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A je tu jaro. Jaro nového roku. Možná si stejně jako já říkáte, copak nám asi přinese.
Vzpomínám si, jak jsem před dvěma lety, plna obav z teroristických útoků psala,
že do Egypta či Tunisu už vyrazí asi jen velký hrdina. Od té doby se situace změnila.
Do Egypta i Tunisu se již znovu jezdí. Teroristické útoky totiž máme už za humny,
v Paříži, nebo v Berlíně. Takže je to mnoha lidem vlastně jedno… A prognózy jsou
stále horší…
Prognózy finanční, kterým dominuje už několik let hrozba další světové ekonomické
krize, jsou také poměrně pesimistické. Naštěstí člověk to má tak, že když je něčeho
moc, tak je toho příliš a organismus se zařídí po svém. Podle vyjádření psychologů
člověk na lavinu negativních 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 televizi,
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 na cestu Kolem světa, potápět se na Maledivách, zažít romantiku
v Dubaji, popasovat se se životem na Kubě? A pokud nejste milovníci cestování?
Pak si možná dáte nějaké dobré jídlo, na které vás pozve rubrika Gurmán.
Můžete si také vyzkoušet bydlení na terase, nebo třeba hledání nemovitosti
v cizině. S jarním 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. Mezi takové osobnosti bezesporu patří například herečka Zuzana Kronerová,
nebo herec Radim Fiala, kterého můžete vidět v divadle i televizních seriálech.
A to samozřejmě není rozhodně všechno. Povíme si i jaké svatební trendy nás
letos čekají a co byste měli vědět o pivu, pokud si chcete vybrat to nejlepší…
Takže, příjemné počteníčko…
Alice Kelly
šéfredaktorka

www.casamoderna.cz
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ŠPIONKA S HLASEM
EDITH PIAF
HEREČKA, KTERÁ SE DOKONALE PŘEVTĚLILA VE FRANCOUZSKOU ŠANSONIÉRKU EDITH
PIAF. ŽENA, O NÍŽ SE MLUVÍ JAKO O TÉ, KTERÁ ROZVRÁTILA MANŽELSTVÍ ANGELINY JOLIE
A BRADA PITTA POTÉ, CO S PITTEM NATOČILA VÁLEČNOU ROMANCI SPOJENCI.
MARION ALE ŽIJE DESET LET S HERCEM A REŽISÉREM GUILLAUMEM CANETEM, KTERÉMU
V POLOVINĚ BŘEZNA PORODILA DCERKU LOUISE.

J

ednačtyřicetiletá herečka se stala maminkou podruhé, se svým manželem má ještě pětiapůlletého syna
Marcela. Těhotenství oznámila poté, co film Spojenci
dotočila, což zavdalo příčinu ke spekulacím o tom,
kdo je otcem. Drby kolem jejího vztahu s Pittem podpořilo i to, že Marion byla se známým hercem často vidět
v rámci propagace této filmové romance. Herečka se nejdřív nevyjadřovala, ale pak na svém profilu na sociální síti
těsně před porodem napsala: „Tohle bude moje jediná reakce na mediální smršť, jejíž součástí jsem se stala i já. Odmítala jsem se vyjádřit k věcem, které mi přišly neseriózní,
ale situace došla tak daleko, že se týká lidí, jež miluji. Před
mnoha lety jsem potkala muže svého života, otce našeho
syna i dítěte, které očekávám. On je moje láska, nejlepší
přítel a jediný, koho potřebuji. Angelině a Bradovi, jež oba
velmi respektuji, přeji, aby našli klid v tomto bouřlivém
období.“ Mimochodem – informace ohledně zpečetění
svazku Marion Cotillard a Guillaumea Caneta se rozcházejí.
Zatímco některá média tvrdí, že jsou s Canetem manželé,
jiné zdroje o nich mluví pouze jako o životních partnerech.

Romance na pozadí války

Ve filmu Spojenci hraje Marion tajnou agentku Marianne,
která dostane v roce 1942 v Casablance jasný úkol.
Má předstírat manželku agenta Maxe (Brad Pitt) a spolu
s ním zabít německého velvyslance. Dvojice se nejen připravuje na tajnou operaci, ale zároveň se snaží co nejlépe
předstírat zamilovaný manželský pár. Předstírá jej tak dokonale, až mezi nimi přeskočí opravdová vášeň. Jakmile
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splní svůj úkol, dvojice odjede do Londýna, kde se vezme.
Čas běží, Maxovi a Marianne se narodí dcerka a rodina se
snaží co nejlépe přežít ve městě sužovaném válečnými nálety. Jejich relativní idylu přetrhne nečekaná zpráva. Marianne je podezřelá z toho, že není tou, za kterou se vydává,
že si přivlastnila identitu jiné osoby. A na Maxovi je, aby
odhalil pravdu. Film se vyznačuje i tím, že je prošpikovaný
vizuálními efekty, a to nejen v akčních scénách.

Edith se mnou zůstane pořád

Poprvé si diváci Marion Cotillard všimli ve francouzské
komedii Taxi. Film se divákům líbil, za pár let proto vzniklo
pokračování Taxi, Taxi a o pár let později ještě Taxi 3. Většině diváků se při vyslovení Marionina jména vybaví životopisný film Edith Piaf z roku 2007, kde si zahrála legendární
francouzskou šansoniérku, která se z nevěstince, kde vyrůstala, dostala až na jeviště pařížské Olympie. Tenhle film jí
otevřel dveře do Hollywoodu. Roli dostala údajně
i proto, že má podobně výrazné oči jako Piaf. Režisér
Olivier Dahan prý psal scénář s vidinou Marionina zvláštně
tragického výrazu v očích. To, že herečka umí také skvěle
zpívat, pro něj byl jen bonus navíc. Film se natáčel částečně v České republice a v české koprodukci, díky čemuž si
herečka k mnoha oceněním, mezi nimiž nechybí Oscar,
přidala také Českého lva. Médie tvrdila, že právě po milenci
Edith Piaf – boxerovi Marcelu Cerdanovi – později herečka
pojmenovala svého syna. Ona ale vysvětlila, že syn dostal
jméno po jednom příbuzném. Piaf pro ni byla životní role,
o níž si mnoho načetla a jíž „žila“ i nějaký čas po natáčení.

Profil

Víte – nevíte
o Marion Cotillard?
•

•
•

•
•

•
•

V roce 2010 byla vyznamenaná Řádem umění
a literatury. Ocenění jí předával francouzský ministr
kultury Frédéric Mitterrand,
a to s takovým nadšením,
že herečku odznakem píchl
do hrudi.
Brazilská značka Chara Rial
po ní pojmenovala boty.
Vlastní ve Francii dvě restaurace, které se jmenují
Jaja a Glou.
Miluje seriál Hra o trůny
Má fobii z injekčních stříkaček, proto by si prý nikdy
nenechala píchnout botox
a tvrdí, že nikdy nepodstoupí plastickou operaci.
Hraje na kytaru, baskytaru,
piáno a ukulele.
Jejím snem je natáčet film
s Meryl Streep.
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„Nikdy jsem neměla stavy deprese, ale během natáčení
jsem k ní měla chvílemi blízko, jak jsem se snažila být v roli.
Musela jsem zhubnout, nechat si holit obočí, trávila jsem
před každým natáčecím dnem pět hodin v maskérně. Piaf
mě dlouho pronásledovala i po natáčení. Chvíli mi trvalo,
než jsem si odvykla mluvit jejím chraplavým hlasem. Pořád
jsem myslela na to, že ona si celý život připadala ztracená
jako malé dítě. Proto jsem ji ve své mysli dlouho nedokázala opustit. Nakonec jsem ji nechala jít, ale do jisté míry se
mnou Edit Piaf zůstane pořád,“ říká herečka.

Bohémští rodiče a melancholická dcera

Marion se narodila 30. 9. 1975 do herecké rodiny. Vyrůstala
v Orléans, do Paříže se s rodinou přestěhovala, když jí bylo
šestnáct. Otec Jean-Claude je herec a režisér, matka Niseema Theillaud herečka a učitelka dramatické výchovy.
Má dva mladší bratry – jednovaječná dvojčata Guillauma
a Quentina. První je režisér a scenárista, druhý sochař a žije
v San Francisku. Marion se před kamerou a na jevišti objevovala už od dětství, a i když navštěvovala různé dramatické kroužky, šla nakonec studovat ekologii, později se stala
i členkou hnutí Greenpeace. Ve svých představách se viděla
v muzikálech, mezi její oblíbený kus tehdy patřilo Zpívání
v dešti. Nikdy ale nebyla dítě, které by se nějak extra předvádělo. „Byla jsem citlivá, plachá, se sklony k melancholii
a už v mých sedmi letech mě zajímaly otázky typu: Proč
jsme vůbec na světě? Odkud jsme přišli? Moji bohémští
rodiče si se mnou chvílemi nevěděli rady. Žili jsme
v 18. patře věžáku a rodiče byli hodně benevolentní.
Pamatuju si třeba, že jsme mohli klidně malovat po stěnách. Bratři jako dvojčata spolu vždycky měli těsný vztah,
zatímco já jsem byla z jejich společenství vyloučená. I když
jsem tedy měla dva sourozence, vyrůstala jsem vlastně
sama. Moc jsem toho nenamluvila, hůř se mi navazovaly
kontakty, ve škole mě považovali za podivínku,“ vzpomíná
herečka.

První setkání s Guillaumem Canetem

Marion si od dětství vymýšlela imaginární postavy. Poté, co
ji otec vyprávěl a hlavně předváděl – je zároveň mim – různé filmové příběhy, ráda si představovala, že je třeba Greta
Garbo. Otec si založil vlastní divadelní společnost a pak začal
učit na Conservatoire d‘Art Dramatique d‘Orléans, kam se
zapsala ke studiu i Marion. „Herectví mi pomohlo vyznat se
sama v sobě. Přes různé postavy jsem si k sobě našla cestu,“
říká. V osmnácti letech získala roli v televizním seriálu Highlander. Od té doby nikdy neměla nouzi o práci. První výraznou roli si zahrála ve filmu Chloé, dospívající dívku,
kterou okolnosti donutí, aby se začala živit jako prostitutka.
Po prvním filmu ze série Taxi se objevila v několika seriálech
a filmech. V té době taky vydala své první album Dessins
pour le climat. Marion totiž odmala ráda zpívala a spíš než
o herecké kariéře přemýšlela, že by se vydala na dráhu
zpěvačky. Ve Francii jí popularitu získal snímek Vadí nevadí
z roku 2003, v němž se svým kamarádem z dětství prožívá
vztah, ve kterém se střídá láska s nenávistí a který se pomalu
stává hrou na život a na smrt. Film byl kasovním trhákem
a pro Marion byl důležitý i tím, že si tu zahrála po boku svého budoucího muže Guillauma Caneta. Úspěšné romantické
drama Marion posunulo k prvnímu americkému filmu, pod
nímž je podepsaný Tim Burton. Snímek Velká ryba je příběhem muže, který celý život vypráví neuvěřitelné příběhy.
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Marion hraje manželku jeho syna, který si ke svému excentrickému otci jen těžko hledá cestu. Marion je Burtonova
velká fanynka a prý spala měsíc se scénářem pod polštářem,
aby jí to přineslo štěstí a režisér si ji nakonec pro roli vybral.
Ve válečné romanci Příliš dlouhé zásnuby se vydá na bojiště
1. světové války, aby se pokusila najít svého snoubence, který
byl zraněný. Ukáže se ale, že pravda je někde úplně jinde.
Poměrně rychle za sebou natočila několik francouzských
snímků – romantickou komedii Můj život ve vzduchu, thriller
Modlitba za mrtvé, drama Kavalkáda a pár dalších.

Tichá herečka naší doby

V romantickém příběhu Dobrý ročník se Marion objevila
vedle Russella Crowea jako majitelka restaurace, díky níž
hlavní hrdina – londýnský expert v oboru investic - objeví
kouzlo jihofrancouzských vinic a dojde mu, že právě našel
to, co celý život postrádal. Po roli v životopisném dramatu
Veřejní nepřátelé se vrhla na první muzikálovou roli – filmovou verzi známého broadwayského muzikálu Nine,
který režíroval – po úspěšném Chicagu – Rob Marshall.
Marion tu hraje manželku Daniela Day-Lewise, který se
coby režisér v Benátkách v 60. letech snaží natočit film.
Poněkud ho ovšem rozptylují nejen krize středního věku,
ale také řada žen v jeho okolí - matka, milenka, celoživotní
múza, kostýmní výtvarnice i módní redaktorka. Manželku
jménem Mal Marion hrála Leonardu DiCapriovi v mysteriózním filmu Počátek. Mimochodem – ve filmu je paralela se
snímkem Edith Piaf, když tu několikrát zazní známá skladba Non, je ne regrette rien (Ničeho nelituji). Možná je to
opravdu jejíma zvláštníma očima, ale Marion má

v sobě jakési tajemství, jež ji předurčuje hrát osudové nebo
životními zkouškami trýzněné ženy, které bojují s psychickou labilitou. „Dost často hraju i ženy, které si připadají
nepochopené, nemůžou najít své místo ve společnosti. Rozumím jim – i já často svádím boj, abych se snažila s okolím
komunikovat, i když vlastně nechci. Je ve mně prostě něco
divného,“ připouští. Jeden z novinářů z The Daily Telegraph ji nazval „velkou tichou filmovou herečkou naší doby“
pro její schopnost vyjádřit emoce jen s pomocí očí a mimiky,
podobně jako hrávaly herečky v němých filmech. Není divu
– Marion úročí hereckou techniku, kterou ji naučil její otec
– mim.

Temný rytíř povstal

Ve filmu Milosrdné lži o partě přátel, která se vydá na každoroční dovolenou, netušíc, že jejich dobré vztahy budou
podrobeny zásadní zkoušce, Marion režíroval její muž
Guillaume. O boji lékařů s rychle se šířícím smrtícím virem
vypráví film Nákaza, oslavou Paříže na pomezí fantazy je
snímek Půlnoc v Paříži, kde Marion hraje trochu naivní, ale
přesto osudovou ženu, která ovlivní hlavního hrdinu. Měsíc
po narození syna Marcela Marion začala natáčet s režisérem Počátku Chrisem Nolanem thriller Temný rytíř povstal –
závěrečný film batmanovské trilogie. Vyšel jí vstříc a odložil
její scény o měsíc a umožnil, aby s ní buď byla rodina na
place, nebo aby za ní mohla herečka létat do Paříže. „Obdivoval mě, jak zvládnu tak brzy po porodu pracovat, jak
dokážu obojí skloubit. Smál se, že jsem superžena,“ říká
herečka. Pár měsíců poté natočila francouzsko-belgické
romantické drama Na dřeň, kde hraje ženu, která vystupu
Ice Jaro 2017 |
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Viděli jste?

je ve vodním parku v představení s kosatkami a která má
amputované nohy. Marion prohlašuje, že nesnáší natáčení
sexuálních scén, ale v tomto filmu je vnímala úplně jinak,
protože byly pro její filmovou postavu zásadní.

Pokrevní pouto

V dramatu Immigrant si zahrála Polku Ewu, která odjede
ve 20. letech 19. století se sestrou do Ameriky. Pro roli se
naučila část textu v polštině a režisér James Gray po natáčení prohlásil, že to byla nejlepší spolupráce, s herečkou,
jakou kdy zažil. Drsnou kriminálku o bratrech na opačných
stranách zákona Pokrevní pouto režíroval také Marionin
muž Guillaume – byl to jeho první americký film. Dva dny
a jedna noc je drama o ženě, která trpí depresemi a má
být vyhozena ze zaměstnání. Jestli o práci přijde, mají ale
rozhodnout její kolegové. V dramatu Kameny bolesti hraje
Marion další psychicky nevyrovnanou ženu, která působí
v malé vesničce v jižní Francii velký rozruch, proto ji rodiče rychle provdají. Ovšem skutečná láska na ni čeká úplně
jinde než v manželství. Zahrála si i ve filmovém zpracování
Shakespearova Macbetha. Po adaptaci známé počítačové
hry Assassin’s Creed natočila snímek Les fantômes d‘Ismaël,
kde hraje hlavní roli Carlotty, jíž stará láska zkomplikuje
život. Se svým mužem si zahrála v komedii Rock‘n‘ Roll.

Marion a Guillaume

Marion se s Guillaumem potkala při natáčení filmu Vadí nevadí. Spřátelili se, ale Guillaume si pak vzal herečku Diane
Kruger, s níž byl ženatý v letech 2001 až 2006. Ve chvíli, kdy
se s ní rozvedl, začal se opět víc vídat s Marion. Tento pár je
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1996 – Chloé
1998 – Taxi
2000 – Taxi, taxi
2003 – Taxi 3
Vadí nevadí
Velká ryba
2004 – Příliš dlouhé zásnuby
2006 – Dobrý ročník
2007 – Edith Piaf
2009 – Nine
Veřejní nepřátelé
2010 – Počátek
Milosrdné lži
2011 – Nákaza
Půlnoc v Paříži
2012 – Temný rytíř povstal
Na dřeň
2013 – Pokrevní pouto
2014 – Dva dny, jedna noc
2015 – Macbeth
2016 – Spojenci
Assassin’s Creed

ve Francii stejně slavný, jako bývali Brad a Angelina, když
byli ještě spolu. Ale na veřejnosti se spolu moc neobjevují.
Pochvalují si, že přísnější zákony na ochranu soukromí, které ve Francii panují, jim umožňují žít relativně v klidu bez
dotěrné pozornosti médií. Marion žila pár let s francouzským hercem Julienem Rassamem. Delší – pětiletý vztah
měla s jiným kolegou - Stéphanem Guérin-Tillié. V letech
2005 až 2007 žila s francouzským zpěvákem Sinclairem.
Pak se dala dohromady se svým mužem. Marion je momentálně jednou z nejlépe placených francouzských hereček v Hollywoodu. Před pár lety se taky stala tváří značky
Christian Dior, průběžně fotí například kampaň pro kolekci
kabelek. Stále se věnuje ochraně životního prostředí a je
činná v hnutí Greenpeace. V roce 2010 odjela do Konga,
aby natočila několik dokumentů o ničení deštných pralesů. O rok později podpořila náčelníka indiánského kmene
Raoniho v boji prosti výstavbě přehrady v Para v Brazílii.
Snažila se také podpořit záchranu tygrů sumaterských.
S narozením dcerky se rozhodla v práci trochu zvolnit.
A taky se zaměřit na trochu jiný typ rolí – spíš na komediální. „Myslím si, že prostřednictvím dobré komedie můžete
na lidi víc zapůsobit, ovlivnit je, než prostřednictvím tragédie. A co bych si opravdu přála – zahrát si někdy muže.
Než se mi narodily děti, spoustu času jsem trávila tím, že
jsem se nořila do postavy, do jejího vnitřního světa. To už
nechci tak moc dělat, nechci řešit, že se chystám někoho
zabít nebo že mám depresi. Nechci utíkat do imaginárních
světů. Mám svůj skutečný a v něm je mi dobře.“

by

THE ULTIMATE SUNGLASS SELECTION

Objevte jedinečnou kolekci
značkových slunečních brýlí.

by

Solaris najdete ve vybraných prodejnách GrandOptical.

