připočteme-li k tomu všemu 
ještě přírodní krásy Dolomit, které lze jen stěží srovnávat 
s kterýmkoli jiným pohořím na světě, oproti evropskému 
průměru velmi vysoké procento slunečních dní a tedy i azu-
rově modré oblohy, širokou nabídku cenově dostupných 
restaurací s vynikající národní kuchyní, pestrou paletu míst 
určených k zábavě a relaxaci i neopomenutelnou pohostin-
nost místních obyvatel, nezbývá než konstatovat, že i přes 
několik záporů má Itálie rozhodně co nabídnout.

výhody lyžování v Itálii
kvalitní, prostorné a dobře vybavené ubytovací kapaci-•	
ty s širokým zázemím
kvalitní a dobře strukturovaná síť přepravních zařízení •	
s celou řadou nejmodernějších, především sedačkových 
lanovek
umělé vysněžování, upravené sjezdové tratě, přehledné •	
značení
snadná a časová dostupnost Itálie z ČR, nižší finanční •	
náklady na dopravu
široká nabídka mimolyžařských služeb za rozumné ceny•	
skipasy pro děti do 8 let zdarma a slevy pro juniory do •	
16 let

nevýhody lyžování v Itálii
větší vzdálenost lyžařských areálů od ubytování•	
lyžařská střediska většinou nejsou vzájemně propojena•	
menší nabídka volných terénů a extrémního lyžování•	

Lyžování na ledovci
V Alpách už dávno neplatí, že s jarní oblevou lyžování 
končí. Ve výškách kolem 3000 m n. m. se dá lyžovat i v létě. 
Umožňují to nejznámější alpské ledovce: Kaunertal, Pitztal, 
Sölden, Stubaital, Hintertux, Kitzsteinhorn, Dachstein 
a Mölltal. Nejlepší podmínky pro lyžování jsou údajně 
v dubnu, dobře si lze zalyžovat i v červnu - sníh je už ale 
mokrý. Jediný rakouský ledovec, kde lze lyžovat 365 dní 
v roce je Hintertux.
Ledovec Hintertux leží v Tuxských Alpách, ale dostaneme 
se k němu z Zillertalského údolí nebo z bočního Tuxského 
údolíčka. Lanovka vede až do výšky 3250 m, do stanice 
Gefrorene Wand. Odtud se dá sjet po 86 km dlouhých sjez-
dových tratích. Samotné ledovcové středisko je vybaveno 5 
gondolami, 10 vleky a 6 sedačkovými lanovkami s celkovou 
kapacitou 25000 osob/hod. Hintertux můžeme bez výčitek 
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označit za krále mezi rakouskými ledovci. Lyžaři si mohou 
na Tuxském ledovci prodloužit svoji lyžařskou sezonu přes 
celé léto. Závodníci trénují na ledovci již od časného pod-
zimu a snowboardisté se scházejí od května do listopadu 
v Halfpipe, kde se také jezdí závody Světového poháru.
Propojením sjezdových tratí a vleků nad městečky Hippach, 
Mayrhofen, Finkenberg a Lanersbach vzniklo lyžařské stře-
disko Ski Zillertal 3000 s nejpříkřejší upravovanou sjezdo-
vou tratí v Rakousku – tzv Harakiri, která má sklon až 78%. 
U vrcholu Hochberg se pak nachází park pro snowboardisty 
Burton Park Mayrhofen. Z Lanersbachu pak pokračují ski-
busy k ledovci Hintertux, který celé údolí uzavírá. Ve výšce 
3 250 m leží horská stanice „Gefrorene Wand“ – startovní 
pole pro 86 km sjezdových tratí a skvělé terény pro běžec-
ké túry. Nejdelší sjezd měří více než 12 km a vede až do 
údolí. Tip pro lyžaře profesionály: neupravená sjezdovka 
Lärmstange
Ledovec Stubaital je také v provozu téměř celý rok. Na 
samotném Stubaiském ledovci je k dispozici 5 gondol, 7 
sedačkových lanovek a 9 vleků. V roce 1959 byla postave-
na první sedačková lanovka a od roku 1974 je v provozu 
nejrozsáhlejší celoroční lyžařský areál Rakouska. Sjezdovky 
mají všechny 3 stupně obtížnosti. Jako černé slouží neupra-
vované boulovaté svahy. Náročná je 4 km sjezdovka Fernau 
Mauer s převýšením 700 m. Červené tratě uspokojí dobré 
lyžaře. Většina tratí je však v obtížnosti modrých. Lyžaři si 
přijdou na své hlavně v květnu, kdy je tu lyžování nejlepší 
a sjezdovky lze sjíždět až do výšky 2300 m n. m.. 
Ledovec Pitztal leží v Ötztalských Alpách, pod nejvyšší 
horou Tyrolska Wildspitze (3768 m). Dostaneme se k němu 
z méně známého Pitztalského údolí, které je dlouhé kolem 
40 km. Do ledovcového areálu je z údolí jediné spojení, 
a to podzemní dráhou Pitzexpress. Je to nejdelší tunelová 
horská dráha na světě. Do výšky 2 840 metrů za ledovco-
vým lyžováním vás vyveze za pouhých osm minut! Překoná 
přitom převýšení 1120 metrů. Tunel končí u dolního okra-

je ledovce. Zdejší sjezdovky mají celkovou délku 38 km 
a vedou k nim 4 vleky, 1 sedačková lanovka a 1 gondola. 
Pitztalský ledovec je působivý tím, že nabízí sjezdovky jak 
pro špičkové lyžaře, tak i pro lyžařskou turistiku.
Ve čtyřech lyžařských oblastech – Imst, Hochzeiger, Rifflsee 
a Pitztálský ledovec můžete využít kolem 90 km sjezdových 
tratí. V těsné blízkosti ledovce se nachází lyžařské středisko 
Rifflsee (1.640-2.800 m) se zajímavými terény jak pro lyžaře, 
tak i pro snowboardisty a děti.
Lyžařský areál Sölden Arena-Ötztal v tyrolském údolí patří 
k nejmodernějším v Rakousku. Rozkládá se nad osadami 
Sölden, Hochsölden a Zwieselstein a v hlavní sezóně může-
te využívat až 150 km sjezdovek. Lyžaři a snowboardisté se 
dostanou hned na třech místech nad 3000 m.n.m. a mohou 
lyžovat po dvou ledovcích (Rettenbach a Tiefenbach), což je 
záruka 100% jistoty sněhu. K ledovci se dá až do výšky 2700 
metrů nad mořem dojet autem či skibusem. Dostanete se 
na parkoviště přímo k dojezdu sjezdovky, na které se konal 
úvodní závod světového poháru. Sölden svou klientelou 
připomíná Lech nebo Kitzbühel.
Ledovec v Kaunertalu (3160 m) leží nejzápadněji. Kauner-
tal nabízí dobré ceny, výborné lyžování a příjemně nízkou 
návštěvnost. Ke spodní stanici lanovky vedoucí na ledovec 
se musí lyžař dopravit sám, autem nebo skibusem, po úzké 
silnici z Riedu. Tato silnice je dlouhá 27 km a byla posta-
vena v roce 1980 za 12 měsíců. Vede spoustou serpentin 
uprostřed nádherných scenérií až k parkovišti přímo na le-
dovci. Kaunertal byl ospalým tyrolským údolím, do té doby 
než se postavila elektrárna s přehradním jezerem v letech 
1961 a 1965, zmíněná silnice a hlavně lyžařský areál. Tím 
se Kaunertalu otevřely dveře do světa. V posledních letech 
je Kaunertal proslulý mezi snowboardisty, které sem láká 
velkolepá U-rampa. Svahy pod vrcholy Weissespitze a Fal-
ginjoch jsou většinou střední obtížnosti. Výhled do tří zemí 
– Rakouska, Švýcarska a Itálie nabízí Karlespitze, kde se 
nacházejí náročnější svahy s větším sklonem. 
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Text a foto Jana A
belson Tržilová

Helena je celý život neskutečně aktivní, energická a multi-
talentovaná. Perokresby, olejomalby, fotografie, mandaly, 
malba na sklo, designové oděvy, mandaly na podlahové 
keramice, či součástech sprchových koutů, divadelní soubor, 
moderování, multimediální art fashion show, to všech-
no pod jejím vedením vznikalo a vzniká. Nad tím lze jen 
s úctou smeknout. 

Studia u babičky
Když byla malá, snila o studiu umění nebo herectví. To se jí 
ale nikdy nesplnilo. Ani na jednu ze svých vysněných škol se 
nedostala a vystudovala obchodní fakultu na Vysoké škole 
ekonomické. Po jejím absolvování začala s vystavováním 
především perokreseb na téma Prahy, dále přidala i oděvní 
návrhy nezvykle variabilních oděvů. „Umění jsem studo-
vala u babičky a na kurzech Akademie výtvarných umění. 
Přiznávám ale, že jsem byla hodně roztříštěná, připadalo 
mi, že život je moc krátký a chtěla jsem všechno zkusit. 
Inklinovala jsem i k herectví, dva roky jsem hrála v Rubínu, 
pořádala multimediální umělecké módní show a v roce 
1988 jsem založila a vedla umělecký soubor A prima Vista, 
který prostřednictvím divadelních choreografií představo-
val tehdejší návrháře. Tato představení jsem i moderovala. 
Jednalo se o de facto předchůdce modelingových agentur, 
začínaly v něm i některé budoucí topmodelky jako napří-
klad Tereza Maxová. Soubor byl originální tím, že jako 
první uváděl módní přehlídky českých návrhářů scénickým 
způsobem. Večery jsem organizovala i moderovala s vy-
užitím herecké praxe v Divadle Na Okraji- Rubín. Mnohé 

z choreografií měly antikomunistický podtext. Poprvé jsem 
zpracovala Vltavu Bedřicha Smetany baletním způsobem 
v kombinaci s mými extravagantními variabilními modely, 
vystupovalo se ve Futuru, na Rockfestu, na Svárovských 
konfrontacích a po krajích ČSSR. Bylo to krásné období 
plné revolty a mnohé se dělalo pouze s nadšením bez oče-
kávání finančního efektu,“ vypráví Helena.  

Je tu svoboda
Začala padat Berlínská zeď, svoboda voněla jako předjaří. 
„Přišla legální možnost pracovat v zahraničí, a tu jsem plně 
využila. Možnosti v té době byly nevídané, moje tvorba 
mohla gradovat až v syntézu vizuálních umění, pospojovat 
olejomalbu, fotografii, umělecký oděv, vytvořit multimedi-
ální program, kdy modelky prezentovaly nejen mé extrava-
gantní oděvy, ale i obrazy v galeriích včetně opakovaných 
motivů na oděvu. Cesty po mnoha kontinentech mě inspi-
rovaly natolik, že vznikaly velice barevné obrazy, mandaly 
z ženských těl, později s efektem 3D. Cílem bylo vše živé 
- living art - přenést všechny možnosti, nabyté zkušenosti 
s využitím technického potenciálu. Prezentace byly náročné 
na organizaci, ale objevovat stále něco nového a stále v po-
hybu bylo pro mne tím nejvyšším cílem, poté vše pospojo-
vat v jeden pohyblivý celek s heslem Podvědomí je Bohem 
každému z nás, neb tam už racionální plánování bylo obtíž-
né. Lze i říci, že šlo o genetické vlivy. Jedna babička Božena 
Kubová, byla mezinárodně úspěšná malířka a druhá měla 
jednu dobu oděvní salonek v Paříži. Rodiče, kteří byli dosti 
devastováni minulým režimem, byli též inspirací k téma-

JaKo na horsKé dráze
heleNA leiSTNer kroFTová Je MiMořádNá žeNA, kTerá příMo NABíJí eNerGií. v JeJí příToM-
NoSTi Si MySlíTe, že všechNo Je MožNé A Nic NeNí NeMožNé. čleNkA FórA žeN, ZAkládAJící 
čleNkA čS. oS FNMwA-/FrieNdS oF NAcioNAl MuSeuM woMAN iN  ArTS/ MAlířkA, FoTo-
GrAFkA A oděvNí NávrhářkA v JedNé oSoBě preZeNTuJe Svou TvorBu proSTředNicTvíM 
vlASTNí MulTiMediálNí ArT FAShioN Show JAk v čeSké repuBlice, TAk předevšíM v ZAhrA-
Ničí. 
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tickým vlasteneckým uměleckým 
výstupům a ve spojení s mými 
znalostmi získanými studiem 
ekonomie jsem se stala nezávislá 
i v marketingové oblasti.“

Jako na horské dráze 
Další Helenin osud z jejího života 
udělal horskou dráhu. Provdala 
se a pracovala na argentinské 
ambasádě, kde se naučila tlumo-
čit. Poté, co jí manžel oznámil, 
že ji opouští, vyrazila do Španěl-
ska, kde jako tlumočnice strávila 
několik let. “Přitom jsem pořádala 
výstavy přímo v hotelích. V té 
době jsem skutečně naplno žila. 
Byla jsem sama, osamělá jsem 
si ale nepřipadala. Na cestách 
jsem si pořád připadala mladě, 
pohybovala se okolo mě spousta 
mužů, zvýšila jsem si sebevědo-
mí, které jsem v manželství nikdy 
neměla.“A právě ve Španělsku se 
Helena znovu zamilovala. „Najed-
nou se o mě zajímal člověk, který 
byl pohledný, svobodný, chtěl dítě 
a já se nechala přemluvit. Nega-
tiva jsem hodila za hlavu a do 
roka byl na světě syn Roland junior. 
Byla jsem nabitá optimismem. To, 
že jsem těhotná, jsem zjistila při 
svých cestách po Amazonii.“ Helena 
se natrvalo vrátila do Prahy. Přišlo 
děťátko, užívání si pozdního mateř-
ství, ale i zdravotní problémy a ob-
dobí plné negativ. „Syn onemoc-
něl, první manžel tragicky zemřel, 
maminka přestala chodit, já měla 
často nemocné dítě na krku a nikdo 
nikde. Druhý manžel byl v práci, 
o kterou později přišel. Nastalo 
období uzavřenosti v profesní sféře, umělecké projekty se 
zde hůře prosazovaly. To všechno mě velmi silně ovlivnilo 
a neřekla bych, že pozitivně. Nerada na toto období, které 
trvalo několik let, vzpomínám. Sice se říká, že co tě nezabi-
je, to tě posílí, já si ale nejsem jistá, jestli jsou tyto mé nega-
tivní zážitky k něčemu dobré. Já osobně jsem každopádně 
začala věřit na reinkarnaci. Člověk určitě získá nadhled 
a začne si uvědomovat, kolik má svět obyvatel, kolik lidí 
žije v daleko složitějších situacích, než on sám. Problémem 
je, že když je člověk nadměrně citlivý, tak ho to poškozuje, 
ale musí se z toho dostat. A tím se dostávám k filosofiím, 
potažmo k víře. Pokud s něčím nemůžeš nic udělat, tak to 
musíš přijmout a nějak se s tím vyrovnat. A to vyrovnání 
vypadá tak, že pořád hledáš nějakou životní motivaci a tím 
získáváš nadhled. Víc se staráš o ty, kteří jsou na tom hůř. 
A o tom to je. Musíš víc dávat než brát.“

Tématické oděvy
A to se Heleně vyplatilo. V současné době je na uměleckém 
vrcholu, což dokazuje mimo jiné i to, že jako jediná česká 

výtvarnice zastupuje ČR na Mezi-
národní výstavě Moderního umění 
27 autorů 27 zemí EU v Paříži. 
Tomu ale předcházela řada jiných 
úspěchů. „Můj Projekt Praga 
Caput regni-reipublicae se začal 
prosazovat jako hlavní, či doplňují-
cí pro mnohé Galavečery, zahájení 
mých i jiných výstav (např. 2005. 
Galazahájení Mezinárodního Bi-
enále Moderního Umění NG, pod 
záštitou pana V. Klause, Galaveče-
ry Žena roku Leaders Magazine). 
Projekt sestával z oděvů na téma 
české vlajky, státních symbolů, 
regionálních znaků včetně cho-
reografie na Vltavu. V roce 2005 
se v těchto oděvech poprvé pre-
zentovaly České Miss, zpracovala 
jsem do oděvu trikolórní logo této 
soutěže a od roku 2006 nahradil 
můj extravagantní, 20 dkg vážící, 
bezešvý, nemačkavý model těžký 
regionální kroj na mezinárodních 
soutěžích (např. Miss Universe, 
Miss International…..Langmanno-
vá, Hadašová, Doleželová, Čereš-
ňáková,… Mexico, Los Angeles, 
Manila, Kuala Lumpur…). Poté 
byl projekt četně kopírován“. 
Tento projekt je mj. prezentován 
v národních knihovnách v NY a ve 
Florencii v knize Fine Artu R. B.M-
aniscalchiho - Renata Lanmannová 
v oděvu Český lev s portrétovou 
olejomalbou. Focení u příležitosti 
90. výročí české vlajky realizoval 
kanadský fotograf Paul Pacey. He-
leně se tím otevřely nové obzory. 
Vznikaly možnosti pracovat pro 
zahraniční firmy, které byly flexi-
bilní na multimediální Art-fashion 

show, přály všemu novému, netradičnímu a oceňovaly umě-
lecké prezentace v kombinacích s uměleckým zpracováním 
a použitím jejich loga, či výrobku přímo v oděvu ve spojení 
s baletem s krásou modelky a variabilitou předváděných 
oděvů. Helena je bezpochyby velmi úspěšná výtvarnice. Ale 
nejsem si zcela jista, jestli si to myslí i ona sama. „V umě-
lecké branži nikdy nevidíš zavřený šuplík a dokonanou 
činnost. A to je ta spokojenost většiny lidí, že mají svou od-
dělenou osmihodinovou pracovní dobu,“ odpovídá jedno-
značně. Helena je bezesporu multitalentovanou renesanční 
osobností. Ve všem, co kdy dělala, chtěla být nejlepší. „Byla 
jsem velmi aktivní a připadalo mi, že to na rozdíl ode dneš-
ka má smysl. Proto se většina lidí zaměřuje na ekonomické 
výstupy, nebo skončí někde v kanále s drogami. Tenkrát 
bylo málo informací a člověk měl možnost vyniknout. Zato 
dnes soutěživí lidé, kteří chtějí vyniknout, musí moc zapla-
tit. A korupce je toho součástí. A ne každý člověk, který má 
nápady, je toho schopen. A to mi moc vadí,“ uzavírá jedna 
z nejvýznamnějších českých výtvarnic a oděvních návrhářek 
současné doby.

Se svou tvorbou Helena Kroftová Leisztner 
uspěla v Čechách i zahraničí. V roce 1988 
byla oceněna v soutěži Zenit-MMT za oděv 
na 30 způsobů, který předváděly například 
Eva Herzigová či Tereza Maxová. V roce 1990 
získala cenu Talent za variabilní oděvy, v roce 
2003 Cenu Masarykovy Akademie umění za 
syntézu vlastních vizuálních umění. Navrho-
vala i extravagantní oděvy pro mezinárodní 
soutěže Českých miss, nyní zastupuje ČR na 
Mezinárodní výstavě Moderního umění 27 
autorů 27 zemí EU v Paříži.



Komplexní péče o váš zrak

Refrakční víkend 4.-5.-6.5.2012 
možno podstoupit konzultaci 

a laserovou operaci v jeden den.

sleva 1000 Kč    

Vyměňte dioptrické brýle za sluneční 
- laserové operace, nejmodernější technologie, za dostupné ceny, ReLex Smile laser

na  laserovou operaci

Kupon je platný do 31. 5. 2012, slevy se nesčítají.

www.ocniklinikahp.cz tel.: 602 105 355, 281 865 664



80 | Ice Jaro 2012

Luxusní 
dárky

NÁBYTEK ROKU 2012

SITUS – značka nábytku založená na ryze přírodních materiálech, 
promyšleném a zkušenostmi prověřeném tvaru a funkci, moderních 
technologiích i tradiční řemeslné dovednosti. Cílem je nabízet 
výrobky vysokých užitných vlastností, které vás budou provázet 
dlouhá léta.

www.situs.cz

ALUNA PLATINUM

ALUNA PLATINUM se zrodila ze svazku starověké alchymie  
a nejnovějšího rigorózního vědeckého výzkumu. Tyto tři 
výjimečné produkty laboratoří REPHASE předznamenávají zbrusu 
novou dimenzi, která  pleti dodává bezprecedentní krásu a zdraví. 
Nanočástice vzácné platiny a měsíčního kamene spolu s glykany 
a polypeptidy  pleti propůjčí mladistvý vzhled  a nekonečnou 
přitažlivost.

Nyní nově k prodeji v Butiku Beata Rajska, 
Dlouhá 3, Praha
www.miopharma.cz



Ice Jaro 2012 | 81

Tyto nové, úžasné švýcarské hodinky Tissot Titanium Chro-
no Quartz jsou lehké a výkonné a poskytují maximální přes-
nost v moderním a elegantním designu. 
Jejich jedinečnost je v titanovému materiálu, který se 
používá také pro výrobu kosmických lodí a zdravotnických 
potřeb. 

Titan je prvek, který má jméno Titánů z řecké mytologie. 
Má největší poměr pevnosti a hmotnosti ze všech kovů, 
a ten mu poskytuje výjimečné kvality.  S ním  Tissot vytváří 
výjimečné spojení, které si podmaní čas ve velkém stylu.  
Podrobnosti na www.minutacz.cz.  

Templářské sklepy Čejkovice
www.templarske-sklepy.cz

Tak tady máme zase sezonu grilování a vy se určitě 
těšíte na šťavnatá masíčka. Máme pro vás lahůdku, 
která bude nejen dokonalým pomocníkem, ale i skvě-
lým designovým doplňkem 

Růžový gril v této módní barvě krásně prozáří vaší 
terasu či balkon. Stačí ho dát do zásuvky a začít 
grilovat. Praktický a zároveň zábavný gril. 
CENA: 6490 Kč

ZdRAvé OPÁLENí

„Luxusní tmavá samoopalovací pěna dokáže během několika hodin 
vykouzlit přirozené opálení, jaké můžete získat jen u moře. Navíc 
zaručuje opálení zdravé, nevytváří skvrny, rovnoměrně se vymývá. 
Dopřejte si nádherně bronzovou barvu, kdykoli máte chuť.“

Cena 770 kč.
www.heshi.cz
Xfitness, Branická 48, Praha 4,  
xfitness@seznam.cz

SíLA TITÁNů

ChCETE gRIL? JEdINě RůžOvý
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Představte si, že jste v Los Angeles v Californii a máte jedi-
nečnou možnost strávit zde prázdniny. Jak by mělo místo 
vašeho pobytu vypadat? Máte opravdu z čeho vybírat.

Blue Jay Way
Los Angeles má překrásných a luxusních domů nadmíru, ale 
jistě uznáte, že Blue Jay Way od architektonické společnos-
ti McClean Design, je skutečnou perlou, jenž se může hrdě 
pochlubit panoramatickým výhledem na město Los Ange-
les. Odsud dohlédnete až na Santa Monicu, lesknoucí se 
Pacifik i na ostrov Catalina. Postavení, řešení i design domu 
maximalizuje ty nejlepší výhledy do širokého okolí. Jsou 
k tomu uzpůsobeny všechny obytné prostory. Jeho rozloha 
čítá na 7 000 stop čtverečních (2100 m2) a charakteristic-
kým prvkem se zde stává voda, do které se tento nádher-

ný dům oblékl jako do průzračného kabátu. Návštěvníky 
bude vítat již od příjezdové cesty v podobě vodní stěny. Po 
vystoupání několika schůdky se plynule promění v okrasné 
bazény, klasické i tzv. nekonečné. Vstup do honosné vily je 
přes prosklený mostek, který je umístěn nad jedním z křiš-
ťálově čistých bazénků.  Hosté zde najdou ložnice, studio, 
pracovny, několik pokojů, konferenční místnost a čtyři ga-
ráže. Paleta použitých materiálů je skutečně velmi pestrá, 
hlavní slovo zde má beton, dřevo a kámen.

Hollywood Hills
V americkém Los Angeles ale takovýchto pohádkových 
sídel najdete víc. 
Fascinující residence v Hollywood  Hills, která je jediná své-
ho druhu široko daleko, má okouzlující rysy. Ještě nedávno 

na sKoK do 

La
ZNáTe Je Z hollywoodSkých FilMů. luxuS-
Ní vily S oBrovSkýMi proSkleNýMi MíST-
NoSTMi S výhledeM NA roZZářeNé NočNí 
MěSTo S MilioNy NeoNů, SvěTel A reFlekTo-
rů.  TA NeJluxuSNěJší loSANGeleSká SídlA, 
kTerá JSou doMoveM loSANGeleSkých 
MilioNářů včeTNě hvěZd ShowByZNySu, 
JSou věTšiNou Z per dvou reNoMovANých 
ArchiTekToNických STudií, A To MccleAN 
deSiGN či x TeN ArchiTecTure.
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tuto podobu neměla, ale nyní je vybavena čtyřmi ložnicemi 
a pěti koupelnami. Má velký „nekonečný“ bazén na nádvo-
ří a nabízí svým hostům bezkonkurenční výhled na panora-
ma města. V hodnotě téměř 10 milionů dolarů a o velikosti 
4 000 čtverečních stop poskytuje tato nemovitost okouzlují-
cí životní styl uzamčený v jejích zdech. Super tenké posuvné 
dveře  propojují interiéry s vnitřním nádvořím. Techno-
logické vlastnosti udržují toto stavení neustále aktuální, 
tzn. i-pod doky ve všech pokojích, integrovaný kamerový 
systém, vnější reproduktory i domácí kino s profesionálním 
3DLP  HD projektorem. Krásná umělecká instalace s názvem 
„Sproud“ od Nancy Braver dominuje celému přilehlému 
dvorku.
Vážní zájemci si tuto rezidenci na adrese 9010 Hopen  
Place, mohou odkoupit od společnosti Ben Bacal, která se 
zabývá prodejem nemovitostí.

Openhouse
Jiný skvost nabízí kancelář XTEN Architecture. Jistě ne-
musíme dodávat, že exkluzivita tzv. “Otevřeného domu” 
(Openhouse) je hlavně v jeho umístění. Úžasný výhled na 
rozsáhlé Los Angeles a intimita, kterou okolní prudké svahy 
svým obyvatelům zaručují, láká do oblasti Hollywood Hills 
ty nejpopulárnější celebrity. Z toho samozřejmě vychází 
hlavní myšlenka celého domu, který ruší hranice mezi inte-
riérem a exteriérem a otevírá se jak do zelené zahrady, tak 
do volného prostoru s neuvěřitelnými výhledy na fascinu-
jící strukturu pulsujícího velkoměsta. Při pohledu z dálky 
se tak jeví jen jako sled jednoduchých, přísných, rovných 
linek, vznášejících se nad nehmotnými, skleněnými stěna-
mi. Openhouse je dvoupodlažní, moderní stavba, ležící na 
úzkém a velmi strmém pozemku. První podlaží je vetknuto 
do svahu. Opěrné zdi vymezují prostor pro velkou, zelenou 
terasu, přístupnou z druhého nadzemního podlaží. Do 
opěrných zdí jsou vetknuty ocelové nosníky, které vynášejí 
celou přední část domu. Díky nim bylo možné stěny ma-
ximálně odlehčit a otevřít tak veškeré možné plochy pro 
impozantní výhledy. Sklo tak hraje v opláštění domu prim, 
stěny jsou tvořeny 44 posuvnými panely, velkými zhruba 
2 x 3 metry. Jejich uložení je zajištěno ve skrytých kapsách 
uvnitř nosníků a výhled tak není rušen žádnými rámy. Hlu-
boké převisy, tvořené stropními deskami, jsou dostatečnou 
ochranou před nechtěným pronikáním slunečních paprsků. 
Od východu k jihozápadu se postupně zvětšují podle toho, 
jak dům důsledně kopíruje kontury kopce. Prostředí okolo 
domu je tak chráněné před přímým sluncem a díky tomu 
obyvatelné. Díky vhodně umístěným větracím otvorům 
dům funguje jako komín - odspoda nasává studený vzduch 
a horký vytlačuje nahoru. Užitím této přirozené klimati-
zace se v domě vytvoří vhodné mikroklima, které výrazně 
napomáhá redukovat spotřebu energií. Lehkost a zdánli-
vá nehmotnost všech vnějších stěn je vyvážená pevnými, 
sochařskými prvky v interiéru. Dominantou je bezesporu 
krb, vyrobený z naskládaných žulových kvádrů, který jako 
mohutný vertikální prvek prostupuje celým domem. Ně-
které interiérové stěny jsou provedeny v temně černém 
odstínu a kontrastují tak s bílým a zářivým exteriérem. Ma-
teriálové řešení má podtrhovat otevřenost celého návrhu 
a tak umocňovat volné propojení interiéru s exteriérem. 
Proto některé černé stěny „prolézají ven“ a podlaha teras 
z plochých, kamenných oblázků zase jakoby mimochodem 
prochází i do interiéru.



Beauty & Medical Technology s.r.o. 
Masarykovo náměstí 37/20                                

702 00  Ostrava - Moravská Ostrava                                                                               
E-mail: Info@myobody.cz

tel. +420 608 742 298
Provozovna:
AD Landek

 U Nemocnice 837/2
 725 29  Ostrava - Petřkovice

Chcete být 
KRáSNá?
Navštivte Beauty & Medical Technology s.r.o.

Společnost, která na jednom místě nabízí vše. Prodej 
kosmetických přípravků, služby odborníků, ale i prodej 
a pronájem kosmetických přístrojů.

Vlastníte lékařskou ordinaci, či kosmetický salon a chcete 
ho vybavit těmi nejmodernějšími přístroji bez jakýchkoliv 
rizik? Neváhejte nás kontaktovat.

Veškeré přístrojové vybavení a kosmetické přípravky mů-
žete na místě hned vyzkoušet a objednat se na některou 
z námi nabízených procedur.

Ať již se jedná o kompletní kosmetické ošetření, tetování, 
prodlužování řas, nebo třeba kavitaci, radiofrekvenci, či 
permanentní make up.
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dubaJ 
luxus na dosah
přepych A luxuS. TAk TuTo deSTiNAci popiSuJí kATAloGy 
ceSTovNích kANceláří. reAliTA? přepych A luxuS. 
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Najdete tu nejvyšší budovu na světě. Nejrozsáhlejší letiště 
na světě. Druhou největší mešitu na světě. Největší nákup-
ní středisko na světě. Dva umělé ostrovy a jedno umělé 
souostroví. Zábavní park dvakrát větší než Disney World. 
Rozestavěné projekty v hodnotě 350 miliard dolarů, na kte-
rých pracuje 60% všech světových stavebních jeřábů. Osmé 
nejnavštěvovanější město na zeměkouli. Vítejte v Dubaji, 
ve městě nekompromisního luxusu, před nímž ostatní svět 
bledne závistí, městě fantastických staveb, které vám do-
slova vyrazí dech. Ve městě s neuvěřitelně čistým pobřežím 
s bílým pískem, prostorem a pohodlím, o kterém si přeplně-
né evropské pláže mohou nechat jenom zdát. To všechno 
a ještě mnohem víc vás čeká ve Spojených arabských emirá-
tech, zemi, která v posledních letech zaznamenává raketo-
vý hospodářský boom a kde se supermoderní architektura 
snoubí s islámským prostředím a tradicemi. Pokud toužíte 
po dovolené bez kompromisů, na kterou se jen tak neza-
pomíná, dejte šanci této arabské zemičce, která ostatnímu 
světu dává nahlédnout do budoucnosti. 

Vítejte v arabském světě
Katalogy cestovních kanceláří nelžou. Luxus a monumen-
tálnost na vás v Dubaji “číhají na každém kroku”. Alespoň 
to tak vypadá. Já sama byla “paf” už ze samotného letiště 
plného umělých jezírek a vodopádů, luxusních dětských 
koutků, restaurací a kaváren se zmrzlinou tak lahodnou, 
jakou jsem neochutnala nikde jinde na světě. Na cenu se 
ale neptejte. Dubajské mezinárodní letiště Al Mactoum 
není levné, ale nedejte si tu zmrzlinu, kterou na vás usta-
vičně loudí šestileté dítě, můj pravidelný cestovní partner. 
Nejenom z tohoto důvodu není vskutku snadné letiště 
opustit. První, co vás při vstupu do této arabské země čeká, 
je oční scan. Poznáte ho podle dvou front, které se před 
ním tvoří – jedné většinou krátké (odbavování je tu velmi 
rychlé) a druhé povětšinou velmi dlouhé (odbavování tu 
je velmi pomalé). V první - té krátké frontě stojí muži a ve 
druhé - kdo jiný než ženy. Vítejte v arabském světě, kde se 
společnost stále rozděluje na mužskou a ženskou. Spojené 
arabské emiráty jsou sice velmi civilizovanou zemí, ale stále 
arabskou, kde muži i ženy mají rozdílné postavení. Pojďme 
ale k faktům. Spojené arabské emiráty (United Arab Emi-
rates) leží v jihozápadní Asii v oblasti Blízkého východu na 
Arabském poloostrově. Ze západu ho omývají teplé tyrky-
sové vody Perského zálivu, z východu Indický oceán. Země 
se administrativně člení na sedm autonomních absolutních 
monarchií s federativním uspořádáním: Abu Dhabi, Dubaj, 
Sharjah, Fujairah, Ajman, Umm al Quwain, Ras al Khaimah. 
Každý emirát má své stejnojmenné hlavní město, přičemž 
za hlavní město celých Emirátů je považováno město Abu 
Dhabi. Nejžádanějším turistickým místem je jednoznačně 
Dubaj, v roce 2007 osmým nejnavštěvovanějším městem na 
světě. Současným vládcem SAE je Sheikh Mohammad bin 
Zayed Al Nahyan, syn prvního prezidenta SAE a premiérem 
a vládcem Dubaje je Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum. 

Noční projížďka Dubají
Je krátce po půlnoci, všude jinde nejvyšší čas ke spánku. 
Tady by to byl ale neodpustitelný hřích, a tak se vydává-
me na okružní jízdu městem. Vzduch je rozpálený a rtuť 
teploměru ukazuje třicet stupňů. Měsíc jako zářivé slunce 
pluje nad mrakodrapy Dubaje, jako kdyby samolibě poku-

koval na svůj odraz ve fasádách supermoderních staveb ze 
skla, hliníku, oceli či chromu, budov kulatých, hranatých či 
ve tvaru elipsy. Jedeme po čtyřproudé silnici Beach Road do 
části Džumajra. Provoz je na tak pozdní hodinu rušný a po 
perfektní silnici lemované palmami se řítí převážně drahé 
modely. Není divu, vždyť obyvatelé Spojených arabských 
emirátů, asi jako všichni Arabové, milují rychlá a krás-
ná auta. Ještě větší cenu zde ale mají plnokrevníci nebo 
velbloudi, kteří obývají stáje připomínající luxusní hotely 
a užívají si speciální bazény a špičkově vybavené ordinace. 
Do noci se tu třpytí obrovská slonovinově zbarvená mešita 
v Džumajře. Vypadá, jako kdyby zde stála od nepaměti, 
ale je jí jen dvacet let. V Dubaji, druhém největším emirá-
tu, příliš historie nehledejte, ostatně tady se dějiny dělí na 
dobu před ropou a po ní.

Beduínská vesnička metropolí
U roku 1930, tedy přesně třicet šest let před objevením 
černého zlata, jsem v jednom starém průvodci nalistova-
la tuto větu: „Dubaj se rozvíjí v největší obchodní město 



Balení doutníku – umění, které dalo ženám práva
Výroba doutníku v Toskánsku měla v historii jeden důležitý 
aspekt. Dala práci i stejná práva ženám. Ty, které měly na 
starosti balení doutníků, tak byly prvními ženami se stej-
nými právy, jako měli muži – míněno v pracovním procesu. 
Zpracování tabáku současně znamenalo největší nárůst 
práce žen v Toskánsku.
Tato práce je prakticky již 200 let stále stejná a často se 
jedná o umění, které je předáváno z matky na dceru. 
Samozřejmě že i zde, podobně jako v latinskoamerických 
zemích, které jsou výrobou doutníku proslavené, jde o vý-
hradně ruční práci.

Druhy toskánských doutníku
Původ doutníku Toscano je svázán s mimořádnou a neo-
čekávanou událostí. V roce 1815 ve Florencii přinesl letní 
déšt tolik vody, že smáčel také několik otevřených sudů 
s tabákem Kentucky. Díky velkému množství vody začaly 
listy kvasit, a protože nebylo možné všechen tabák vyhodit 
do řeky Arno, bylo rozhodnuto o výrobě levných doutní-
ku s novou příchutí, které se budou prodávat florentským 
nižším třídám.
Jak se ukázalo, voda a kvašení skutečně přinesly zcela 
novou příchuť, která zaznamenala obrovský úspěch. A tak 
vznikla legenda o doutnících Toscano. Dnes TOSCANO® 
cigar nabízí kromě klasických doutníku také nové variace 
s aroma anýzu, grappy a kávy, z Kentucky tabákových listů, 
pěstovaných na plantážích v oblastech Kampánie, Umbria, 
Toskánska a Veneta.

Toscano Antico
Doutníky Antico Toscano představují klasickou tradici 
a kvalitu doutníku Toscano.  Tento doutník byl poprvé vy-
roben v roce 1973 ve městě Lucca, tedy v místě, kde zpraco-
vání tabáku bylo již rozšířeno od poloviny 17. století. 
Obal je tvořen severoamerickými listy Kentucky, zatímco 

italské Kentucky 
a odstřižky z obalů tvoří výplň. 

Zrání a zpracování tabáku pro tento dout-
ník trvá 12 měsíců. Doutníky Antico Toscano jsou zdobeny 
prstýnkem v barvách italské vlajky a medailonkem. 
Long Cigars
Doutník Toscano Classico byl poprvé představen veřejnosti 
v roce 1930 a díky své tradiční a příjemné chuti se jeho po-
pularita šířila velmi rychle. Je vyroben výhradně z italského 
tabáku Kentucky – jak obal, tak i náplň.
Typická vlastnost produkce tabáku Kentucky je vytvrzování 
ohněm – metoda vyvinutáve Spojených státech k vytvoře-
ní specifických podmínek týkajících se teploty a vlhkosti 
v místnosti. 
Toscanello® Aroma Caffè
Toscanello® Aroma Caffè cigars mají intenzivní aroma kávy 
smíchané s vůní italských a pečlivě vybraných fermentova-
ných tabákových listů. Zaručují tak směs intenzivní a živé 
příchutě, které činí Toscanello® Aroma Caffè originálními 
a nevšedními. Jsou plněny pečlivě vybraným a fermentova-
ným tabákem pocházejícím z oblasti Kampánie a baleny do 
vybraných italských tabákových listu.
Hladká a sametová chuť doutníku Toscanello® Aroma 
Caffè je zážitkem chuti kávového aroma a důkazem stále 
se rozšiřující nabídky Toscano doutníku.

Veškeré toskánské doutníky do ČR dováží společnost

CIGAR POINT s.r.o.
T. +420 602 552 519
email: kontakt@cigarpoint.cz
www.cigar-point.cz

Doutníky 
toscano a toscanello
Do Toskánska nejen za vínem a gastronomií…

ToSkáNSko, JedeN Z NeJMAleBNěJších kouTů iTálie A vlASTNě i evropy, Se odedávNA pyšNí 
SvýMi SkvělýMi víNy. TuriSTé i ZNAlci uMěNí A ArchiTekTury Zde oBdivuJí vrcholNá dílA 
reNeSANce, GurMáNi NeZAMěNiTelNou kuchyNi. JeN Málokdo všAk ví,  
že ToSkáNSko Může ZAuJMouT i MilovNíky douTNíků.
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v Perském zálivu. Bazar tvoří tři sta padesát obchodů.“ 
Takže konec mýtu o odlehlé beduínské vesničce. Rozmach 
emirátu Dubaj, založeného v roce 1833, začal na počátku 
dvacátého století, kdy se u přístavu usadili íránští a indičtí 
obchodníci. Peníze se jim začaly sypat díky perlám a zlatu 
(tehdy tomu „žlutému“). Když zde bylo v roce 1966 nale-
zeno zlato černé, tedy ropa, bylo to přímo jako požehnání 
dynastii, která projevila velký talent pro obchod. Rod šej-
cha Rašída al-Maktúm, který se v roce 1971 stal spoluzakla-
datelem Spojených arabských emirátů, si dobře uvědomuje, 
že zásoby ropy (podle odhadů devadesát sedm miliard 
barelů, tedy asi osm procent celosvětových zásob) zajistí 
život v luxusu nejvýš dvěma generacím obyvatelům Dubaje. 
Co ale potom? Dobře si žít i nadále, na což si místní hodně 
rychle přivykli, pomůže jedině byznys a dostatek turistů. 
V Dubaji i v dalších emirátech se usídlily renomované firmy, 
banky a světové koncerny. Nalákat sem investory není tak 
těžké: žádná cla ani daně, vynikající infrastruktura i silnice, 
supermoderní kanceláře s výhledem na moře, nízké ceny 
energií… Prý je tady radost i „sedět“ – v celách zdejších 
věznic je k dispozici televize se satelitním příjmem a faxem. 
To jsem ale naštěstí nevyzkoušela, úplně mi stačila televize 
v sauně a pro novináře služba snů – hotelový nonstop servis 
pro zlobivé notebooky (podle zákona schválnosti ten můj 
samozřejmě fungoval).

Luxus bez konkurence
Do noci se v odlescích zlaté, modré a fialové třpytí symbol 
dubajského luxusu – proslulý hotel Burž al-Arab ve tvaru 
napnuté plachty, vyšší než pařížská Eiffelova věž. Ačkoli 
je vskutku obdivuhodný, přece jen se už jaksi „okoukal“ 
a Dubaj chce uchvátit ještě odvážnějšími a výstřednějšími 
atrakcemi. Staví se tu nejluxusnější hotely, nejvyšší stavby, 
nejlepší stáje koní. Každý nový projekt konkuruje další-

mu, který je ještě dražší a okázalejší. Nehledí se přitom 
na rozpočet či zásahy do přírody k rostoucí nelibosti jejích 
ochránců. Vzniklo třeba špičkové golfové hřiště v poušti, 
kde byl doslova vyměněn písek (původně hrubší za měk-
čí variantu), zimní areál s pravou sjezdovkou či famózní 
umělý ostrov ve tvaru košaté palmy, na jejíchž „větvích“ 
vyrostlo několik desítek hotelů a přes čtyři tisíce vil. To, co 
se v Evropě staví padesát let, je tady hotové za pět. Peníze 
nehrají roli, a když je zapotřebí udělat z pouště moře či ob-
ráceně, prostě se to udělá. Kosmopolitní Dubaj s milionem 
obyvatel, mezi kterými jsou zástupci více než osmdesáti 
národů a národností, dnes již nesoupeří s Las Vegas či Hon-
gkongem, nýbrž sama se sebou. Ostatně, zmlsané turisty 
nelze lákat na místní pláže jen tři sta padesát slunečných 
dnů v roce. Tím se může pochlubit několik desítek dalších 
destinací. Servírovat se musí něco ojedinělého, něco, co 
jinde nenajdete, co vám vyrazí dech.

Louvre v poušti
Umělý ostrov ve tvaru palmy není zdaleka poslední. Ve 
výstavbě jsou další dva podobné ostrovy, které budou ze 
vzduchu připomínat arabské písmo. Jiné souostroví zase 
připomíná mapu světa. Připravuje se také nákupní středis-
ko s více než dvanácti sty obchody a zatím ještě na papíře 
je Pentominium Tower, což by měl být mrakodrap vysoký 
neuvěřitelných 516 metrů. Gigant za tři sta milionů eur 
budou zvenčí zdobit pravé křišťály firmy Swarovski. Hotové 
jsou rovněž plány megaparku The Lagoons Dubai’s o rozlo-
ze šest kilometrů čtverečních s umělými kanály a jezery. Že 
vás ani to nijak neomráčilo? Tak to si asi řekli i rozmařilí šej-
kové, jejichž touha po originalitě nezná hranic. Brázdit dží-
pem písečné duny v poušti, to je přece nuda! V Abú Dhabi, 
hlavním městě Spojených arabských emirátů, či přesněji ře-
čeno v nedaleké poušti, vyroste kopie nejslavnějšího muzea 
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světa – pařížského Louvre. Ten arabský o rozloze čtyřiadva-
ceti tisíc metrů čtverečních navrhne francouzský architekt 
a první návštěvníci by sem měli vkročit v roce 2013. Nadšení 
francouzských politiků z projektu, který státní pokladně 
podle odhadů vynese za dvacet let asi sedm set milionů 
eur, ale nesdílí francouzská veřejnost, zejména kunsthis-
torici, kteří sepsali protestní petici „Naše muzea nejsou na 
prodej“ za zachování celistvosti francouzských muzejních 
sbírek a proti jejich komerčnímu využívání v zahraničí. Klon 
galerie Louvre ale nebude v poušti sám. Šejkové už získali 
licenci od newyorské galerie Guggenheim postavit jejího 
dvojníka a půjčovat slavná umělecká díla a předměty. Kro-
mě galerií, supermrakodrapů či luxusních umělých ostrovů 
má návštěvníky do Dubaje nalákat také další miliardový 
arabsko-americký projekt: extraporce americké popkultury 
aneb mamutí zábavní park s hrdiny komiksů, jako Hulk, 
X-Men či Spiderman. Už nyní má „domácího“, dubajského 
konkurenta – zábavní park Dubailand, který bude se svými 
280 kilometry čtverečními osmkrát větší než Disneyland.

Luxus na oko?
Není ale všechno zlatí co se třpytí, tvrdí konzervativní 
odpůrci tohoto “luxusu na oko”, jak mu říkají. Pokud se 
v Dubaji rozhodnete pro vyhlídkovou cestu turistickým 
autobusem, dostane se vám propagandisticky upravené-
ho výkladu, jak že to všechno bylo. „Dubajským heslem 
je ´Otevřené dveře, otevřená mysl´, heslem, které omílají 
průvodci neustále, než vás vysadí u některé z tržišť, kde si 
můžete koupit nějakou povinnou velbloudí tretku. „Tady 
jste svobodní. Můžete si koupit budovy,“ vypráví, a když 

míjíte další nový monumentální mrakodrap, upozorňuje: 
„Světové obchodní středisko postavila Jeho výsost...“ To 
všechno je ale prý lež. Šajch toto město nepostavil. Postavili 
ho otroci. A ti ho staví i dnes. “Lidé ze Západu sem přijíž-
dějí, vidí všechny ty obchody a vysoké budovy a myslí si, že 
jsme svobodní,” tvrdí takzvaní emirátští disidenti. “Všechny 
ty podniky a domy - pro koho tu jsou? Dubaj je diktatura. 
Královská rodina si myslí, že zemi vlastní a že lidé jsou její-
mi služebníky. Tady žádná svoboda není. Šajch Muhammad 
proměnil Dubaj v Kreditopolis, město postavené čistě jen 
na dluzích. Dubaj dluží 107 procent svého hrubého domá-
cího produktu. Už dávno by zkrachovala, kdyby sousední 
ropou nasáklý stát Abú Dhabí pravidelně nevytahoval svou 
šekovou knížku. Podle Muhammada to omezuje svobodu 
ještě více. „Nastala tady trhlina,“ říká temně. „Tohle je 
zcela jiné město, než v jakém jsem se před padesáti lety 
narodil. Rozhlédněme se po nablýskaných mramorových 
podlahách a západních turistech: „To, co dnes vidíme, by 
mě nenapadlo ani v těch nejšílenějších snech. Nikdy by nás 
nenapadlo, že budeme tak úspěšní, že budeme udávat 
trendy, staneme se modelem pro některé arabské země. 
Lidé Dubaje jsou velmi pyšní na své město, a právem. 
A přesto...“ Zavrtí hlavou: „V srdcích víme, že jsme posta-
vili toto město, ale ztrácíme ho na úkor všech těch cizin-
ců.“Odvrácená tvář Dubaje? Zřejmě. Tu ale turisté nevidí. 
No, ať je to jakkoli, návštěva Dubaje je zážitkem. Pro mě 
tedy opravdu velkým, byť jen dvoudenním v podobě za-
stávky na půli cesty mezi Prahou a novozélandským Au-
cklandem a věřte, že mě mrzelo, že byla tak krátká. Proto 
už teď plánuji další a delší.  



Luxusní exotické zájezdy           Zájezdy na míru           Plavby lodí          Cestování po vlastní ose           Hotely           Letenky

POBYT V LUXUSNÍM RESORTU KUREDU ISLAND                TÝDEN S POLOPENZÍ

www.rudolfreisen.cz

KOUZLO EXOTIKY      OPRAVDOVÝ RÁJ

JIŽ OD 29 900 Kč
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půLnoční tanec s mantou 
Mudr. peTr čerNý, GyNekoloG Z AMBulANce u ArBeSA v prAZe Je NeJeNoM lékAř, Ale 
TAké NAdšeNý poTápěč. TeNTokráT ho Jeho vášeň ZAvedlA Až NA pohádkové oSTrovy 
NA MAledivách v iNdickéM oceáNě. Jeho vyprávěNí o půlNočNíM poTápěNí S oBříMi MAN-
TAMi Je NANeJvýš půSoBivé. 