Brno: NC Královo Pole / Campus Square / OC Olympia / Náměstí Svobody č. 74 / České Budějovice: NC Géčko /
OC Mercury / Děčín: Pivovar Děčín / Frýdek‑Místek: OC Frýda / Hradec Králové: Aupark / OC Futurum / Havířov: OC Elan /
Chomutov: OC Chomutovka / Jablonec nad Nisou: Central Jablonec / Jihlava: OC City Park / Karlovy Vary: Varyáda / Kladno:
T. G. M., I. Olbrachta č. 90 / Liberec: OC Nisa / Forum Liberec / Most: OC Central / Olomouc: OC Haná / OC Olomouc City /
Galerie Šantovka / Opava: SC Breda & Weinstein / Ostrava: Forum Nová Karolina / OC Futurum / Avion Shopping Park /
Pardubice: Palace Pardubice / Plzeň: OC Borská Pole / OC Plaza / OC Olympia / Praha: Arkády Pankrác / Centrum Chodov /
2× OC Nový Smíchov / 2× OC Letňany / ul. 28. října / Avion Shopping Park Zličín / Metropole Zličín / Galerie Fénix / OC Šestka /
Galerie Butovice / NC Eden / Novodvorská Plaza / Atrium Flora / Centrum Černý Most / OD Debenhams / Václavské náměstí č. 55 /
Prostějov: Zlatá brána / Přerov: Galerie Přerov / Příbram: Pražská č. 126 / Tábor: 9. května č. 678 / Teplice: OC Galerie Teplice /
Třebíč: Karlovo náměstí č. 22 / Ústí nad Labem: OC Forum / Zlín: OC Centro Zlín / Zlaté jablko

Další širokou nabídku slunečních brýlí najdete
i v ostatních prodejnách GrandOptical.
Více na www.grandoptical.cz.

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

VYKROČTE
DO JARA KRÁSNÁ
TAM, KDE KONČÍ SCHOPNOSTI ANTI- AGE KOSMETICKÝCH
PŘÍPRAVKŮ, ZAČÍNÁ UM
ESTETICKÉ MEDICÍNY. NAPRAVÍ
NEJEN NEDOSTATKY ZPŮSOBENÉ
PŘIBÝVAJÍCÍMI ROKY, NÝBRŽ
I TAKOVÉ, KTERÉ ČLOVĚKU
PŘINÁŠÍ JEHO GENETICKÁ
VÝBAVA. V POHÁRU ALCHYMIE
SVĚŽESTI A KRÁSY NAJDETE
ZÁKROKY NEINVAZIVNÍ I RADIKÁLNÍ A MEZI NIMI JAK ÚSPĚŠNĚ
DLOUHODOBĚ POUŽÍVANÉ,
TAK I NAPROSTÉ NOVINKY.

Mezi nejvyhledávanější zákroky estetické medicíny patří
zvětšení prsou, operace očních víček, a liposukce spolu
s některými dalšími metodami, které přinášejí zeštíhlení
v požadovaných partiích. Co od nich můžete očekávat?

Splněné přání – krásná a pevná prsa

Jednou z nejžádanějších plastických operací je zvětšení
prsou, tak zvaná augmentace. Ženami bývá označována
za pomyslnou královnu estetických úprav. Není divu, vždyť
prsa jsou znakem ženskosti. Tento zákrok ale vyvolává
řadu otázek: Jakou operační metodu zvolit? Je lepší umístit
implantát pod sval, nebo pod prsní žlázu? Které implantáty
si vybrat? Jsou lepší výraznější kulaté, nebo anatomické ve
tvaru kapky, díky kterým si prsa zachovají maximálně přirozený vzhled? Zůstanou po operaci viditelné jizvy? Odpovědi na tyto otázky dokáže erudovaně a beze zbytku zodpovědět pouze lékař, specializující se na tyto zákroky. Ten
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také posoudí anatomické poměry vašeho těla a doporučí
z pohledu odborníka nejvhodnější variantu. Kromě vašeho
přání je totiž třeba vzít v úvahu právě také tělesnou konstituci a některé další faktory. Pojďme tedy na takovou malou
procházku interiérem. Od kuchyni přes obývací pokoj až do
ložnice je to sice jen pár kroků, ale skrývá se za nimi velké
slovo. Domov. Začneme samozřejmě kuchyní.

Skalpel, prosím
Než zazní tato slova, je již rozhodnuto, zda implantát bude
do prsu vložen řezem pod prsní rýhou, v podpaží, nebo
na spodní hranici prsního dvorce. Poté je řezem obvykle
dlouhým asi 3 - 4 cm v prsu vyhloubena „kapsa“, do které
je umístěn implantát. Operace trvá asi 60 minut a v jejím
závěru jsou do rány zavedeny drény, jejichž úlohou je
odvádění přebytečné krve a sekrece. Rána se zašije, sterilně
zakryje a prsa jsou fixována speciální podprsenkou. Hospitalizace v závislosti na pooperačním stavu trvá 24 – 48 hodin. Pacientka je pečlivě sledována a dostává léky na tišení
bolesti. Bolest zpravidla přetrvává několik dní. Její délka
a intenzita je závislá na prahu tolerance, která je u každého jiná. Jak říká lékař, většinou se pohybuje od dvou do
pěti dnů. Po propuštění domů je třeba první týden dodržovat klidový režim a potrvá asi měsíc, než se budete moci
vrátit k běžné fyzické zátěži. Velmi důležitou roli v době
rekonvalescence hraje speciální kompresivní podprsenka,
držící implantát ve správné pozici. Její nošení minimalizuje
riziko vytvoření tuhého vazivového pouzdra kolem implantátu, které se může utvořit jako reakce organismu na cizí
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těleso. Možná vás zaskočí jizvičky, které zkraje budou mít
sytě rudou barvu a oproti okolní pokožce bývají vystouplé.
Postupem času však vyblednou a vyrovnají se. Napomůže
jim v tom péče spočívající v tlakové masáži a promašťování.
S masážemi můžete začít po vyndání stehů. Odměnou za to
všechno vám budou krásná prsa.

Novinka v ženském dekoltu
Na český trh nyní přichází novinka - odlehčené prsní implantáty B-lite, jejichž váha je o 30% nižší, než u běžných
dostupných materiálů. Není třeba velkého vysvětlování, aby
člověk pochopil, že čím nižší váha prs zatěžuje, tím menší je
riziko jeho poklesu. Zatímco u nás nejsou B-lite implantáty
ještě běžně rozšířené, s úspěchem se s nimi pracuje v v Izraeli, která je kolébkou prvního lehkého implantátu na světě,
v evropských městech v Německu, Velké Británii, Německu,
ale také v Jižní Africe či Japonsku. Prsní implantáty B-lite
tvoří silikonový obal, avšak od dosud známých produktů se
liší svou výplní. Ta je tvořena silikonový gelem obsahujícím
vzduchové bublinky, které jej nadlehčují. V důsledku těchto
vzduchových mikrosfér implantáty mají nejen nižší hmotnost, ale zároveň jsou odolnější vůči poškození tlakem. Jejich odolnost je uváděna až na 13 atmosfér. Díky používané
technologii jsou implantáty B-lite výrazně soudržnější, mají
neomezenou životnost a není proto nutná jejich výměna
z důvodu časového opotřebení. Vyrábějí se v kulatém
i anatomickém tvaru a ve všech velikostech a ani operační
techniky a způsob jejich uložení se od běžných implantátů
neliší. Lehké B-lite implantáty mají své místo nejen v este

tické, ale rovněž v rekonstrukční chirurgii. Při náhradě prsu
běžným silikonovým implantátem totiž může rychleji dojít
k poklesu, protože jeho váha je oproti běžnému prsu vyšší
a poprsí získá nesymetrický tvar. Lehčí implantáty takovýto
problém snadno vyřeší.

Padají vám víčka, ale únavou to není?
Jak stárneme, postupem času pokožka očních víček ztrácí svou elasticitu a ochabuje. V důsledku toho vznikají na
horních víčkách kožní převisy a na dolních víčkách se mohou
utvořit nevzhledné váčky. Za poklesem očních víček může být
ale i vrozená nedostatečnost jejich zdvihačů. Buď jak buď,
výsledkem je unavený výraz obličeje, který mu navíc přidává
roky. Nejedná se ale pouze o estetickou vadu, nýbrž i vadu
funkční. Povadlá kůže v oblasti víček může vyvolávat slzení,
pocity vyčerpanosti a někdy i bolestivost očí. V extrémních případech horní víčko zasahuje až přes okraj zornice a způsobuje
problémy s viděním. Řešením je chirurgický zákrok, tak zvaná
blefaroplastika, která tento problém spolehlivě vyřeší. Během
operace chirurg zredukuje nadbytek kůže, odstraní tukové
váčky a je-li třeba, zpevní kruhový oční sval. Řez je u horních
víček veden v místě přirozené rýhy, tedy tam, kde se kůže
víčka při otevření oka skládá. U dolních víček jizvy vede těsně
pod řasami. Jizvičky jsou jemné a časem prakticky neviditelné.
Plastika horních i dolních víček vyžaduje asi týden domácího
léčení. Prvních 24 - 48 hodin po zákroku by měl pacient dodržovat klidový režim a přikládat si studené obklady. Plná zátěž
je doporučována za 2 - 3 týdny.
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Na víčka i bez skalpelu a jizev
Zatímco pro horní víčka je zásah skalpelu stále hodnocen
jako nejefektivnější, klienti, které trápí tukové valy na
dolních víčkách, mohou využít komfortní laserové ošetření.
Díky laseru lze provádět mnohé zákroky, které byly ještě
nedávno výhradní doménou tradiční chirurgie. S pomocí
této technologie je dosahováno vynikajících výsledků
a navíc bez vzniku jizev. Metoda nazývaná transkonjuktivální plastika představuje vysoce moderní způsob řešení.
Při operaci je použit speciální CO2 laser, který oproti
klasické operační metodě umožňuje přístup z vnitřní části
víčka. Po dobu zákroku (cca 30 minut) je pacient v krátké
lehké narkóze. Paprskem laseru je odstraněn nadbytečný
tuk, způsobující vyklenutí oblasti pod okem. Současně je
šetrně odpařena svrchní vrstva pokožky, díky čemuž dojde
k obnově jejího povrchu, vyhlazení a zvýšení pružnosti, což
přináší výrazné omlazení obličeje. Díky této technice není
zapotřebí žádného šití a nedochází ke vzniku jizev. K dalším výhodám zákroku, který se provádí ambulantně, se řadí
minimální otoky a bolestivost. Transkonjuktivální plastika
dolních víček vyžaduje 10 – 14 dní domácí léčby, plná zátěž
je doporučována asi po čtyřech týnech od operace. Následně je důležité vyvarovat se po dobu tří měsíců UV záření.
Ačkoliv se může zdát, že záleží jen na vás, jakou možnost
zvolíte, nenechte se zmást. Vždy je s ohledem na váš zdravotní stav a dispozice důležité otázku estetické korekce
probrat s odborníkem.

Štíhlejší na počkání a bez operace?
S injekčkní lipolýzou!
Máte dostatek pohybu, sportujete, vyznáváte zdravý životní styl, ale stále se nemůžete zbavit nepěkných tukových
polštářků? Vaše tváře a podbradek ztrácí pevnost? Obáváte
se invazivního řešení, nebo jej zkrátka z nějakého důvodu
nemůžete podstoupit? Vyzkoušejte injekční lipolýzu, jeden
z účinných způsobů, který dokáže tyto problémy napravit.
Touto metodou lze zmenšit tukové uloženiny v problematických partiích, zmírnit celulitidu, ale také zvýšit pevnost
a elasticitu kůže. Zákrok není nikterak náročný a trvá jen
několik minut. Spočívá v injekční aplikaci speciální látky,
která je tenkou jehlou vpravena do požadovaného místa,
kde tuk postupně rozpouští. Injekční lipolýza se nejčastěji
využívá k redukci tuku v oblasti boků, břicha, stehen, hýždí,
kolen, rukou, ramen, zad a také právě u podbradku a tváří.
Výhodou je, že tuk je odstraňován rovnoměrně.
„Při zákroku aplikujeme pomocí tenké jehly látku fosfatydylcholin přímo do problémového místa, tedy do nahromaděného tukového polštářku. Aplikace je téměř bezbolestná a není proto zapotřebí ani lokální anestezie. Efekt
se projeví asi to tří týdnů. Pro výrazné zmenšení tukové
tkáně v dané oblasti doporučujeme podstoupit jedno až tři
ošetření s odstupem dvou až tří týdnů. Jelikož lipolýza má
příznivý vliv na tvorbu kolagenových vláken, kromě redukce tuku je zároveň dosaženo elasticity kůže. V důsledku
toho pokožka získává svěžejší vzhled,“ objasňuje odbornice
injekční lipolýzu a dodává, že této metody se využívá rovněž k odstranění zbytků tukové tkáně po liposukci.
Estetických zákroků, které korigují nedostatky v obličeji
i na těle je opravdu celá řada a vyřeší většinu problémů.
Dnes díky nim může váš nos dokonce i bez chirurgického
zákroku získat požadovaný tvar, obličej mladistvější výraz
a pokožka těla bezchybný vzhled.

Nový nos bez dotyku ostří skalpelu

Ohlédnete-li se pár let zpátky, prakticky jedinou možností
úpravy tvaru nosu byla plastická operace - rhinoplastika.
To dnes již neplatí. Korekci nosu lze provést i miniinvazivní metodou, kdy problém namísto ostří skalpelu vyřeší
dermální výplň, tak zvaný filler. Úspěšně se tak řeší různé
asymetrie v celé oblasti nosu, samozřejmě vyjma markantnějších, které vyžadují operační řešení. Neinvazivní rhinoplastika se provádí ambulantně, bez nutnosti narkózy
a rekonvalescence. Před ošetřením je pro komfort pacienta
na oblast nanesena anestetická mast. Když začne působit,
je přikročeno k samotné aplikaci filleru, během níž je do
oblasti pomocí velmi tenkých jehliček aplikována dermální
výplň na bázi kyseliny hyaluronové. Pacient během zákroku může sledovat jeho průběh a dokonce jej ovlivnit tak,
aby splnil jeho představy. Jak je známo, výplňové dermální materiály tělo odbourává. Za jak dlouho se tak stane,
vždy záleží na rychlosti metabolismu organismu, která se
u každého různí. Obecně lze říci, že efekt bezoperační
rhinoplastiky vydrží asi 6 – 12 měsíců. Poté lze ošetření bez
problémů opakovat.

Nitěmi pro omlazení obličeje

Mezi nejžádanější zákroky omlazení obličeje se řadí 3D
liftující nitě. Tato metoda není pro pacienta zatěžující
a přináší vynikající výsledky. „Kouzelné“ nitě jsou ideálním
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řešením zejména tehdy, kdy došlo k viditelným známkám
poklesu kontur obličeje, avšak ještě není vhodný radikálnější chirurgický zákrok. S pomocí 3D nití lze omladit
obličej, podbradek, upravit pokleslé koutky i mírně „vytáhnout“ krk. Nitě jsou vyrobeny ze vstřebatelných látek
polydioxanonu či kyseliny polymléčné. Aplikují se v místním
znecitlivění a zákrok trvá asi hodinu. V podkoží se 3D nitě
zafixují díky háčkům, které jsou umístěné po jejich obvodu.
Přítomnost nití stimuluje tvorbu kolagenu, podporuje zpevňování pokožky a jejích kontur. Přibližně za 8 až 12 měsíců
se nitě vstřebají, avšak zanechají kolagenovou „kostru“,
která spolehlivě slouží pleti jako opora a zabraňuje jejímu
ochabnutí.

Zbavte se (nejen) žilek

Trápí vás zarudlé žilky? Strávíte spoustu času jejich maskováním krycími krémy a na nohou kvůli nim nosíte výhradně
kalhoty, ačkoliv byste se lépe cítila v šatech a sukních? Jednoduše se jich zbavte. Speciální šetrný cévní laser V-BEAM
si s nimi poradí stejně dobře, jako s řadou dalších viditelných vad cévního původu, které zejména v obličeji představují nemalý estetický problém. Tento laser je využíván
pro odstraňování a léčbu růžovky projevující se zmnožením
cévek a výrazným začervenáním na pokožce obličeje, v boji
s kuperózou, která vytváří hustou a viditelnou síť rozšířených cévek, a během několika málo aplikací se vypořádá
s tak zvaným „ohněm“ prezentujícím se výraznou tmavě
červenou skvrnou. Velmi dobrých výsledků dosahuje i při
ošetření nezhoubných útvarů cév, tak zvaných hemangiomů. Ošetření spočívá v působení laserového paprsku, který
bez toho aby poškodil okolní tkáň, cílí přímo na postižené
místo. Zde vyvolává rychlé stažení problematických cévek
a způsobí jejich odumření. V důsledku toho postižené místo postupně bledne a zabarvení mizí. Pokožka bývá
po zákroku chvíli zarudlá, objevit se mohou mírné otoky
a později i stroupky, které se záhy zahojí a odpadnou.
Hojení je rychlé, je ale velice důležité nechat stroupky
samovolně odhojit a nestrhávat je.
„Při zákroku jsem pociťovala mírné štípání, ale nebylo to
nic, co by se nedalo vydržet. Zejména když přede mnou
byla vidina toho, že se svého problému již brzy zbavím.
Ošetření jsem podstoupila celkem třikrát, neboť metliček
jsem měla hodně,“ říká jedna z klientek, která si nechala
ošetřit žilky na lýtkách. Podobně o svých pocitech hovoří
i starší muž, kterého trápil oheň na spánku. „Maskoval
jsem to sčesáváním vlasů dopředu, ale jak mi vlasy řídly,
bylo to stále obtížnější. Pracuji s lidmi a nebyly mi příjemné
jejich pohledy. Rozhodl jsem se vyzkoušet tuto metodu
a s výsledkem jsem skutečně spokojen.“ Pokud se rozhodnete zákrok absolvovat, lékař jej s vámi nejprve probere,
vyhodnotí váš zdravotní stav, nabídne nejvhodnější řešení,
vysvětlí vám jeho postup a poskytne podrobné informace.
První výsledky ošetření bývají viditelné do 14 dnů, výsledný
efekt se dostaví asi do 5 – 6 týdnů po zákroku.

Aby ruce nežalovaly

Ruce prozrazují o našem věku často více, než je nám vhod.
Důvodem je úbytek mazových žláz na jejich hřbetu. I ruce
však lze výrazně omladit a to pomocí speciálních výplňových materiálů, které představují jednoduché, ale vysoce
účinné Anti-Age řešení. K omlazení se využívají fillery na
bázi kyseliny hyaluronové nebo hydroxiapatitu vápenaté-
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ho, dvou látek, které jsou tělu vlastní. Výplň se aplikuje injekčně do hřbetu rukou a efekt nastupuje prakticky ihned.
Přetrvává po dobu jednoho roku až dvou let a aplikaci lze
kdykoliv opakovat.
Čas je nepřítel krásy, ale lze s ním úspěšně bojovat. Jak vidíte, stačí jen vybrat si tu „správnou zbraň“.

Drazí přátelé a vážení zákazníci,
jsme hrdí, že můžeme navázat na životní práci
našeho otce pana Walthera Janssena, který před
20 lety začal psát historii Janssen Cosmetics.
Oslavujte s námi během celého letošního roku
20. výročí založení firmy a využijte velkých
výročních akcí.
Srdečně zdraví z Aachenu

Reinhard a Ulrich Janssen

www.janssen-cosmetics.cz

Text: Eva Houserová, foto: Schutterstock.com

BYDLENÍ
UVNITŘ
I VENKU
EXTERIÉR DOMOVA JE STEJNĚ DŮLEŽITÝ JAKO JEHO INTERIÉR.
IDEÁLNÍ ZEJMÉNA V TEPLÉM OBDOBÍ JE MÍT OBĚ SOUČÁSTI
FUNKČNĚ PROPOJENÉ.