Text: Jana A
belson Tržilová, foto: M

udr. pavel č
erný
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„Podnikli jsme potápěčské safari v oblasti Ari atolu na 
Maledivách, což bylo avizováno a potvrdilo se to jako jedna 
z nejlepších potápěčských lokalit na světě. Maledivy je 
velmi „ploché“ souostroví v Indickém oceánu budované jen 
korálovými útesy, a tudíž ideální místo pro řadu živočichů,“ 
začíná se svým vyprávěním MUDr. Petr Černý. „Tyto ostrovy 
jsou navíc poměrně zachovalé. Minimum průmyslu, pouze 
jedno hlavní město a jeden obrovský turistický areál. Téměř 
na všech atolech a lagunách stojí řady bungalovů, na které 
svážejí turisty čluny nebo hydroplány. Tím je moře trochu 
poznamenané, zátěž odpadními vodami a fosfáty je zde již 
patrná, nicméně my jsme se pohybovali na místech téměř 
nedotčených, nepoškozených, nepolámaných ani neodum-
řelých. Skutečně to byla intaktní oblast, biotop, který zde 
funguje miliony let. Jen pomyšlení, že korál roste půl metru 
za 50 let a 3 metry za 300 let je dech beroucí.“ 

Podmořský svět respektujte 
Bílý korálový písek, světle modré útesy, modrá průzračně 
čistá voda, tmavě modré laguny plné těch nejrozmanitěj-
ších živočichů. Obrovská a pestrá hejna různých druhů ryb. 
To všechno na Maledivách najdete. Petrovo podmořské sa-
fari snů, které mu umožnil jeho dávný kamarád Pavel Šenk, 
začalo v hlavním městě Malediv -  Malé. Je to zde jediné 
velké město - má asi 130 tisíc obyvatel. „Sem jsme přiletěli, 
nalodili se na loď a hned se začali potápět. Bydleli jsme na 
velké lodi a na menších lodích nám dováželi lahve napl-
něné vzduchem. Ryby (barakudy, tuňáky) posádka chytala 
a následně na lodi upravovala, což také mělo své kouzlo,“ 
konstatuje MUDr. Černý. Nejúchvatnější ale samozřejmě 
bylo samotné potápění, za kterým se na toto místo sjíždějí 
turisté z celého světa. „Terény pro potápění zde jsou na-
prosto fantastické, je jich tu hodně, a navíc jsou chráněny 
vnějšími atoly, což minimalizuje vlny. My jsme měli i dobré 
počasí, žádné proudy, po této stránce to opravdu byl záži-
tek.“ 
Petr se samozřejmě nejenom potápí, on pod vodou i foto-
grafuje, a to dle mého názoru velmi dobře. Jeho zdařilé 
snímky snesou srovnání s profesionálními. „Snažím se o ma-
ximálně přírodní snímky bez minimálních zásahů ve pho-
toshopu. Používám širokoúhlý objektiv a k podmořskému 
zvířeti se snažím dostat na co možná nejkratší vzdálenost. 
Používám i umělé osvětlení, ale pokud to jde, snažím se 
využít světla denního. Obecně platí, že nejlepší světlo je 
kolem poledne. Jinak, když má ryba náladu, tak se nechá 
vyfotit, když nemá náladu, tak se vyfotit nedá, protože já 
jí nikdy nemůžu konkurovat.“ A jací živočichové se zorné-
mu poli Petrova objektivu přiblížili? „Potkal jsem hodně 
murén, přátelských želv, které mi dovolily přiblížit se na 
velmi krátkou vzdálenost, žraloků – útesových, bělocípých, 
velrybích, mant, rejnoků. Míst, na kterých můžete spatřit 
tak bohatou škálu mořských živočichů, už bohužel není 
mnoho a Maledivy jsou jedním z nich.“ 

Nepřeceňujte své síly
Je třeba ale upozornit, že tyto vody jsou pro zkušené 
potápěče. Začátečníci by se do nich pouštět neměli. I ti 
zkušení musí ale dodržovat jistá pravidla. „Na prvním místě 
je jakýsi oboustranný respekt. Je dobré všechny živočichy 
respektovat, protože oni pak činí to samé. Uvědomit si, že 
se pohybujete v jejich teritoriu, do kterého člověk nepa-
tří. Je dobré nebýt pro ně nebezpečím ani kořistí, což se 

vám oboje může stát. Lidský mozek, srdce a svaly vysílají 
elektromagnetické impulsy, které většina těchto živočichů, 
a predátoři obzvlášť, registruje. A pokud se třeba dosta-
nete do stresu, mohou si vás vyhodnotit jako potenciální 
kořist a začnou se o vás zajímat.“ Před jakými živočichy je 
třeba být na pozoru? „Určitě před rejnoky a murenami. 
Rejnok například před několika lety probodl Australana 
Steve Irvina. Zde platí, že zezadu a nad ním je zóna, kterou 
on může vyhodnotit jako nebezpečnou. My se ale vzájem-
ně respektovali, on si jedl ryby, já ho fotil a tak to má být. 
Nebezpečné mohou být i mureny, u kterých je problém, že 
jejich zuby se při kousnutí zalamují v ráně. Zatím jsem to 
nezažil a zažít to nechci,“ směje se Petr. A co obávaní žralo-
ci? „Velcí bílí se tu nevyskytují, ti ke svému životu potřebují 
tuleně. Jsou zde žraloci skalní, útesoví a velrybí, se kterými 
je možno i šnorchlovat. Na člověka údajně neútočí – opět, 
pokud k tomu nemají důvod a nevyhodnotí vás jako kořist. 
Jednou jsem se ocitl uprostřed jejich hejna a měl jsem doce-
la nahnáno. Žraloky jsem pronásledoval a zaplaval jsem do 
hloubky, kde se přidal druhý a třetí a já se najednou ocitl 
mezi nimi. V klidu jsem se ale vzdálil a bylo to v pořádku.“ 

Tanec s mantou a uprostřed hejna 
žraloků
Nezapomenutelným zážitkem pro Petra bylo potápění 
s obrovskými a vznosnými mantami. „To se vám může po-
dařit na tzv. mantapointech, kde manty krouží nad skálou, 
a když máte štěstí, tak je uvidíte. Když mantu nedráždíte, 
dovolí vám přiblížit se k ní na velmi krátkou vzdálenost. Já 
se s mantami potápěl i při nočních ponorech. Jednou o půl-
noci jsem byl sám s mantou asi půl hodiny. Filmoval jsem ji, 
fotografoval, ona si tam pojídala plankton a vypadalo to, 
jakoby přede mnou tancovala. Napadlo mě, že by se tam 
mohli objevit žraloci, ale vytěsnil jsem to a oni nepřiplavali. 
Nebo jsem o nich nevěděl,“ směje se Petr. Nabízí se otázka, 
jestli při těchto nočních ponorech nemá strach. „Ten právě 
musíte překonat. Útes měl v průměru 40 metrů, zablou-
dit v něm tedy nešlo. Pro žádného živočicha samozřejmě 
nechci být zdrojem potravy a nechci, aby mě vyhodnotil 
jako riziko, což platí jak pro noční tak pro denní ponory. 
Proto se všechno musí odehrávat v klidu bez trhavých po-
hybů, pomalu se k ní přiblížit, dát jí prostor a čas, aby si mě 
vyhodnotila, a pak se do toho pustit. Jinak to nefunguje. 
Jeden trhavý pohyb, ona mávne ploutví a je konec. Obecně 
ale platí, že když predátor nemá důvod, tak neútočí a na 
vás je, abyste mu ten důvod nezadali,“ radí Petr.  

Bezpečí na prvním místě
Potápění jako takové je ale nebezpečné samo o sobě, a to 
z jednoho prozaického důvodu, protože člověk do té vody 
nepatří. „Voda a vše v ní samozřejmě skýtá řadu nebezpečí. 
My se potápěli do hloubky zhruba 40 metrů, což patří do 
kategorie sportovního potápění.“ A jakým rizikům jsme 
pod vodou vystaveni? „Fatální třeba může být selhání 
techniky, což lze minimalizovat tím, že používáte jen tu 
prověřenou a náležitě se o ni staráte. Je vyvinut systém 
potápění ve dvojici, který by se měl dodržovat, protože 
mohou nastat situace, které člověk nemůže zvládnout sám, 
což je právě zmíněné selhání techniky. V tomto případě se 
používá technika druhého. Problematické může být i vyrov-
návání mechanického tlaku vody, protože každých deset 
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metrů znamená atmosféru navíc. Ve čtyřiceti metrech jste 
stlačeni o další čtyři atmosféry a speciálně dutiny, které jsou 
vyplněny vzduchem jako střední ucho či dutiny v hlavě se 
musejí vyrovnávat. Když se jde dolů, tak se tlakují, nahoru 
se vytlakují. Pokud to člověk neudělá, tak se může mecha-
nicky poškodit. To samé platí o plících. Abyste to přežili, 
musíte vdechovat vzduch, který je pod stejným tlakem jako 
voda, protože svaly ho nejsou schopné překonat. Je dobré 
uvědomit si, že když potápěč vystupuje nahoru, tak ten 
vzduch je stlačený a tlak okolní vody klesá, protože vzduch 
se rozpíná. Je tedy zapotřebí pořád vydechovat. Když by 
se člověk dole nadechl a vyplaval nahoru, tak si roztrhne 
plíce, což je věc, která není zas tak vzácná a může se stát 
ve stresu, když jsou lidé v nebezpečí, když jsou v panice 
nebo chtějí něco zvednout. Musí se na to hodně myslet. Je 
to dokonce tak nebezpečné, že jsou známy příběhy i z ba-
zénů. Už třímetrový rozdíl v hloubce vody dokáže tu plíci 
poškodit. Plíce je mechanicky velmi křehká. Je nutné se 
tedy věnovat tlaku a technice. My jsme dělali ponory bez 
dekomprese, takže každý u sebe měl počítač, který by ho 
při správném používání měl ochránit. V tomto režimu by se 
ale neměla překračovat hloubka 40 metrů. I v této hloubce 
hrozí další potíže jako například tzv. „hloubkové opojení“, 
což je narkotický účinek dusíku pod vyššími tlaky, který 
je individuální a hodně závisí na kondici. Je dobré o tom 
vědět a včas si uvědomit, že to na člověka jde a vystoupit 
do menší hloubky, kde to přejde. Začíná to tak, že lidé jsou 
v euforii jako po požití několika panáků, což ale může 

skončit i zahozením potápěčského přístroje a následným 
utopením se. Lidé přestávají být schopni dělat racionální 
rozhodnutí, ztrácejí kontrolu, jakýkoliv problém se pak 
násobí a oni nejsou schopni vyřešit jednoduchou situaci. 
Je možno si koupit ponor v komoře, kde vás natlakují na 
tlak odpovídající hloubce 50 metrů a pak vám dají spočí-
tat, kolik je dvě a dvě. Je dobré se podívat, jaké nesmysly 
vyplodíte. V tom je to nebezpečí – subjektivně si myslíte, 
že je všechno dobrý, přitom se ale řítíte do záhuby a pod 
vodou to může být velký problém. Ve finále člověk ztrácí 
vědomí a nastává smrt. Je tedy potřeba dobrý výcvik a dob-
ří instruktoři,“ upozorňujte Petr Černý. 
„Každý biotop je jiný, pro mě tohle ale bylo nejlepší safari. 
Nedávno jsem si prohlížel svůj potápěčský deník a zjistil 
jsem, že první ponor jsem absolvoval v roce 1981. Za sebou 
mám několik set ponorů, byl jsem i členem klubu jeskynní-
ho potápění. Objevovali jsme jeskyně v Čechách, na Mo-
ravě, na Slovensku, v Evropě ve Francii a na Sardinii. Pak 
jsem založil firmu, přestal se potápět v jeskyních a začal se 
potápět rekreačně. A když se začala potápět moje dcera, 
začali jsme vyjíždět do světa. Začali jsme na Jadranu, Stře-
dozemním moři, pak jsme začali jezdit do Egypta a před 
pár lety jsme se odváželi dál na Bali, na Filipíny - tam jsme 
se potápěli s velrybími žraloky. Poslední cesty na Maledi-
vách se dcera, protože se připravuje na maturitu, nemohla 
zúčastnit, ale tu další, kterou už plánujeme, určitě nevy-
nechá,“ uzavírá Petr Černý. A kde to bude? „Asi jí ukážu 
překrásné Maledivy a pak se uvidí.“
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Text: Jana A
belson Tržilová, foto: sam

photo.cz

Není prý pouhým pokrmem, ale 
životním stylem. A to velice chváli-
hodným, alespoň co se zdraví týče. 
Obsahuje totiž spoustu prospěš-
ných látek jako jód, mastné kyse-
liny, protein a minerály. Japonská 
specialita ale má miliony fanoušků 
i odpůrců. Pro někoho je syrová 
mořská rybka tou největší delikatesou, 
jiný by nepozřel ani mikroskopickou část, 
pokud neprošla varem. A někdo zase 
nerozumí tomu, proč by se měl živit po-
dezřele vypadající zelenou řasou. Ovšem 
nezkusit alespoň jednou za život zajít si 
na tuto lahůdku do sushi podniku by byla 
škoda. Stejně jako nenahlédnout výrobě 
a historii sushi trochu pod pokličku.

Historie
Sushi (suši) je tradičním klasickým japonským 

jídlem s tisíciletou historií. První zprávy o jeho 
rozšíření pocházejí ze 7. století, kdy byla v Asii 
vlivem buddhismu zakázána konzumace masa, 

neboť pro přípravu Sushi se běžně užívá ryb. 
Během své dlouhé historie si každá část 
Japonska vytvořila místní speciality. Ně-
které z receptů si udržely svou podobu, 

jiné byly upraveny pro uspokojení moderní 
civilizace. 

Za vznikem sushi (dnes název celého pokrmu, 
dříve jen vařené rýže) vlastně stojí přes tisíc 

let stará metoda kvašení, které 
v sedmém století využívali 

lidé v jižní Asii. Japonští 
kuchaři si poté osvojili 
podobný postup – do 

rýže balili nasolené rybí maso, 
které se tak mělo zakonzervo-
vat. Původně ale nikdo samot-
nou rýži nejedl. Dobré nápady 

sushi, JídLo s duší

když JSeM ho poZřelA poprvé, Zvedl Se Mi žAludek. Zvedl Se Mi, i když JSeM ho poZřelA 
podruhé. když JSeM ho Ale poZřelA poTřeTí, příMo JSeM Mu propAdlA A od Té doBy NA 
NěJ NedáM dopuSTiT. A TAk To S NíM prý MAJí TéMěř všichNi. řeč Je o SuShi, SkuTečNéM 
Jídle S duší.   
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ale přicházejí až časem. Asiaté si všimli, že obě potraviny 
dohromady chutnají skvěle, a tak vznikl pokrm, který ja-
ponskou kuchyni proslavil po celém světě. O jakousi „pro-
pagaci“ japonského sushi se postaral ve dvacátých letech 
19. století Hanaya Yohei, který přišel s novými variacemi 
(například sushi z jiných mořských plodů), a v nad-
sázce řečeno, vymyslel první „sushi fast food“. 
Podle něj totiž bylo nejdůležitější poskytnout 
zákazníkovi čerstvé a výborné jídlo rych-
le. Největšího boomu dosáhla kultura sushi 
v minulém století a tento rozkvět trvá 
dodnes. Na sushi si můžete zaletět do jeho 
domoviny, ale ani jinde ve světě nepřijde-
te zkrátka. 

Jak ho správně jíst?
Pokud nejste příliš konzervativní a této 
dobrotě jste přišli na chuť, je prav-
děpodobné, že jste si válečky z rýže 
namáčeli do japonské sojové omáč-
ky a do trošky pekelně pálivého, ale 
výtečného křenu wasabi. Proč ne, 
takové servírování sushi je typické, ale 
pokud se chcete stát skutečnými znalci 
a gurmány, asketicky si tyto doplňky 
odpustíte. Stejně jako pojídání hůlkami. 
Gurmán totiž podle tradice drží kousky 
sushi lehce mezi palcem a ukazováčkem 
a při vkládání do úst drží sushi 
obráceně, maso se tak stane 
první složkou, které se jazyk 
dotkne. Jedině tak prý 
„fajnšmekr“ s jistotou 
pozná, jestli je ryba 
čerstvá či ne. A právě 
křen i sojová omáčka 
by mohly tento dojem 
pokazit. 
Možná namítnete, že vy jste přece ochutnali daleko bohatší 
sushi – s okurkou, mrkví, avokádem nebo dokonce man-
gem. Za tyto nové příchutě může rozšíření této pochoutky, 
na které Japonci zkrátka autorská práva nemají, po celém 
světě. Na těchto variantách samozřejmě není nic špatného, 
ale některé se už opravdu zdají diskutabilní. Kalifornská 
variace s imitací krabího masa nebo sushi se 
sýrem a hovězím má s tradiční japonskou 
krmí opravdu málo společného.

Pokud byste zatoužili nechat svého dosavadního zaměst-
nání a život zasvětit sushi, můžete se stát žákem některé-
ho asijského mistra kuchaře. Ti, kteří se chtějí naučit jen 
základy přípravy sushi, mají možnost absolvovat jeden až 
dva semestry na tokijské Sushi Univerzity. Zručnosti, které 

se učí obvykle až deset let, sice nedosáhnete, ale 
na založení malé skromné restaurace to stačí. 

Druhy sushi
Maki sushi - je nejzákladnějším druhem 
servírování sushi. Má tvar rolky, plněné 
rýží, rybou, zeleninou a podobně, které 
jsou obaleny mořskou řasou nori. Při 
konzumaci se namáčí jednotlivé kousky 

do sojové omáčky a křenu wasabi. Podává 
se s marinovaným zázvorem.  
Nigiri sushi - je prsty vytvarovaný váleček 

z rýže, ozdoben druhem nakrájené syrové 
ryby, avokádem nebo vejcem. Po-
dává se s marinovaným zázvorem 
a sojovou omáčkou s wasabi.  
Sashimi sushi - jeho tradice sahá 
až do 16. století, kdy si tuto úpravu 

oblíbili Samurajové. Tento druh se 
připravuje z krájené syrové ryby, která 

se namáčí do sojové omáčky a wasabi. 
Chirashi sushi - jedná se o takzvaný 

sushi salát. Jde o směs rýže a všech suro-
vin, používaných pro přípravu sushi. 

Směs se dochucuje sojovou omáčkou 
a wasabi a je podávaná v malých 

mističkách.
Temaki sushi - vytvoříme, když 
plátek řasy nori svineme do tvaru 
kornoutku, který pak vyplníme 

rýží, rybami nebo kaviárem, zeleni-
nou, sýrem.

Hako sushi (oshi sushi) - při přípravě 
„krabičkového sushi“ se dříve používalo kamenné závaží. 
Obchodníci se sushi v Osace ale přešli k tomu, že rukama 
tiskli víko na obloženou sushi rýži. Po stlačení různých 
seskládaných vrstev se Hako-sushi 
nakrájelo na malé 
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kousky - na jedno sousto.

Jak na to?
Budete potřebovat: kulatou bílou rýži (rýže Nishiky, 
tzv. kalifornská rýže nebo rýže Premium dovážená 
z Koreje), čerstvé ryby, tuňák, sardinky, losos 
(většinou jsou pojídány v syrovém stavu), 
čerstvé mořské plody - krevety, ústřice, 
mušle, kaviár, apod., avokádo, okur-
ky, listový špenát, ředkev, bambus, 
papriku, dýně nebo lusky, okurka kap-
pa (pro zeleninové sushi), lilek wakanasu 
(pro lilkové rolky), mořskou řasu nori – liso-
vanou a sušenou (plátky mořských řas se použí-
vají na obalování rýže při tvorbě maki rolek. Plátky řas 
by měly být absolutně suché, aromatické, hladké na dotek 
a měly by mít tmavší zelenou barvu. Je třeba upozornit, že 
řasy obsahují vyšší množství jódu, a proto nejsou vhodné 
ke konzumaci pro osoby s poruchou činnosti štítné žlázy.), 
wasabi křen - sušený, nebo již připravený v tubě, rýžový 
ocet (mimo dochucovací funkce má i dezinfekční význam), 
sojovou Kikkoman omáčku (napoprvé je možné okusit 
i jinou), marinovaný nakládaný zázvor, (slouží k neutraliza-
ci chuti mezi jednotlivými sousty sushi). A náčiní - japonský 
nůž, bambusovou roletku, misky, lžíce a hůlky.

Recept na „jednoduché“ sushi
Ingredience: 220 gr krátkozrnné rýže, 400-500 ml vod, 2 
lžíce octa, 1 lžíce cukru, 1 lžička soli, 5 plátků zpracovaných 
mořských řas (Yaki Nori), Wasabi pasta podle chuti, 125 g 
uzeného lososa, pstruha, nebo čerstvého tuňáka, 1 libanon-
ská okurka, nebo obyčejná, půl malého avokáda, 3 lžíce 
naloženého zázvoru, sojová omáčka
Postup: rýži propláchněte několikrát 
pod tekoucí vodou, neměla by 
odtékat bílá voda, ale skoro čirá. 
Dejte rýži a vodu do hrnce, přiveď-
te k varu a vařte nepřikryté 2 až 3 
minuty na prudkém ohni, jakoby 
ji zavařte. Voda by se 
měla vsáknout 
do rýže. Poté 
hrnec při-
kryjte 

a vařte na velice mír-
ném ohni další 3, 4 či 5 

minut, což nemusí být 
vždy pravda. Měla by se 
vařit do doby, než se 
z rýže vyvaří všechna 
voda. Stáhněte z ohně 
a nechte 10 minut 
odpočinout. Mezitím si nechte rozpustit v octu cukr a sůl, 
jako nálev. Vyndejte rýži z hrnce do mísy, přidejte nálev 

z octa, cukru a soli. Přidávejte dle chuti a míchejte 
opatrně, ať rýži nezničíte, spíše se s ní mazlete! Míchejte 
chvilku, poté nechte rýži v misce, dokud zcela nevychlad-
ne. Připravte si plátky řas (řasu je lépe rozříznout a použít 
půlku pro menší sushi) na bambusové podložky, nebo na 
potravinářskou fólii. Lepší je určitě podložka! Rozprostřete 
rýži na dolní půlku plátku. Nechte asi 1-2 cm volné okraje, 
hlavně v horní části. Rýže tudíž tvoří obdélník. (Tento krok 

se nejlépe dělá, když si navlhčíte ruce ve 
zbytku nezpracovaného octového nále-

vu). Doprostřed tohoto obdélníku na-
neste podélně proužek wasabi (lepší 
je méně, dopřát si ho můžete jako 

přílohu!).  Rybu, okurku 
a avokádo (a také 

cokoliv jiného 
co budete 
připravovat: 
losos apod.) 
nakrájejte 
na úzké nud-
ličky. Tyto 

pak rovno-
měrně rozdělte 

na proužek wasabi dle 
chuti apod. Poklaďte kousky zázvoru 

(také je ale lepší jen jako příloha). 
Trochou vody či zbytkem octového 
nálevu navlhčete horní konec plátků 

a pomocí fólie rolujte plátek do roličky. 
Zabalte a nechte chvilku odpočinout.  

Nakrájejte ostrým nožem na asi 2 
až 4cm dlouhé kousky. Podle toho, 
kolik a jak velké chcete mít. Z jedné 

roličky by vám mohlo vyjít celkem 6 
malých kousků, které se pak lépe jedí. Nut-

ností je ostrý nůž. Naaranžujte hezky na talíř a podávejte 
s malými mističkami wasabi, sojové omáčky a naloženého 
zázvoru.