Bydlení a domácnost

P

okud je váš pozemek obklopen pozemními komunikacemi nebo příliš zvědavými sousedy, pak je
vhodné venkovní společenské prostory vkusným
prostorem odstínit. Triviálním řešením je obehnat
pozemek vysokou zdí, avšak asi nikdo z nás nechce stavět
novodobou pevnost, ale moderní dům s krásnou reprezentativní zahradou. Velmi příjemným moderním trendem je
propojovat velké místnosti. Rodina se může těšit vzájemné
přítomnosti v otevřeném prostorném obývacím pokoji, který ústí do útulné kuchyně. Každý si může najít své místečko
a přitom neztratit kontakt s ostatními. Dům by však měl
mít i klidovou zónu, kam se chodí odpočívat, a to nejlépe
na čerstvém vzduchu. Může to být terasa nebo oblíbené
místo v zahradě, ale jsou tato místa dokonale skryta pohledům sousedů? A co naopak oni? Neruší je vaše společnost,
když máte návštěvu a jste trochu hlučnější? V tomto směru
je velmi zajímavá nová skutečnost, že terasa postavená nad
úroveň plotu je v podstatě tribuna umožňující sledování
sousedů, a je proto možné její stavbu zakázat nebo nařídit její odstranění. A i když v hustě obydlených městských
aglomeracích a řadové zástavbě neexistuje možnost absolutní ochrany soukromí při bydlení, musí mít lidé možnost
svůj životní prostor chránit proti nepatřičným zásahům od
sousedů. Precedenčně o tom rozhodl Nejvyšší správní soud.
Vyvýšené terasy jsou sice báječné, protože poskytují rozhled, ale mohou vám narušit sousedské vztahy.

Atrium se vrací

Elegantním řešením, jak mít nebe nad hlavou v naprostém
soukromí domu, je nezastřešené atrium, které v architektuře moderních domů nachází stále větší uplatnění. Je
zajímavé, jak se v dnešní době vracíme k atributům, které
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vymysleli naši předci v hluboké minulosti, a dáváme jim novou podobu. Atrium je centrální prostor obytného domu,
rozšířený především v období řeckého helénismu a římské
antiky. V moderní architektuře se pod pojmem atrium rozumí částečně otevřený či prosklený prostor, který slouží
k relaxaci, případně ke stolování a přijímání návštěv.
Zkrátka efektní mezistupeň mezi venkovní zahradou
a interiérem, který přináší dovnitř domu světlo i ze stran,
kde to jinak není možné. A navíc nechá interiér dýchat.
Centrální atrium se může stát i těžištěm celého domu, pokud je spojnicí dvou či více křídel. Navíc zaručuje maximální
eliminaci průhledů ze sousedních pozemků. V atriu jste
v domě, a přitom na čerstvém vzduchu, obklopeni zahradou. Pokud chcete mít atrium zastřešené, můžete zvolit
polykarbonáty, které výborně snášejí náročné klimatické
podmínky a jsou na trhu k dispozici v různém barevném
provedení. Ale možná namítnete, že sklo je sklo, a budete
mít pravdu. Samozřejmě že velké prosklené plochy jsou
hotovým skvostem.

Celoroční nebe nad hlavou

Jak si máme ale pustit slunce do domu my ostatní, kteří už
bydlíme v rodinných domech bez atria? Můžeme si pořídit
skytrium, kterým si zvětšíme obytnou plochu. Má tu výhodu, že v něm můžeme relaxovat s hvězdnou oblohou nad
hlavou i v zimě. Stačí mít k dispozici pouze jednu opěrnou
zeď, ke které se zvenku snadno a rychle připevní lehká
hliníková konstrukce s pojezdovými výplněmi z bezpečnostního skla. Montáž je snadná a rychlá. Tvary modulárního
skytria se podřídí vašemu přání. Jde vlastně o skleník, který
v létě otevřete dokořán včetně střechy, a v chladném ročním období ho uzavřením a vytápěním proměníte v interié-

rovou místnost plnou světla a výhledu do zahrady. Skytrium
může být součástí terasy, oddělené od exteriéru i interiéru
prosklenou stěnou. Podobný efekt má terasa s posuvným
skleněným zastřešením.

Zahradní kulinářství

A opět jeden návrat do starých časů, který se u nás opět zabydluje. Letní kuchyně byly v minulosti běžnou součástí měšťanských letních sídel. Většinou šlo o malé zahradní domky,
vybavené sporákem, pracovní plochou, nádobím a příruční
spíží nebo lépe chladným sklípkem. Tam se připravovala nejen
snídaně či odpolední káva nebo čaj, ale i oběd, a odtud se pak
servírovaly buď ke stolu pod širým nebem, nebo například do
altánu a podobně. Dnes preferujeme spíše otevřené přístřešky
nebo zahradní lehké stavby, kde je příprava jídla víceméně
zpříjemněním posezení s rodinou či přáteli na čerstvém vzduchu. Nebudete omezeni jen na dny s pěkným počasím, protože
v dobře postavené letní kuchyni se budete cítit příjemně
i v deštivém létě či na podzim. Venkovní neboli letní kuchyně
se mohou lišit velikostí a nákladností provedení, ale přesto
všechny spojuje zařízení na tepelnou úpravu potravin. Nejjednodušší variantou je letní kuchyně s grilem, ať už elektrickým,
plynovým nebo na dřevěné uhlí, ale v těch nejlepších letních
kuchyních by neměl chybět kamenný venkovní krb s pecí,
popř. s udírnou. Ideální je navázat letní kuchyň přímo na dům.
Někdo zvolí komfortní zimní zahradu s kuchyňským koutem
vybaveným v návaznosti na rozvody vody a energií plným
komfortem spotřebičů jako v kuchyni uvnitř. Během letních
měsíců se pak příprava jídel i stolování prostě přestěhuje do
letní zahrady. Sedět se tu dá třeba až dlouho do noci, aniž by
paní domu musela neustále odbíhat někam pro občerstvení
či kávu.

Lounge sety i barové pulty

Zahradní lounge sety jsou výbornou volbou pro pohodlné
venkovního posezení, ať u bazénu nebo na terase. Jejich
obliba v poslední době velmi rychle roste. Konstrukce křesel, pohovek a stolů, které mohou zůstat venku i v zimě, je
vyrobena z hliníku a opletená PE ratanem, který je vysoce
trvanlivý a odolný vůči UV záření. Při výběru nábytku se
soustředíme zejména na design a pohodlí, které nám nábytek poskytne. Nádherný designový nábytek bude bezcenný,
pokud se v něm nebudete cítit pohodlně. Současné trendy
jsou inspirovány přírodními materiály a jejich imitacemi.
Kvalitní umělý ratan je nadčasový, designové sedací soupravy tvořené pohovkou, lehátkem i křesly mají zaoblené
zakončení a zapadají do sebe jako skládačka. Je tedy jen
na vás, jak velké sezení potřebujete a jak si svou sestavu
poskládáte a uspořádáte. Luxusní design podpoří kombinace umělého ratanu s teakovým dřevem, což působí velmi
příjemným a elegantním dojmem. Milovníkům zahradních party jsou určeny plastové bary a barové pulty. Jedná
se o mobilní „stavebnice“, ze kterých lze rychle sestavit
designově zajímavý zahradní bar a zase ho snadno složit
nebo přemístit. Efekt venkovních barů umocňuje možnost
podsvícení, případně doplnění o různé světelné prvky ze
stejného materiálu.

Hitem je pečené dřevo

Ne ke každému domu se však hodí supermoderní venkovní
nábytek. A tak je stále velmi žádané dřevo, které ladí
s větším spektrem architektonických stylů. Vyznat se v něm
dá opravdu práci, ale ta práce se vyplatí. Pokud chcete
nábytek pro volný nekrytý prostor a trváte na dřevěném
nábytku, vždy se spíše přiklánějte k ošetřenému dřevu
Ice Jaro 2017 |
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(lakovanému, barvenému, mořenému, napuštěnému oleji,
voskovanému apod.). Takto upravený nábytek nepodléhá
tolik vlivu venkovního počasí. Na druhé straně je třeba čas
od času nábytek znovu ošetřit, dbát na jeho údržbu a jeho
ochranu v zimním období. U exotických dřev (včetně teaku)
je vždy počítat s určitou mírou rizika, že dřevo použité
na výrobu nábytku nebylo úplně suché a může v našem
prostředí ještě „pracovat“, může popraskat, sesychat se
nebo kroutit. Posledním hitem je v tomto druhu zahradního nábytku nábytek z tzv. „pečeného dřeva“, jehož užitné
vlastnosti se podobají plastu, je velmi odolný proti venkovnímu počasí, nemění barvu ani tvar. A proč pečené? Protože masivní dřevo se nejdříve zahřeje, pak impregnuje parou
a následuje prudké ochlazení. Tím se tvrdost dřeva zvyšuje
asi o 60 % a rozměrová a tvarová stálost asi o 50 %.

Hliník vítězí?

Nábytek z ušlechtile povrchově upraveného hliníku se
v posledním desetiletí rozvíjí nejvíc. Je to dáno tím, že
tvarová pestrost je velká, nábytek je lehký a snadno přenosný a životnost má velice dlouhou. Samotné hliníkové
konstrukce snesou jakékoliv počasí. Pokud chcete nábytek
do zahrady nebo k bazénu bude ideální nábytek se snímatelnými sedáky a matracemi. Na terasách se ovšem zabydlel
hliníkový nábytek masivnější, křesla i pohovky
s bohatým výpletem z umělého ratanu a s vysokými sedáky,
podložkami a matracemi i měkkými polštáři. Takové kusy
jsou vhodné na dobře zastřešenou terasu, v zimě je pak
můžete používat v hale nebo v zimní zahradě, kde si jejich
elegance nijak nezadá s klasickým interiérovým nábytkem.
Na terase se kromě sezení a polehávání také často stoluje, součástí řad hliníkového nábytku tak jsou běžně nejen
servírovací pojízdné stolky, ale také komody a truhly, do
kterých uložíte „venkovní“ nádobí a čalounění ukryjete
před noční vlhkostí.
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Robusní exotika

Před invazivním nástupem hliníku patřil nábytek z exotických dřev k tomu nejkomfortnějšímu, co na trhu bylo.
Stále mu rozhodně patří pozornost, je to ušlechtilý materiál
vznešené krásy i v případě, že jde o křesla či židle v jednoduchém lamelovém provedení. Exotické dřevo patří především na terasy a na místa s dobrou podlahou,
i když používáte pravidelně impregnaci, styk s vlhkou zemí
nohám tohoto nábytku dlouhodobě dobře nedělá. Také
mohutnost a váha většiny nábytkových sestav z exotických
dřev je odkazuje především tam, kde mají pevné stálé místo po celé léto. Jen na zimu je raději uskladníme v suché
a temperované místnosti. Z exotických dálných krajů k nám
putuje také přírodní ratan, výplet často kombinovaný
s bambusovou konstrukcí. Dovedně provedené husté
oplety konstrukcí i lehké výplety opěrek působí vzdušně,
ratanový nábytek není těžký a má dlouhou životnost, musí
se s ním ale zacházet šetrně. Nemá rád střídání tepla a zimy
a zejména slabší ratanové výplety jsou náchylné k mechanickému poškození. Jinak je to ale nábytek nevšední krásy,
můžete si pořídit světlý i tmavý, lehounký i mohutnější, od
stoliček až po lehátka, stoly a stolky i police a skříňky do
letní kuchyně. Dobře se k němu hodí květované čalounění v teplých barvách, které podtrhuje orientální rustikální
charakter ratanu.

Na čem bude nábytek stát?

Na tuto otázku byste si měli odpovědět před nákupem.
Pokud například postavíte na terasu s dlažbou se širokými
spárami nábytek s drobnými nohami, budete mít problém
s převracením židlí, zapadlých do spár. Pokud na takovou
podlahu dáte nábytek zakončený železnými patkami, odřete si dlažbu. Pokud chcete mít nábytek ve volném pro

storu, např. na trávníku, vybírejte nábytek, který se nebude
zapichovat do trávy apod. Vyplatí se vědět, na čem bude
váš nábytek stát a při nákupu s tím počítat, předejte tak
možnému pozdějšímu rozčarování.
Tím se ovšem dostáváme k podlahám, které jsou neméně důležitou součástí teras. Vedle užitkového hlediska je
samozřejmě velmi důležité i hledisko uživatelské a estetické. Terasu, ať již u domu jako prodloužení interiéru či coby
obklad bazénu nebo jezírka budeme užívat především
v létě, takže je na místě zvážit, po jakém materiálu se nám
bude chodit lépe bosou nohou. Vzhledem k těmto kritériím
se nám jako optimální nabízí dřevo. Ryze přírodní, dobře
opracovatelný materiál, splňující i estetické nároky. Dřevo
však má svoje limity a nevýhody. Dřevo z tuzemských lesů
bez moření a nátěrů proti plísním, hnilobě a houbám není
příliš odolné pro výše zmíněným povětrnostním vlivům.
Lépe je na tom exotické dřevo, nicméně ani tento materiál
se neobejde bez průběžné péče a údržby. Nezanedbatelné
nejsou ani opakované finanční investice do barev, laků,
mořidel a hlavně čas, který tím strávíme, místo toho, co
bychom ve volných dnech příjemně lenošili.
Vedle měnících se trendů to byl zřejmě jeden z důvodů,
proč se dřevo před několika lety téměř přestalo na venkov-
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ní terasy používat a nahradila je dlažba. Kámen a keramika netrpí neduhy typickými pro dřevo, nemusí se mořit,
natírat ani napouštět, snadno se udržují a z estetického
hlediska zahradu rozhodně zkrášlí. Mají však jednu obrovskou nevýhodu: v létě se kámen i keramika rozpálí tak, že
se na ně bosou nohou nepostavíme. Což je kupř. u obkladu
bazénu či koupacího jezírka dost velký problém. V případě,
že zvolíme dlažbu ať už z přírodního kamene, z keramiky či
betonu, pak na terasu a obklad bazénu použijeme povrch
s protiskluzovou úpravou, určený k venkovním účelům,
takže dobře odolává mrazu i slunci.

Víte, co je dřevoplast?

Pokud je naším ideálem celoročně bezúdržbová a elegantní
terasa, jaké řešení zvolíme? Nabízí se dřevoplast - elegantní
a stylový materiál v různých odstínech a dekorech, vhodný
jak pro terasy, tak pro obložení bazénů, jezírek, zahradních
vířivek i whirpoolu. Dřevoplast Wood Plastic je směs přírodních materiálů - dřeva nebo bambusu (60 %)
a polymeru (40 %), ze kterých se lisují prkna a dílce, vhodné pro exteriéry i interiéry. WPC nepodléhá povětrnostním
vlivům, plísním, houbám ani hnilobě, splňuje náročné zátěžové podmínky a odolává extrémním vlivům, jakým je kupř.

Ne!

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

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

bazénová chemie. Terasy a obklady z tohoto materiálu nevyžadují žádnou zvláštní údržbu, stačí je opláchnout vodou
z obyčejné zahradní hadice. Na rozdíl od dřevěných, jsou
dřevoplastové povrchy stálobarevné a nemění svůj vzhled.
Kompositní terasové podlahy z WPC je potřeba pořizovat
jako celek. Pokud byste totiž chtěli ušetřit a rozhodli se pro
podkladové trámy ze dřeva, budou stárnout daleko rychleji
než WPC krytina a po několika letech podlehnou hnilobě.
Takže v globálu nejenže neušetříte, ale ještě budete mít
výdaje navíc.
U dřevoplastových teras je nezanedbatelná volba povrchové úpravy. Ta imituje buď hladká dřevěná prkna, nebo
plochy s podélným drážkováním zabraňující uklouznutí na
obložení bazénů či jezírek, kde je stálá vlhkost. Kresba na
hladkých prknech pak imituje letokruhy a vybarvení nejrůznějších druhů vzácných dřevin. Díky velkému zájmu spotřebitelů o dřevoplast v posledních letech, jde vývoj, technologie a tedy i nabídka velmi rychle dopředu. WPC má dnes už
téměř neomezené využití a jeho možnosti se nadále rozšiřují. Teplé odstíny dřeva spolu s modrou hladinou vytvářejí
příjemné wellnes prostředí na zahradě kolem bazénů
i vířivek. Obložení odděluje bazén od trávníku, takže zabraňuje znečištění vody trávou či listím. Výhodou WPC
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materiálu je i to, že se snadno řeže a dokonce i ohýbá,
takže se z něj dobře osadí i rohy, hrany a schody.
Do podobných teplých odstínů můžeme ladit další doplňky
zahradního wellnes, například bazénový a zahradní nábytek, obložení venkovního baru, altánů, venkovních kuchyněk a dalších stavebních prvků. Z WRPV se vyrábějí i plotovky, takže z něj můžete postavit i zastiňovací stěnu u terasy.
Zajímavostí pak je, že je možné z tohoto materiálu pořídit
také vnější i vnitřní obložení vířivek.

Zkuste kamenné koberce

Staronovým trendem jsou takzvané kamenné koberce, nahrazující nevzhledný a vlivem počasí drolící se beton. Jejich
výhodou je, že se velmi dobře aplikují na nové
i staré podlahy. Podkladem může být nový i starý beton,
dlaždičky, asfalt, dlažba a zámková dlažba, udusaný štěrk,
přírodní kámen, dřevo nebo porézní krytiny. Kamenný koberec je směsí přírodního kameniva (říčních oblázků)
a speciální certifikované pryskyřice. Ve venkovním prostředí
má tato podlaha řadu předností. Je beze spár, takže voda
nemůže nikam zatékat a povrch nepopraská a neodmrzá.
Kamenný koberec má nízké pořizovací náklady, elegantní
vzhled, širokou variabilitu barevného provedení, je odolný

Bydlení a domácnost
proti otěru, porézní a pohlcuje zvuk. Vypadá vždy čistě
a je odolný proti kyselému dešti, mechům a řasám. Kamenné koberce můžeme mít v barvách přírodních písků
a oblázků nebo pigmentované. Mohou tak vytvořit nejen
jednobarevný povrch, ale také velkoplošné vzory, kostky,
pruhy, kruhy nebo stylizované květiny.

Venkovní wellness

Bazén je dnes už u moderních domů samozřejmostí. Pozorovat z vody západ slunce nebo hvězdy nad hlavou ale
nemusíme jen v bazénu. Společensky zábavnější je to ve
vířivce. Whirlpooly jsou dobře přenosné a dají se postavit
prakticky všude, potřebují většinou pouze přívod elektřiny.
Jsou odolné vůči rozmarům počasí i poškození. Thermokryty zajistí stále teplou vodu a nabízí hospodárnější provoz
whirlpoolu, jsou také praktické pro ochranu před deštěm
a sněhem.
V bazéně i whirpoolu musíme ale dobře volit bazénovou
chemii, abychom jako dárek k vás pohodovému koupání
nezískali i nepříjemnou letní mykózu. Díky účinné enzymoterapii si s ní sice již umíme dobře poradit, problému
je však samozřejmě lépe předcházet…

Teplo za chladných večerů

Je před námi teplé a slunečné období, ale navečer se může
nepříjemně ochlazovat. Zvláště na jaře a na konci léta umí
chladno ukončit venkovní posezení a zahnat společnost
dovnitř. Vyzrát na to mohou outdoorové ohřívače, které
zajistí potřebnou teplotu, abyste mohli zůstat venku. Nejjednodušší jsou venkovní elektrická topidla. Jediné sálavé
topidlo s výkonem 2 kW účinně ohřeje venkovní prostor
na terase o velikosti 12 m2 a umožní užívat venkovní prostor nejméně devět měsíců v roce. Na rozdíl od takzvaných
hřibů, topidel na propan butan, lze elektrická sálavá topidla snadno nainstalovat třeba na zeď nebo i na výsuvnou
markýzu. Infračervená krátkovlnná technologie téměř okamžitě příjemné teplo, vysokofrekvenční tepelné vlny pronikají vzduchem, aniž by jej zahřívaly. Tepelný efekt pocítí
jen lidé - nejdříve osoby či židle, na které paprsky dopadají.
Příjemné teplo vnímáte okamžitě po zapnutí přístroje, a to
i za větrného počasí na nechráněných místech. Elegantním
řešeném je záříc s dvěma rameny, každé jde nasměrovat
podle potřeby. Pro pohodlí na terase lze využít třeba topný
panel s vestavěným přijímačem dálkového ovládání a také
využít regulaci výkonu na jednu či dvě třetiny nebo na plný
výkon.