SUSHIBAR + CAFE
Anděl’s City | Radlická 3185/1b | Praha 5
Rezervace: 257 312 794

SUSHIBAR + RESTAURANT
Dejvice | Dejvická 30 | Praha 6
Rezervace: 233 312 311

SUSHIBAR + RESTAURANT
Olympia Brno | U Dálnice 777 | Brno-Modřice
Rezervace: 547 214 949

SUSHIBAR + RESTAURANT
Forum Nová Karolina | Ostrava
Otevíráme červen 2012

Pro dovážku sushi  prostřednictvím služby
SUSHI EXPRESS volejte:

Praha 608 643 923
Brno 547 214 949

www.sushi-point.cz
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RRC Hluboká je velký, ale přitom příjemný komplex 
přímo pod zámkem, nedaleko golfového hřiště, takže 
přehlédnout ho v žádném případě nemůžete. A pokud 
zamíříte dovnitř, nebudete litovat.
V recepci na vás bude čekat profesionální recepční, 
pro kterou žádná vaše žádost nebude problém. Vašich 
zavazadel se ujme portýr, který vás uvede do pokoje. 
Velkého, světlého a s příjemným balkonem, kde si vy-
chutnáte pohled na krásné zdejší okolí… Na rozdíl od 
mnoha dalších hotelů, které si hrají na pětihvězdičkové 
jen proto, že leží v některé ze žádaných lokalit, tenhle 
opravdu služby pětihvězdičkového nabízí. To znamená, 
že župan a jednorázové přezuvky máte k dispozici na 
pokoji, nikoliv jak bývá zvykem za poplatek na recepci. 
To, že využíváte zdarma služeb hotelu, je samozřejmostí. 
Pojďme tedy něčeho využít…

Bazén, fitko, nebo wellness?
Trochu nás zklamalo, že jsme nemohli využít kryoko-
moru, což je dle líčení těch, kteří ji vyzkoušeli, opravdu 
zážitek. Nejen, že vám dopomůže k regeneraci tkání, 
vazů apod., protože dochází k mnohonásobně většímu 
prokrvení, ale poté přijde i nával adrenalinu. Bohužel, 

je k dispozici pouze několik hodin v týdnu. Tudíž jsme 
vyrazili do fitcentra. Tomu se nedá nic vytknout. Dělali 
jsme si legraci, že v takhle profesionálně zařízeném fitku 
netrénuje ani naše reprezentace, když  jsme zjistili, že ho 
často a rádi  využívají naši hokejisté. Jeho využití s sebou 
nese jen jednu nevýhodu.  Pokud ho vyzkoušíte, už se 
vám jinde nebude líbit…
Z fitcentra jsme zamířili do krásného bazénu doplněného 
relaxačními křesílky a barem, kde si po sportovním výko-
nu můžete dát kávu.  Toho část naší výpravy ráda využila, 
akčnější skupinka zamířila do wellness. Zde si můžete 
vybrat, zda vám více vyhovuje pára, aroma sauna, či nor-
mální sauna, či zda dáte přednost Kneippovým koupelím. 
Nás nejvíce okouzlila pára s imitací hvězd na stropě, kde 
se skvěle relaxovalo.  Ocenili jsme ale i aromasaunu, kte-
rá je velmi příjemná a krásně si v ní urovnáte myšlenky…
Poté, příjemně znavení a odpočatí si můžete vyrazit od-
počinout do některého z hotelových barů, či se vypravit 
do okolí hotelu, kde je určitě na co koukat.  Za návštěvu 
stojí nejen náměstí s kavárničkami a hospůdkami, ale 
zejména zámek s nádhernými zahradami. Takže, nevíte, 
co s volným víkendem? Vyrazte na Hlubokou!  

chcete zreLaxovat? 

vyrazte na hLuboKou…
přiZNáM Se, že když Se řekNe hluBoká, doNedávNA Se Mi vyBAvil JeN NádherNý ZáMek  
A MožNá JešTě SvATBA iveTy BArTošové, kTerá NA NěM proBíhAlA. o ToM, že TAM exiSTuJe 
relAxAčNí A reGeNerAčNí ceNTruM JSeM NeMělA vůBec TušeNí…
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RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 
CENTRUM
Sokolská 1339
373 41 Hluboká nad Vltavou

Tel.: +420 387 008 800
www.rrc-hluboka.com
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Text: Jiří č
ervenka pro A
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eb.cz, foto: A
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audi a8 4,2 tdi 
NA Audi oceňuJeMe JeJí iNTeriér (což Je u Audi SAMoZřeJMoST), JSMe příJeMNě překvApe-
Ni JíZdNíM proJeveM (což u Audi JešTě NedávNo SAMoZřeJMoSTí NeBylo) A NAproSTo NáS 
NAdchl NAFTový oSMiválec 4.2 Tdi. co když Ale chceTe v AuTě Spíš prAcovAT NeBo od-
počívAT Než řídiT? pAk pro váS u Audi MAJí Novou verZi l JAko lANG, NeBo - pokud Se váM 
JAZyk GoeThův Z NěJAkého důvodu příčí, loNG. ZkráTkA dlouhou.



Art     

Ice Jaro 2012 | 105



Art

106 | Ice Jaro 2012

Standardní Audi A8 je svou délkou 5 137 mm delší než 
BMW řady 7 i Mercedes – Benz třídy S, ale prodloužená ver-
ze přidává dalších třináct centimetrů. Výsledek tak rozmaři-
lého hospodaření s hliníkem na vnitřní prostor je ohromují-
cí: na zadním sedadle si můžete komfortně přehodit nohu 
přes nohu a podle chuti se protáhnout. Vyšší lidé, kteří jsou 
zvyklí na nepohodlí z ostatních aut, to jistě velmi ocení. Sa-
mozřejmě to má ale i své nevýhody. Za neohrabaný rozjezd 
či nemístně indiskrétní pohled do zrcátka nemůžete řidiči 
uštědřit výchovný pohlavek, jelikož na něj prostě nedosáh-
nete.
Ze strany výrobců se dnes považuje za slušnost nabízet pro 
zadní sedadla svých prodloužených limuzín stejná „hejblát-
ka“, jakými jsou rozmazlováni cestující vpředu – a od vás 
se zase očekává, že budete natolik slušní a objednáte si je. 
Paket samostatných zadních sedadel v testovaném autě 
obsahoval dvě navýsost komfortní, všestranně polohova-
telná křesla, čtyřzónovou automaticky řízenou klimatizaci, 

elektrické roletky v oknech a také elektrické seřizování 
pozice sedadla spolujezdce zezadu. Teoreticky stojí tento 
paket 111 726 Kč, ale prodají vám ho výhradně v kombina-
ci s paketem komfortních předních sedadel za 62 061 Kč, 
která lze elektricky seřídit na 22 různých způsobů, zatímco 
vám vzadu jich musí stačit dvanáct. V testovaném exempláři 
byly VIP pasažérům k dispozici také velké obrazovky zábav-
ního systému pro zadní sedadla za 102 985 Kč. Odvětrává-
ní všech čtyř sedadel vyjde na 42 871 Kč. Zatím jsme tedy 
utratili přes tři sta tisíc jen za příplatkové komfortní prvky 
pro cestující vzadu, a to prosím stále postrádáme masážní 
funkci (42 314 Kč pro všechna čtyři sedadla). Nekritizujeme, 
pouze konstatujeme – většina příležitostných čtenářů totiž 
patrně netuší, že u aut nejvyšší třídy slouží základní cena 
spíš jako odrazový můstek pro rozlet zákazníkova osobního 
vkusu. Ano, my víme, že ve svém Citroenu C5 máte všechno 
ve standardu, ale z toho bohužel nevyplývá, že jste chytřejší 
než zákazníci Audi. Z toho vyplývá jen to, že jste chudí. Je 
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RADOSTI
JešTě víc MíSTA pro Nohy vZAdu•	
exceleNTNí koMBiNAce MoToru A převo-•	
dovky
deSiGN A erGoNoMie všeho, S číM uvNiTř •	
přiJdeTe do STyku.

STAROSTI
delší kAroSerie NeNí TAk Tuhá •	
SlyšiTelNý hluk od kol •	
doST vySoká ceNA•	

mi líto. A protože jste chudí, nejspíš vám přijde nehorázné, 
že někdo může žádat 81 808 Kč za navigační systém MMI 
3G s dotykovým zadáváním textových řetězců, 50 777 Kč za 
LED světlomety nebo dokonce 7470 Kč za osvětlené čtecí 
lampičky a kosmetická zrcátka vzadu. Za příplatek je i dvoji-
té prosklení, servomechanické dovírání dveří, solární střešní 
okno a všechny další věci, které dělaly z testované Audi A8 
4.2 TDI L tak příjemné místo k životu. V podstatě by ani 
nevadilo, kdyby nejezdilo, klidně bych si ho postavil na par-
koviště a používal jako kancelář. Jenže ono jezdí. A jak!
Nad výtečným osmiválcem 4.2 TDI nemá smysl se rozplý-
vat, prostě řeknu, že z hlediska zvuku, průběhu výkonu, 
dynamiky a kultivovanosti je tenhle motor to nejlepší, co 
vás může ve velkém luxusním autě potkat. Takový diesel 
by si nechal líbit snad i Dalibor! Tím spíš, že BMW 740d má 
jen šestiválec, navíc poněkud hrubý, a Mercedes S 450 CDI 
si koupit nemůžete, jelikož se porouchá. Jenom si prosím 
nepředstavujte, že budete jezdit „za pět litrů do kopce 

s vozíkem pořád sto šedesát“ jen proto, že máte pod kapo-
tou diesel. Osm set newtonmetrů na klice, dvě tuny na váze 
a přirozená chuť řidiče využívat potenciál motoru znamena-
jí i při dodržování předpisů reálnou spotřebu asi 12,5 l/100 
km, respektive okolo jedenácti na dlouhých trasách.
Prodloužené A8 samozřejmě akceleruje poněkud vlažněji 
než „krátký“ model a centimetry navíc se projevují i v za-
táčkách – ani ne tak v ovladatelnosti, která je se vzducho-
vým odpružením, pohonem všech kol quattro a aktivním 
zadním diferenciálem příkladná, jako v tuhosti karoserie. 
Na nerovném povrchu lze postřehnout mírné kroucení 
a odvalování pneumatik je slyšet víc, než by být mělo. Zdá 
se, že v tomto směru má jinak extrémně zdařilá hliníko-
vá architektura novodobých Audi nějaký problém, nebo 
možná vzduchové odpružení přenáší do karoserie vibrace 
v nežádoucích frekvencích. Každopádně víme, že valivým 
hlukem na sebe upozorňovala rovněž nová A6 3.0 TDI I A6 
3.0 TFSI.  
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AMERICKÝ SEN

Velitel vojenské posádky v pevnosti Fort Reno dostal za 
úkol zorganizovat dosud nevídaný závod. Cílem bylo co 
možná nejspravedlivěji rozdělit jeden a půl milionu hekta-
rů panenské půdy v samém srdci Oklahomy. V dopoledních 
hodinách 22. dubna 1889 se stovky tisíc lidí shromáždily po 
obvodu území, jež bylo předmětem klání. Pravidla byla jas-
ná: jakmile osadník dorazí na dle jeho názoru nejvhodnější 
místo, vyznačí si parcelu (nejvýše však pětašedesát hektarů 
půdy) pomocí kolíků, a poté se co nejrychleji dostaví do 
kanceláře Federálního pozemkového úřadu, kde si nechá 
vydat potřebné potvrzení o vlastnictví. Přesně v pravé 
poledne závod odstartoval salvou z pušek a kanónů. Lidské 
spousty se vylily do volné krajiny. Někteří jeli na koni, jiní 
v povozech. Nezřídka však běželi lidé vstříc vysněnému 
pozemku po svých. Jaké ovšem bylo překvapení závodníků, 

když zjistili, že tu nejlepší půdu už si kdosi vykolíkoval pře-
dem. Federální maršálové a jejich zástupci, kteří se neměli 
podle pravidel o půdu vůbec ucházet, si na mnoha místech 
bez skrupulí zabrali to nejlepší, co bylo k mání.

PROČ VÁM TO VYPRÁVÍM?
Řekl bych, že se jedná o podobenství velice výmluvné, a to 
hned ve dvou ohledech. 
Zaprvé: Stejně jako před více než sto dvaceti lety osadníci 
na pláně amerického středozápadu, vrhají se dnes pře-
vážně mladí podnikatelé na nedohledné pole internetu 
v naději, že zde najdou dosud neobjevenou úrodnou půdu. 
Díra na trhu říkají tomu, a ročně se domnívají takových 
míst objevit desítky a stovky. Často pak zjistí, že už si někdo 
dávno před nimi ve stejné oblasti svoji f(a/i)rmu „vykolíko-
val“, nebo že o jejich produkty zkrátka a dobře není zájem. 

ročNě prodávAJí MAJeTek ZA MiliArdy ko-
ruN. STáT, krAJe, MěSTA i Soudy. prodávAJí 
NeMoviToSTi, AuTA, NáByTek, elekTroNiku, 
Ale TřeBA i hoSpodářSká ZvířATA. deSíTky 
TiSíc NABídek! JeNoMže TAké STovky Zdro-
Jů A MiNiMálNí iNForMovANoST veřeJNoSTi. 
právě To Se roZhodl ZMěNiT uNikáTNí we-
Bový proJekT vášMAJeTek.cZ.

vášmaJeteK.cz: 
webový projekt, který se vyplatí znát
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Občas se však také zadaří a mladí podnikatelé objeví cestu, 
jejímž následováním prospějí nejen svému bankovnímu 
kontu, ale i nám - běžným uživatelům. A to je, troufám si 
tvrdit, i případ webového projektu Vášmajetek.cz.

O CO JDE?
Zde nám podruhé a snad ještě lépe poslouží výše zmíněný 
příběh z historie. Podobně jako americká vláda potře-
bovala rozdělit půdu, potřebuje se český stát, obce nebo 
nejrůznější státní instituce ročně zbavit majetku za desítky 
miliard korun. Jedná se o domy, pozemky, automobily, 
majetky zabavené v exekucích. Formy jejich zpeněžování 
jsou různé: prodeje, dražby, aukce. Ceny jsou výhodné. 
A tak se i zde nejednou stane, že si novodobí maršálové 
vykolíkují tu nejlepší půdu pro sebe; stačí jen zařídit, aby 
se informace o tom, že se ten či onen pozemek výhodně 

prodává, nedostal k „nepovolaným“. Jako úlitba bohům se 
informace roztříští po internetu, ukryjí hluboko v útrobách 
úřadů, a na webových stránkách obce či města se zveřejní 
jen po dobu nezbytně nutnou. Není pak proto až takovým 
překvapením, když se najde jen minimální počet zájemců 
a pozemek je prodán za vyvolávací cenu. „Maršál“ výhodně 
nakoupil, stát tratil. Je to prosté. A je zapotřebí to zarazit, 
řeklo si pár „greenhornů“ a 1. listopadu 2011 představili 
veřejnosti portál nesoucí název Vášmajetek.cz.

OPEN DATA PROTI KORUPCI
Idea internetového projektu Vášmajetek.cz je jednoduchá 
shromáždit na jednom jediném místě informace o prodeji 
veškerého státního majetku. Podobná databáze v tuzem-
sku chybí. Úřady o výprodejích informují pouze prostřed-
nictvím vlastních úředních desek. O veřejných dražbách pak 
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zveřejňuje stát informace na serveru centralniadresa.cz, 
který provozuje Česká pošta. Podle ředitele Vašeho majet-
ku Davida Hlinky však nejsou informace z Centrální adresy 
dostatečné: „Centrální adresa zveřejňuje údaje o veřejných 
dražbách, ale už ne například o aukcích a prodejích. Přitom 
prostřednictvím veřejných dražeb se loni prodal majetek 
jen za 36 milionů korun, zatímco celkový objem státem 
prodaného majetku se pohyboval někde okolo dvanácti 
miliard. To je velký nepoměr. My bychom rádi i tyto mnoh-
dy velmi výhodné nabídky prodejů zprostředkovali široké 
veřejnosti.“

DRAŽBA VERSUS AUKCE
A jaký je vůbec rozdíl mezi dražbou a aukcí? „Nejpodstat-
nější rozdíl je v transparentnosti. Dražby zákon nařizuje 
zveřejnit na Centrální adrese a úřední desce, u aukcí tato 
povinnost není,“ říká Jana Jabůrková, ředitelka odboru 
komunikace z ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Právě 
MMR, které projekt Vášmajetek.cz od počátku podporuje, 
je mezi ministerstvy jediné, které svůj majetek zpeněžuje 
prostřednictvím dražeb. 
Jana Jabůrková rovněž přiznává, že stát o prodejích obec-
ního majetku, jež radnice prodávají prostřednictvím aukcí, 
nemá žádné informace: „Ministerstvo pro místní rozvoj 
proto usiluje o změnu zákona tak, aby se státní a obecní 
majetek musel prodávat v první řadě hlavně prostřednic-
tvím dražeb.“

AMBICE PROJEKTU
„Nikdo skutečně přesně neví, kolik majetku vlastně stát, 
tedy více než 5000 různých kvazi-státních organizací, 
institucí a úřadů, ročně rozprodá. Naší ambicí však je, 
nasbírat během roku 2012 informace o 50 000 prodejích, 
což znamená obsáhnout krajské úřady, města, větší obce, 
ministerstva a další státní instituce, jako je třeba Pozemko-
vý fond, soudy a další,“ říká vývojář portálu Vášmajetek.cz 
Jiří Skuhrovec, který se podílí i na projektu „zIndex.cz“. Ten 
mapuje veřejné zakázky pro firmy s anonymními vlastníky, 
a upozornil například na kauzu IKEM a jeho čtyřsetmiliono-
vou zakázku pro neznámou firmu Kardio Port. 
„Státu podle našeho názoru za současného stavu zcela 
zbytečně unikají peníze, což by se naším zásahem mělo 
změnit. Je za tím vlastně jednoduchá ekonomická aritmeti-
ka, kdy více zájemců o nabízený majetek přinese více peněz 
do státní pokladny. Zároveň věříme, že prodávaný maje-
tek díky nám poputuje častěji do rukou občanů, a méně 
k překupníkům, kteří dosud jako jediní měli kapacity na 
sledování dění kolem dražeb,“ vypočítává Skuhrovec klady 
projektu.

CO ZA TO?
Vášmajetek.cz si nebere žádnou provizi ani od uživatelů, 
ani od prodávajících; přístup na web je však částečně zpo-
platněn, a to podle rozsahu hledaných informací - informa-
ce o prodejích drobného majetku poskytuje portál zdarma, 
přístup ke kompletní databázi pak vyžaduje zakoupení 
časově omezeného balíčku. „Do jisté míry to bereme jako 
veřejně prospěšné podnikání. Objeví se u nás třeba infor-
mace o prodeji obecních bytů, které se do dražeb mnohdy 
ani nedostanou. Ta možnost dělat byznys a zároveň tím 
prospět veřejným financím je sympatickou motivací,“ říká 
otec projektu David Hlinka.

David Hlinka: Zakladatel projektu, 
který v mnoha ohledech supluje roli 
státu
S ŘEDITELEM PROJEKTU VáŠMAJETEK.CZ SE SCHáZÍME 
V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ RESTAURACE LA REPUBLICA 
V PRAZE NA POŘÍČÍ. JE SOBOTA KRáTCE PO POLEDNI. 
„PROMIŇTE, ALE JINDY NEŽ O VÍKENDU TO TENHLE TÝDEN 
OPRAVDU NEŠLO,“ OMLOUVá SE SYMPATICKÝ MLADÝ 
PODNIKATEL, A OBJEDNáVá SI ESPRESO S MLÉKEM A MI-
NERáLKU. „TO JE V POŘáDKU, DNEŠEK MI DOKONALE 
VYHOVUJE,“ ODTUŠÍM Já. POVÍDáME SI; NEJPRVE NEFOR-
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MáLNĚ (O ČASE, JEHOŽ SE NEDOSTáVá), POTÉ POZVOL-
NA PŘEJDU K OTáZKáM TÝKAJÍCÍM SE PORTáLU. DAVID 
HLINKA MI OCHOTNĚ ODPOVÍDá. ZATÍM VŮBEC NETUŠÍ, 
ŽE JSEM SI PRO NĚJ PŘIPRAVIL MALÉ PŘEKVAPENÍ.

Co vás přivedlo k myšlence vytvořit projekt 
Vášmajetek.cz?
Jako inspirace mi částečně posloužily nedávné mediál-
ní kauzy s utajenými výprodeji na ministerstvech vnitra 
a obrany.
Pravda je taková, že když stát nakupuje, konají se výběro-
vá řízení; veřejné zakázky státu jsou mediálně propíranou 

záležitostí, zajímají se o ně různé neziskové organizace atd. 
To je samozřejmě pochopitelné, zvlášť když vidíte, jak kaž-
dou chvíli někde vypluje napovrch výběrové řízení, které 
bylo vedeno přinejmenším netransparentně, ne-li přímo 
korupčně.
Jenže nikdo už se nezajímá o to, co se děje, když stát 
prodává. Přitom i zde jde o velké peníze. Domníváme se, 
že právě díky nedostatečnému zájmu o tento problém je 
oblast prodejů státního majetku doslova živnou půdou pro 
různé pletichy, kvůli nimž stát nevydělává zdaleka tolik, 
kolik by mohl. S tím jsme chtěli něco udělat.
Celá věc má navíc i druhou stránku, tedy neinformovanost 
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veřejnosti o velmi výhodných nabídkách majetku, který stát 
a jeho další složky prodávají. Nezřídka se stává, že tento 
majetek je prodán nebo vydražen za poloviční cenu, za 
kterou je možné jej pořídit na klasickém trhu. Domníváme 
se, že veřejnost by měla mít právo se takovýchto výhodných 
prodejů zúčastnit. 

Sledoval jste tedy vytvořením portálu spíše 
jeho protikorupční efekt, než případný zisk?
Samotné provozování portálu je samozřejmě podnikatel-
skou aktivitou, nebylo by tedy fair, kdybych zde tvrdil, že 
nás finanční profit nezajímá. Na druhou stranu jsme zcela 
cíleně založili naše podnikání na jasném záměru – zajistit 
větší transparentnost v oblasti zpeněžování majetku státní 
správy i samosprávy, což je pro nás stejně důležitý cíl jako 
úspěšné podnikání.
Je důležité si uvědomit, že zde doslova v několika lidech 
a zatím ze značné části z vlastních prostředků suplujeme 
roli státu. A troufám si říci, že v porovnání s mnoha dra-
hými IT projekty, které si stát nechává zprostředkovat, to 
děláme lépe a levněji. Ale abych nebyl vůči státu pouze 
kritický, musím zde ocenit přístup ministerstva pro místní 

rozvoj, které nás již od počátku podporuje a spolupracuje 
s námi. 

A tím se dostáváme k tomu, jak na váš pro-
jekt reagují samotné státní instituce. Jsou zatím 
spíše nedůvěřivé, nebo vás podporují?
Jak jsem již řekl, velmi pozitivní reakce máme od minister-
stva pro místní rozvoj. S kladným ohlasem jsme se setkali 
také u několika měst a obcí, ke spolupráci s námi se přihlá-
silo například město Náchod. Kdybych to měl ale shrnout 
celkově, pak je na jednu stranu pravda, že se nesetkáváme 
s tím, že by nám státní instituce házely klacky pod nohy 
(ač by velmi snadno mohly), na stranu druhou však nemo-
hu říci, že by nám vyloženě vycházely vstříc a jevily aktivní 
zájem o zprůhlednění procesů, ve kterých prodávají svůj 
majetek. Pro vaši lepší představu, v současnosti se sami 
snažíme oslovovat státní instituce včetně ministerstev 
a poměrně častá reakce je: Když musíme ze zákona zveřej-
ňovat dražby na Centrální adrese, proč bychom to dělali 
ještě jinde? To je velice výmluvný postoj ke snaze o větší 
transparentnost… Navíc mají mnohdy strach z práce navíc, 
ze zbytečného papírování. To je ale přitom přesně to, proti 



čemu mi jako IT projekt bojujeme.

Pro koho je server Vášmajetek.cz primárně 
určen?
Kdybych to měl zobecnit, pak pro kohokoliv, kdo má zájem 
o výhodný nákup majetku. Pro vás, pokud sháníte byt, 
auto, nebo třeba elektroniku, pro potenciálního investora, 
který chce investovat do nemovitostí, pro autobazary, které 
mají zájem kupovat u nás výhodně automobily a pak je 
prodávat dál, pro realitní kanceláře...
Dále je náš portál určen přímo pro starosty a pro instituce 
státní správy, kdy oni sami k nám můžou prostřednictvím 
našeho portálu prodej.vasmajetek.cz, který v těchto dnech 
rozjíždíme, vkládat informace o prodejích svého majetku. 
Výhoda toho je především v tom, že formulář, který my 
poskytujeme pro zadávání informací o prodeji, je co do po-
ložek mnohem obsáhlejší, než formulář na centrální adrese 
či na jiných portálech, takže ta koncová data jsou pak da-
leko kvalitnější. Zároveň ale odpadá nekonečné papírování 
a skenování. Vše je zpracováno elektronicky.

Jaké jsou vaše plány se serverem do bu-
doucna?
V následujících měsících bychom rádi otevřeli naši databázi 
pro všechny uživatele zdarma. To je ovšem bez přispění 
státní správy takřka nemožné. V návaznosti na tento záměr 
pak plánujeme obohacovat data státní správy o investiční 
informace, které pomohou případnému kupci získat lepší 
povědomí o potenciálu dané nemovitosti.
Rovněž se chystáme ve spolupráci s ministerstvem pro 
místní rozvoj poskytovat dražební poradenství samotným 
starostům, kteří sice mají ve své pravomoci pořádat dražbu 
sami, ale často nevědí, jak na to. My takovému starosto-
vi poradíme jak to udělat, aby vše proběhlo legislativně 
správně, a dražba byla posléze nezpochybnitelná. Pokud 
ani tak nebude mít starosta zájem pořádat dražbu sám, 
jsme připraveni mu v součinnosti s Asociací realitních kan-
celáří ČR poskytnout kompletní dražební servis, a provést 
dražbu de facto za něj.
Dlouhodobějším cílem je pak rozšířit portál do zahraničí 
a vytvořili evropský standard pro zadávání informací o pro-
dejích státních majetků, jakousi centrálu informací o prode-
jích státního majetku v rámci celé Evropské unie.

Hodláte portál i nadále rozvíjet sami, nebo 
zvažujete v budoucnu jeho prodej?
O prodeji určitě neuvažujeme, na druhou stranu se nebrá-
níme vstupu investora (partnera), který by s námi na dalším 
rozvoji projektu spolupracoval.

Naplnil zatím Vášmajetek.cz očekávání, se 
kterými jste do projektu vstupoval?
Čím déle na projektu pracuji, tím více obzorů se před námi 
otevírá, a tím samozřejmě rostou i moje očekávání. Jsme 
svým způsobem parta nadšenců, kteří se rozhodli něco 
změnit a vytvořit něco prospěšného pro společnost s nadějí, 
že se nápad uchytí a naše práce se v budoucnu vyplatí také 
nám. I přes mnohá úskalí už tu jsou první pozitivní reakce, 
o kterých jsem hovořil, takže z tohoto pohledu jsou má 
očekávání částečně naplněna. Jedná se ale jen o malou část 
našich plánů a cílů, takže uvidíme, jak se budou naplňovat 
další očekávání. 

Překvapení: Obrázek z dražby
Dopil jsem kávu a podíval se na hodinky. „Myslíte, že byste 
mi mohl názorně ukázat, jak takový proces hledání vhodné 
dražby na vašem serveru probíhá?“ „Proč ne?“ říká David 
Hlinka a otvírá svůj notebook. Adresa WWW.VASMAJETEK.
CZ. „Co konkrétně by vás zajímalo?“ „Já bych potřebovala 
sehnat levné auto,“ nechá se unést moje kolegyně Míša, 
která je zde jako fotografka. „To není vůbec problém, 
podívejte...“ ukazuje ředitel projektu filtry, které mají 
člověku pomoci přesněji zacílit. „To teď počká, já bych chtěl 
na dražbu uměleckých předmětů,“ přeruším jejich vybírání 
hlasem umanutého děcka. Ve vteřině se stávám laureátem 
ceny o největšího burana pod sluncem; ještěže kolegyně 
odlehčí situaci vyřčením částky, kterou má na koupi auto-
mobilu vyhrazenu. Pro vaši představu: plná nádrž stojí víc. 
Nadiktuju tedy několik parametrů a voila jedna taková 
dražba se koná za necelých třicet minut v hotelu Marriott, 
který je čistě náhodou doslova za rohem. „Myslíte, že by-
chom se tam mohli společně zajít podívat?“ „Píšou tady, že 
se jedná o dražbu veřejnou, tedy bez předchozí registrace, 
takže ano,“ usmívá se David Hlinka. Už dobře pochopil, že 
jsem si na něj celou tuhle akci připravil předem.
„Kampak s tím foťákem, slečno?“ zastavuje nás ve dveřích 
do dražebního sálu v hotelu Marriot postarší pán. „Tam,“ 
ukáže za sebe, „se fotografovat nesmí!“ Není radno mu 
odporovat, pán je zde totiž jako pořadatel. Přísný tak, že 
ho ani krásná fotografka neobměkčí. Chvilku se s pánem 
domlouváme. Pak si nechávám zavolat ředitelku aukční 
síně Dorotheum, jež dnešní dražbu pořádá. Vysvětluju jí 
naši situaci, a setkávám se s chápavým, profesionálním pří-
stupem. Fotografování povoleno. (Ještě jednou vám děkuji, 
paní doktorko.) Musíme však ctít jednoduché pravidlo: 
nefotografovat obličeje účastníků dražby! Žádný problém, 
neměli jsme v úmyslu.
Lidé se scházejí, dražba začíná. Je to vzrušující, přesně jako 
ve filmech. „Vyvolávací cena: patnáct tisíc! Žádný zájem-
ce?? Zpět.“ Pak přicházejí na řadu obrazy od Brožíka, 
Uprky, Trnky. Prohlédnout si je na živo jsme mohli během 
uplynulého pracovního týdne přímo v prodejně dražební-
ka, tady už jsou obrazy přítomny pouze jako projekce na 
velikém plátně. Blik. Z plátna na nás teď shlížejí Mikuláš, 
čert a anděl od Josefa Lady. „Vyvolávací cena: 400 000 
korun českých.“ Nervozita v sále by se dala krájet. „Pět set 
tisíc - pán vzadu. Pět set padesát. Šest set!“ Otáčím hla-
vou po lidech, kteří zvedají kartičky s přiděleným číslem, 
a hlásí se tak o pozornost sympatické dámy za dražebním 
pultíkem. „Sedm set padesát tisíc poprvé. Vážně už nikdo? 
Podruhé.“  Paní za mnou se chvíli rozmýšlí, slyším, jak zhlu-
boka dýchá a pak... Sálem to zašumí. „Osm set tisíc,“ zahla-
holí vesele dáma s kladívkem, „osm set tisíc pro číslo...“
Nebudu vás napínat. Konečná cena obrazu Mikuláš, čert 
a anděl se zastavila na osmi stech padesáti, s aukční při-
rážkou dvacet procent tedy bratru jeden milion dvacet 
tisíc. Rekordní suma, která kdy byla za Ladův 
obraz zaplacena. Když se s Davidem Hlin-
kou po aukci loučím, mám dobrý pocit. 
Z neobvyklého zážitku? Bezpochyby. 
A taky z toho, že portál vášmajetek.cz 
i jeho majitel v mé zkoušce obstáli. Na 
výbornou.
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Text: iva N
ováková, foto: Sony

Já sama jsem zastáncem pořádného fotoaparátu s dobrým 
objektivem. Nicméně, kdo zastává stejný názor, ví velmi 
dobře, že nosit takový foťák delší dobu se docela pronese. 
Navíc, jsou situace, kdy se člověk docela zdráhá ho použít 
– jezděte s ním celý den na sjezdovce, abyste zachytili pár 
hezkých okamžiků na lyžích, nebo si ho naopak vezměte na 
celý den na pláž. V této chvíli nahrazujeme kvalitní fotoa-
parát nekvalitním mobilem. Já osobně už mám plnou kartu 
fotbalových zápasů svého syna, kde se on krčí kdesi v davu, 
postavička velikosti mravence… 
Samozřejmě, jsem přemýšlela, co s tím. Občas jsem zahlédla 
kohosi, jak vytáhne z náprsní kapsy minifoťáček a začne fo-
tit, ale s opovržením jsem si říkala, že to tedy můžu klidně 
fotit tím mobilem. Říkala jsem si to přesně do té doby, než 
jsme jednou ten fotoaparát dostala do 

ruky.
Ne, nebudu vám tvrdit, že 

nahradí klasickou zrca-
dlovku. Faktem ovšem 
je, že umí zajímavé 
věci, některé velmi 
zábavné efekty a pro 

běžnou potřebu 
vám úplně po-
stačuje. Pojďme 
se podívat na 
fotoaparáty 
Cyber-shot™ 
od společnosti 
Sony.

Dříve než se dostaneme k technickým specifikacím, něco 
málo o funkcích, které vás jako laika jistě nadchnou a je-
jichž pomocí docílíte efektů, na které jste dříve potřebovali 
photoshop. 
Jednoduchým stisknutím tlačítka si máte možnost vybrat 
barvu, ve které si chcete fotografii pořídit. Máte možnost 
udělat výřez, který chcete zaostřit. Můžete si jakoukoliv 
fotografii změnit v ilustraci. Můžete si obarvit některý 
z prvků fotografie. Můžete si udělat panoramatický záběr 
složený s několika fotografií. Můžete si prostě s fotografií 
pohrát dle libosti…

A teď tedy trochu technických specifikací… 
Novinkou modelů Cyber-shot™ HX20, WX100 a W690 je 
objektiv AA (Advanced Aspherical), který má větší roz-
sah zoomu při mnohem menším těle objektivu. Součástí 
precizní optické konstrukce je nový extrémně tenký člen, 
který umocňuje maximální zvětšení bez snížení obrazové 
kvality nebo optického výkonu. U modelu WX100, který má 
v nejtenčím místě tloušťku pouhých 17,5 mm, je výsledkem 
skvělý 10x zoom.
Technologie „By Pixel Super Resolution“ (s výjimkou mo-
delů W690, H90) zdvojnásobuje rozsah optického zoomu, 
aniž by to bylo na úkor kvality obrazu nebo rozlišení. 
Dopřejte si detailně prokreslený zvětšený obraz – u mode-
lu HX200V až 60x přiblížení digitálním zoomem 60x Clear 
Image – 
bez kostičkových artefaktů, kterými jsou zatíženy klasické 
digitální transfokátory.
Novou funkcí výjimečného výkonu zoomu je vylepšená 
stabilizace Optical SteadyShot při plném přiblížení pro 

zapomeňte na zrcadLovKu, 

Jde to i JinaK…

chySTáTe Se NA dovoleNou A chceTe ZdokuMeNTovAT veškeré NeZApoMeNuTelNé ZáBě-
ry? NeBo JSTe Si JeN TAk vyBěhli veN A vAše BATole NAJedNou udělAlo SAMoSTATNý krů-
ček? exiSTuJí TiSíce okAMžiků, kdy liTuJeMe, že NeMáMe po ruce FoToApAráT…
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fotografování i natáčení videa. Zdokonalené gyroskopy 
a optimalizované zpracování obrazu zajišťují potřebnou 
kompenzaci pohybu fotoaparátu pro každou scénu. I při 
velkých ohniskových vzdálenostech, kdy se roztřesení foto-
aparátu projevuje nejvíce, tak získáte ostřejší, nerozmazaný 
obraz statických fotografií i videa.

Výkonné funkce rozšiřující kreativní foto-
grafické možnosti 
Technologie supervysoké citlivosti (Extra High Sensitivity)*2 
režimu „Superior Auto“ (s výjimkou modelů W690, H90) 
rozšiřuje vaše fotografické možnosti, zejména za sníže-
né intenzity osvětlení. Maximální citlivost zvýšená až na 
hodnotu ISO 12800 nabízí více příležitostí pro spontánní 
fotografování „z ruky“ bez blesku. Použití snímače Exmor 
R™ CMOS 
a vysokorychlostního procesoru BIONZ výrazně snižuje hla-
dinu obrazového šumu oproti předchozím modelům Cyber-
shot™*3. Rozdíl poznáte na kvalitě snímků pořízených za 
zhoršených světelných podmínek – od náladových portrétů 
po záběry interiérů.
Možnosti spontánního fotografování ještě více rozšiřuje 
vysokorychlostní autofokus, který dokáže v denním světle 
přesně zaostřit 
za neuvěřitelných 0,13 s (s výjimkou modelů W690, H90 
a TX20). 
Za sníženého osvětlení dosahuje automatické ostření také 
výrazně kratší hodnoty 0,20 s (model WX100, 3EV; skutečná 
rychlost automatického ostření závisí 
na modelu a konkrétních fotografických podmínkách). Do-
přejte si ještě více snímků těch výjimečných situací, kdy jiné 
fotoaparáty přesně zaostřují jen s velkými obtížemi.
Díky režimu „Superior Auto“ (s výjimkou modelů W690, 
H90) je možné bez složitého zkoušení dosahovat profesi-
onálně vypadajících výsledků prakticky v jakékoli situaci. 
Fotoaparát Cyber-shot™ provede analýzu aktuální scény 
a fotografických podmínek a automaticky nastaví expozici 
a další funkce pro dosažení ideální kvality obrazu s mini-
mem šumu a velkým dynamickým rozsahem.
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Text: Jana A
belson Tržilová, foto: sportinvest.cz

Tomáši, jaké to je být mistrem světa? 
Je to nádherný pocit vědět, že člověk porazil prostě všech-
ny z celýho světa a je nejlepší. Je to úžasný, ale nese to 
s sebou i určité povinnosti, závazky a tlak. Důležité je si to 
umět přebrat v hlavě. 

Změnil vás tento titul? 
Řekl bych, že mě docela změnil ve směru myšlení a uva-
žování nad určitými situacemi, ale v chování mě doufám 
nezměnil. 

Neříkejte, že váš zaběhnutý život zůstal 
netknutý? 
Pár měsíců po titulu jsem měl opravdu napilno, co se týče 
focení, rozhovorů a podobně, takže tím se mi nově získaný 
titul určitě „vryl“ do mého stávajícího osobního života. Ale 
do toho s tím jdeme.

Není to pro vás jistým způsobem zavazující? 
Každý od vás očekává jen ty špičkové výkony? 
Určitě je to na psychice jezdce znát. Od mistra světa se 
očekávají špičkové výkony a to cítím i směrem k sobě. Já se 
vždycky snažím své fanoušky a lidi okolo sebe nezklamat 

a dělám vše pro to, aby moje výkony opravdu špičkové byly.
Jak se v této roli cítíte? Dělá vám to dobře, 

nebo spíš naopak? 
Ze začátku to není jednoduché, je to sice krásný pocit mít 
na sobě dres mistra světa, ale jak už jsem říkal, nese to s se-
bou i velký tlak a ten se musí jezdec snažit ustát. Každý asi 
vnímá takový úspěch po svém, každý si z toho vezme něco 
jiného. U mě osobně převládá určitě to pozitivní. Cítil jsem 
se dobře a bral to jako velkou výzvu do dalších závodů.

Změnilo se něco u vás po profesionální 
stránce? 
Docela ano. Jsem už teď čistokrevný profesionál a k trénin-
ku přistupuji ještě poctivěji a tvrději než předtím. Snažím se 
být jednoduše nejlepší v tom, co dělám a dělám pro to vše.
Díval jste se zpětně na tento svůj mistrovský závod? 
Ano, díval. Je to pro mě hodně intenzivní a emotivní záži-
tek, a to pokaždé, když sleduju svoji finálovou jízdu. Byl to 
nejkrásnější pocit na světě.

Díváte se na sebe rád? 
Do zrcadla ne, ale na své závody ano. Rád hledám svoje 

tomáš sLavíK: 
povoLáním vrchoLový sportovec 
MiSTrů SvěTA čeSká repuBlikA příliš MNoho NeMá. BrNěNSký cykliSTA ToMáš SlAvík Je 
všAk JedNíM Z Nich. vloNi ZíSkAl preSTižNí TiTul ve FourcroSSu v kANAdSkéM MoNT SAiN-
Te ANNe.
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chyby a napravuju je, ve sportu je to důležité... Ale kdybych měl 
napravovat chyby u zrcadla, tak se nedostanu ani na kolo.

Vidíte tam tedy i chyby? Pokud tam nějaké jsou... 
Přesně to je ten důvod, proč se na své jízdy znovu a znovu dívám. 
Jsou tam chyby, které třeba nikdo nepostřehne a řekne si, že ten 
průjezd zatáčky byl super. Ale jen já vím a vidím, že na výjezdu 
z té zatáčky jsem měl špatnej převod a vím, že by to mohlo být 
rychlejší.

Koho považujete za svého nejsilnějšího soupeře? 
Určitě Australana Jareda Gravese. 

Znáte jeho silné a slabé stránky? 
Ano, znám. Bohužel pro nás všechny jeho soupeře převažují 
u Gravese jako u špičkového závodníka ty silné stránky – konkrét-
ně u něj je to obrovská síla od startu a dobrá technika. Do slabší 
stránky bych zařadil asi jeho taktiku.

Jaké jsou ty vaše? 
Mojí silnou stránkou jsou především starty, technika a také tak-
tika. Do slabších stránek bych zařadil jízdu ve sjezdovém terénu, 
kterou mám sice hrozně rád, ale nejde mi tak, jak bych si předsta-
voval.

Bylo vaším klukovským snem stát se mistrem svě-
ta a být v podvědomí lidí? 
Jednoznačně! Je to sen každýho začínajícího i zaběhlýho závoďá-
ka - být mistr světa.

Stát se mistrem světa ovšem určitě není zadarmo. 
Jak vypadaly vaše začátky? 
Moje začátky vypadaly stejně jako u každýho začínajícího sportov-
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ce - není to jednoduchý a vůbec nic není zadarmo. Začínal 
jsem s bikrosem a postupně přešel na fourcross, který jsem 
začal jezdit v 16ti letech. V tu dobu jsem měl v bikrosu titul 
mistra Evropy.

Kdy jste jel svůj první závod?  
Svůj první závod jsem jel na růžovým teréňáku (BMX 20). 
Byl to krajský přebor a dokonce jsem vyhrál. Bylo mi 6 let 
a ještě jsem to pořádně nechápal, ale z vítězství jsem měl 
velkou radost.

Jak na něj vzpomínáte? 
Je to už víc než 18 let zpátky, takže si vzpomínám jen na 
toho teréňáka, zlatej věnec a mamku, jak mi fandí v cíli.

Jaké emoce převládaly? 
Určitě radost, to je stejné v každém věku.

Začínal jste bikrosem. Čím vás oslovil? 
Byl jsem k němu shodou okolností přiveden už v 6ti letech 
a prostě mě to chytlo a nechtělo pustit. 

Dnes už je bikros pro vás minulostí nebo se 
k němu třeba vrátíte?  
Bikros je stále součástí mého tréninku, ale závodně se sou-
střeďuji poslední 2-3 roky vyloženě jen na 4X (fourcross). 
Letos jsem vybudoval v Brně bikrosovou dráhu světových 
parametrů, takže mě to teď trošku táhne i k němu, ale dvě 
disciplíny na top úrovni nejde dělat. 

Je to náročné být vrcholovým sportovcem? 
Jak vypadá vaše životospráva? 
Často slyším názor, že profesionální sportovci si hodně 
cestují, že se podíváme po světě, projdeme si památky 
atd., ale vůbec tomu tak není. Při cestování je čas pouze na 
přípravu a závod. Být vrcholovým sportovcem je jednoduše 
povolání. Povolání, které je fyzicky hodně náročné. Takže 
na otázku odpovídám ano, je to náročné. Ale baví mě to. 
Životosprávu se snažím dodržovat, ale někdy to holt ulít-
ne... nejsme stroje.

Můžete se s kamarády třeba opít? 
Zřídka, ale ano.

Jak vypadá váš trénink? 
Je hodně rozmanitý. Spadá do něj spousta aktivit, není to 
jen trénink na fourcrossovém kole, ale taky trénink na sjez-
dovém kole, cross-country, silniční kolo a tak dále. Samo-
zřejmě pak posilovna pro silový základ, plavání na regene-
raci a podobně. Je toho opravdu hodně. Svým tréninkem 
jsem se zabýval i ve své bakalářské práci.

Ještě máte přezdívku datel? 
Měl jsem, mám a budu mít. Holt je ke mně natvrdo přiko-
vaná. Tome nebo Tomáši, mi říká opravdu málo lidí. Poma-
lu na to jméno přestávám slyšet.

Jak jste k ní přišel? 
Když mi bylo 11 let, tak jsem narazil při projížďce na kole 
hlavou hodně tvrdě do stromu, měl jsem z toho otřes moz-
ku a kluci, když to někde vyprávěli, tak říkali, že jsem to 
tam narval jako datel a ne jako Slavík. A už jsem se vezl...

A co děláte, když nesportujete? 
Hodně času trávím se svou přítelkyní a kamarády. Ale sport 
je moje všechno, takže většinu času trávím nějakou aktivi-
tou. A jinak jsem taky vášnivý rybář.

Rád rybaříte? Je nějaký úlovek, na který jste 
pyšný? 
Úlovek, na kterej jsem nejvíc pyšnej, je letošní kapr 93 cm, 
17 kg z Pálavských jezer.

Přemýšlel jste už, co budete dělat, až se 
sportem skončíte? 
Mám nějaké plány, ale ty se mi tvoří zatím jen v hlavě, tak 
si je nechám ještě pro sebe.

Prozradíte nám něco ze svých nejbližších 
plánů?
Za chvíli nám začíná sezóna, takže doladění formy, a pak 
už jen vítězství za vítězstvím. To mi zní jako dobrej plán.



S  H R D O S T Í  V Y R O B E N O  V  Č E S K É  R E P U B L I C E
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Text: iva N
ováková, foto: sam

photo.cz, zdroj: jaktak.cz, vysokeskoly.cz
Masový nárůst soukromých vysokých škol se konal v období 
let 1999 – 2004, tedy po vydání vysokoškolského zákona, 
který jejich vznik umožnil. V současnosti vznikají průměr-
ně dvě soukromé vysoké školy za rok. Počet veřejných 
vysokých škol je víceméně stabilizovaný, od konce 90. let 
vznikla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a dvě vysoké školy 
neuniverzitního typu – v Jihlavě a Českých Budějovicích. 
Počet státních škol se za posledních pět let snížil ze čtyř na 
dvě po restrukturalizaci vojenského vysoké školství. Ucha-
zeči o vysokoškolské vzdělání si dnes tedy mohou vybrat 
z 26 veřejných, dvou státních a 45 soukromých vysokých 
škol.

Veřejné vysoké školy
Veřejné vysoké školy sázejí na dlouhou tradici, jsou jakousi 
„alma mater“ intelektuální elity společnosti a základnou 

vědecké a výzkumné činnosti. Soukromé vysoké školy mají 
krátkou historii, ve vědecké a výzkumné činnosti se ve-
řejným nemohou a většinou ani nechtějí rovnat, a za svůj 
primární cíl považují zajistit studentovi dobré uplatnění na 
trhu práce. Veřejné vysoké školy mají v rámci vysokoškol-
ského sektoru výhodnější postavení. Nemusí soupeřit o stu-
denty, zvláště školy humanitního směru a školy umělecké. 
Jsou vybaveny komplexy budov, včetně kolejí a menz, a co 
je hlavní – neplatí se zde školné. Většina studentů se tudíž 
nejdříve hlásí na veřejné vysoké školy. 

Soukromé vysoké školy
Soukromé musejí o každého studenta bojovat. A právě to 
je nutí, aby nabídly něco navíc. Třeba individuální přístup 
ke každému studentovi. Lepší vybavení a umístění učeben. 
Modernější metody výuky. Různé bonusy, soutěže, účast na 

vysoKá šKoLa
státní nebo soukromá?

chySTáTe Se ke STudiu NA vySoké škole, Ale JešTě NevíTe, kTerou vyBrAT? v čeSké repuB-
lice půSoBí víc JAk dvě deSíTky veřeJNých škol, SoukroMých Je MNoheM víc. roZhod-
NouT Se pro Tu prAvou roZhodNě NeNí JedNoduché. 
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konferencích. Studijní texty, e-learningové opory a učební 
pomůcky zdarma. Více dbají na to, aby jejich absolventi 
mohli hned nastoupit do práce. Kdyby to nedělaly, dávno 
by zkrachovaly. Naopak, soukromé VŠ nedostávají z roz-
počtu MŠMT žádné dotace. Střední školy zřizuje buď kraj, 
obec, církev nebo právnická osoba a výše dotací se 
odvíjí na základě smlouvy. 
„Soukromé VŠ poskytují studijní programy, které 
veřejné a státní školy buď vůbec neposkytují 
(například programy zaměřené na hotelnictví 
a turismus, lázeňství, logistiku apod.), nebo je 
poskytují v omezené míře a nestačí uspokojo-
vat poptávku (například ekonomicky zaměře-
né programy, programy se správně-právním 
obsahem),“ uvádí Josef Beneš z odboru vyso-
kých škol Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy. A dodává, že toto není jedinou výhodou, 
kterou disponují soukromé VŠ oproti těm ve-
řejným. Dalším lákadlem může být fakt, že jen 
minimum studentů studium řádně nedokončí. 
Při rozhodování, jaký druh školy pro vysokoškol-
ské studium zvolit, je potřeba zvážit následující 
kritéria. Soukromé vysoké školy kromě již zmíně-
ných výhod poskytují širší možnost volby kombi-
nované formy studia, lze se tak vzdělávat i v rámci 
pracovního procesu. Jak uvádí Beneš, často jsou 
tyto školy umístěné v regionech, kde veřejné školy 
nejsou. 