Řešením může být i plyn

Venkovní, outdoorová topidla jsou zařízení, která mohou běžně vypadat jako pouliční lampa nebo kandelábr,
případně běžný radiátor. Existují však i speciální typy, jež
designéři navrhují i na zakázku a které pak mohou vypadat
v podstatě jakkoliv podle přání klienta. Pokud chcete topidla využívat v místech, kde není přístup k elektřině, můžete
zvolit takzvané plynové lampy. Jako zdroj využívají pětikilové nebo desetikilové plynové láhve. Nesporným kladem
je levný provoz, během celého večera nepřesáhne částku
kolem 50 Kč. Přitom hořák, který bývá umístěný zhruba ve
dvoumetrové výšce, vytopí okolí až do vzdálenosti devíti
metrů. Nevýhodou ve srovnání s elektrickými topidly je,
že jsou těžké, takže se s nimi hůř manipuluje, i když těžší modely mívají kolečka. Pokud ve vás plynová zařízení
vzbuzují obavy, v případě značkových plynových lamp se
nemáte čeho bát. Mají totiž pojistný ventil, který při pádu
nebo náklonu o 45 stupňů přívod plynu uzavře. Tato chytrá
plynová topidla mohou mít nádherný design a stojí 20 až
30 tisíc korun.

Místo oken prosklené stěny

Pokud to dispozice vašeho domu dovolí, zrušte okna
a nahraďte je aspoň tam, kam nedohlédne oko souseda,
prosklenými stěnami. Tento trend má svůj prapůvod
v novodobě budovaných „office house“, kdy jejich praktičnost a design byl přenesen i do menších staveb, jako jsou
rodinné domy. Tato velkoformátová okna především vnáší
do interiérů světlost a vzdušnost, dále řeší velmi praktický
vícenásobný přístup k jedné terase. Navíc okenní sestavy
v kombinaci s exteriérovými žaluziemi zvyšují jak tepelný
tak i bezpečnostní komfort. S tímto trendem i úzce souvisí další z atraktivních znaků moderní doby, kterým jsou
prosklené rohy domu, kdy nové konstrukční technologie
umožňují např. bezrámové spojení skel.

Zábavné i úsporné topidlo

Špičková topidla jsou vybavena i mediálním přehrávačem,
takže se můžete venku i zabavit. Přehrávač je odolný proti
povětrnostním vlivům, má světlý barevný LCD displej s vysokým rozlišením, který se hodí ideálně na přehrávání videí,
obrázků nebo hudby. Křišťálově čistý zvuk zabudovaných
reproduktorů splňuje ty nejvyšší nároky. Díky připojení USB
je možná reprodukce multimediálních souborů také
z externích paměťových médií. Chytrá topidla mají i funkci
ekonomy - infračervený hlásič pohybu, který se sám zapíná
a vypíná podle aktivity v okolí: senzor zaregistruje pohyby
lidí v okruhu až čtyř metrů. Po čtyřech minutách bez aktivity se topný zářič vypne a samozřejmě zase zapne, pokud
senzor hlásí potřebu. Funkce Economy optimalizuje spotřebu energie a ještě více snižuje emise CO2.
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Oheň ničím nenahradíte

Dívat se do planoucího ohně je zážitek, který
uklidňuje, a tak není divu, že si ho toužíme
užívat i při venkovním posezení prostřednictvím přenosných ohnišť. Ohňové koše na
podstavci se vyrábějí zpravidla z ocelového
plechu, který může být pro vyšší odolnost
ještě opatřený například vrstvou smaltu nebo
galvanizovaný. Pro trvalé umístění na terase
zvolte raději ohniště s vyšší hmotností, která
zaručuje větší stabilitu. Přenosná ohniště
dnes koupíte v desítkách variant. Rozhodnutí, zda dáte přednost hranatému nebo
kulatému, je pouze na vás a vašich pocitech.
Výběr mezi mělkou či vyšší nádobou, uzavřeným či částečně otevřeným košem přizpůsobte místu, kde bude ohniště stát. V nižších
a otevřených typech oheň sice lépe hoří, na
druhé straně se musíte smířit s tím, že vám
odtud budou odlétávat žhavé uhlíky, které
mohou popálit kolemsedící nebo vypálit černé fleky do trávníku či terasy. U plných
a vyšších nádob se to nestane. Navíc některé
firmy nabízejí ohniště včetně ochranného
síta, které udělá oheň ještě bezpečnější.
Efektní dekorací jsou zahradní louče z kovu
nebo nerez oceli, s odměrkou, pokličkou
k uhašení a zapalovací tyčinkou.

O kvalitě za
střešení
se můžete p
řesvědčit na

STAVEBNÍM
VELETRHU
BRNO,
který bude
probíhat

26. – 29.
4. 2017.

RELAXUJTE
na zahradě
STYLOVĚ
PŘIJÍT DOMŮ A UŽÍVAT SI ZASLOUŽENÝ ODPOČINEK NA
TERASE, JE DNES JIŽ BĚŽNOU SOUČÁSTÍ ŽIVOTA. MNOZÍ
VŠAK NETUŠÍ, ŽE ZA POHODLÍ, KTERÉ SI LIDÉ PO CELÉM SVĚTĚ
UŽÍVAJÍ POD ZASTŘEŠENÍM TERASY PO CELÝ ROK, VDĚČÍ TRADIČNÍ ČESKÉ FIRMĚ, KTERÁ BYLA ZALOŽENA PŘED VÍCE NEŽ
DVACETI LETY V MALÉ VESNIČCE NEDALEKO CHRUDIMI.

ALUKOV je prosperující rodinná firma, která patří mezi české národní bohatství. Svým unikátním designem a prvotřídní kvalitou zpracování nás reprezentuje na mezinárodní úrovni. Šíří tak odkaz zlatých českých rukou
a potvrzuje, že české řemeslné umění je ve světě právem vyhlášené.
I díky společnosti ALUKOV můžeme být na svou zemi pyšní, kamkoliv přijedeme. Ve světě nejsme známí pouze dobrým pivem, či sklářskou výrobou,
ale také moderním designem, který kopíruje aktuální trendy moderní architektury a zároveň udává nové. Ručně a na míru vyráběné zastřešení terasy
CORSO je klenotem, který nám ve světě dává pocit hrdosti.

Více informací a video reference našich spokojených zákazníků
naleznete na www.alukov.cz.

Móda
Text: Ilona Mádrová, foto: archiv firem

JARNÍ

INSPIRACE
PRVNÍ SLUNEČNÍ JARNÍ DNY DOSLOVA VYBÍZEJÍ K MÓDNÍ INVENTUŘE. NOVÁ SEZONA PŘINÁŠÍ
SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH KOMBINACÍ A NÁPADŮ,
KTERÉ JSME PRO VÁS VYPOZOROVALY NA TÝDNU
MÓDY. ZAUJALY NÁS VÝRAZNÉ BARVY A VŠUDYPŘÍTOMNÉ MOTIVY PESTRÝCH KVĚTŮ EVOKUJÍCÍ
ROZKVETLOU ZAHRADU. NEUNIKLY NÁM NOVÉ
STŘIHY, ULTRA ŽENSKÉ LINIE DOKONALE TVARUJÍCÍ
POSTAVU, KTERÝM VLÁDNE KORZET V ROMANTICKÉM A KOKETNÍM STYLU À LA MARIE ANTOINETTE
A PŘEKVAPIL NÁS ODVÁŽNÝ MIX ELEGANCE
A STYLU SPORT ŠIK.

DOLCE & GABBANA

ROBERTO
CAVALLI

DOLCE
& GABBANA

KORZETY

DIOR

FRANCIS MONTESINOS

DIOR

JEAN PAUL
GAULTIER

Už dávno nepatří pouze do
ložnice, jelikož získal statut
modelu ke každodennímu nošení. Ženám odjakživa sloužil
jako chytrý nástroj sedukce
a letos se prosadil na pozici
must-have kousek. Korzety, živůtky a šněrovačky atraktivně
vytvarují útlý pas a podtrhnou
vaše křivky. S jistotou vsaďte
na variantu se šněrováním
nebo s rukávky.

ALEXANDER MC QUEEN

PAULE KA

LA VIE
EN
ROSE

MARIA ESCOTE

Něžná růžová vzala
útokem fashion weeky
světových metropolí
a právem ji patří prvenství mezi barvami.
Osvěží a rozzáří váš
outfit a perfektně si rozumí s ostatními barvami. Pastelovým tónům
stojí v opozici výrazná
fuchsiová a odstín cukrové vaty, které najdete
rovněž na doplňcích.

GIVENCHY

LOTTIE
MOSS

CHLOÉ

ERMANO SCERVINO

CHANEL

PIETRO
D‘APRANO

SMYČKY
A MAŠLE
JEAN PAUL
GAULTIER

Jelikož móda je převážně
o nových nápadech, aktuální
kolekce dekorují roztančené
mašle, smyčky, vázanky, šněrování a jiné způsoby vázání.
Představujeme vám nepostradatelný detail, který letos
boduje na plné čáře. Vázání
musí být výrazné a cípy nechte
co nejdelší.

SCHIAPARELLI

SPORTSWEAR

ANTEPRIMA

Sloučení jednoduché elegance se sportovním stylem vykouzlilo překvapivě vkusnou kombinaci.
Nabízí velmi módní a především pohodlné siluety, zastoupené tradičními triky polo, krátkými
bundami a větrovkami, tepláky s ultra módním
proužkem, ale rovněž legínami, kšiltovými čepicemi a nazouváky, které posouvají hranice módy.
Udělejte zavčas místo v šatníku pro tento nenáročný trend, inspirujte se!

AGNES B

DOLCE
& GABBANA

DOLCE
& GABBANA

MOISES
NIETO

PRADA

DIOR

Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

42 | Ice Jaro 2017

Téma

SVATBA
– KDY, KDE A JAK?
JARO JE STATISTICKY NEJOBLÍBENĚJŠÍM
OBDOBÍM PRO UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ. ČERSTVÁ
JARNÍ PŘÍRODA LÁKÁ KE SVATEBNÍMU OBŘADU
NA ROZKVETLÉ ZAHRADĚ NEBO V ZÁMECKÉM
PARKU. NEBO VÁS SPÍŠE PŘITAHUJE EXOTIKA?

K

dyž se snoubenci dohodnou, že už si chtějí říct
vzájemné ANO, první, o čem začnou přemýšlet,
je nasnadě: Kde by to mělo být? Nabízejí se
v zásadě tyto tři možnosti: komorní svatba ve
dvou v exotické destinaci, která by již zahrnovala svatební
cestu. Stačí si jen vybrat rajskou destinaci: bude to Karibik,
Srí Lanka, Afrika nebo třeba Las Vegas? Potom přichází
v úvahu vekolepá svatba v nekteré evropské zemi, kam už
si nastávající manželé pozvou příbuzné a přátele a zajistí
jim dopravu. Což třeba romantická taverna na řeckých ostrovech, malebné Benátky nebo tajuplný hrad ve Skotsku?
Nejpočetněší a největší svatba třeba pro 200 hostů se nabízí
v tuzemsku. Pokud na svatbu zvete hosty, je slušností svatební oznámení rozesílat alespoň šest týdnů předem. I vaši
hosté potřebují dostatek času pro zajištění všeho potřebného včetně svatebního daru.

Uletět někam jen ve dvou

Čím dál tím více párů dává od klasické svatby ruce pryč
a přejí si den D užít jen ve dvou, bez závistivých příbuzných, úšlebků a případných pomluv. Na špici oblíbených
zahraničních svatebních destinací se drží Seychely, Maledivy
a také Mauricius. Svatební balíček spolu s letenkou
a ubytováním vás vyjde kolem 200 000 Kč. Cestovní agentura se postará o plnohodnotný sňatek včetně legalizovaného oddacího listu a o veškeré další formality. Svatba proběhne za přítomnosti oficiálně licencovaného oddávajícího,
což zaručuje legálnost a rozpoznatelnost českým právním
systémem. Po návratu je třeba nechat si legalizovat sňatek v ČR. V zahraničí vám po celou dobu bude k dispozici
osobní svatební coordinator s rozsáhlými místními znalostmi, který si navíc dovede poradit s vašimi last-minute
požadavky. Zajistí vám profesionáního fotografa i svědky,
což jsou většinou zaměstnanci z hotelového managmentu.
Jazykové bariéry se nide nemusíte obávat. Všude je zajištěn tlumočník. Nicméně raději počítejte s tím, že taková

svatba si vyžaduje rezervaci s dostatečným předstihem. Některé země požadují oznámení minimálně 12 týdnů před
konáním obřadu.

Svatba netradiční

Jste vyznavači adrenalinu? Milujete podmořské potápění,
zdolávání hor bez kyslíkových masek a skoky padákem?
Pak si v tomto stylu můžete říct i společné ano. Najít úředníka a matrikářku, kteří s vámi budou dobrovolně sdílet
stejné nadšení, bývá sice často úkol pro silné povahy. Dobrá
zpráva ale je, že kdo hledá, obvykle najde! Proto ať už sníte o obřadu v jeskyni nebo práškovacím letadle, nevzdávejte se svého snu. Možná vás bude inspirovat jedna britská
svatba, která se odehrála na třech dvouplošnících. Svatebčané a oddávající letěli ve výšce 300 metrů a všichni tři byli
bezpečně připoutáni na střeše dvouplošníků. Nebo byste
chtěli odstartovat společný život na rozhledně? Jedna
z mála rozhleden České Republiky, kde je možné uspořádat svatební obřad, je rozhledna Rašovka v Jizerských
horách. Po vystoupání 61 schodů na rozhlednu můžete
za hezkého počasí vidět na východní straně Krkonoše, na
západní Bezděz a na jižní Trosky. Pro milovníky výšek se
nabízejí i pražské věže, ze kterých budete mít naše hlavní
město jako na dlani. Netradičích svatebních mist je opravdu
mnoho. Kuturně založení snoubenci se mohou vzít například v budově Národního divadla, milovníci zvířat zase
v zoologické zahradě. Zkrátka možné je dnes úplně
všechno…

44 | Ice Jaro 2017

Svatba na lodi

Velmi oblíbenou se v posledních letech stala svatba na lodi,
která je rozhodně nezapomenutelným dnem pro všechny
zúčastněné a jen tak nikomu nevymizí z paměti. Nemáme na mysli loď, která vás sveze kousek po Vltavě a vy si
během toho řeknete své „ano“, načež vystoupíte a půjdete
se někam slavnostně naobědvat. Řeč bude o zaoceánských
lodích, na které pamatují I naše zákony. Oddávat totiž
podle českého práva může kapitán lodi. Výhodou takových
obřadů je jejich bezstarostnost a zajištěný luxus. O všechno
se postará tým k tomu určených lidí, vy jen přijedete na
místo, nalodíte se, proplujete romantická místa, řeknete
své „ano“ a zase odjedete. Vyhnete se stresu z předsvatebních příprav, navíc si rovnou užijete atraktivní svatební
cestu. Velké zaoceánské lodě mají také tu výhodu, že na
nich svatebčané nemají šanci se nudit. Užijete si spoustu
zábavních atrakcí, takže během chvilky se lze zabavit na
tobogánu, v bazénech, ve vířivce, na golfovém trenažéru,
u ping-pongu, v posilovně nebo na nákupech přímo na
lodi. Nemluvě o zastávkách na nejrůznějších místech světa.
Svatba na lodi má ještě jednu výhodu: můžete si být jisti,
že jeden druhému neutečete. Pokud společně nastoupíte
na palubu, váš společný osud je ještě před obřadem zpečetěn…

Doma je doma

Lidé jsou různí, a tak i co se týká svatby, těžko hledat dvě shod-né představy. Pokud ale chcete nezapomenutelný den D

oslavit opravdu ve velkém stylu s co nejvíce svatebčany,
možná zvolíte domácí prostředí. Bude to pohádková svatba
na zámku, tradiční sňatek s kostele s hostinou na venkovském statku, nebo dáte přednost dokonalému servisu
v luxusním hotelu? Naštěstí atraktivita českých a moravských luhů a hájů nezná mezí: nádherná krajina se skvostnými přírodími kouty, velkolepé hrady a zámky, okázalé
gastronomické perly a špičkové hotelové rezorty se službami, kterými budete hýčkáni.

Pomoc svatební agentury

Pokud se nechcete či nemáte čas věnovat přípravám, můžete si vybrat svatební agenturu, která za vás všechno zařídí
a to včetně potřebných dokladů, třeba kopií rodných listů.
Vy si jen vyberete z nabízených možností – buď si agenturu najmete na realizaci svatby na klíč od A do Zet, nebo
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požádáte jen o koordinaci svatebního dne. Někomu postačí
třeba jen poradenství v rámci předsvatebních příprav, a pak
si už vše snoubenci zorganizují sami. Ale pro větší svatby se
opravdu vyplatí svatební koordinátorka, která se postará
o vše včetně dodavatelů cateringu a dekorací. Odpadne
stress ze spousty zařizování, nevěsta se může věnovat jen
sobě a ženich přijde “k hotovému”.
Jenže kterou agenturu si vybrat? Internet je jimi zahlcený
a kde je záruka kvality? Máme řešení: nedávno byl založen
Cech svatebních expertů, profesní sdružení firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s přípravou a realizací svateb. Důvodem vzniku a cílem působení tohoto cechu byla
nutnost pozvednutí kvality svatební branže u nás. Svatební
experti stanovují a udržují nejvyšší oborové standardy tak,
aby byl český svatební průmysl na světové úrovni. Účast svatebních firem v projektu napříč Českou republikou je věcí

Téma
zažádat o nové občanské průkazy. Výhodou ovšem je, že
naše úřady myslí i na to, že by si novomanželé rádi hned
po svatbě vyrazili na líbánky. Cestovní pas s nezměněnými
údaji platí ještě další 3 měsíce po svatbě.

Chceme se vzít v kostele

Zhruba šest tisíc sňatků ročně je v České republice katolických. Základním předpokladem uzavření církevního sňatku
je křest obou snoubenců. Pokud pokřtěni nejste, musíte
zažádat o povolení, například na pražském arcibiskupství. Na katolickou svatbu musí být snoubenci také řádně
připraveni, což může trvat v průměru půl roku. Pokud jsou
oba praktikující katolíci a znají dobře víru i křesťanství,
postačí obyčejně dvě až tři sezení. Některé páry ale mohou
ke knězi do „přípravky“ docházet třeba i rok. Snoubenci
musí také předložit. Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku, kterou dostanou také na matrice. Do tří dnů
od sňatku musí církev doručit matričnímu úřadu protokol
o uzavření manželství. Ten pak vystaví oddací list. Církevní
obřad je zkrátka docela náročný. Pokud se nechcete vzdát
romantické vyhlídky na svatbu v chrámu, ale tato složitá
příprava vás odradila, máme skvělý tip: svatbu v odsvěceném kostele. Atmosféra bude zachována a přitom vstoupíte do civilního sňatku.

Pod širým nebem

stavovské cti, stejně tak i případné zapojení se do certifikačního procesu. U těchto certifikovaných agentur máte
jistotu kvality.

Řekneme si „ano“ na radnici

Sňatek na radnici je asi nejjednodušším způsobem. A to
jak organizačně, tak finančně. Stačí jen vyplnění jednoho
formuláře, a to Dotazníku k uzavření manželství, který
dostanete na matričním úřadu. Pokud se ovšem nevěsta
rozhodne užívat manželova příjmení, a to ve stejném tvaru
jako její muž, což se v poslední době stává módou, případně je to téměř nutností u cizího příjmení, musí vyplnit ještě
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru. Svatbě musí být
přítomni dva svědci, kteří sňatek stvrdí svým podpisem.
Po uzavření manželství si vyzvednete na matrice oddací list,
ten bývá většinou vystaven do 14 dnů. Až s ním je možné

Možná patříte k párům, který si někdy řekl: “tady se jednou vezmeme”. Může jít o místo, kde jste seznámili, kde
jste poprvé políbili nebo kde jste byli na svém prvním rande. Ať už to je v zámeckém parku, ve velké zahradě plné
stromů, v dřevěném zahradním altánku, na rozkvetlé louce
nebo na poli, v zříceninách hradu, na břehu jezera nebo
řeky, v horách, na vinici, ranči nebo na venkově pod třešní.
K proměně přání ve skutečnost stačí jen drobný krůček.
Požadavky na místo, kde proběhne svatební obřad, nejsou
tak náročné jako na celou hostinu, proto si můžete vybrat
skoro jakékoliv místo. Stačí jen vyplnit formulář “ Žádost
o sňatek mimo úředně určenou oddací síň s prohlášením”.
A oddávající se dostaví, kam si budete přát. Nezapomeňte
kontaktovat oddělení místní samosprávy a získat povolení
pro konání svatby. Je důležité se dohodnout na pravidlech,
která musí být dodržována (hořící svíčky, atd.), a na stavu,
v jakém má prostor vypadat po skončení obřadu.
Svatba pod širým nebem na jaře a v létě je jedinečná a romantická. Není potřeba tolik dekorací, protože sama příroda dotváří to pravé kouzlo svým prostředím. Někdy stačí do
země zapíchnout jen svatební oblouk, jindy zase ozdobit
altánek. Veškeré představy a realizace jsou jen a jen na vás.
Obrovskou výhodou jsou také krásnější svatební fotografie,
které jsou díky přirozenému světlu jasnější a svým pozadím
zajímavější. Venkovní prostředí ale může také připravit
i spoustu terénních „nástrah“, na které je potřeba se dopředu připravit.

Co vás může zaskočit?

Například akustika. Budou všichni slyšet? Představte si řeč
oddávajícího za zvuku šumících větví, křiku ptáků nebo dětí
nudících se při obřadu. Myslete proto na zvukovou aparaturu nejen pro hudbu, která má obřad doprovázet, ale
i pro oddávajícího. Až se zeptáte hostů z poslední řady, jak
se jim líbil obřad, aby si nestěžovali, že nic neslyšeli. Pamatujte i na vítr. Upozorněte svého kadeřníka, že vás čeká
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venkovní obřad, ať váš účes proto řádně zafixuje. Vybavení
svatebního místa musí být řádně zabezpečeno před poryvy
větru. Nechcete přece, aby hosté honili saténové potahy ze
židlí po okolí.
Máte záložní plán B, když se nebe zakaboní a začne pršet? Ideální místo pro svatební obřad by mělo být schopno
dát v případě potřeby střechu nad hlavu všem hostům.
Babička sedící v neúprosném lijáku není zrovna příjemná
představa. Velmi důležité je I občerstvení. Ujistěte se, zda
má cateringová agentura zkušenosti s venkovním pohoštěním a připraví takové, které zvládne i vyšší teploty tím,
že vynechají majonézové pokrmy. A nenechte své hosty
„uschnout“. Alkoholické přípitky dehydrují, voda je proto
v horkém a sálajícím slunci nutností. Perfektním tipem je
mátová limonáda nebo nealkoholické mojito – máta osvěží
a ochlazuje. Každý touží, aby při obřadu bylo modré nebe
a na společné vykročení do života novomanželům svítilo
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slunce. Ale pozor, zvažte předem načasování a orientaci
svého obřadu vzhledem k slunci, nikdo nechce mžourat do
oslňujících paprsků. Platí pravidlo, že slunce by mělo být
vždy v zádech svatebčanů i hostů.

Slavnost ve stanu

Sny o svatbě na rozkvetlé louce, u jezera, na horách, či
v lese jsou sice romantické, ale je na místě zamyslet se
i nad praktickou stránkou, jakou je například přívod
elektrické energie, hygienické zázemí, transport hostů
a cateringu na dané místo. Bez party stanu se pro jistotu
vzhledem k počasí neobejdete. Pokud si zařizujete svatbu
bez agentury, poraďte se s odborníky, jak velký stan pro
pozvaný počet hostů potřebujete. Velikost se mění dle požadavků, co má ve stanu být: hostina, kapela nebo jen DJ,
parket, zázemí pro catering či bary. Obraťte se na renomovaného dodavatele, kteří mají profesionální konstrukce
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Nevěstina róba

i nepromokavé opláštění stanů. Kvalitní stany a zkušené
dodavatele poznáte tak, že se od začátku zajímají o kotvení stanu do terénu, chtějí o daném terénu vědět co nejvíce
informací, často požadují fotky daného místa nebo preferují osobní návštěvu. Využijte služeb společnosti, která
nabízí komplexní služby. Stany, nábytek, drobné dekorace,
mobilní toalety, ozvučení, osvětlení, barové pulty, apod. by
vám měla udělat jedna společnost.
Pokud uvažujete o několika stanech, protože v jednom
bude catering, ve druhém kapela a taneční parket a svatební hostina ve třetím, mějte na paměti, že jeden velký stan
je lepším řešením. Zkušenosti prověřily, že jakmile hosté
přecházejí mezi jednotlivými stany, snižuje to komfort
a navíc zábava se tříští a vázne.
Nezapomeňte take předem hosty informovat, že svatba
bude venkovní, takže by tomu měli přizpůsobit svou obuv.
Málokterá žena chce celý den vytahovat jehlové podpatky
z trávníku. Nicméně ideální je podlaha. Vyplatí se do ní investovat, koberec působí luxusně, navíc celý prostor zateplí
a zútulní.
Stan je pochopitelně třeba nejen svatebně vyzdobit, ale
také nasvítit. Stropní nebesa ho promění v honosný prostor,
barvy, látky a vázy vytvoří úžasné tvary a atmosféru. Pozor
na bezpečnost, zvlášť pokud se na svatbě budou pohybovat
i děti. Venku se doporučuje použít pouze bílá vánoční světýlka, která rozvěsíte kolem větví stromů, altánu, případně
i plotu. Jen tak pro zajímavost, jedny z nejdražších party
stanů na světě si pořídila pro svou svatbu Chelsea Clintonová. Byly klimatizované se skleněnými stěnami a stály
$600,000.

50 | Ice Jaro 2017

Ať se ohledně svatebních šatů obrátíte na domácí návrháře nebo si zakoupíte hotový model v některém svatebním
salonu, neuškodí inspirace v nejexkluzivnějších svatebních róbách. Nejdražší svatební šaty světa nesou název
Diamond (podle použitých drahých kamenů). Navrhla je
Renée Straussová, majitelka velmi úspěšného svatebního
salonu v Beverly Hills, a Martin Katz, prodejce vzácných
šperků. Šaty čítají celkem 150 karátů diamantů a jejich
hodnota je 12 milionů dolarů. Další neméně luxusní róba
pochází z dílny japonského svatebního návrháře Yumiho
Katsury. Zářivě vyšívané hedvábí a satén zdobí zelené
a bílé diamanty, bílé zlato a tisíce pravých perel. Jejich
hodnota se vyšplhala na 8,5 milionů dolarů. Samozřejmě
se musí počítat s tím, že jakmile se použijí našité ozdoby,
šaty nebudou lehké jako vánek. O tom, že krása něco
váží, se přesvědčila čerstvá první dáma Ameriky Melanie
Trumpová. Její svatební model od návrháře Johna Galliana vážil neuvěřitelných 22,6 kg. Na šaty s téměř čtyřmetrovou vlečkou krejčí použili téměř sto metrů bílého
saténu a 1 500 kusů perel a křišťálu.
Haute couture svatební šaty návrháři vytvářejí nejčastěji
z nejjemnějšího hedvábí a tylu, nicméně nejsou vyloučeny ani netradiční materiály, jako například bílý neopren,
ptačí pera, či svítící šaty pošité LED-diodami. Horkým
módním trendem je čistá, moderní silueta s romantickým
nádechem. Toho designéři dosahují náročně zdobenými látkami s nejrůznějšími 3D aplikacemi a delikátními
ručními výšivkami. Právě zdobení dělá z nevěstiných šatů
skutečné mistrovské dílo. Ze svatebních kolekcí aktuálně
čiší luxus a návrat k tradicím, kdy svatební šaty představovaly absolutní vrchol dámské garderóby.

Jaký svatební oblek?

Svatba je jedinou příležitostí, při které muž své oblečení
přizpůsobuje oblečení ženy. Co se týče typu obleku, pro
svatební den není vhodný smoking, protože to je jednoznačně večerní oblek. Vybírat se může mezi oblekem
trojdílným - delší sako se třemi knoflíky, doplněné vestou, nebo dvojdílným - sako na dva knoflíky, které působí
ležérněji. Nejběžnějším volbou pro ženichova slavnostní
oblečení však bývá žaket. Pokud chcete obléknout ženicha podle nejnovějších módních trendů, doporučují
se obleky z lesklých materiálů. V lesklém obleku bude
ženich vypadat luxusně a rozhodně v něm vynikne mezi
ostatními svatebními hosty. Pokud jste odvážný, jděte do
světlého. Pro příležitost svatby se často setkáváme s bílou
vestou. V kombinaci s bílou košilí i bílou kravatou vypadá
celek velmi čistě, slavnostně a elegantně. Mimochodem,

víte, jak vypadá nejdražší oblek světa? Vyrobil ho návrhář
Alexander Amosu z nejkvalitnějších a nejjemnějších látek
světa (látka utkaná z vlny lamy vikuni, nejdražší vlna světa
qiviuk z arktických pižmoňů a jemná vlna z náhorních plošin
v Himalájích). Ruční výroba obleku zabrala osmdesát hodin
práce. Dokonce i knoflíky byly vyrobeny ze zlata a osázeny
diamanty. A cena? Přes 2 miliony korun. A nejdražší košile
na světě? Je od značky Eton a stojí 800 tisíc korun. Ušita je
z jemné a luxusní egyptské bavlny a knoflíčky pokrývají diamanty. Možná nepůjdete tak daleko. Ať už si necháte ušít
jakýkoliv oblek, vsaďte na odlehčené materiály. Sebedražší
oblek, pokud se v něm budete v horku potit, nebude to
pravé ořechové.

Snubní prstýnky

Snubní prstýnky nejsou pouze příležitostný šperk, ale
budou vás provázet celým životem. Někdo touží pouze po

nenápadném kroužku, někdo chce svůj svazek dát najevo
celému světu prostřednictvím opravdu cenného kousku.
Můžete si prstýnky koupit, nebo nechat vyrobit podle
vlastního návrhu, abyste měli jedinečný originál. Můžete
si zvolit, zda mají být prstýnky vyrobeny ze zlata bílého,
žlutého, červeného, či v kombinaci těchto kovů, nebo z platiny. Prstýnky je možné doplnit o různé rytiny a vsadit do nich
zirkony, diamanty nebo jiný kámen. V dnešní době je trendy
mít trochu rozdílné snubáky. Vypadají sice na první pohled
stejně, ale konečná detailní úprava prstenů je odlišná pro
muže I ženu. Pokud si pořídíte prsteny s brilianty, ke každému
požadujte originální certifikát pravosti kamene. Certifikát
musí vždy obsahovat váhu kamene udávanou
v karátech (ct). Jedna z nejvyšších čistot briliantů používaných
v klenotnictví je čistota označená VS. Tradičně velmi dobrá je
čistota označená SI - velmi dobrá čistota za rozumnou cenu.
Horší standardy čistot mají na první pohled tmavé inkluze.
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Svatební kytice

Nevěstě nesmí chybět kytice. Měla by jí být vytvořena na
míru, aby vyjadřovala její jedinečnost a osobitost. Měla by
ladit s nevěstinými šaty, barvou vlasů, líčením a zároveň se
stát být dominantním doplňkem. Důležitým faktorem je
volba typu svatební kytice - kulatou, nebo převislou? Tvar
se odvíjí od nevěsty samotné, ne ke každé se hodí dlouhý
květinový vodopád a naopak. Některé šaty jsou tak krásné
a výjimečné, že už není třeba vytvářet extravagantní kytici,
někdy je méně více. V každém případě se však nebojte být
originální! Se stejnou pečlivostí, s jakou vybíráte šaty, vybírejte také květiny. Každý květinářský designér ocení, když
si nevěsta přinese obrázek nebo kousek látky, z níž si nechává šít šaty. Tím se velmi ulehčí výběr květů, a nejen to:
i látku lze zakomponovat do svatební kytice.
Barev se nebojte, kombinovat lze cokoli, jen je vždy vhodné se poradit a nezapomenout na čtyři roční období. Květiny jsou příroda, a ta se neustále mění. Při výběru květin
nezapomeňte na specifičnost jednotlivých druhů: například
lilie jsou příliš vonné rozprašují pyl, který by vám mohl způsobit nepříjemnosti. Jaru dominují tulipány, narcisy, hyacinty, pryskyřníky, šeříky, sasanky, které jsou krásné, svěží
a v široké barevné škále. Nejdražší je kytice, vázaná technikou a „vatičkování“, kdy jsou všechny odděleny od stonku
a jsou opět prodlouženy pomocí vaty a speciální pásky.
Díky vatičce s vodou je květina stále svěží. Květinová
dekorace na výzdobu svatební tabule obvykle obsahuje
stejné květiny jako kytice nevěsty. Aranžmá dekorace tak
celkově ladí k nevěstě, ženichovi i stylu celé svatební
výzdoby.
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Přežívající pověry

Ať zvolíte jakoukoliv svatbu, vždy budete po obřadu zasypáváni květinami. A víte proč? Jde původně o pohanský
zvyk. Vůně a krása květin měla k snoubencům přilákat
bohyni plodnosti. Pokud netušíte, proč družičky mívají
na sobě šaty velmi podobné nevěstiným, pak vězte, že jde
o pozůstatek pověry: zlí duchové, kteří by chtěli nevěstě
uškodit, si ji mají splést s některou z družiček. Ke konci svatební hostiny pak může přijít řada na házení svatební kytice přes rameno nevěsty. Všichni vědí o tradici, že ta dívka,
která kytici chytí, se do roka vdá. Ale proč kytice nesmí
upadnout na zem? Protože by to přineslo novomanželům
smůlu. Před vstupem do restaurace musí nevěsta říct své
nové příjmení a měla by se nechat přenést přes práh, a to
jak na hostinu, tak do společného domova. Tím je zaručena
ochrana před zlými duchy a zároveň se poukazuje na novou společnou cestu životem. Na svatební hostině nechybí
tradiční rozbíjení talířů a společné zametání střepů. Střepy
přinášejí štěstí a manželé tak dávají najevo svou budoucí
souhru a oporu. Také společné pojídání polévky z jednoho
talíře značí vzájemnou spolupráci, harmonii a spravedlivé
rozdělování. Společnou rukou by pak novomanželé měli
nakrojit i svatební dort. Přítomní svatební hosté nesmí tuto
nezbytnou svatební sladkost odmítnout, manželství by pak
nebylo šťastné. A nakonec pozitivní informace: vaše svatba
na jaře či v létě nebude mít chybu za jakéhokoliv počasí.
Od nepaměti se totiž říká, že svítí-li v den obřadu slunce,
bude v manželství slunečná pohoda. Prší-li v den svatby,
prší novomanželům štěstí. A jasný svatební den znamená
radost ve společném životě.

Zdroj: Rellox, foto: Shutterstock.com

NEMOVITOSTI
V ZAHRANIČÍ?
PROČ NE

Cestopis

TREND VLASTNIT DŮM ČI APARTMÁN NĚKDE
U MOŘE UŽ NENÍ JE ZÁLEŽITOSTÍ MULTIMILIONÁŘŮ. I OBYČEJNÝ SMRTELNÍK UŽ DOSÁHNE NA
NĚCO SVÉHO, KAM BUDE JEZDIT ZA SLUNÍČKEM
A KDE SE BUDE CÍTIT JAKO DOMA…

T

rh s nemovitostmi je dnes poměrně bohatý a vybírat
můžete od malých apartmánů v přepočtu za milion
až dva po honosné vily u moře, kde si musíte připravit milionů několik. V obou případech, pokud máte
jakékoliv pochybnosti, vyplatí se vám navštívit některou
realitní kancelář, která se dlouhodobě transakcemi
s nemovitostmi zabývá. Tam vám nejlépe vysvětlí, co všechno vás čeká, jaké doklady budete potřebovat, co je nutné
pro případné zajištění hypotéky, ale především s vámi probere vaše reálné možnosti. Ono totiž jedna věc je koupit,
druhá věc vlastnit. Pokud se nehodláte za teplem či sněhem
trvale přestěhovat, budete muset zajistit, aby vaše nemovitost přečkala ve zdraví období, kdy v ní nebudete.
Někdo rovnou počítá s tím, že bude nemovitost pronajímat. Pak je dobré vědět, co to v konkrétní zemi znamená,
jaké jsou předpisy bezpečnostní, ale také daňové. S většinou evropských zemí máme uzavřenou smlouvu o vyloučení dvojího zdanění, pokud tedy platíte daně v České
republice, budete tady platit i daň z pronájmu (patří do
oblasti daní z příjmu). K tomu ale mohou přibýt různé místní poplatky, dobré je se zorientovat také v cenách energií,
povinného pojištění nemovitosti atd.
K posouzení je toho tedy hodně. Někdo se nakonec rozhodně, že si raději bude nemovitost jen pronajímat. I to
je možné dlouhodobě, vlastníci nemovitostí jsou vždy rádi
za klienty, kteří u nich pobudou delší čas a pravidelně se
vracejí. Co a kde tedy nejlépe vybírat?

Bulharsko

Zájem o nemovitosti v Bulharsku se zvedl oproti loňsku více
než desetinásobně. Důvodem budou jednak velmi příznivé ceny, jednak samozřejmě atraktivita prostředí, které již
dávno nepřipomíná komunistické časy, kdy jsme vyráželi
starými škodovky za mořským dobrodružstvím. Největší
zájem je o lokalitu Burgas u Černého moře, kde je možné
si pořídit apartmán už od necelého milionu korun. Byt
v Bulharsku u Černého moře se dá pořídit už od 35 tisíc
euro, nejvíce se prodávají menší studia a apartmány
s cenou kolem 30.000 – 50.000 eur. Jen pro srovnání - osmdesátimetrový apartmán v Sozopolu se dá pořídit za částku
mírně převyšující milion korun. Bulharsko ale není jen
rájem pro milovníky moře, na své si přijdou i vášniví lyžaři,
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protože pohoří jako Pirin, Rila a Rodopi nabízejí solidní
služby a výtečné podmínky pro lyžování.
Koupit nemovitost v Bulharsku můžete buď od soukromého vlastníka, nebo od realitní kanceláře, což není rozhodně
nic překvapivého. Podle ústavy Bulharské republiky, zákonů
o majetku a zahra-ničních investicích se zahraniční fyzická
ani právnická osoba nemůže stát majitelem půdy v zemi.
Máte ovšem možnost získat do vlastnictví domy nebo byty
a omezená vlastnická práva na jakýkoliv druh nemovitého
majetku umístěného v Bulharsku. Co to reálně znamená?
Že můžete získat právo na užívání, právo postavit dům na
pozemku i právo na přístup na pozemek.