Soukromé školy
výhody 

obvykle jednoduché přijímací řízení, nebo zcela •	
bez přijímací zkoušky
většinou téměř jisté přijetí (průměr-•	
ná úspěšnost je 89%)
u vynikajících studentů možnost •	
stipendií
u vybraných škol návaznost •	
na praxi, nebo i garance 
uplatnění 
individuálnější přístup ke •	
studentovi, menší konkuren-
ce mezi studenty (zkoušky, 
zápisy,…)

nevýhody
školné desítky až stovky tisíc •	
korun za akademický rok
ne všechny školy poskytují na-•	
vazující magisterské studium 
pro všechny obory
téměř polovina škol nepo-•	
skytuje dotované ubytování 
a stravování (nebo stipendi-
um na ubytování), některé 
pak nezajišťují ubytování 
vůbec nebo v omezené míře

Veřejné/státní
výhody: 

technické, právnické a lékař-•	
ské obory se vyučují zejména 
na veřejných vysokých ško-

lách, jejich absolventi mají nejlepší uplatnění na trhu 
práce

dobré jméno, kredit škol•	
velké množství oborů, možnost studovat •	

v navazujícím magisterském nebo dokonce dok-
torském stupni studia

nevýhody:
velká konkurence u přijímacích zkoušek •	

i při vlastním studiu (zápisy, termíny zkoušek, 
populární předměty)

vysoká „úmrtnost“ v prvních ročnících •	
a u studentů kombinovaného studia 

u některých škol nedostatečná provázanost •	
s praxí, málo odborníků z praxe, nižší flexibilita 
v organizaci i způsobu výuky

nižší stipendia, při studiu náročných oborů •	
omezená možnost přivýdělku
Pokud již máte vybranou školu a obor, víte, 
zda studovat bakalářský či magisterský typ 
studia a máte představu, zda chcete studovat 

v prezenční nebo kombinované formě, čeká vás 
další příprava. 

1. Přijímací řízení
Je nutné zodpovědět si řadu otázek. Jaká je 
statistika? Do kdy a v jaké formě je nutno podat 
přihlášku, co musí být její součástí? Jsou mož-
nosti přijetí bez přijímací zkoušky? Kdy a kde se 
zkoušky konají? Kdy dostanu pozvánku? Jaká 
jsou kritéria hodnocení? Kdy budou k dispozici 
výsledky a je možnost odvolání? 

2. Přijímací zkoušky
Co je obsahem přijímacích zkoušek? Kdy přesně 
se konají? Kolidují s termínem jiného přijímací-

ho řízení? Kolik času je na přípravu 
a je možnost zvýšit šanci na přijetí 
(např. intenzivní přípravné kurzy, 
semestrální kurzy, nulté ročníky)?

Některé školy zveřejňují 
přijímací testy z minulých let, 
další najdete na vzdělávacích 
portálech, jiné vycházejí v pub-
likacích přímo na vysoké škole 
nebo jsou k dostání ve specia-
lizovaných knihkupectvích. 

3. Den „D“
Praktické otázky – je lépe 
přijet o den dříve? Jaké jsou 
možnosti ubytování? Jak se 
tam dostanete a jaká je nutná 
časová rezerva? Kde přesně 
v budově se zkouška koná? 
Máte všechny požadované 
dokumenty, pozvánku a po-
můcky?
Psychika a stres – pokud jste 
se připravovali, vyzkoušeli 
vzorové testy včetně časo-

vého limitu nebo alespoň máte 
představu o tom, jak testy vypa-

dají, máte vyšší šanci na úspěch. 
Připravte si „katastrofický scé-
nář“ – pokud nebudete přijati, 
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můžete se připravit lépe v „nultém ročníku“, věnovat 
se jazykovému studiu, dostat se na jinou vysokou či 
vyšší odbornou školu nebo získat praxi v zaměstnání.

Kolik stojí vzdělání?
Jak uvádí Josef Beneš z odboru vysokých škol Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy, základní pod-
mínkou soukromých VŠ je udržitelnost školy. Veškeré 
náklady musí být pokryty ze školného a případně z půj-
ček a ze sponzorských darů. Na počátku, při zakládání 
školy, se nejčastěji využívá právě půjček, které bývají 
později hrazené vybraným školným a sekundárně také 
sponzorskými dary.
Přesto existují výjimky, kdy do chodu a financování 
soukromých vzdělávacích institucí může zasahovat stát. 
Stát může podporovat jen soukromé VŠ, které jsou 
obecně prospěšnými organizacemi, a činí tak dosud jen 
v případě, že na uskutečňování studijní-
ho programu je státní zájem (například 
studium zdravotnických oborů, kdy 
existuje nedostatek absolventů), dodá-
vá Beneš.
Poplatky na soukromých VŠ jsou odlišné. 
Platí, že mezi nejdražší patří školy mezi-
národního charakteru nebo školy, kde je 
hlavním vyučovacím jazykem angličtina. 
Na druhé straně pomyslné cenové osy se 
nachází především školy sídlící v mimo-
pražských lokalitách.
Odlišnost poplatků může být také dána 
typem studovaného oboru nebo roční-
ku studia. Způsob, jak splácet školné, 
má každá škola nastavený individuálně, 
nejčastěji se jedná o jednu až dvě splátky 
za rok.

A co takhle VOŠ?
V poslední době se hodně hovoří i o vyš-
ších odborných školách.
V ČR se VOŠ objevily jako zcela nový typ studia po roce 
1990. Jejich koncepce byla z části převzata ze zahraničí, 
kde existují obdobné školy již řadu let a jsou tradičním 
prvkem vzdělávací soustavy. VOŠ se u nás, podobně 
jako v zahraničí dělí na soukromé a státní. Celkový 
počet VOŠ v ČR je okolo 170.
Hlavním odlišením VOŠ od VŠ je zejména délka studia 
a větší sepětí teorie s praxí. Výrazným prvkem tohoto 
studia je těsné propojení výuky s praktickou činností, 
přičemž na většině vyšších odborných škol trvá praxe 
minimálně jeden semestr. Tímto by měla být dosaženo 
rychlejší zorientování se při nástupu do zaměstnání, 
schopnost v co nejkratší době se adaptovat na nové 
pracovní prostředí a úkoly s ním spojené. Toto je ne-
spornou předností oproti VŠ, které kladou důraz hlav-
ně na teoretickou stránku studia. Další výhodou je, že 
tento typ studia je vhodný (spíše) pro profesní zaměře-
ní – tedy pro ty, kteří se po skončení studia chtějí dobře 
uplatnit v zaměstnání. Nezanedbatelnou výhodou VOŠ 
je snazší přijímací řízení, podání přihlášek až do konce 
dubna, ale lze se na ně dostat i ve 2. či 3. kole přijímací-
ho řízení, tedy koncem srpna. 
Mezi nevýhody by se dalo počítat to, že se na těchto 
školách platí školné. Školné se na státních VOŠ pohy-

buje v rozmezí od 2000 do 6000 korun 
ročně. Na soukromých VOŠ je tato částka 
podstatně vyšší (od 10000 do 40000). 
Určitým handicapem také může být to, že 
VOŠ nemají prozatím takové jméno jako 
vysoké školy.
Od roku 1999 využily VOŠ možnost zřídit 
soukromou vysokou školu a neuniver-
zitní vysokou školu. Přes 15 soukromých 
vysokých škol vzniklo právě na zákla-
dech VOŠ. Studenti VOŠ tak mohou 
navázat studiem na VŠ a mohou získat 
titul Bc.
Délka studia na VOŠ se pohybuje v roz-
mezí od 2 let až do 3,5 let (dálkové 
studium 3 až 4 roky). Studium by se 

mělo svým pojetím 
a charakterem blížit 
studiu na vysoké 
škole. Znamená to 
rozložení výuky do 
semestrů, existence 
zkouškového obdo-
bí, je možné rozlišit 
semináře a před-
nášky. Studovat je 
možné jak pre-
zenčně tak i dál-
kově (distančně). Po 
úspěšném ukončení školy 
v podobě absolutoria 
získá student „titul“ 
diplomovaný specia-
lista - DiS.
Nabídka VOŠ 
je opravdu 
veliká – 
ekonomické, 

humanitní, technické, zdravot-
nické, umělecké, zemědělské 
obory, cestovní ruch, hotelnictví 
atd. 
Důležité je vybrat si školu, kde 
je studium kvalitní a vaše uplat-
nění po absolvování perspektiv-
ní. Jedním z poznávacích kritérií 
pro posouzení kvality je certi-
fikát kvality EVOS, který uděluje 
Řídící rada programu „EVOS“, 
v níž zasedají čelní představitelé 
některých profesních svazů - 
např. Svaz průmyslu a dopravy, 
Svaz obchodu. Neznamená 
to však, že škola bez tohoto 
certifikátu je špatná! Dalšími, 
neméně důležitými kritérii jsou: 
pověst školy, úroveň organiza-
ce přijímacího řízení, podoba 
informačních materiálů, inter-
netové stránky, počet studentů, 
uplatnění absolventů, možnost 
pokračování ve studiu atd.

London International Gra-
duate School (LIGS)

Cílem a posláním LIGS je přiná-
šet kvalitní profesní manažerské 
vzdělávací programy  Executive 
MBA, BBA a LLM a Interactive 
Online MBA a BBA v českém 
jazyce založené na moderních a 
efektivních principech a po-
stupech, jež lze bezprostředně 
uplatnit v každodenním ma-
nažerském pracovním životě. 
Tutory LIGS jsou profesionálové 
z manažerské praxe, aby mohli 
co nejefektivněji předávat své 
zkušenosti a vědomosti účast-
níkům manažerských programů.
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Seznam vysokých škol

Veřejné vysoké školy
Akademie múzických umění v Praze; Akademie výtvar-
ných umění v Praze; Česká zemědělská univerzita v Praze; 
České vysoké učení technické v Praze; Janáčkova akademie 
múzických umění v Brně; Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích; Masarykova univerzita; Mendelova univerzita 
v Brně; Ostravská univerzita v Ostravě; Slezská univerzita 
v Opavě; Technická univerzita v Liberci; Univerzita Hradec 
Králové; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Uni-
verzita Karlova v Praze; Univerzita Palackého v Olomouci; 
Univerzita Pardubice; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno; Vysoká škola 
báňská - Technická univerzita Ostrava; Vysoká škola eko-
nomická v Praze; Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze; Vysoká škola polytechnická Jihlava; Vysoká škola 
technická a ekonomická v Českých Budějovicích; Vysoká 
škola umělecko-průmyslová v Praze; Vysoké učení technické 
v Brně; Západočeská univerzita v Plzni
Státní vysoké školy
Policejní akademie České republiky v Praze; Univerzita 
obrany v Brně

Soukromé vysoké školy
Bankovní institut vysoká škola, a.s. – Praha; Evropský poly-
technický institut, s.r.o. – Kunovice; Vysoká škola hotelová 
v Praze 8, s.r.o.; Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. – Pra-
ha; Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.; Vysoká škola podni-
kání, a.s. – Ostrava; ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola - Mladá 
Boleslav; Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa 
Škvoreckého), s.r.o. – Praha; Vysoká škola cestovního 

ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. – Praha; Soukromá vy-
soká škola ekonomických studií, s.r.o. – Praha; Vysoká škola 
obchodní v Praze, o.p.s.; Akademie STING, o.p.s. – Brno; 
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.; Univerzita Jana Amo-
se Komenského Praha, s.r.o.; Vysoká škola Karla Engliše 
v Brně, a.s.; Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. – Praha; 
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. – Praha; 
Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. – Praha; Vysoká 
škola ekonomie a managementu, o.p.s. – Praha; Universi-
ty of New York in Prague, s.r.o.; Vysoká škola manažerské 
informatiky a ekonomiky, a.s. – Praha; Vysoká škola mezi-
národních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.; Mezinárodní 
baptistický teologický seminář Evropské baptistické fede-
race, o.p.s. – Praha; Západomoravská vysoká škola Třebíč, 
o.p.s.; Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických 
a společenských věd, s.r.o. – Kolín; Vysoká škola evropských 
a regionálních studií, o.p.s. - České Budějovice; Rašínova vy-
soká škola s.r.o. – Brno; Vysoká škola regionálního rozvoje, 
s.r.o. – Praha; Filmová akademi Miroslava Ondříčka v Písku, 
o.p.s.; Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. 
– Praha; NEWTON College, a.s. – Brno; Vysoká škola logisti-
ky, o.p.s. – Přerov; Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. – Praha; 
B.I.B.S., a.s. Brno International Business School; Soukromá 
vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.; Moravská vysoká 
škola Olomouc, o.p.s.; Vysoká škola obchodní a hotelová, 
s.r.o. – Brno; CEVRO Institut, o.p.s. – Praha; Unicorn Colle-
ge s.r.o. – Praha; Vysoká škola aplikovaných ekonomických 
studií v Českých Budějovicích, s.r.o.; Vysoká škola realitní - 
Institut Franka Dysona s.r.o.; Vysoká škola sociálně-správní, 
Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.; AKCENT 
College, s.r.o. – Praha; Archip, s.r.o.
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Poker mezi miliónovými sporty
V roce 1991 vyhrál v Las Vegas americký profesionál Brad 
Daugherty světový pokerový šampionát, přičemž za výhru 
obdržel tehdy astronomickou částku $1.000.000 dolarů. 
Daugherty se tak stal prvním pokerovým hráčem na světě, 
který získal za výhru v jednom turnaji milión dolarů. Od 
té doby uběhlo již hodně let a z turnajového pokeru se 
stal dovednostní sport, v němž miliónová výhra není již 
žádnou zvláštností. V tomto směru již dnes patří dokonce 
poker i do první desítky nejlépe placených sportů na světě, 
přičemž v individuálních sportech již dávno překonal nejen 
boxerské,  golfové a tenisové šampionáty ale  i dosud nejlé-
pe placené dostihové závody. Například špičkové dostihové 
mistrovství Breeders Cup mělo prizepool 21 miliónů dolarů 
a jeho hlavní cena byla 5 miliónů - naproti tomu v posled-
ním světovém šampionátu v pokeru zaznamenali pořadate-
lé prize pool přes 64 miliónů a vítěz si odnesl částku přesa-
hující 8,7 miliónů.

Milióny po Moneymakerovi
Poker se díky online kvalifikacím stal zkrátka mezi sporty 
miliónovým fenoménem, v němž se točí největší peníze již 
několik let. Všechno v podstatě začal Chris Moneymaker 
v roce 2003 svojí výhrou v hodnotě 2.500.000 dolarů a od té 
doby již první cena určená pro světového šampióna nekles-
la pod 5 miliónů dolarů. Moneymakerova výplata již tehdy 

překonala například sumu, kterou třeba vloni dostal vítěz 
tenisového US Open (2,4 miliónů dolarů). Dnes existuje 
celkem již devět turnajů, v nichž brali šampióni více než 
Moneymaker – v osmi případech se jedná o světové šam-
pionáty a v jednom jde o turnaj největší celoroční světové 
série World Poker Tour. Zatím největší sumu za výhru obdr-
žel v pokerovém turnaji Američan Jamie Gold, který vyhrál 
světový šampionát v roce 2006 – turnaj měl tehdy astro-
nomický prize pool v hodnotě 82.512.162 dolarů a vítězný 
Gold získal částku 12.000.000 dolarů.

Turnaj s buy inem 1.000.000 dolarů
Nové zprávy z Las Vegas ovšem hovoří o tom, že Goldův 
rekord by mohl již letos překonán. V rámci WSOP je totiž 
připravován turnaj, který vymyslel Guy Laliberté, zakladatel 
slavné umělecké show Cirque du Soleil a ředitel charitativní 
organizace ONE DROP.  Laliberté přišel se svým záměrem za 
organizátory série WSOP již vloni. Jeho plánem bylo použít 
popularity WSOP, aby byla upoutána pozornost na problém 
s pitnou vodou, které se na světě nedostává téměř jedné 
miliardě lidí. Turnaj by měl mít astronomický prize pool 
1.000.000 dolarů, přičemž jedna devítina každého buy-inu, 
tedy $111.111 půjde na charitativní organizaci ONE DROP. 
Zbývající peníze potom vytvoří prizepool turnaje.
Do turnaje se hned po zveřejnění přihlásilo 22 hráčů a prá-
vě tento počet je také nutný k tomu, aby byl tento turnaj 

miLióny 

v pokeRových tuRnajích

před TAkovýMi dvAceTi leTy Byl v pokerovéM TurNAJi JedeN MilioN dolArů NeuvěřiTel-
Nou prvNí ceNou. čASy Se Ale MěNí A NyNí Se v lAS veGAS v ráMci NeJvěTšího SvěTové-
ho pokerového FeSTivAlu world SerieS oF poker (wSop) připrAvuJe TurNAJ S Buy iNeM 
v hodNoTě MilióN dolArů! TATo Akce Se uSkuTečNí TeNTo rok, přičeMž Se Bude JedNAT 
o reGulérNí MiSTrovSký TurNAJ, Z Něhož Si víTěZ odNeSe kroMě prAvděpodoBNě doSud 
NeJvěTší výhry v hiSTorii pokeru i preSTižNí NárAMek šAMpióNA. leTošNí MilióNový Tur-
NAJ v lAS veGAS Je ovšeM JeN ouverTurou Toho, co Z hlediSkA priZe poolu očekává 
pokerový SvěT v BlíZké BudoucNoSTi.
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s názvem Big One for One Drop uznán jako oficiální turnaj, 
ve kterém se bude hrát o náramek šampióna WSOP.  Kro-
mě klasického zlatého náramku si ovšem vítěz také odnese 
speciální platinový náramek.
Již při současném počtu hráčů by se hrálo o více než $19.5 
milionů dolarů.  Přesná výplatní struktura sice ještě nebyla 
oznámena, ale pokud se na peníze dostane jako obvykle 
20% nejlepších hráčů a zároveň bude naplněna maximální 
kapacita 48 startujících, potom si vítěz domů odnese re-
kordní výhru, přičemž ta překoná sumu $12 milionů, kterou 
vyhrál dosavadní rekordman Main Eventu  Jamie Gold.

Další mega prize pooly na obzoru
Letošní miliónový mega turnaj WSOP Big One for One 
Drop je ovšem pouze první již naplánovanou akcí, která by 
se ve světě pokeru měla z hlediska prize poolu zapsat do 
historických tabulek. Další je turnaj, který by se letos měl 
uskutečnit na stadionu Wembley v Londýně v rámci Inter-
national Stadiums Poker Tour. Ten by měl mít prize pool 
30.000.000 dolarů a jeho vítěz by měl získat $10.000.000
Absolutní turnajový vrchol všech dob ovšem připravuje na 
jaro roku 2013 současné největší kasinové centrum na světě 
Macau. Zdejší podnikatelé se totiž rozhodli, že zorganizu-
jí turnaj nazvaný Macau Pro Am Open, který by měl mít 
gigantický prize pool v hodnotě 100.000.000 dolarů!  Akce 
je naplánována pro 500 hráčů, přičemž šampión by měl ob-
držet neuvěřitelnou částku 25.000.000!  No řekněte sami, 
není již nejvyšší čas začít ten 
poker pořádně hrát? 
Zdroj: www.pokerman.cz
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GoLfový ráJ 
to na pohLed

Text: d
aniela G

audlová, foto: A
rchiv golfových hřišť 

Kolumbus neviděl, teď by záviděl...  
Chcete si zahrát během jednoho dne zároveň na americ-
kém i anglickém golfovém hřišti? Žádný problém, žádná 
kouzla, žádné čáry. Stačí zajet do Nové Ameriky. Tedy 
přesněji do Golf Resortu Nová Amerika u Jaroměře, kde 
mají hned tři devítijamková hřiště a osmnáctijamkovou 
golfovou akademii. Na každé z devítek, které lze různě 
kombinovat, nahlédnete do úplně jiného světadílu. The 
Bohemian Garden připomíná anglický links course s fair-
wayemi lemovanými vysokou trávou, Maple Hills dýchne ty-
picky americkým stylem: široké fairwaye, rozlehlé bunkery, 
ostrovní greeny, fontány a vodopády. A do třetice: Wood-

land, který je nejdelší a nejtěžší, má množství taktických 
bunkerů, přírodních vodních překážek a obrovské greeny. 
Na své si přijdou i vyznavači adrenalinu. Letní bouřky jsou 
tady tak bleskové a nečekané, že často zaskočí i starou-
sedlíky. O to víc si vychutnáte klídek ve zrekonstruovaném 
českém statku, který je zařízený unikátními kousky starého 
nábytku. A když si k tomu dáte zdejší bezkonkurenční Café 
Latte nebo čokoládový mousse, budete si připadat jako 
v sedmém nebi.  

Vsaďte na královnu!
Golf se tady hrál už v roce 1930, ale kromě vzpomínek 

čeSko Má příliš MNoho GolFových hřišť. 
Může váM To připAdAT JAkkoliv ABSurdNí, Ale Je To TAk. ABychoM doSáhli oBvyklých 
průMěrů, poTřeBovAli BychoM ZdvoJNáSoBiT počeT GolFiSTů. 
NevěříTe? přideJTe Se k NAšeMu GolFovéMu puTováNí. S BAGeM NeBo i BeZ NěJ.  
NApoSledy JSMe hráli NA drSNěJšíM, Ale o To ZAJíMAvěJšíM, Severu. při dNešNíM GolFo-
véM ceSTováNí Se ZASTAvíMe NA východě čech. A Bude To ZASe pěkNá TúrA. NAMASíruJTe 
Si lýTkA, čeká NáS TřiNácT GolFových hřišť. 
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pamětníků a dobových útržků tu po něm nezbyla napro-
sto žádná stopa. Naštěstí se zachoval neobarokní zámek 
Myštěves s podmanivým anglickým parkem, úctyhodně 
vzrostlými stromy a rozlehlým rybníkem. Není proto divu, 
že rodina Piťhů, které celé panství patří, pojmenovala 
klub Queen´s Park Golf Club Myštěves. V tomto zámeckém 
prostředí si můžete zahrát pestrobarevný golf hned na 
třech devítijamkových hřištích. Černá a Červená devítka 
tvoří osmnáctijamkové mistrovské hřiště, Modrá slouží jako 
hřiště veřejné. A kdo chce mít hru korunovanou královským 
zážitkem, může se občerstvit, případně přespat na zámku 
z osmnáctého století.  

Grahame, do roka a do dne...
Pod Kunětickou horou vyrostlo na ploše 140 hektarů jedno 
z nejdelších a nejmodernějších osmnáctijamkových hřišť 
v Česku. Vyhrál si s ním australský designér Graham Marsh, 
který patří v tomto oboru ke světové designérské špičce. 
Vytvořil hřiště s osmdesáti devíti bunkery a velmi spokojeně 
o něm říká, že donutí hráče přemýšlet opravdu nad každým 
úderem. Nic ve zlém, Grahame, ale není těch pískových 
pastí na golfisty přece jen moc? Normálně by totiž vystačily 
hned na několik golfových hřišť. Možná jste chtěl, aby se 
čeští hráči pokochali u nás netradičními květinovými tvary. 
Možná nevíte, že zlí jazykové tvrdí, že vás prý naštvala 
manželka... Jedno je ale jisté, Golf & Spa Resort Kunětická 
Hora má ambice nabízet nadstandard. Velkorysá klubovna 
s vodopádem tento dojem jen umocňuje. A když vám tady 
uvaří dokonce i pravé bílé babiččino kafe, už si na bunkery 
ani nevzpomenete.  

Hurá do Krakonošova 
Za trochou kysela, šli byste světa kraj? V tom případě to 
vezměte rovnou do Mladých Buků. Šéfkuchař hotelu Grund 
Resort slibuje, že zdejší speciality budou pro každého 
nezapomenutelným zážitkem. Pravé krkonošské kyselo 
tady opravdu chutná přesně jak od tety Marcely. A ta umí 
nejlepší na světě.  Užijete si i na osmnáctijamkovém hřiš-
ti Golf Clubu Mladé Buky. Nejen golf nahoru a dolů, ale 
i nádherné výhledy na panorama Krkonoš, včetně Sněžky. 
Nenechte se ovšem ukolébat čarokrásnou přírodou, hory 
jsou nevyzpytatelné... Najednou se černě zamračí a strhne 
se hotová mela. Nedivte se. Asi se na tu vaši hru nemohl už 
ani Krakonoš koukat:) 

Samá voda, přihořívá...
Nevoněly vám bunkery na Kunětické hoře? Patříte snad 
mezi vodomily? Pak je přímo pro vás stvořené devítijamko-
vé hřiště Golf Clubu Pardubice v blízkosti Lázní Bohdaneč. 
Může se pochlubit největším množstvím vodních překá-
žek mezi českými hřišti. Doufám, že nebudete zklamaní, 
protože jamka číslo  čtyři je bez vody. Jako jediná. Rovinaté 
hřiště otevřené v roce 2005 se pyšní i tím, že patří k nejná-
ročnějším v Česku. Naštěstí je projektováno tak, že je sho-
vívavé k těm, co se s golfovou holí ještě tolik nekamarádí. 
Hřiště vás chytne za srdce pestrostí a rozmanitostí jamek, 
které vám utkví v paměti hned po prvním zahrání. Milou 
a hravou atmosféru očekávejte i v klubovně. A až půjdete 
na záchod, soustřeďte se. Tady se totiž chodí podle golfové-
ho handicapu:) A negolfisté? Jak říkám, tady se rozhodně 
nudit nebudete... 

1.Nová Amerika Golf Resort

2.Queen´s Park Golf Club Myštěves

3.Golf & Spa Resort Kunětická Hora

4.Golf Club U Hrádečku s.r.o.
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Diagnóza: golf 
Ve Svobodných Hamrech všechno začalo památnou větou: 
„No, brambory jsou dobrý, ale mně by se líbilo golfové 
hřiště.“ Pronesl ji skalní golfista Ferdinand Peroutka, když 
jeho rodina v roce 1993 restituovala pozemky na Vysočině. 
Potom dali do lokálních novin Naše Chrudimsko inzerát: 
Zájemci o golf se sejdou u zámečku ve Svobodných Ha-
mrech 10. června 1995 ve 14 hodin. Opravdu to není vtip. 
Sešlo se kolem deseti lidí, založili Golf & Country Club 
Svobodné Hamry a doslova vlastníma rukama začali kutat 
golfové hřiště na březích řeky Chrudimky. Možná proto 
má devítijamkové hřiště s množstvím přírodních překážek 
neopakovatelnou atmosféru. Na každém kroku je cítit, že 
tu žijí lidé „postižení“ golfem. A nedají ho ani za erteple.     
  

Višňový sad po česku 
Dalším z hřišť s neopakovatelným českým kouzlem je 
golfové hřiště Hrádek u Nechanic, posazené do anglického 
parku u stejnojmenného zámku. Pohodově rovinaté hřiště, 
navržené docentem ing. Bohumilem Puchýřem, CSc., bylo 
dokončeno v roce 1997. Komorní jamky v parku se vzrost-
lými stromy, které osvěží nejen v letních vedrech, osloví 
golfové romantiky.  A ten, kdo si nepotrpí na útulný golf, 
určitě si užije jamky na otevřeném prostoru v bývalých 
zámeckých višňových sadech. Po nevšední hře může být 
tou konečnou višničkou na dortu prohlídka neogotického 
zámku z devatenáctého století. 

Svratka žije!
Golf Club Svratka 1932 je dalším z důkazů, že golf byl 
v Čechách vždycky jako doma. Hřiště v chráněné krajinné 
oblasti Českomoravské vysočiny bylo vybudováno v letech 
1939 až 1940 podle výtvarného návrhu A. Chocholáče 

5. Golf Club Pardubice

6.Golf@Country Club Svobodné Hamry

7.Golf Hrádek s.r.o.

9. Golf Club Na Vrších

a projektu golfo-
vého architekta 
Ing. J. Charváta. 
Ale do první po-
loviny šedesátých 
let pustlo a pustlo. 
Naštěstí nabra-
lo dech v letech 
1967-68 a sedm 
z devíti jamek 
bylo obnoveno.  
Jamky osm a de-
vět byly dokon-
čeny až v osm-
desátých letech. 
Členitá krajina 
Žďárských vrchů 

s množstvím jehličnanů vytváří golfovému hřišti dokona-
lou kulisu. Prostě sem odjakživa patří. Jen nezapomeňte, 
že nejste na vlastivědné vycházce, ale na golfu. Malebná 
zákoutí a vzrostlé stromy dokáží zkomplikovat hru nejen 
začátečníkům. 

Že by vražda? Řekl. 
Původních šest jamek třípárové akademie Golf Clubu Na 
Vrších postavené v roce 2004 u obce Librantice bylo postup-
ně rozšiřováno a doplňováno až vzniklo znormované pří-
rodní devítijamkové hřiště.  V mírně členitém terénu na vás 
čekají  jezírka, i zajímavá jamka s bunkerem a zídkou. Ale 
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připraveni musíte být doslova na cokoliv. Jako profesionál-
ní golfový trenér tady totiž působí Jaroslav Kuťák, známý 
autor golfových detektivek. Jedna z jeho knih Vražda na 
vrších je obzvláště výmluvná. Pokud vám z toho trošku vy-
schlo v krku, neváhejte ani vteřinu a utíkejte do dřevěného 
altánku. Vypadá sice skromně, ale místní specialita, česne-
kový nakládaný hermelín, vás zaručeně zase vrátí do hry.        

Co je malé, to je milé
O tom se Krakonošovi ani nezdálo, že by v podkrkonošské 
vesnici, jen osm kilometrů od střediska Krkonoš Vrchlabí, 
mohlo vyrůst další krkonošské golfové hřiště, tentokrát 
Golf & Country Club Prosečné. A navíc, že tady jako perlič-
ku najdete nejmenší green v České republice. Ale nejen to 
- i tradiční krkonošskou pohostinnost vyjádřenou mottem 
klubu: Golf je pro každého. Zvlněný horský terén doplňují 
přírodní i umělé překážky, vzrostlé stromy, vyvýšená od-
paliště a odkloněné fairwaye.  Výstupy do kopců budou 
odměněny, jak bývá v kraji zvykem, výhledem na úchvatné 
panorama Krkonoš. A komu na čerstvém povětří vyhládlo, 
najde azyl v dřevěném horském srubu, který slouží jako 
klubovna.

Horo, horo, vysoká jsi...
Hory a samé hory. Ale Golf Club Uno Ústí nad Orlicí si 
pro změnu vybral ty Orlické. Přesto už víte, co můžete 
očekávat. Přírodní devítijamkové hřiště postavené v roce 
2002 u obce Hnátnice vás na sebe nenechá jen tak rychle 
zapomenout. Tvrdé a úzké fairwaye a malé greeny, které 
proklatě často chrání bunkery nebo vodní překážky, doká-
ží zavařit všem hráčům bez rozdílu. Na závěrečné deváté 
jamce stanete na nejvyšším bodě hřiště. A to je pohled pro 
bohy! Pokud dokážete popadnout dech, máte Orlické hory 
doslova jako na dlani. Méně zadýchaní zachytí v zorném 
poli ještě zříceninu hradu Lanšperku. Pro všechny přeživší 
mám dobrou zprávu. I tady mají devatenáctou jamku, která 
nenechá žádného golfistu na holičkách. P.S. pro negolfisty: 
Devatenáctá jamka je slangově klubovna. 

Před dubem, za dubem
Malebné místo nejen pro golfisty, ale i pro milovníky histo-
rie a starých zlatých časů. Devítijamkové hřiště Golf Klubu 
Osyčina nedaleko Vysokého Mýta sousedí s Dobříkovskou 
tvrzí a dřevěným podkarpatským kostelíkem. Luční hřiště 
není sice dlouhé, ale na golfisty tu číhá množství přírod-
ních i vymodelovaných nástrah. Nevím jak vám, ale mně 
rozhodně hru dominanta hřiště nepokazí. Skupinka stale-
tých dubů je prostě jedinečná. A navíc. Kolikrát v životě se 
člověku poštěstí trefit golfovým míčkem takový majestát.
       

Tak slunce v duši!   
Více než radost z golfu - to je lákavé motto Park Golf Clubu 
Hradec Králové. Šestijamkové golfové hřiště leží pouhých 
pět minut jízdy autem od centra Hradce Králové. A řadí 
se tak  k těm několika málo vyvoleným v republice, která 
jsou dostupná městskou hromadnou dopravou. Zajímavostí 
hřiště jsou zelená a zlatá odpaliště, ze kterých mohou hrát 
i ty nejmenší děti. Rodinná atmosféra určitě osloví nejen 
začínající golfisty, ale příjemná bude i golfovým veteránům. 
Zdejší lahodné kávě prý neodoláte. Ať už v klubovně pro-
hřáté krbem nebo na terase zalité sluncem. 

10.Golf&Country Club Prosečné

11.Golf Club UNO Ústí nad Orlicí

12.Golf Klub Osyčina, o.s.

13.Park Golf Club Hradec Králové
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Giuseppe – variabilní nábytek nejen 
pro děti
V letošním roce se prý hodně myslelo na děti ve školních 
lavicích. Přihlášeného dětského nábytku a grafického desig-
nu, či produktů, které se k dětem vztahují, bylo prý vskutku 
dost. Nejvíce ale zaujal nábytek Aleše Trdého, který na 
sebe upozornil především svou funkční variabilitou. Aleš 
má za sebou Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze 
na Žižkově a v současné době studuje na Fakultě umění 
a designu v Ústí nad Labem v ateliéru Design interiéru. 
Giuseppe bychom mohli primárně označit asi jako úložný 
prostor, který si doma poskládáte do výsledného tvaru 
z jednotlivých kontejnerů. Pro případ nějakých „opičích“ 
nápadů drží vertikální řadu pohromadě svlakové drážky. 
Rozměry částí ale umožňují dětem i sezení. Kvůli jednoduš-
ší manipulaci je Giuseppe po způsobu přepravky v bocích 
navíc opatřen otvory a postupně se zmenšující kónické kon-
tejnery lze také pohodlně stohovat. Mobiliář je sice určen 
především pro děti, ale na své praktičnosti neztratí téměř 
nic, ani pokud ho bude chtít tatínek v pracovně. V tomto 
případě by snad jen bylo lépe vyvarovat se šplhání.

Aleši, tvůj nábytek Giuseppe jednoduchostí 
tvaru a prostou krásou přírodního dřeva dopl-
něného pastelovými barvami hodně připomíná 
design severských zemí. Máš k němu nějaký užší 
vztah, nebo jsou všechny tyto společné rysy pro-
stě jen logickým východiskem určitých nároků?
Snažil jsem se navrhnout nábytek, který nebude sloužit 
jedinému účelu, v tomhle případě tedy ukládání věcí. Proto 

česKý desiGn 
v ruKou mLadých 

To, že čeSký deSiGN ZAčíNá BýT poJMeM, Je už poMěrNě dlouho ZNáMo. ZASloužilA Se 
o To i SouTěž NárodNí ceNA ZA STudeNTSký deSiGN, kTerou kAždoročNě pořádá deSiGN 
cABiNeT.cZ. leToS To poroTA při roZhodováNí NeMělA vůBec lehké.  My váM NyNí před-
STAvíMe Ty NeJTAleNTovANěJší Tvůrce.
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vznikl multifunkční objekt, který je přirozeně využitelný 
nejen v dětském světě, kam ho na první pohled řadí jeho 
barevné zpracování. Podobnost se severským nábytkem je 
spíš náhoda, prostě to tak nějak vyplynulo z těchto záměrů. 
Asi to dělá taky dost použití březové překližky, protože bří-
za ve Finsku hodně frčí. Ale jinak skandinávskému nábytku 
velmi fandím.

Giuseppe se skládá všemi možnými způso-
by. Potýkal ses s konstrukčními problémy? Dala ti 
nějaká část návrhu zabrat víc než ostatní? 
Chtěl jsem udržet čisté zpracování dřeva a také provázat 
jednotlivé boxy tak, abych zvýšil celkovou stabilitu ná-
bytku. Tím pádem se vyskytl problém, jak vyřešit veškeré 
konstrukční spoje pokud možno bez jakéhokoli použití 
kovových spojovacích prvků, a tím zachovat zamýšlený 
„dřevěný“ vzhled. Dřevěné spoje jsou asi taky jednou z pří-
čin, proč Giuseppe připomíná tebou zmíněný skandinávský 
design.

Skládačka je určena hlavně do dětských 
pokojů. Nebojíš se, že by pro děti mohla být ma-
nipulace s kontejnery trochu obtížná vzhledem 
k váze překližky? 
Jelikož jsem si od počátku pohrával s myšlenkou přidat 
nábytku i přívlastek dětský, dbal jsem na celkovou stabi-
litu a bezpečnost. Možná je pravda, že by pro dítě mohl 
být problém díky rozměrům a váze Giuseppe manipulovat 
s jednotlivými jeho díly, ale na druhou stranu dítě je tvor 
nevyzpytatelný a nepředvídatelný, a pokud by se rozhodlo 
pro odvážnější hrátky typu šplhání, měl by na to být náby-
tek „připraven“.

Lumen – aneb proč se vůbec dělají 
vypínače hranaté?
Magdaléna Čurdová a Tereza Matyášková z ústeckého ate-
liéru Design interiéru spojily svou kreativitu v designérské 
soutěži firmy ABB, která působí téměř ve sto zemích světa 
jako poskytovatel technologií pro energetiku a automa-
tizaci. Daly hlavy dohromady a vymyslely set domovního 
elektroinstalačního materiálu Lumen. A vyhrály! Všem 
ostatním zúčastněným vytřela děvčata zraky prostým 
objevem zející díry na trhu elektroinstalací – totiž subtilní 
úpravou kruhového vypínače z několika vyměnitelných 
komponent. Lumen může jednak doplňovat v některých 
případech tvarosloví interiéru lépe, než klasická hranatá 
verze, a také koresponduje se zásuvkami - sjednocuje cel-
kové tvarové pojetí doplňků. Set obsahuje vypínač, dvojitý 
vypínač a zásuvky. Díky několika částem, rámečku, krytu 
tlačítka a tlačítku samotnému, je možné dosáhnout množ-
ství barevných i materiálových variant a vyhovět tak různo-
rodým potřebám klientů. 

Prozradíte mi, jak probíhala, nebo dokonce 
probíhá vaše spolupráce? V Národní ceně není 
tak úplně běžné, aby autoři spolupracovali sku-
tečně v poměru 50:50, což je právě váš případ. 
Jak se dá vlastně dělit o nápad? 
Magda: Momentálně si rozšiřuji obzory na magisterském 
programu Interiérové architektury na Koninklijke Acade-
mie van Beeldende Kunsten v Haagu, přesto se nám ně-
jakým záhadným způsobem daří udržovat spolupráci i na 
dálku. Vypadá to, že nás to spolu opravdu baví nebo co. 
Tereza: Nejde o dělení nápadu, ale spíš názor, který jistě 
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mohou lidé sdílet. A následně pak 
rovnocenně spolupracovat na jeho 
rozvíjení až do konečné podoby 
návrhu.

Kulatý vypínač je úžas-
ně jednoduchá myšlenka, 
zdá se, že je design Lumenu 
postaven pouze na nové 
tvarové variantě klasických 
vypínačů, ale je to opravdu 
tak jednoduché, nebo nám 
s Magdou za tím plastovým 
krytem ještě něco tajíte? 
Magda: V návrhu nové řady elek-
troinstalací nám šlo hlavně o řešení 
rámečku - chtěly jsme za každou 
cenu docílit subtilního dojmu, který 
je normálně doménou úplně jiných 
cenových kategorií. Chtěly jsme 
dokázat, že i při zachování nejzá-
kladnější řady instalací - „střev”- 
spínačů a zásuvek, je možné docílit 
osobitého výrazu. Řekla bych, že 
kulatý tvar není ani tak snahou 
o samoúčelnou změnu, jako spíš, 
podle nás, přirozený obrat k tvaru 
zásuvky a koneckonců i ke kulaté-
mu otvoru ve zdi, který vznikne při 
montáži. Kde se vlastně vzal hrana-
tý tvar?
Tereza: Přestože je aplikovaná na 
stávající instalační materiál firmy 
ABB, odlišná je vlastně celá skladba 
krytu přístrojů. Tři komponenty ote-
vírají prostor pro materiálové i ba-
revné kombinace. To sice může znít 
tak trochu otřepaně, ale v tomto 
případě to je skutečně ekonomické 
a praktické řešení, které značně 
rozšiřuje možnosti použití spínačů 
bez nutnosti velkých výrobních 
nákladů a změny technologie.

Lumen není vaše první 
plodná spolupráce s Magdou - vzpomeňme třeba 
na oceněný interiér hotelu Galaxie. Chystáte ně-
jakou společnou budoucnost?
Terka za obě: Dost si považujeme, že jsme se potkaly 
v ateliéru prof. Jana Fišera v Ústí nad Labem a jsme spolu 
schopné pracovat - i přes naši tvrdohlavost. V testovacím 
kole naše spolupráce prozatím obstála a chystáme se v ní 
určitě pokračovat.

Skleník – pěstování rostlin pod umě-
lým osvětlením
Letos se mezi nominovanými snad neobjevil organičtěj-
ší design, než právě svítidlo Kristýny Pojerové. Kristýna 
studuje v ateliéru Sklo na pražské VŠUP u akademického 
sochaře Ronyho Plesla.  Bude-li komise spokojena, bude 
z ní v letošním akademickém roce magistra umění, takže 
držíme palce. I když Kristýna to spíš potřebovat nebude. 
Jednoduchý, kultivovaný tvar Skleníku je inspirován růstem 
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bylin a dokreslen barevně zajímavými strukturami kamín-
ků, hlíny a svěže zelených mladých rostlinek. Sklo je po-
každé jinak přirozeně dekorováno kondenzovanou vodou. 
Jste-li z těch, kteří touží po čerstvých bylinkách do vaření, 
zároveň vám ale obvykle skomírá nějaká zapomenutá 
a zimou prokřehlá kytka u okna, jímž prochází světlo jen 
v noci z pouliční lampy, je pro vás toto svítidlo výborným 
řešením. To, co u babičky na chatě obstarají sluneční paprs-
ky dopadající na stěny skleníku, v případě tohoto Skleníku 
zajistí odpadní teplo z žárovky, jejíž světelné spektrum je 
upraveno tak, aby podporovalo růst rostlin. Na pěknou 
úrodu mrkve to asi nebude, ale bazalka a tymián budou 
mít tentokrát mnohem větší šanci na přežití, navíc ve velmi 
„nóbl“ prostředí!

Kristýno, dáváte nový rozměr pěstování 
rostlin pod umělým osvětlením! Jaké jsou vaše 
předchozí zahradnické zkušenosti? Byl to babič-
čin skleník s mrkví, jak se snažím výše vsugero-
vat čtenářům? 
Pěstitelské zkušenosti z dětství mám asi podobné jako 
jiné malé děti, které tráví prázdniny na venkově. Co se 
týče pěstování pokojových rostlin, svítidlo Skleník vzniklo 
z vlastní potřeby, když jsem obývala pokoj orientovaný do 
vnitrobloku na sever a žádné rostliny se mi nedařilo pěsto-
vat. Uvědomila jsem si, že je to nedostatkem světla a tepla 
a přemýšlela jsem, jak jim to nahradit.

Musím se zeptat: jak tam ty rostlinky sá-
zíte? Působí to skutečně jako práce pro velmi 
drobné dívčí ručky... 
Rostliny se sází spodním otvorem, a i když to možná působí 
složitě, ve skutečnosti se jedná o vcelku snadný úkon, na 
který jsem si rychle zvykla.

Vaše svítidlo už bylo možné i koupit - popr-
vé měli zájemci šanci na letošním Designbloku. 
Rýsuje se vám tedy spolupráce s nějakou firmou, 
výrobcem?
O spolupráci projevila zájem firma, která mi Skleníky 
původně vzorovala pro školní práci, nicméně mi nabídli 
smlouvu, kterou jsem nemohla podepsat, protože byla jed-
nostranně nevýhodná a omezovala moje autorská práva. 
Nakonec jsem se rozhodla Skleníky produkovat sama za 
sebe s pomocí mých nejbližších. Firma Kavalier Sázava pro 
nás vyrábí skleněné baňky z velmi kvalitního technického 
skla a ostatní komponenty dodáváme sami.

Odorico Pordenone – cestování nové 
generace
Že i přívěs může mít ryze funkční a krásná křídla dokazuje 
svou diplomovou prací Jakub Novák. Tato futuristická re-
akce na poslední trendy v cestování vynesla Jakubovi nejen 
inženýrský titul na VUT v Brně, ale už také účast na několi-
ka výstavách a mediální úspěch. Nominace na Národní cenu 
za studentský design je tak dalším zadostiučiněním tomuto 
novátorskému designu a budeme s napjetím sledovat, jestli 
své jmenování promění v tak nadupané konkurenci, jaká 
se objevila letos. Vysokoškolskou porotu si získal Odorico 
Pordenone určitě právě inovativním řešením expandující-
ho vnitřního prostoru, který umožňuje pohodlné přespání 
až čtyřem lidem a díky velké prosklené zadní ploše nabízí 
příjemné posezení u kávičky třeba i klaustrofobikům. Mini-
malistický interiér oživuje příjemná kombinace neutrálních 
světlých tónů a teplé zlatavé barvy, exteriér je působivý 
trochu kosmickou chladnou elegancí a čistotou tvaru. 
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Jakube, jste sám tak trochu nomád, máte 
k tomuto způsobu cestování blízko? Nebo jste 
spíš navrhoval něco na míru díře v trhu?
Nomádem bych se zrovna nenazval, ale romantikem a idea-
listou klidně. Navíc mám k přírodě velmi pozitivní vztah 
a od dětství v ní trávím spoustu času. Téma diplomové 
práce jsem však vybíral pragmaticky. Přece jen šlo o úspěš-
né dokončení studia. Vzhledem k obsáhlosti práce bylo po 
mě požadováno pouze řešení exteriéru. Po půl roce analýzy 
z designérského, technického a historického hlediska však 
bylo jasné, že řešení musí být komplexní. Takto specifické 
zadání, kde jsou spolu exteriér s interiérem nezvykle pro-
vázány a bojuje se o každý centimetr uvnitř na úkor vněj-
šího řešení, jsem tedy pojal jako výzvu. Mojí motivací bylo 
zkrátka představit něco, co tu ještě nebylo.

Co je podle vás největším zdokonalením 
Odorica proti těm nemnoha jiným přívěsům, 
které už výsuvný prostor nějakým způsobem 
uplatňují? 
Chtělo by se mi říct, že Odorico nevypadá jak děravá, roz-
tříštěná, bílá lednička, ale ve skutečnosti je natolik odlišné, 
že nevím, co zmínit dřív. Je to dáno koncepcí jednodu-
chosti, přirozenosti a uživatelské praktičnosti. Na danou 
problematiku jsem se podíval zcela od začátku. Napsal si 
problémy, které vnímám já i uživatelé a hledal způsob, jak 
je všechny naráz vyřešit. Když se podíváte na dnešní přívěsy 
nebo vozy s výsuvným mechanizmem, tak zjistíte, že jsou 
pouze konstrukčně řešené - potřebujeme zvětšit prostor, 
tak ho zvětšíme o nějakou krychli. Nic proti konstruktérům, 
sám mám technické vzdělání z univerzity, ale já nechtěl, 

aby se prostor rozšířil tím, že vysunu nějakou krabici ven, 
a tím roztříštím vzhled exteriéru, přičemž v zasunutém sta-
vu by ona krabice narušovala vnitřní prostor a omezovala 
ergonomii nebo funkčnost obecně.

Odorico už má za sebou různé úspěchy. Kte-
rého si vážíte zatím nejvíce? Samozřejmě hned 
po nominaci na Národní cenu... 
Upřímně, já to až tak moc neberu. Samozřejmě mě potěši-
lo, že práce byla vybrána na BIO 22 nebo vystavena v DOX, 
ale největší radost stejně vždy prožívám, když za mnou na 
vernisáži přijde člověk, kterého jsem v životě neviděl, a řek-
ne mi, jak je z té práce nadšený a chce vědět víc. Je to vždy 
milé a mám z toho upřímnou radost. Ostatně má práce by 
měla být především pro lidi, ne pro výstavy. 

Název Odorico Pordenone je skoro stejně 
vychytaný jako celý návrh – zvučně znějící, lehko 
zapamatovatelný a ještě ke všemu to jméno pa-
třilo středověkému cestovateli, který byl shodou 
okolností napůl Čech... Kam na to chodíte? 
Na internet a do knížek, tam toho najdete. Na to jak malou 
zemičkou jsme, máme obrovské osobnosti mezi cestovateli 
a přišlo mi příhodné někoho při této příležitosti připome-
nout a vzdát mu tak hold. 

Ventus – energie sbalená na cesty!
Sergej Kuckir je z těch šťastných designérů, kteří se ve své 
tvorbě pohybují na pomezí sochaře a rekreačního vynález-
ce, přitom se jim však nestává, že by doběhli na patentový 
úřad a pán za stolkem by spráskl ruce a řekl: „Teď tady 
byl!“ Právě Ventus je toho důkazem – větrných elektrá-



Design     

Ice Jaro 2012 | 137

ren, které můžete vzít v batůžku s sebou na výlet, mnoho 
není. Do průměrné krosny se totiž se svou délkou 65 cm 
a průměrem válce 10 cm ve složeném stavu vejde v poho-
dě. Ventus rozložíte v šesti jednoduchých krocích prakticky 
kdekoli, kde je šance, že se pohne vítr a můžete vesele na-
bíjet. Pokud se tedy chystáte na výpravu do hor, bude tento 
zdroj energie spolehlivější, než třeba solární kolektory. Díky 
použitým materiálům, teleskopické torzní tyči a promyš-
lenému vyztužení váží dva a půl metru vysoká elektrárna 
pouhá čtyři kila. 