Chorvatsko

Možná byste rádi něco poblíž v dobré dojezdové vzdálenosti. Možná vás zláká možnost najít si to své místečko někde na dlouhém pobřeží Chorvatska. Vzdálenost je velkou
výhodou – do apartmánu se vyplatí vyrazit i na prodloužený víkend, takže si nemovitost více užijete. S nákupem
nemovitosti v této lokalitě se nedoporučuje váhat, protože
vzhledem k oblíbenosti, ceny nemovitostí v Chorvatsku
v poslední době rostou. Navíc se vstupem Chorvatska do
Evropské unie se zjednodušila administrativa i možnost
pronajímání, takže zájem mají velcí i malí investoři. Krása
pobřeží i okolní přírody, čisté modré moře, dlouhá letní sezóna a množství živých letovisek od Istrie až po Dubrovník
si žádají dosti vysokou cenu, stále však mírnější než v případě protějšího italského pobřeží. Ceny malých apartmánů
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v druhé linii nad mořem lze najít i do 100 tisíc EUR, v první
linii pobřeží se však už pohybují spíše kolem 200 tisíc EUR,
ceny na ostrovech jsou pak ještě vyšší. Stále se dá najít ale
i nemovitost za zajímavou cenu. Byt lze pořídit za 2,2 až
5,6 miliónu korun, dům si pořídíte od 2 milionů a vila stojí
7 až 11 miliónů korun. Můžete zakoupit i levněji, například
menší domek na Zadaru se dá zakoupit již 55.000 €, tedy
jen 1,4 milionu korun. Krásný nový apartmán, který leží jen
200 m od pláže, se dá sehnat i za 1,7 milionu korun.
Největší zájem je o oblast mezi Zadarem a Šibenikem
a o Makarskou riviéru.

Španělsko

Napadlo vás někdy, že změny klimatu mohou změnit i ceny
nemovitostí? Rozhodně to platí o Španělsku, kde v současné době teplé letní počasí přetrvává až do prosince, tedy
do doby, která v mnoha jiných zemích představuje nejvíce
ponurou část roku.
Příčinou obliby nemovitostí ve Španělsku samozřejmě
kromě změny klimatu může být také nebezpečí terorismu,
které turisty odradilo například od Turecka, Egyptu nebo
Tuniska. Zlepšující se situace na trhu může také souviset
s lepšími ekonomickými vyhlídkami ve Španělsku
i v celé Evropě. Každopádně každým rokem zájem o nákup
nemovitosti roste. Ve Španělsku se za poslední rok zvýšil
objem realitních transakcí o 11%. Apartmán ve Španělsku
lze pořídit za 2,1 miliónu korun, ceny domů se pohybují
okolo 3 milionů korun. Například apartmán s výhledem na
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moře, který má dva plně zařízené pokoje, se dá koupit za
3 miliony korun. Útulná vila na úpatí hory Montgo stojí
2,7 milionu.
Kromě nemovitostí v blízkosti moře se ve Španělsku hojně
prodávají i domy a apartmány v golfových rezortech. Právě
výstavba golfových hřišť patřila v domě stavebního boomu
k nejčastějším investicím do turistického ruchu. Španělsko
se tak stalo doslova rájem golfistů. Kvalitní hřiště najdete
po celé zemi. Není problém ani kombinovat obě lákadla
slunné země - mořské pobřeží a blízkost golfového hřiště.
Kvalita rekreačního bydlení je ve Španělsku tradičně vysoká. Pokud si přejete zařízený nebo částečně zařízený dům,
můžete očekávat, že interiér bude vkusný a bude kombinovat moderní komfort s tradiční kvalitou a krásou nábytku.

Z jakých oblastí můžete vybírat?
Největším lákadlem je pobřeží Costa Brava, které se táhne
od francouzských hranic až po město Blanes severně od
Barcelony. Lokalita má výborné dopravní spojení letecky
do Barcelony. Nabízí úchvatné scenérie mořského pobřeží
s četnými zálivy a skalistými výběžky. Jsou zde dlouhé písečné pláže plné turistů, ale také menší odlehlé pláže,
na kterých si můžete dopřát naprostého soukromí. Výborné
podmínky jsou zde i pro jachting, lze pořídit nemovitost
s vlastním molem pro jachtu nebo motorový člun. V zimě je
Costa Brava oblíbeným střediskem golfového sportu, protože na výběr je zde mnoho kvalitních hřišť. Apartmán s jednou ložnicí a obytnou kuchyní můžete pořídit už od 80 tisíc

EUR, obecně jsou ovšem ceny zejména v okolí Barcelony
dosti vysoké, průměrná cena nemovitosti se v této tradičně
nejdražší oblasti pohybuje okolo 400 tisíc EUR.
Pokračujeme-li na jih od Barcelony, přijíždíme na pobřeží
Costa Dorada. Nabídka nemovitostí zde není tak široká,
krásné prostředí ale stojí za to. Opět je výhodou vzdálenost
od Barcelony, kam celoročně létá řada spojů z České republiky. Costa Dorada se doporučuje lidem, kteří zde chtějí
nemovitost převážně sami užívat. Ceny menších apartmánů
zde začínají od cca 70 tisíc EUR, průměrná cena prodávaných realit je mírně nad 200 000 EUR.
Ještě dále na jih se dostáváme do oblasti překrásné Valencie. Dlouhé pláže s jemným pískem jsou největším zdejším
lákadlem, je ale možné pořídit i nemovitost nepříliš vzdálenou od pobřeží, kde se vyhnete největšímu turistickému
ruchu a budete si vychutnávat kouzlo Costa del Ahazar –
tedy pobřeží citrusových květů obklopeni pomerančovníky
a citronovníky. Starobylá i moderní Valencie rozhodně stojí
za pravidelné návštěvy, pokud chcete střídat živý městský
ruch města s bohatou nabídkou kultury i obchodů s poklidem života v některém malém středisku. Průměrná cena
nemovitostí je zde 170 tisíc EUR, jednoložnicové apartmá
lze pořídit již kolem 80 tisíc EUR.
Popojedeme ještě více na jih a jsme v provincii Alicante
s hlavním městem téhož jména. Zdejší pobřeží se jmenuje
Costa Blanka – tedy Bílé pobřeží. Měří 218 kilometrů a je to
rozvinutá turistická detinace s mnoha známými přímořskými letovisky jako Benidorm, Denia, Javea, Altea, Calpe,
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Torrevieja, Orihuela, La Villajoyosa a další. Tato střediska
jsou dlouhodobě středem zájmu investorů do nemovitostí
ve Španělsku, což bohužel znamená, že se ocitáme
v oblasti, která v nejbližší linii pobřeží byla zastavěna barikádou vysokých hotelů. Proto zde příležitost hledají hlavně
investoři do velkých nemovitostí, případně lze pořídit spíše
apartmán v některém komplexu. Za luxusními vilami musíme několik kilometrů od pobřeží, na úbočí kopců,
z nichž je nádherný výhled na moře a kde máte kus vlastního pozemku v klidu a bez turistického ruchu. Za takovou
nemovitost si ovšem řádně připlatíte. Zatímco apartmán na
pobřeží koupíte už za 90 tisíc EUR, luxusní vila na kopcích
vás vyjde třeba na 800 tisíc EUR.
Jižně od Valencie dorazíme na pobřeží Costa Calida - Teplé
pobřeží. Dostalo název podle vlídného teplého klimatu,
které je zde po celý rok. Hlavním městem oblasti je Mucía,
kam létají letadla z evropských metropolí hlavně v letní sezóně, jinak je využíváno hlavně letiště v nepříliš vzdáleném
Alicante. Dlouhé pláže jsou zde přerušeny drsnějším skalnatým pobřežím, kde najdete příjemné menší pláže zaručující
klid. V severní části pobřeží je vyhledávanou atrakcí největší mořská laguna v Evropě - Mar Menor („Malé moře“).
Mar Menor je oddělen od volného moře pevninským pásem La Manga. V této části byla vystavěna většina regionální turistické infrastruktury. Je možné zde koupit apartmány
blízko u moře nebo v rámci golfových resortů. Průměrná
cena realit na pobřeží Costa Calida je kolem 130 000 EUR,
jednoložnicový apartmán lze pořídit již kolem 65 tisíc EUR.
Na Costa Calida navazuje 217 km dlouhé pobřeží Costa de
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Almeria. Mořské pobřeží je výrazně členité a naleznete
zde jak dlouhé písečné pláže, tak menší mořské zálivy mezi
skalnatými výběžky. Costa Almería patří již dlouhá desetiletí mezi oblíbené destinace turistů z celého světa. Vznikly
zde rozvinuté turistické rezorty s moderním zázemím –
mariny, golfová hřiště, akvaparky, množství restaurací
a kaváren. V blízkém dosahu pobřeží jsou ale také tradiční
rybářské vesničky nebo přírodní parky, kde si můžete odpočinout od ruchu plážových hotelových komplexů. Nejsnazší
dopravou je letecké spojení na mezinárodní letiště v Almerii, alternativně v Murcii, Alicante nebo Malaze. Průměrné
ceny nemovitostí se pohybují kolem 120 000 EUR, ceny
u menších apartmánů s jednou ložnicí začínají již od cca
75 000 EUR, cenově je tedy tato lokalita výhodná a právě
pro svou členitost a rozmanitost má pro mnoho lidí větší
kouzlo než nekonečné plážové celky.
Konečně se po východním pobřeží dostáváme do oblasti
věčného slunce. Costa Tropical, pobřežní část provincie
Granada, nabízí v zimě teploty vyšší než 15 °C a mnoho
slunečných dnů v roce. V létě zde nebývá tak velké vedro,
protože počasí je ovlivňováno vysokým pohořím Sierra Nevada, svažujícím se téměř až k moři. Na rozdíl od ostatních
provincií je tedy Granada méně vyprahlá a teploty vzduchu
na Costa Tropical nedosahují v létě tak extrémních výšek.
Nad oblíbenými přímořskými letovisky, které tvoří hlavně
hotely a komplexy apartmánů, se směrem do kopců nacházejí původní vesnice a městečka, kde můžete najít nemovitost stranou od hluku a davů, s překrásným výhledem na
moře i na zasněžené vrcholky hor. Costa Tropical je jednou
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z nejatraktivnějších lokalit, průměrná cena nemovitostí zde
jety šplhá na 200 tisíc EUR, jednoložnicový apartmán lze
pořídit kolem 105 tisíc EUR.
Navazující Costa del Sol nabízí průměrných 300 dnů slunečního svitu ročně, jsme také dále na jih, takže průměrná teplota je na nošení lehkého kabátku i během zimních měsíců.
Střediskem je zde Málaga, nádherné starobylé město
s letištěm, kam z České republiky doletíte pohodlně po celý
rok. V nabídce jsou převážně apartmány, jejich cena začíná kolem 125 tisíc EUR, průměrná cena nemovitostí je pak
okolo 300 tisíc EUR.
Na špici Španělska objedeme britské území Gibraltaru,
opouštíme pobřeží Středozemního moře a ocitáme se
u mnohem divočejšího, chladnějšího, ale také pro milovníky mořských vln romantičtějšího Atlantiku. Pobřeží Costa
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de la Luz – Pobřeží světla - tvoří západní část španělské Andaluzie. Z jižní části začíná u městečka Tarifa u Gibraltaru.
Ze západní části končí až u portugalských hranic. Nádherné
dlouhé písečné pláže zde nejsou tak zaplněné jako na středomořském pobřeží. Navštívíme zde jistě dvě hlavní střediska – Cádiz a Huelvu, ale svůj vysněný dům či byt budeme
hledat v některém z dobře vybavených letovisek. Jihozápadní španělské pobřeží má tradičně punc luxusu a ceny
nemovitostí jsou zde tedy překvapivě dosti vysoké, přestože chladný Atlantik nabízí spíše pobyt u moře než koupání.
Zato zde můžete provozovat mořské sporty a samozřejmě
i zde se vypravit na některé z četných golfových hřišť. Průměrné ceny nemovitostí jsou okolo 230 tisíc EUR, nový malý
apartmán je možno pořídit už za 95 tisíc EUR.
Velmi žádané jsou nemovitosti také v oblasti Baleárských

Cestopis
nebo Sol De Mallorca. Ceny na Mallorce jsou ovšem vyšší
než na pevnině, u menšího apartmánu začínají někde
kolem 160 tisíc EUR, standardně se pak pohybují mezi 250
- 300 tisíci EUR, za luxus v podobě samostatné vilky připlatíte ještě víc. Majitelé nemovitostí jistě ocení kvalitu služeb,
které Mallorca nabízí – v blízkosti většiny významných letovisek se nachází několik golfových hřišť, mariny, restaurace
a kavárny na pobřeží a obchody. Nemovitosti na Mallorce
jsou často situovány v pěší vzdálenosti k moři nebo s výhledem na moře.
Podobné je to i na Kanárských ostrovech. Souostroví láká
turisty zejména příjemným klimatem, překrásnými plážemi
a zajímavou přírodou. Pravděpodobně nejzajímavějším
ostrovem je Tenerife, označované díky svému mírnému
a velmi příjemnému klimatu jako „ostrov věčného jara”
– průměrná teplota zde nikdy neklesá pod 18°C. Tenerife je
vyhlášené i díky své rozmanité fauně a flóře - jsou zde k vidění delfíni, mořské želvy i velryby. Majorita turistů navštěvuje jih ostrova, který má výrazně teplejší klima
a nabízí rozvinutou infrastrukturu – k dispozici je zde
několik kvalitních golfových hřišť, luxusní hotely i vyhlášené restaurace a kavárny. Samozřejmě je nutno zmínit
průzračně čistá moře a dlouhé pláže s bělostným pískem.
V poslední době získává na oblibě i severní část ostrova
s vlhčím a nepatrně chladnějším podnebím. Ceny malých
apartmánů na Kanárských ostrovech v posledním období
hodně klesly, takže pokud vám stačí jedna ložnice a obytná
kuchyň, celkem něco kolem 30 metrů čtverečních, můžete
najít apartmán již kolem 65 tisíc EUR. Větší nemovitosti
jsou ovšem výrazně dražší. Průměrná cena je kolem
200 tisíc EUR, za samostatnou vilku ovšem není výjimkou
ani 600 tisíc EUR.

Černá Hora a Albánie

Tak jako se vyplatilo před lety investovat do Bulharska, kde
se poté ceny nemovitostí zdesetinásobily, možná by stálo
za to vzít od úvahy i nákup nemovitostí v této lokalitě.
Ceny jsou v Černé Hoře totiž velmi příznivé. Třípokojový
dům, který má rozlohu 90 metrů, s výhledem na zátoku
Kotor, zakoupíte už za 1,7 milionu korun. Albánie sousedí
s Černou Horou a ceny nemovitostí jsou tu obdobné. Tato
země nabízí nádhernou přírodu a klid. Albánie má pověst
turisticky nebezpečné oblasti, kam se na dovolenou vypraví
jen dobrodruh, ale situace je jiná, než se na první pohled
zdá. Albánie se totiž otevírá turistům a začíná budovat
zázemí pro služby všeho druhu. Cena apartmánů začíná na
částce 1 milion korun.
ostrovů (Mallorca, Menorka, Ibiza, Formentera) a Kanárské
ostrovy – obojí patří do španělské oblasti.
Zejména Mallorca zažila také velký stavební boom a je
zde tedy k dispozici poměrně široká nabídka nemovitostí.
Mallorca se nachází v západní části Středozemního moře
přibližně 250 kilometrů východně od španělské pevniny.
Za svou oblibu ostrov vděčí zejména dobré dostupnosti
z celé Evropy, z letiště v Palmě je možné přímé spojení
s většinou významných evropských letišť.
Dalšími důvody jsou samozřejmě příjemné středomořské
podnebí, průzračné moře, krásné pláže i bohatá nabídka
dalšího společenského i sportovního vyžití včetně kvalitních
golfových hřišť. K nejžádanějším lokalitám pro zájemce
o nemovitosti na Mallorce patří zejména Palma de Mallorca, Costa de los Pinos, Puerto Portals, Puerto de Pollença

Francie

Francie je místem překypujícím lákadly snad pro všechny.
Najdete zde místa s bohatou historií, nádhernou přírodou,
i množstvím architektonických skvostů. Nejen proto patří Francie z hlediska investic do realit mezi velmi žádané
oblasti. Dáno je to především rozsáhlou nabídkou nemovitostí a tím, že Francie neklade nákupu realit zahraničními
investory žádné překážky.
Nice, Cannes, St. Tropez, Monaco. Vyhlášená letoviska na
Azurovém pobřeží s neopakovatelnou atmosférou. Kromě
luxusních vil a dalších exkluzivních nemovitostí v hodnotě
miliónů EUR lze v dané oblasti pořídit standardní apartmány již od cca 150.000 EUR nebo ve stejné cenové relaci malé
studio přímo v Nice.
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s vyššími částkami. Stranou pozornosti by neměl zůstat ani
nákup nemovitosti v Paříži. V hlavním městě romantiky,
kultury, módy a všech milovníků života jsou k dispozici zejména apartmány v centru a atraktivních lokalitách včetně
rozvojových příměstských oblastí.

Řecko

Řecko má nesporně kouzlo pro toho, kdo hledá teplé moře
s pobřežím nezastavěným vysokými hotely. Zejména na
ostrovech totiž stále platí místní předpisy o maximální výšce
staveb, velké hotelové komplexy jsou zde spíše výjimkou.
Široká je nabídka apartmánů a malých domů.
Lákavé jsou ostrovy, od rušných letovisek Rhodosu či Kréty
až po intimní nádherné prostředí například egejského Androsu. Vilky v klidných, přesto dobře vybavených městečkách
ostrovů se pohybují od 200 tisíc až po třeba 3 miliony EUR.
Své si tedy najde jak ten, kdo hledá rekreační objekt pro
běžné pohodlí, tak i ten, kdo miluje skutečný luxus.

Rakousko

Nejen létem žije český turista, někdo dává přednost zimní dovolené a zimním sportům. V posledních letech Češi
vyrážejí za skutečně kvalitními a dlouhými sjezdovkami do
Alp, protože naše hory přece jen takové podmínky nemají.
Nejbližší Rakousko se tak stává i lákavou možností, jak si
zajistit parádní lyžovačku jednou pro vždy. Navíc rakouské
hory nabízejí mnoho příležitostí i k letní rekreaci, přitom
jet sem „na chatu“ je pro automobilistu otázka několika
hodin. Pro nákup rakouských nemovitostí hovoří tedy dobrá dopravní dostupnost, ideální podmínky pro sportovní
vyžití a špičková kvalita služeb. Občané EU mají při nákupu
rakouských realit obdobné postavení jako místní občané
a nákupu proto nestojí v cestě žádné administrativní překážky. Zájem zahraničních kupujících se soustředí především na rekreační nemovitosti v Alpách. Velmi oblíbený je
model, kdy majitelé svůj dům či apartmán využívají po část
roku pro vlastní potřebu, a ve zbývajícím čase je nemovitost
nabízena k dalšímu pronájmu. Malou garsonku pořídíte
již někde mezi 70 – 100 tisíci EUR, byt pro rodinu už ovšem
bude stát nejméně jednou tolik.

Dubaj

V případě, že před plážemi dáváte přednost zimním radovánkám, jsou pro vás Savojské Alpy jako stvořené.
Vynikající lyžařské podmínky a ceny apartmánů v menších
střediscích začínající na cca 150.000 EUR. Pokud budete preferovat renomované oblasti jako Val d´Isere, Courchevel,
Tignes, Les Arc nebo Meribel, musíte samozřejmě počítat
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Koupě apartmánu v Dubaji není sice to, co si pořizujeme
na klasickou rekreaci, zato ale nabízí příležitost těm, kdo
chtějí dobře investovat. Výnos z pronájmu je zde totiž
v poslední době neuvěřitelných až 20 procent - návratnost
investice je tedy rychlá a lze ji považovat za jistou. V roce
2020 se v Dubaji bude konat EXPO, což sem již dnes přivádí
další množství obchodníků a investorů. Předpokládaný roční nárůst obyvatel je do roku 2025 5 - 7 procent, stále roste
i počet turistů, obsazenost ubytovacích kapacit vykazuje
80 procent. Dubaj je pro investora do nemovitostí opravdu
zajímavá. Lze počítat a tím, že místní legislativa zpřísnila
možnost spekulací s nemovitostmi, prostředí je tedy poměrně dobře čitelné. Nakupovat lze prakticky jen prostřednictvím realitní kanceláře, která má v Dubaji svého zástupce.
Za garsonku si připravte od 150 do 250 tisíc EUR, za větší
apartmán pak už spíše 500 tisíc. Bohatí vyznavači luxusu si
pak nechají byt v Dubaji zařídit od některé světově proslulé
designérské firmy a budou do něj létat dvakrát ročně na
týden. Inu proč ne. Svět nemovitostí je pestrý a vybrat si
může každý.

Rozhovor

Text: Monika Seidlová, foto: Bioscop, archiv Z. Kronerové, archiv Divadla Astorka Korzo´90 – Ľuboš Kotlár a Ctibor Bachratý, archiv České televize.

MOJE
POSTAVY
JSOU
ODVÁŽNĚJŠÍ
NEŽ JÁ
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SLOVENSKÁ HEREČKA ZUZANA KRONEROVÁ
ČÍM DÁL ČASTĚJI HRAJE V ČESKÝCH FILMECH. ZA POSLEDNÍCH PÁR MĚSÍCŮ MĚLY
PREMIÉRU HNED TŘI, V NICHŽ SI ZAHRÁLA
- KOMEDIE VŠECHNO NEBO NIC, RODINNÉ
DRAMA BÁBA Z LEDU A DLOUHO OČEKÁVANÝ FIM MASARYK. KVŮLI DRUHÉMU JMENOVANÉMU SNÍMKU ZUZANA DOKONCE TAK
TROCHU HAZARDOVALA SE SVÝM ZDRAVÍM
– KOUPALA SE V ZIMĚ VE VLTAVĚ.
Měla jste větší strach z té ledové vody, nebo
z některých odvážných scén, které jste ve scénáři
k filmu Bába z ledu měla?
Jsem velmi disciplinovaná herečka, já režiséra poslouchám,
a když s něčím nesouhlasím, tak s ním diskutuju. A vždycky
se nějak dohodneme. Přiznávám ale, že se mi do té studené vody moc nechtělo. Přemlouvala jsem režiséra Bohdana
Slámu, aby tyto scény natočil nějakým trikem. Pak jsem
se mu taky snažila vnutit, že určitě musí existovat nějaký
neopren tělové barvy. On vypráví svou verzi, v níž mě lehce
vydíral tím, že tuto roli nabídne jiné herečce, čehož jsem se
já lekla a do vody nakonec vlezla. Pravda je ta, že jsem se
bála zeptat lékařky, jestli mi scény v ledové vodě nemohou
uškodit. Bála jsem se, že mi to zakáže a já tak o roli přijdu.
Pak mi ale řekla, že ve Finsku se dokonce ledovou vodou
léčí. To mě uklidnilo. Když jsem pak začala s otužováním,
už jsem neřešila ani plavky, ani milostnou scénu. Kdyby nebyla pro děj filmu důležitá a zdálo by se mi, že je ve filmu
zbytečná, vzpouzela bych se proti ní. Ale takhle jsem se
s ní smířila, protože součástí příběhu je láska mezi dvěma
staršími lidmi. Říkám, že hlavním hrdinou tohoto filmu
není moje postava Hany, ale její rodina, která je rozbitá,
a vztahy v ní nefungují. Musí přijít svérázný Broňa, kterého
hraje Pavel Nový, aby si Hana některé věci uvědomila. Věci,
které jsou špatně.

Které to jsou?
Na rozdíl od Haniných synů Broňa ví, jak by se měl muž
chovat k ženě. A dá oběma lekci. Stane se chlapským vzorem pro Hanina vnoučka. Vlastně se objeví, aby napravil
pošramocené vztahy v jejich rodině a díky tomu si i vyřešil
některé otázky ve svém životě. Manžel, který už nežije, byl
zřejmě docela tyran a syny vychoval k obrazu svému. Oni
se chovají podobně, přitom jsou v některých situacích velmi
nesamostatní. Ona to ale nechce vidět, pořád je omlouvá.
Miluje je trochu opičí láskou, která není zdravá. Přehnaná starostlivost děti nepřipraví na život. Důležitou roli tu
hraje ledová voda, do níž se Hana začne ponořovat a začne
v ní pomalu plavat a s jejíž pomocí se osvobodí. Jako kdyby

byla zakletá ve stereotypu, a ta ledová voda ji paradoxně
osvobodí. Což je pěkný odkaz ženám a nejen starším, ale
všem, kdo řeší nějaké trable v rodině. Mimochodem
s otužováním jsem nepřestala ani po natáčení, takže děkuju Bohdanu Slámovi, že jsem díky tomuto filmu a jeho
nabídce dostala tento nový rozměr.

Přistihnete se někdy, že jste taky opičí
matka?
Každá matka je někdy trochu opičí, každá k tomu má
někdy sklony. Ale mé děti jsou dospělé a samostatné a já
se necítím povolaná udílet jim nějaké rady. Život mě naučil
a myslím, že se nám to s manželem i dařilo tak dělat, že
výchova dětí vyžaduje dva základní atributy. První je své
děti bezpodmínečně milovat a druhý poslouchat je. Nejen
přednášet, nařizovat, mentorovat, ale hlavně poslouchat,
co nám říkají. Samozřejmě že malé děti potřebují mantinel
a hlavně řád, ale když už jsou pak větší a mají svůj názor,
je potřeba je pečlivě poslouchat. V každém vztahu, nejen
milostném, ale i rodičů a dětí, musí jeden druhému nechat
patřičný díl svobody. Zatím je to dobré, naše děti si s námi
povídají a tráví s námi svůj čas. Tak snad jsme je dobře
vychovali.

Už mají své rodiny?
Rodiny zatím ne, možná nechtěně napodobují můj životní
model. Já jsem vstoupila do manželství až po třicítce. Ale
každý jsme na vztah zralí v jiném věku. Znám páry, které
jsou spolu od osmnácti let a mají dodnes krásný vztah.
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Rozhovor
Umíte být sama?
I když je kolem mě každý den spousta lidí a mám skvělou
rodinu, mám ráda občasné chvilky samoty, nevadí mi. Ale
kdyby to byla vynucená samota, osamění, tu bych asi těžko
snášela. Když se člověk pro samotu sám rozhodne, může
být silnější, než když je s někým, ale není ve vztahu spokojený. Ale nejsem si jistá, jestli bych v sobě měla tolik síly,
abych si vybrala dobrovolnou samotu.

O osamění je i představení Shirley
Valentine, které hrajete na Slovensku.
Udělala jste někdy podobně radikální změnu
v životě, jako tato postava?
Ne, moje postavy jsou odvážnější než já. Možná se dá za
srovnatelnou změnu považovat ukončení jednoho dlouhodobého vztahu s mým spolužákem, ale to už je dávno.
Myslím, že i jemu se tenkrát ulevilo. Možná nebyl až tak
radikální, ale byl to rozhodně správný krok, pro něj i pro
mě. (smích). Možná další radikální krok byl, když jsem velmi
překvapivě po třech letech v Slovenském národním divadle
odešla do malého divadla Korzo 90. Ne že by se mi tam nelíbilo, ale jsem velmi neposedná a temperamentní a nevěděla, jsem, že v Národním divadle je potřeba čekat několik
let, než si člověk zahraje větší postavy. Byla jsem v té době
revolučně naladěná, tak jsem odešla do menšího souboru
mezi kamarády. Stále jsem neposedná, i když v mateřském
divadle v Astorce hraju hodně, odskakuju si do dalších divadel, dokonce i do českých a také do rozhlasu. Mám pocit,
že v rozhlase a televizi u vás se víc umělecky tvoří. Těch
pondělních inscenací, které jste nám vy Češi záviděli, se už
na Slovensku moc nenatáčí, i když sem tam něco nového
vznikne. Z devadesáti procent hraju v českých filmech. Jsem
ale pyšná, že mě oslovují i studenti filmových škol. V jejich
filmech hraju samozřejmě zadarmo. Nedávno jsem jako
honorář dostala pravý včelí med, to bylo moc příjemné.

Dost často hrajete maminku dospělým
dětem, které mají velký problém samy se sebou.
Ve Venkovském učiteli Pavel Liška řešil to, že je
homosexuál, v Andělech všedního dne se Václav
Neužil nakonec zabije. V Perfect Days je Ivana
Chýlková nespokojená žena, která by chtěla mít
rodinu, ale nemá vhodného tatínka. Většinou
máte filmové děti dost problémové.
To je dobře, alespoň je o čem hrát. Kdyby neměly žádné
problémy, asi by se diváci v kinech nudili. Je ale moc fajn,
že postavy, o kterých mluvíte, všechny ty tři maminky, se
od sebe hodně liší, což se mi líbí. Ještě bych tam zahrnula
čtvrtou - maminku Táni Pauhofové v komedii Všechno nebo
nic, které taky dělá filmová dcera dost starostí. Jsem ráda,
že mi čeští režiséři nabízejí nestejné a zajímavé role, které
mají vždycky dost problémů. Čím komplikovanější, tím lepší, tak to mám ráda.

Hrála jste v českém filmu nějakou postavu,
která je hýčkaná?
Kdyby to bylo před třiceti lety a já bych byla typ krásné
blonďaté princezny, možná bych takovou úlohu nabídnutou dostala. Ale takhle ne. Na druhou stranu třeba v Divokých včelách si postava maminky, kterou jsem tam hrála,
moc problémy nepřipouštěla. Na rozdíl od svých dětí. Byla
to výrazná postava – žena, která si vydělávala prostitucí.
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Byl to první profesionální film Bohdana Slámy a opravdu se
povedl. Za roli Lišajové jsem dostala Českého lva. Pak jsem
hrála tetu Pavla Lišky ve Štěstí, to byla taky krásná a nejednoznačná postava, která se uměla vymezit životu.

Dá se říct, že jste dvorní herečka
Bohdana Slámy. Jak jste se potkali?
Moje kolegyně z HA Divadla Marie Ludvíková tvrdí, že my
dvě jsme jediné, které hrály ve všech jeho filmech. Moje kamarádka kameramanka mě někdy po revoluci přesvědčila,
ať se nechám vyfotit a pošlu fotky do castingové agentury.
Byla jsem k tomu velmi skeptická a říkala: Proč by zrovna
mě nějaký český režisér vůbec hledal? V té době Bohdan
Sláma hledal představitele do Divokých včel a šel kolem
divadla Astorka, kde jsme měli vystavené fotky z inscenace
Matka. Byli jsme na nich nalíčení zvláštně, ve stylu Addams
family. Přejel pohledem mou fotku a řekl si, že jsem podobná skutečné paní Lišajové, podle níž psal postavu do scénáře. Pak se podíval blíž a řekl si: Vždyť to je Zuza Kronerová.
Oslovil mě, pak se dlouho nic nedělo, pak napsal novou
verzi scénáře, chvíli to všechno trvalo. Ale samozřejmě jsem
řekla ano, protože jeho způsob psaní i vnímání světa a nenásilný humor se mi moc líbí. Kostýmní výtvarnice Zuzana
Krejzková na mě navlékla šíleně pestré oblečení, které se
mi zdálo přehnané. Pak jsme ale přišli na plac – točili jsme
v v bytě jedné romské rodiny v Moravském Berouně.
Na stěně byl rudý váleček a strašně to tam páchlo a já tam
v tom kostýmu byla jako ryba ve vodě, byl přesně akorát.
Ten film miluju a jsem ráda, že jsem v něm hrála.

Nejnověji hrajete ve filmu Masaryk.
To je jen drobná úloha, ale ráda jsem ji přijala. Je to čest
hrát historickou postavu – Alici Masarykovou. Já jsem
ji mimořádně obdivovala, Jana Masaryka si velmi cením
a vážím, četla jsem i Hovory s Masarykem od Viktora
Fischla, který byl jeho tajemníkem. Jan Masaryk byl velký
humanista, citlivý člověk a skvělý politik, jsem ráda, že
jsem se na filmu o něm mohla podílet.

V České republice netočíte jen filmy,
ale hrajete i divadlo.
Koncem dubna bude mít premiéru v Divadle Bolka Polívky
inscenace Luboše Baláka Manželství v kostce. Hraju tu
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s Oldřichem Navrátilem a je to výborná inteligentní komedie o manželském páru, který zažívá různé peripetie, divák
by se u toho měl pobavit ale taky se zamyslet nad vztahem
dvou lidí. O pár dní dřív bude mít premiéru v Národním divadle v Praze opera Krakatit v režii Alice Nellis. Ale koncem
března bude ještě – pro změnu na Slovensku – premiéra
Sofoklovy Elektry v Astorce.

Tři premiéry během jednoho měsíce
– není to trochu náročné?
Náročné i bláznivé, zkrátka se to tak sešlo. Ale já nemám
ráda úplný klid, líbí se mi, když můžu pracovat na něčem
těžkém a zajímavém. Mám ráda, když musím namáhat hlavu a přemýšlet o roli, pak jsem spokojená. V tom jsou herci
asi všichni stejní. Vždycky jsem říkala svým studentům: My
jsme blázni, protože čím víc máme práce, tím jsme spokojenější a šťastnější. A já jsem pracovitá, mně vyhovuje, když
mám zápřah.

Umíte vůbec lenošit?
Samozřejmě, když mám k tomu příležitost. Líbí se mi, že
lenošení má příchuť zakázaného ovoce. Někdy mám výčitky
svědomí, ale moje milá kamarádka mi říká, že je to hloupost. A tak jsem kolikrát celý den v pyžamu a županu, dívám se na televizi, čtu si, odpočívám. Ale to jen ve chvílích,
kdy jsem sama doma a nemám pro koho vařit. I když moje
rodina je velmi tolerantní, manželovi moje lenošení nevadí,
ale já mám pořád pocit, že bych měla udělat ještě tohle
a ještě tohle. Jsem kombinace velmi pracovitého a líného
člověka, samý extrém. Možná je to tím, že naším režimem
je nepravidelnost. Někdy musíte vstát v půl páté ráno na
natáčení, které trvá dvanáct, ale třeba i šestnáct hodin,
jindy točíte přes noc. Mně to nevadí, líbí se mi to. V tom je
kouzlo našeho povolání, že máme pořád změnu, střídáme
divadelní prostředí za natáčení, dabing, rozhlas. Pořád
hrajete někoho jiného, je to velmi pestré. Někdy není čas
na odpočinek ani na rodinu, ale pak se to zase obrátí. Já
myslím, že ono není úplně dobré, aby se žena uvázala jen
u dětí, z toho by každé asi po čase začalo hrabat. Alespoň
mně určitě. Proto jsem ráda za svou profesi.

Po kom jste víc povahově?
Jsem mix, po tatínkovi umím být někdy i melancholická
a nostalgická. Je hodně smutných klaunů, ti, kdo baví lidi,
mají někdy chvíle smutku. Maminka byla výborná herečka,
a to i komediální, také velká optimistka a skvělá matka
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a manželka. Byla velmi praktická, víc než můj otec a než já.
Udržovala rodinu dohromady a starala se o nás a my jsme
debatovali a mudrovali do hluboké noci, kdy ona už spala
unavená z domácích prací. Maminka byla obdivuhodná
a táta byl nejlepší otec na světě. Měl málo volných chvil,
ale když je měl, tak se nám věnoval na 100 procent, jako
malí jsme s ním zažívali nekonečné skotačivé hry. Stejný
byl i jako dědeček, miloval vnoučata a udělal by pro ně
všechno.

Je to hodně rozdílné?

Jsou amatérští muzikanti. Dcera vystudovala anglistiku
a divadelní vědu, takže od divadla není daleko, syn vystudoval filozofii. Oba jsou velmi vtipní, syn dokáže být skvělý
komik a imitátor. Když byl ještě na střední škole, jeho profesor mi říkal, že je velký šašek... a to dostanu po čuni, když
si to můj syn přečte, mám o nich zakázáno mluvit.

Nezáleží na tom, jakou mají rodiče profesi, ale na těch
dvou lidech. Můj muž je humanitně zaměřený, i když je matematik. Je velký milovník umění a divadla, přísný kritik, renesanční člověk, který má široký záběr. Na druhé straně já
asi nejsem typická herečka, neobtěžuju svou rodinu tím, že
bych se nahlas učila texty, pouštěla si své filmy, nebo dávala
najevo, že jsem nějaká hvězda, kolem které je třeba chodit
po špičkách. Já mám kromě těch kulturních, jako jsou film,
divadlo, knížky a jiné, velmi domácí záliby. Jsem manželka
a máma, která ráda vaří a těší ji, když její rodině chutná.

Vy jste vyrůstala v herecké rodině, vaše děti
mají tuto profesi doma zastoupenou jen způlky.

Dalo by se to tak říct.

Vaše děti se vůbec herectví nevěnují?

Takže herečkou jste tak mimochodem?
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Jarní
tipy
ORIGINÁL NA STĚNU
Jan Hachran je mladý
umělec a výtvarník, jehož
tvorba vychází zejména
z mystiky a mytologie.
Jedná se o kombinaci
ornamentů, květin a symbolů, které se proplétají
s dávnými bohy, bohyněmi, svatými i jinými
mýtickými postavami.
Sám autor je zakladatelem směru „magický
ornamentalismus“
a jeho hlavní inspirací
jsou velcí umělci secese
a symbolismu jako Alfons
Mucha, Gustav Klimt
nebo Gustave Moureau.
Jeho tvorba zahrnuje pestré spektrum výtvarných aktivit,
počínaje sítotiskem na zlatou fólii a konče prací se sklem
a knižními ilustracemi. Navrhuje a vytváří pánské i dámské
doplňky jako například manžetové knoflíčky, spony do
kravaty nebo elegantní dámské šátky.
Pracuje i s historickými a tradičními
tématy a při zpracování svých
výrobků využívá tradiční česká
řemesla. Z jeho obrazové
tvorby můžeme připomenout například tajemný
cyklus „Historia symbolica“,
jenž pracuje s tématem
duchovní historie lidstva.
Autor má za sebou již několik úspěšných výstav a jeho
tvorbu najdeme ve sbírkách
v naší zemi i v zahraničí.
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SLAVÍME 20 LET
JDRY SKIN DUO PACK
Výroční vitalizující sestava dvou výrobku pro dehydratovanou pleť. Oslavujte s námi po celý rok. Žádejte u vaší
kosmetičky. www.janssen-beauty.cz

LEDOVÉ OSVĚŽENÍ
Máte chuť osvěžit se ledovým čajem?
Nemáte čas ani trpělivost zabývat se jeho zdlouhavou přípravou a přeslazené čajové limonády nemají
podle vás s poctivým čajem nic společného? Nabízíme
vám jednoduché, kvalitní a chuťově vynikající řešení
- Ledového Anglána. Jedná se o poctivý ledový čaj
speciálně „vyškolený“ odborníky z AHMAD TEA
London pro zalití studenou vodou. Je v mžiku bez
vaření hotový a spolehlivě vás uspokojí. Je totiž
vyroben ze skutečných lístků pravého černého
čaje, a to ve třech lahodných příchutích – klasický
černý čaj s bergamotem, černý s příchutí citronu
a limetky, a černý s broskví a maracujou.