Sergeji, jak ses vůbec dostal k tématu elekt-
rárny? Není to úplně tradiční zadání pro produk-
tového designéra.
Tuto práci jsem řešil v rámci školního zadání v ateliéru Pro-
duktový design v Ústí nad Labem. Zabývali jsme se obnovi-
telnými zdroji ... a energií vůbec. Snažil jsem se navrhnout 
nový produkt, který dosud na trhu není. Dosud jsme totiž 
byli zvyklí pouze na obří měřítka větrných turbín. Zkrotit 
a zužitkovat energii kolem nás však můžeme kdekoli a kdy-
koli, stačí pouze ten správný „nástroj“.

Myslíš, že by cenová relace byla přijatelná 
i pro běžné milovníky outdooru, nebo je turbína 
Ventus míněna spíš pro profesionální expedice? 
Duralové části a hlavně uhlíkový kompozit ne-
jsou zrovna levnou záležitostí.

Uhlíkový kompozit či dural by byly použity především pro 
teleskopickou torzní tyč. Nejednalo by se však o tvarově 
složité, na míru vyrobené díly, jsou zde použity běžně 
vyráběné profily – prefabrikáty, jejichž cena není nijak zá-
vratná. Určitě by stálo za to zamyslet se nad profesionální 
i hobby variantou tohoto produktu, jak často by byla tato 
elektrárna používána a jakou by měla mít životnost. To by 
se jistě promítlo do výběru konkrétních materiálů a tudíž 
i do konečné ceny produktu. Jak konstrukce, tak použité 
materiály však nejsou nijak kosmické a cenově nedosažitel-
né, proto předpokládám, že by elektrárna byla dostupná 
každému.

Sergeji, vím, že se Národní ceny za student-
ský design s úspěchem účastníš už po několikáté. 
Připomeň nám své předchozí práce a jejich oce-
nění... Poskytla ti Národní cena nějaké zvláštní 
příležitosti?
To je pravda. Získal jsem v předchozích letech cenu Dobrý 
studentský design za sérii sanitární keramiky a za návrh 
závodní šestimetrové pramice P650. Když vidím tyto své 
práce zpětně, mnohé problémy bych dnes řešil jinak... Ale 
i to je asi dobře, pořád se učím a pořád budu. Národní cena 
mi poskytla zajímavou příležitost prezentace nejen v České 
republice, ale i konfrontaci s ostatními školami a studenty, 
což je vždycky příjemné.
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Text: Jana A
belson Tržilová, foto: infocentrum

 A
dršpach

adršpašsKé sKáLy
JedNA Z Mých kAMArádek, původeM BulhArkA žiJící v čeSké repuBlice, Je vášNivou ceS-
TovATelkou. ZAJíMAvé Je Ale hlAvNě To, že NeceSTuJe Nikde v ZAhrANičí, Ale pouZe A Je-
diNě po čeSké repuBlice. NedávNo JSeM Jí položilA prý velMi Těžkou oTáZku. ZAJíMAlo 
Mě JedNo MíSTo, NA kTeré Nedá dopuSTiT. JediNé MíSTo, kTeré By v čechách doporučilA 
NAvšTíviT. ZAMySlelA A po chvilce proNeSlA: AdršpAšSké Skály. 

Přiznávám, že mě docela zaskočila. Upřímně řečeno jsem 
čekala, že mi řekne nějaké historické město jako Český 
Krumlov, nebo Telč. Ona však zvolila čistou přírodu, jezera 
a skalní útesy. Přiznávám, že já v Adršpachu ještě nebyla 
a hned poté, co jsem si na internetu začala prohlížet foto-
grafie, jsem se trochu zastyděla. Půlku světa mám projetou, 
Čechy ale celé neznám. A hned, jak se oteplí, hodlám to 
napravit. Co jsem o této lokalitě zatím zjistila? 

Geologické složení
Díky své malebnosti, vznešenosti i prostou přirozenou krá-
sou se Adršpašské skály staly světoznámými již v minulosti. 
Celá tato oblast byla od prvohor tektonickou sníženinou, 
která vznikla horotvornými pohyby asi před 350 miliony let. 
Na jejím dně se vytvořila jezera a močály s bujným rostlin-
stvem. Dávné řeky tekoucí z okolních hor pokrývaly vege-
taci vrstvami splaveného materiálu. Tak vznikla nedaleká 
ložiska černého uhlí. V mladších druhohorách - v křídě, asi 
před 100 miliony let, sem proniklo mělké moře, na jehož 

dně se ukládaly mohutné vrstvy písku. Jejich vahou a che-
mickými procesy se volná zrna spojila v horninu zvanou pís-
kovec. Z jílovitých sedimentů vznikly opuky. Proces poklesu 
a vynořování se několikrát opakoval a ovlivnil tak pestré 
složení a proměnlivou odolnost vrstev.
Vyzdvižením Českého masivu v třetihorách moře definitiv-
ně ustoupilo. Vlastní váha mohutných vrstev vyzdvižených 
pískovců lámala do té doby vrstvy souvislého mořského dna 
na množství ker. V trhlinách a měkčích vrstvách působila 
eroze. Nastalo zvětrávání, uvolňování a odnos materiálu. 
Z někdejšího mořského dna zůstaly už jen nejodolnější 
zbytky, kvádrové pískovce. Dnes tvoří krajinné dominan-
ty - stolové hory, plošiny a skalní města. Geologické zlomy 
a pukliny probíhají v celé oblasti podél vzájemně kolmých 
směrů: SZ-JV a SV-JZ.

Adršpašské skály
Nejskalnatější oblast tabule leží na sever od Vlčí rokle a za-
hrnuje i její krátký úsek nad jezírkem. Výškové rozdíly jsou 
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zde velké, výtoky ze skal ústí ve výšce kolem 500 m.n.m  
a náhorní plošiny dosahují výšky až 660 m.n.m. Nejvyšším 
vrcholem je Starozámecký vrch s výškou 671 m.n.m. Nejvyšší 
z kvádrových pískovců je skalní útvar Milenci, který dosahu-
je výšky okolo 96 m z údolní stěny. Skalami protéká Skalní 
a Řeřichový potok s četnými přítoky. Nachází se zde i jeden 
z významných pramenů řeky Metuje. Kromě toho je zde 
umělé jezírko, dva vodopády, a velké jezero, které vzniklo 
v rozsáhlé hlubině po vytěženém písku.

Křížový vrch  ( 667 m.n.m )
Vypíná se v těsné blízkosti Adršpaš-
ských skal, od kterých ho odděluje 
údolní niva. Křížový vrch je izolovaná 
a pronikavě rozrušená kra kdysi sou-
vislé tabule. Skalní torzo představují 
jen dva oblouky hřbetů s oboustranně 
příkrými svahy a roklemi oddělený jižní 
cíp. První známý skalní útvar je Indián 
v blízkosti hotelu Skalní město, odkud 
se dostaneme lipovou alejí k vlastnímu 
prohlídkovému okruhu, který začíná 
u pokladny číslo 1 u hotelu Lesní zátiší 
nebo nověji také u pokladny číslo 2 
u informačního střediska naproti železniční zastávce. 

Homole cukru
První významnou skálou okruhu je Strážce skal, následuje 
Orlí hnízdo a za ním jeden z nejhezčích útvarů Džbán, je-
hož ouško má tvar Delfína. Na pravé straně cesty stojí Kra-

konošova lenoška a vzápětí následuje Babiččina lenoška. 
Za mostkem přes potok, který je vlastně řekou Metují, stojí 
na své špičce podivuhodná Cukrová homole, podepřená od 
dětských návštěvníků klacíky, aby nespadla. Cesta se poté 
zatáčí, a u rozcestí do Řeřichové rokle vpravo jsou v těsném 
sousedství Varhany a Helmice. Prohlídková trasa pokračuje 
vlevo podle Rytířské přilbice, viditelné však jen při ohlédnu-
tí zpět. Volnější prostranství je Předměstí a na něm zajíma-

vá Rukavice s Dvojčaty v peřince.

Gilotina
Hned za Rukavicí, kde skalní masivy po-
nechávají jen úzký průchod, stojí Gotická 
branka, dříve vchod do vlastního skalní-
ho města. Následuje Dlouhá chodba se 
Sloním náměstím, poté Milenka a Kra-
konošova ložnice, dále vlevo, vysoko ve 
svahu Koberec a Hříbek a až za Desate-
rem jsou volnější prostory, kde stojí Zub, 
za ním Čertův most a vlevo jedna z nej-
větších skalních věží Eliška. Projdeme 
okolo Hromového kamene, za kterým je 
několik zajímavostí po pravé straně. Je 
tam Madonka a Trpaslíček a také hezký 

portrét Lvice. Tuto část prohlídky uzavírá Malé Náměstí se 
Stříbrným pramenem a Malým vodopádem. 

Velká panorama
Napravo je odbočka k Velkému vodopádu po schodišti 
z roku 1820 s vyhlídkou na Svatováclavskou korunu s Be-

Adršpašské skály společně 
s Teplickými skalami tvoří 
nejvýznamnější pískovcovou 
plošinu Polické pánve v Brou-
movské vysočině a dnes jsou 
obě skalní města jako Adr-
špašsko-teplické skály svojí 
rozlohou 1803,4 ha také nej-
větší národní přírodní rezer-
vací v České republice.
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ránkem a skalní panoráma s Donským kozákem. Před 
vstupem do prostor dómu s vodopádem je busta Johana 
Wolfganga Goethe s pamětní deskou připomínající jeho 
návštěvu. 

Starostová a starosta
Nad skalním vodopádem leží romantické Jezírko s možností 
projížďky na pramicích. Po návratu na Malé náměstí pokra-
čuje prohlídková trasa vpravo kolem Prašné brány ke Skal-
nímu hradu, kde je nejhezčí vyhlídka na Milence, nejvyšší 
a nejkrásnější sousoší přírody v celé oblasti. Na jejich úpatí, 
při cestě do Řeřichové rokle je Skalní kaplička věnovaná 
památce horolezců, kteří spojili svůj život se zdejšími skala-
mi. Odtud pokračuje prohlídka k vyhlídce nad Řeřichovou 
roklí na Mileneckou horu, Skalní hrad a dvě věže Gilotiny. 
Následuje Želva, Cukrovar se štíhlým komínem a pod ním 
velkolepá vyhlídka na mohutné souskalí. Vlevo je Štěpán-
ská koruna, vprostřed Starosta a napravo Starostová. Mezi 
nimi projdeme a dlouhou úzkou Myší dírou sestoupíme ke 
Krakonošovu piánu. Celý prohlídkový okruh uzavírá Skalní 
ozvěna, kde již roku 1783 bylo pro potěšení turistů hráno 
na lesní rohy a stříleno z moždíře. 

Ozvěna
Zvuk výstřelu se sedminásobně vracel od stěny Křížové-
ho vrchu. Celou prohlídku je možné ukončit po návratu 
procházkou okolo Lomu bývalé pískovny, dnes přirozeně 
spodními prameny zatopené. Zde je také možnost projížď-
ky na lodičkách. Turisté, kteří přicházejí od Informačního 
střediska, tudy vstupují do skal - u pokladny č. 2.
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Vždy je dobré mít nějaké ty léčivé kapky při ruce, když zlo-
bí trávení nebo viróza, ale nesmíme to přehánět. Tinktury, 
jakož i léčivé kořalky a vína mohou způsobit návyk na al-
kohol, a proto s nimi musíme zacházet opatrně. Organismu 
bychom měli prospívat a ne mu škodit. Je také dobře, když 
postupujeme přesně podle předpisu a své léčení omezíme 
na nezbytnou dobu. Jako bylinný likér se většinou označují 
přípravky připravené z méně koncentrovaného alkoholu, 
a to následujícím způsobem: Do litru nebo půl litru žitné 
nebo vodky vložíme byliny, necháme obvykle 1-3 týdny 
vyluhovat při pokojové teplotě a občas protřepeme. Pak 
přecedíme. Užívá se po lžících nebo likérových skleničkách.

Likér je sladký alkoholický nápoj, často ochucený ovocem, 
bylinkami, kořením či jinými plody a někdy smetanou. 
Slovo likér pochází z latinského liquifacere, což znamená 
rozpustit. To odkazuje na rozpouštění chuťových složek 

v alkoholu při přípravě likéru. 
Likéry většinou nejsou sta-
řené po dlouhou dobu, ale 
mohou při výrobě nějakou 

dobu „stát“, aby se jejich 
složky správně spojily. Likéry 

obecně rozlišujeme na bylinné 
a krémové. Mezi nejznámější 

bylinné patří například Beche-
rovka, Fernet, Galliano, Jäger-
meister, Absinth či Kitl Šláftruňk.  
Mezi ty krémové pak Baileys 
a nově vytvořený likér Sheridans.

Likéry bylinné
Fernet

Jeho lahodná hořkost je 
prověřena tím nejpřísněj-
ším soudcem - časem. A má 
opravdu světový rodokmen. 
Najdete v něm byliny z celé-

ho světa: od Pyrenejí a pohoří 

Atlas, přes Kamerun, až po Pákistán nebo Indonésii. Ta-
jemství jeho chuti přitom spočívá nejen v jeho složení, ale 
i v náročném a precizním výrobním procesu připomínajícím 
novodobou alchymii. Chuť Fernetu Stock je komponována 
ze čtrnácti bylin, u kterých je kladen mimořádný důraz na 
nejlepší kvalitu. Dováží se z celého světa, tři z nich jsou 
české. Složení i originální receptura jsou střeženy jako ten 
nejvzácnější poklad, ale pro milovníky lahodné fernetové 
hořkosti byly odtajněny alespoň tři ingredience: hořcový 
kořen, zeměžlučová nať a heřmánek římský. Byliny se při 
výrobě Fernetu Stock macerují po řadu měsíců v nejjem-
nějším lihu. Měsíčně se jich zužitkuje deset až čtrnáct tun. 
Stejně jako při vychutnávání, ani při výrobě Fernetu Stock 
se nesmí spěchat. Klíčovou úlohu hraje při výrobě toho-
to nápoje jeho dlouhodobé zrání v dubových kádích. Je 
zárukou toho, že bude chutnat vždy naprosto stejně a vždy 
znamenitě. 

Becherovka
Becherovka je unikátní český, čistě přírodní likér, v němž se 
bylinky, cukr a koření snoubí s jemným alkoholem. K cha-
rakteristické chuti a zlatavé barvě Becherovky přispívá 
několikaměsíční zrání v dubových sudech. Becherovka je 
oblíbený aperitiv i účinný digestiv. Podává se ledově vy-
chlazená nebo jako součást mnoha osvěžujících koktejlů, 
z nichž nejznámější je „Beton“. Je to nápoj s dvousetletou 
tradicí, dodnes vyráběný podle tajné receptury. V dnešní 
době jsou v karlovarském závodě pouze dva lidé, kteří znají 
celé tajemství výroby Becherovky, a nelze očekávat, že by 
je společnost veřejnosti někdy prozradila. Tito dva vyvolení 
jsou jediní, kteří smějí vejít do místnosti zvané Drogikamr 
(název užívaný ještě z doby Becherů), a kteří jednou týdně 
připraví směs mnoha druhů bylin a koření. Zhruba tři čtvr-
tiny bylin a koření pocházejí ze zahraničí, některé druhy 
rostou v okolí Karlových Varů. Hotová směs je přesypána do 
pytlů z přírodního materiálu a na jeden týden ponořena do 
alkoholu, aby dokonale prosákla. Vzniklý extrakt se smíchá 
s vodou a přírodním cukrem a poté se vkládá do digerač-
ních tanků. Becherovka zraje přibližně dva měsíce a poté je 
stáčena do charakteristických zelených láhví.

L i K é r y 
neJen pro dobré trávení
JSou NeJeNoM chuťově velice příJeMNé, Ale TAké ZdrAví proSpěšNé. řeč Je o likérech. 
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Galliano
Likér Galliano byl nazván na počest majora Giuseppe Galli-
ana, hrdiny italské armády bojujícího vítězně v Habeši. Vy-
značuje se bohatým aroma anýzu a vanilky, lahodnou chutí 
a mimořádně příznivým vztahem k barům a barmanům. Je 
součástí čtyř koktejlů zařazených do seznamu Internatio-
nal Bartenders Association a firma disponuje dalšími 2 000 
recepturami.

Jägermeister
Firma vyrábějící bylinný likér Jägermeister byla založena 
v roce 1878. Jägermeister byl na trh uveden v roce 1935. 
Má silnou a výraznou vůni, výjimečně citlivě vyváženou 
hořkosladkou chuť a příznivé účinky na trávicí soustavu. 
Likér je vyroben ze směsi 56 bylin, koření a ovoce ze všech 
koutů světa: skořice ~ Ceylon, hořký pomeranč ~ Austrá-
lie, zázvor ~ Jižní Asie, santálové dřevo ~ Východní Indie, 
borůvky ~ Evropa. Samozřejmě ještě další suroviny, mezi 
kterými jsou také dvě přísně tajné. Dvakrát do roka jsou 
tyto suroviny dováženy do Wolfenbuttelu v Německu, kde 
prochází velmi přísnou kontrolou a poté jsou předány do 
výroby. První krok výroby je smíchání bylin dle tajného 
receptu a tzv. „Maceration Proces“. Je to proces, kdy se by-
liny namáčejí do studené vody a alkoholu na dobu 2-3 let. 
Poté se extrakt oddělí od bylin. Tento proces se opakuje 6x. 
Platí pravidlo, že se míchá 5 různých extraktů dohromady. 
Kolem 400 dubových sudů s celkovou kapacitou 3,5 milionů 
litrů je připraveno pro filtraci a zpětné jednoroční zrání. 
Poté se produkt opět filtruje a míchá s karamelem, vodou, 
alkoholem a tzv. „liquid sugar“. Po důkladné kontrole je 
produkt připraven pro stáčení do typických zelených lahví.

Absinth
Tajemství výroby Absinthu bývá zakrýváno různými legen-
dami. Najdou se i výrobci, kteří výsledného efektu docilují 
vhodnou volbou chemických ingrediencí a jejich smíchání 
s vodou a lihem. Ve firmě L‘OR special drinks, s.r.o., 
jak již bylo několikrát naznačeno, je Abs-
inth vyráběn macerací, to znamená 
studenou cestou. Macerace by-
lin a koření namáčených do 
lihu trvá řadu dní. Základní 
složkou bylinné směsi je 
pelyněk pravý, který je 
nejen zdrojem chuťových 
vlastností nápoje, ale také 
zdrojem obávaného Thujo-
nu. 
Absint se poprvé ob-
jevil na dvoře tádžic-
kého velkopřevora 
Maximgorije Natalije 
Všeznajulevskoje ně-
kdy v druhé polovině 
sedmnáctého století, 
ovšem jeho původ i účel 
přítomnosti je dodnes 
zahalen mnohými tajem-
stvími. Existují dokonce 
teorie, že původní absint 
byl velice silným a účinným 
jedem, kterým se z tádžic-
kých separatistických center 
trávili ruští carové a lžica-

rové. Ovšem zlatý věk absintu přichází až později, kdy je 
kozáckým cestovatelem, básníkem, námořníkem (na Volze 
a Donu) a alkoholikem Dimitrijevejem Gerojpelyňkovem 
dovlečen až do „doupěte všech neřestí“, konkrétně na pa-
řížský Montmartre. Zde se absint velice rychle rozšířil mezi 
zdejší lůzou a získal si obrovskou oblibu. Kdo v Paříži něco 
znamenal (a častěji také neznamenal), pil absint. Z Paříže 
se také absint začal šířit po zbytku Evropy, což některé fa-
lešné proroky vedlo k tvrzení, že tento nektar je výrobkem 
Francouzů. To je pochopitelně nesmysl, neboť jak praví 
historické prameny: “Francouzi pro samé pití vína a pojí-
dání šneků nemají čas na kreativní vytváření dalších nápo-
jů.”  Zápisky z tehdejší doby dále pokračují: “Brzy je absint 
předepisován také jako meducína proti neštovicím, kašli 
a kdejaké jiné chorobě či baktérii. V polovině 19. století se 
stává chlebem a vodou pařížské dělnické třídy, protože je 
levnější než chleba a voda…”

Likéry krémové
Bailey‘s

U zrodu Baileys® stál v 70. letech David Dand, ředitel 
nápojové společnosti Gilbeys of Ireland. Společně s ma-
lým týmem technických odborníků si všiml možnosti, jak 
vyrábět nový nápoj, a hned se jí chopil. Bylo důležité, aby 
suroviny byly snadno dostupné a pocházely z Irska. Da-
vid, jako správný Ir, se nechal inspirovat dvěma největšími 
tradicemi své země – pálením whisky a mléčnými farmami. 
Nakonec se svými spolupracovníky smíchal mléko a whisky 
v mixéru, jaký se používá v kuchyni. A chutnalo to výbor-
ně. Fakta o Baileys: Značka Baileys® byla na trh uvedena 
v roce 1974. Globální prodej v roce 1975 dosáhl 19 000 
balení. Nyní se prodává přibližně 7 milionů balení ročně po 
celém světě. Každý den se každou minutu vypije přes 2300 

skleniček Baileys®. Ročně se k výrobě Baileys® 
Original Irish Cream® spotřebuje 275 

milionů litrů mléka. K dodávce 
denního množství smetany 

potřebné k výrobě Baileys® 
se použije mléko od 40 
000 dojnic. Baileys® je 
jednička mezi značkami 
likérů (Impact Magazi-
ne, únor 2006). Baileys® 

je nejprodávanějším 
destilátem o vánocích 
v USA. Baileys® je čtvr-
tou největší značkou 
mezi lihovinami prodá-
vanými v režimu Duty 
Free na světě. Baileys® 
se prodává ve více než 
130 zemích na celém 
světě. V prvním roce 
výroby během sezóny 
1974/75 produkoval 
závod Baileys® 8 000 

balení denně. V součas-
nosti je kapacita 46 700 

balení v obou výrobních 
závodech (Dublin a Bel-

fast).



Templářské sklepy Čejkovice představují exkluzivní řadu vín Sanctus Victoria, ve které se snoubí kouzlo 

lahodného moku s tajemnou historií středověkého rytířského řádu. Vinařské družstvo přináší přívlastková vína 

v neotřelém hávu s etiketami obsahujícími úryvky z dávných listin.

Více na www.templarske-sklepy.cz a www.templari.cz.

Vína řady Sanctus Victoria  
                                   s příchutí historie 

Kousek historie na láhvi 
vína
Na první pohled vás zaujme netradiční obal vín 
řady Sanctus Victoria. Přímo na etiketě ze 
speciálního ručně vytrhávaného papíru si 

Vína řady Sanctus Victoria lze zakoupit 
v e-shopu na stránce www.templarske-sklepy.cz

ROČNÍK 2009
SAUVIGNON POZDNÍ SBĚR

TRAMÍN VÝBĚR Z HROZNŮ 
• Muvina Prešov 2011, stříbrná medaile
• Král Vín ***2011

FRANKOVKA POZDNÍ SBĚR 
• Medaile Top 77 Brno 2010
• Valtické vinné trhy 2011, diplom
• Národní soutěž vín Velkopavlovické 

podoblasti 2011– stříbrná medaile
• Král Vín ***2011

RULANDSKÉ MODRÉ POZDNÍ SBĚR 
• Fstwine 2011, zlatá medaile
• Král Vín ***2011

ROČNÍK 2010
CHARDONNAY POZDNÍ SBĚR 

RULANDSKÉ BÍLÉ POZDNÍ SBĚR 
• Vinařské Litoměřice 2011, stříbrná medaile
• Valtické vinné trhy 2011, diplom

RULANDSKÉ ŠEDÉ POZDNÍ SBĚR 

RYZLINK RÝNSKÝ POZDNÍ SBĚR 

RYZLINK VLAŠSKÝ POZDNÍ SBĚR 

TRAMÍN POZDNÍ SBĚR 

SAUVIGNON POZDNÍ SBĚR

Důraz na kvalitu
Kromě nevšedního obalu potěší i vynikající víno. 
Vína řady Sanctus Victoria jsou totiž vyrobena 
z nejvyšších partií hroznů z vinic, které byly 
několik let pečlivě vybírány. Výsledkem jsou vína 
v přívlastkové kvalitě. Svou svěžestí a zaoblenou 
chutí dokážou oslovit i náročné milovníky tohoto 
vznešeného nápoje. O kvalitě vín také svědčí 
početné úspěchy na domácí půdě i v zahraničí. 

Templářské sklepy vám nabízí to nejlepší, co vzešlo 
z jejich vinic a sklepů. Přesvědčte se sami - vína 
najdete ve vybraných vinotékach, gastronomických 
zařízeních, speciálních dárkových prodejnách 
a také na fi remních stránkách, kde si je můžete 
objednat. 

můžete prostudovat zajímavá historická fakta 
o templářských rytířích. Zároveň se po rozlomení 
dvou originálních pečetí dozvíte i podrobnější 
informace o přesné poloze vinice, složení půdy, 
cukernatosti hroznů při sklizni či technologickém 
postupu výroby vína.
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