CORSO ULTIMA
Společnost ALUKOV, tradiční český výrobce zastřešení
teras CORSO, bazénů a vířivých van, který je svým kvalitním řemeslným umem známý po celém světě, nabízí
model zastřešení terasy nazvaný CORSO ULTIMA. Jedná
se o moderní architektonicky a designově čisté zastřešení s liniově rovnými střešními tabulemi a velkými prosklenými plochami, které dokonale umocní prostorný
dojem a zároveň splňují požadavky náročných zákazníků. Boční části zastřešení CORSO ULTIMA byly zbaveny
sloupků pro zajištění ničím nerušeného výhledu, a ještě
intenzivnějšího propojení s okolní zahradou. Zastřešení
dokonale odráží trendy současné moderní architektury.
Je vybaveno efektivními způsoby ovládání a je možné
dokoupit řadu užitečných doplňků, jako např. moskytiéru, stínění ve střeše a bocích nebo vlastní vchod pro
domácí mazlíčky.
alukov.cz
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SAUNOVÉ DOMY PUUTALO
Každý chce občas chvilku jenom pro sebe. Dopřejte si ji
kdykoliv s venkovním saunovým domkem Puutalo. Stačí
přívod elektřiny a vody a saunová dřevostavba může stát
i na vaší zahradě. Včetně finské sauny, sprchového koutu
a místa pro odpočinek.
VÝHODY SAUNOVÝCH DOMŮ PUUTALO
• Saunové domky Puutalo se vyrábí v ČR z kvalitních
materiálů a německých a rakouských technologií.
• Rozměr již od 3900x5000 mm.
• Samostatně stojící provedení – výběr ze tří typů.
• Topidlo EOS Thermat 9 a digitální regulátor.
• Nadstandardní doplňkové vybavení na přání.
• Bohaté vnitřní vybavení v ceně.
Více na www.saunasystem.cz

STYX

SUPERFOODS OD ISOLINE

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

Společnost ISOLINE rozšířila svůj sortiment drinků
o nový výrobek – SUPERFOODS. Superfoods nebo-li
superpotraviny jsou malý zázrak. Jde o výživově bohaté
potraviny, považované za zvláště prospěšné pro zdraví, tělesnou a duševní pohodu. Obsahují neobyčejné
množství vitamínů, minerálů, antioxidantů, enzymů,
proteinů, stopových prvků, esenciálních mastných kyselin a vlákninu. Mají schopnost zvyšovat energii, vitalitu,
povzbuzují imunitní systém, a detoxikují organismus.
Pokud chcete vyzkoušet účinky na vlastní kůži, zavítejte
na www.isoline.cz, kde si SUPERFOODS můžete zakoupit jednotlivě či ve výhodném balení 1 láhev + 6 víček.

Najdete nás v:
Příčná 10, Praha 1,
OC Letňany,
Centrum Černý Most,
Metropole Zličín,
Centrum Nový Smíchov,
Atrium Flora nebo eshopu
www.styx-underwear.cz
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Nejenže jsou zázračné, ale navíc ještě skvěle chutnají,
takže se na ně budete těšit.

STYLOVÁ OCHRANA
PŘED SLUNCEM
Sluneční brýle už nejsou jen praktickou
pomůckou na ochranu před slunečními
paprsky, ale jsou plnohodnotým
a nepostradatelným módním doplňkem.
Širokou nabídku trendy modelů
mezinárodních i privátních značek najdete
ve všech 56 prodejnách po celé ČR.

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

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

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

Pánské sluneční brýle POLICE
Stylová ochrana proti
slunečním paprskům.

www.grandoptical.cz

DÁREK PRO ČTENÁŘKY

Chtěla byste mít krásná prsa,
ale operace je pro Vás cenově nedostupná?
Klinika ESThÉ přichází s letní
akcí na operaci prsů s nejkvalitnějšími prsními implantáty
značky Mentor.
Pokud chcete využít zajímavou nabídku, objednejte se
na konzultaci a následně
na operaci prsů v období
léta za exkluzivní cenu.
Akce bude probíhat ve spolupráci s firmou Medimplant,
dodavatelem implantátů
Mentor.

Litex je oblíbená česká značka, která vyrábí plavky,
spodní prádlo a sportovní oblečení.
Nová kolekce Litex plavky 2017 obsahuje jak
plavky jednodílné tak dvoudílné, které lze
velikostně, střihově a barevně kombinovat.
V nabídce sportovního oblečení najdete například
mikiny, legíny a sportovní bundy.
FIRMA SI PRO ČTENÁŘKY
PŘIPRAVILA
SLEVU 20%
Jak slevu uplatnit?
V pokladně e-shopu
www.litex.cz
zadejte do políčka
„bonus“ Váš kód,
který je VIP20
Slevu lze využít
do 30. 6. 2017

SLEVA NA OPERACI PRSŮ
(ZVĚTŠENÍ PRSŮ)
AŽ 13 000 KČ.
Akce platí od 1. 7. 2013
do 31. 8. 2017.

www.esthe-plastika.cz

Jako dárek dostanete
akční balíček, který
zahrnuje:
1. Voucher na vstupní
bezplatnou konzultaci
2. SONO vyšetření za 50%
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Text: Aleš Sirný, foto NESCAR

NASCAR

A ŽIVOT NA KLOPENÝCH
ZATÁČKÁCH
AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY NASCAR JSOU OSLŇUJÍCÍ SHOW, ŘADÍCÍ SE K NEJPOPULÁRNĚJŠÍM
SPORTŮM USA. HROMADNÉ HAVÁRIE, TĚSNÁ VÍTĚZSTVÍ A ČAS OD ČASU I PĚSTNÍ SOUBOJE JSOU
CHARAKTERISTICKÝM SYMBOLEM TÉTO SÉRIE, JEJÍŽ PŮVOD NAJDEME V PAŠOVÁNÍ ALKOHOLU
V DOBÁCH PROHIBICE.

P

očátky motoristického sportu se datují k přelomu
devatenáctého a dvacátého století, kdy po zaprášených cestách začaly jezdit první surové automobily s pečlivě upravenou posádkou, převážně z řad
aristokratů. Urození pánové pak našli v závodech
novou formu adrenalinové zábavy a v následujících dekádách se motoristický sport rozvinul do podoby, jakou ji
známe v současnosti.
Motorismus se z Evropy rozšířil i přes oceán do USA a nabyl
poněkud odlišných kontur – Američané propadli kouzlu
oválných tratí, mezi jejichž zakladatele lze považovat více
než století starý Indianapolis Motor Speedway. Nejpopulárnější motoristickou disciplínou ovšem není formule IndyCar
z Indianapolisu, ale jižanský seriál automobilů NASCAR
s poněkud pohnutou likérovou historií.
Během americké prohibice ve dvacátých a třicátých letech si
pašeráci alkoholu na jihovýchodě USA upravovali pálenkou
naložená auta, aby při honičkách s policií neskončili
v rukou zákona. Když se pašeráci zrovna neproháněli s poli-
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cií, závodili mezi sebou a poměřovali výkony svých vylepšených automobilů. Oblíbenou závodnickou aktivitu později
začali organizovat majitelé prašných oválů, kteří ale neměli
dlouhodobé ambice a vzájemně si konkurovali. Potenciál závodů s běžnými vozy ze silnice si uvědomil bývalý jezdec Bill
France a v roce 1948 založil National Association for Stock
Car Auto Racing - NASCAR. Tehdy určitě netušil, že tato
značka bude v USA stejně známá jako například McDonald´s.

Rozdíl dvou tisícin vteřiny

Pod hlavičkou NASCAR fungují tři závodní ligy, přičemž ta
nejprestižnější, od roku 2017 známá jako Monster Energy
Cup Series, pořádá 36 závodů za rok. Celý kolotoč je aktivní
od února do listopadu a až na pár výjimek se jezdí každý
víkend. Hlavní devizou šampionátu jsou oválné okruhy
s klopenými zatáčkami, kde závodníci zatáčejí jen doleva
a přední kola stočí vpravo pouze při dokončené zastávce
pro palivo a pneumatiky. Posměšné názory, že piloti drží
plynový pedál na podlaze a jen zatáčí, se ovšem nikdy

nezakládaly na pravdě. Ačkoliv kalendář tvoří 34 podniků
na oválu (dvakrát v sezoně se jede na klasickém okruhu
v Kalifornii a New Yorku), každý z nich je jiný. Cihla na
plynu platí jen pro čtyři kilometry dlouhé vysokorychlostní
ovály v Daytoně a Talladeze. Všude jinde je nutné pravou
nohu sundat a v řadě případů brzdit - jako třeba na
800 metrů dlouhém Martinsvillu nebo v Bristolu s klopením
zatáček až 30°.
V NASCAR panuje drsné konkurenční prostředí. V každém
závodu, jejichž délka se pohybuje v rozmezí 500 až bezmála 1000 km, startuje čtyřicet pilotů a polovina z nich
má reálnou šanci na vítězství. V roce 2016 vyhrálo čtrnáct
jezdců a na další se nedostalo, protože je jednoduše řečeno
potkala smůla.
Automobily reflektují podobu svých příbuzných na běžných
komunikacích, ale pod laminátovou karosérií se skrývá
čistokrevný závodní speciál s trubkovým rámem, vidlicovým
osmiválcem o výkonu 725 koní, ergonomickým sedadlem
a téměř čtyřiceticentimetrovým volantem. Technická pravidla dovolují inženýrům jen malý prostor pro vývoj a pokud
v přísně vymezeném poli najdou výhodu, která auto zrychlí
byť jen o pět setin vteřiny, nad jejím použitím neváhají.
Startovní pole je nesmírně vyrovnané, o čemž svědčí historicky nejtěsnější rozdíl vítěze a poraženého v hodnotě
0,002 vteřiny. Tohoto rekordu dosáhl v roce 2003 Ricky
Craven a v roce 2011 jej zopakoval Jimmie Johnson.
Komisaři na dodržování technických předpisů striktně do-

hlížejí a před závodním víkendem kontrolují rozměry auta
pomocí speciální šablony, která musí přesně zapadnout do
každého záhybu. Používání šablony podnítil konstruktér
Smokey Yunick, jenž v šedesátých letech postavil na první pohled obyčejný Chevrolet Chevelle, až na jeden malý
detail - oproti pravidlům byl o něco menší. Než komisaři
trik prokoukli, Yunickovi přinesl zmenšený Chevelle několik
úspěchů.
V NASCAR se nepoužívají sofistikovaná přítlačná křídla jako
ve formuli 1. Jezdci pracují s malým přítlakem a spoléhají
se převážně na mechanickou přilnavost. Každý špičkový jezdec si musí během závodu umět říct, jaké potřebuje tlaky
v pneumatikách a jak během krátké zastávky v boxech
nastavit vůz. Stačí jen nepatrná změna teploty dráhy, což
je vzhledem k délce závodů zcela běžný jev, a perfektně
nastavený vůz se může stát stěží ovladatelným monstrem.
Sebemenší ztráta kontroly nad řízením pak znamená smyk
a nevyhnutelná rána do speciální SAFER bariéry, která
absorbuje kinetickou energii a zmírní náraz. Dřív jezdci
bourali do tvrdé betonové zdi a ještě předtím lemovala
divácké tribuny ocelová svodidla. V prvopočátcích ovšem
prašné ovály obepínal dřevěný plot, který spíš než jezdce,
chránil pořadatele před neplatícími diváky.

Miliony dolarů pro vítěze

Americké ovály s nezpevněným povrchem tvořily základní
stavební kámen počátků NASCAR. Start každého ročníku
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zahajoval v únoru podnik na pláži v Daytoně. Pískem pokryté vozy, zatáčející kolem náspů s diváky jsou tradičním
obrázkem pionýrských dob NASCAR. V padesátých letech
měl šampionát daleko od své současné nablýskanosti
a nezřídka jezdci přijeli na ovál se stejným autem, s nímž
pak závodili a s případnou peněžitou výhrou se vraceli
domů, kde vyklepali pomačkané plechy, odstranili nečistoty
a připravili svůj stroj na další pouť po oválech na jihu USA.
Historicky první šampion Red Byron si v roce 1948 vyjezdil
13 150 dolarů, zatímco v roce 2015 si celkový vítěz Kevin
Harvick přišel na 12 762 411 dolarů.
Závodníci těží i z různých sponzorských kontraktů, ale
v dobách bez televizních přenosů a marketingových manažerů byly jejich hlavním zdrojem příjmů finanční odměny
za výsledky. Někteří hrdinové volantů však disponovali
nebývalým obchodním duchem - jako například Curtis
Turner. Tento Američan byl typickým představitelem divokého období NASCAR padesátých a šedesátých let. Užíval si
života a svou pověst pijana s radostí přiživoval. V roce 1967
na oválu v Atlantě pak ošklivou havárií vydělal více peněz
než pozdější vítěz Cale Yarborough. Turner během kvalifikace ztratil kontrolu nad svým chevroletem a v rychlosti
240 km/h narazil do zdi. Jeho přemety od vnější bariéry až
na boxovou uličku zachytil pohotový kameraman a jakmile
se potlučený Turner vzpamatoval, kameramana vyhledal
a záznam od něj koupil za 100 dolarů včetně pětiprocentní provize z výdělku První nabídka za 10 000 dolarů přišla
od výrobce bezpečnostních pásů, hned potom se ozvala
automobilka s cílem prezentovat video jako důkaz kvality
a bezpečnosti vozů – nabízela 50 000 dolarů. Ačkoliv není
přesně známo, za jakou částku Curtis Turner filmovou
pásku prodal, rozhodně si vydělal víc než Cale Yarborough,
který za výhru v Atlantě obdržel „pouhých“ 20 000 dolarů.
Hodnota NASCAR mimo jiné rostla zásluhou přímé angažovanosti domácích automobilek. Výrobci si uvědomili,
že závody mají obrovský vliv na prodej a fráze „v neděli
vyhraj, v pondělí prodej“ dostávala významnějších rozměrů. Oválové divadlo se rozrůstalo a vyhrocené konkurenční
prostředí podtrhoval fakt, že automobilky si najímaly špiony na své soupeře. V průběhu dekád se ve startovním poli
objevovali velikáni jako Buick, Chrysler, Chevrolet, Dodge,
Ford, Hudson, Plymouth, Pontiac i méně známé značky.
Poslední novou automobilkou byla před deseti lety Toyota,
která konkuruje domácímu Fordu a Chevrolet. Vůbec první
neamerická automobilka čelila velké nelibosti z řad fanoušků. Nikoliv proto, že udělala něco špatně, zkrátka nebyla
americká.
Příznivci NASCAR si horlivě potrpí na tradice a americkou
pýchu. Když Jeff Gordon, jeden z nejlepších jezdců posledních tří desetiletí, překonal počet vítězství tragicky zesnulého oblíbence Dale Earnhardta, z hlavní tribuny se na něj
sesypaly kelímky a po oválu se ozývalo nelibé bučení. Ovšem jakmile Gordon v roce 2015 ukončil kariéru coby třetí
nejúspěšnější jezdec v počtu vítězství, dostalo se mu jímavé
ovace. Čas totiž léčí rány a dnes je Gordon ctěným závodníkem stejně jako Toyota respektovaným výrobcem.
Lepší než Gordon jsou co do počtu vítězství jen David Pearson (103) a „Král“ Richard Petty, jenž dosáhl na kulatých
200 prvenství. Subtilní Petty s kovbojským kloboukem
a tmavými slunečními brýlemi strávil v NASCAR 35 let a získal rekordních sedm titulů. V roce 1994 se k němu připojil
Dale Earnhardt, který se sedmým titulem v kariéře stal
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v očích fanoušků nedotknutelným pilotem. Jeho smrt
v Daytoně v roce 2001 po nenápadném nárazu do zdi
zanechala v lidech nezacelitelný šrám na srdci a Earnhardt
se stal nesmrtelným polobohem NASCAR.
V loňském roce vstoupil do prestižního klubu sedminásobných šampionů jednačtyřicetiletý Jimmie Johnsson, jenž
sedm pohárů posbíral v letech 2006 - 2016. Mezi neotřesitelné ikony NASCAR se ovšem nezařadil a zaslouženého
respektu se mu pravděpodobně dostane až po odchodu do
závodnického důchodu.

Pupkáči za volantem

Novodobé vozy NASCAR jsou na míle vzdálené původním
stock cars čili běžným sériovým automobilům se základními
závodními úpravami. V pořadí šestá generace se v Monster
Cupu používá od roku 2013 a jezdci předních týmů mají
k dispozici v průměru osm aut na sezonu, postavených speciálně pro jednotlivé typy oválů a dva okruhové závody.
U vysokorychlostních oválů Daytona a Talladega je výkon
motorů snížen z původních 725 koní na 445 koní. Příliš
vysoká rychlost totiž může vyústit v krajně nebezpečné
havárie s tragickým koncem. Poslední výkonnostně volné
závody se konaly v roce 1987 a Bill Elliot zaznamenal v Talladeze rekord platný i po třiceti letech - jedno kolo 2,6 mil
dlouhého oválu objel průměrnou rychlostí 342,483 km/h.
Tento rekord už nebude vzhledem k vysokému důrazu na
bezpečnost nikdy překonán.
Nutno podotknout, že fyzická zdatnost v závodech není na
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rozdíl od jiných motoristických disciplín klíčová. Na jezdce
nepůsobí vyčerpávající odstředivé síly, díky čemuž si mohou
dopřát rozmanitého jídelníčku, jenž se promítá i do jejich
fyzického vzhledu. Kdysi sportovně stavění Ryan Newman
nebo Tony Stewart nyní už od pohledu překračují hranici
100 kilogramů, ale na jejich výsledcích se nadváha nikdy
negativně neprojevila. A není tomu tak dávno, co si jezdci
krátili jízdu za bezpečnostním vozem kouřením cigarety
přímo v kokpitu!
Nastupující jezdecká generace však dbá na dobrou fyzičku
a neméně důležitá je i pro mechaniky. Šestičlenná skupinka
mechaniků rozehrává divadelní hru kolem auta několikrát
za závod a přesně trénovanými pohyby mění pneumatiky
a tankuje palivo. Ve formuli 1 trvá zastávka bez tankování
pouhé dvě vteřiny. Jenže tam na výměnu všech kol potřebují dvanáct mechaniků, kdežto v NASCAR manipulují
s třicetikilovými koly čtyři lidé. Další mechanik samospádem
tankuje palivo z nálevky a šestý člen nadzvedává auto
z jedné strany na druhou, aby svým kolegům umožnil výměnu kol.
Samotná strategie načasování zastávek v boxech je alfou
a omegou pro šéfinženýry, protože naplánovat jízdní řád
není vzhledem k povaze NASCAR možné. Rychlé závodní
tempo protínají výjezdy bezpečnostního vozu, za nímž
jezdci v pomalu jedoucím vláčku vyčkávají na odstranění
následků nehod a předmětů na dráze. V době vyvěšených
žlutých vlajek pak peloton vozů zaplní boxovou uličku
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a mechanici se ocitají v chaosu plném adrenalinu. Své
jezdce zpravidla odbaví za deset vteřin a celý proces se
opakuje několikrát za závod.

Playoff a boj o diváky

NASCAR je ohromnou diváckou show. Potomci Billa France
tvrdě bojují o diváky, jejichž pozornost je v digitálním
světě velmi křehká. Pozvolný odliv lidí od televizních obrazovek je palčivým problémem mnoha sportů a NASCAR
není výjimkou. Popularita klesá a mediální boom z počátku milénia je pouze hřejivou vzpomínkou. Starší generace
příznivců pozvolna odchází a ta nová má jiné zájmy, než
sledovat několikahodinové kroužení po oválu, mnohokrát
přerušované žlutými fázemi a tudíž reklamními pauzami.
Z těchto důvodů začali v NASCAR experimentovat s léta
osvědčený systémem bodování. Více než půlstoletí platilo,
že šampionem se stává jezdec s nejvyšším počtem získaných bodů. Od roku 2004 pak v rámci atraktivity bojovalo
o titul deset nejlepších jezdců z úvodních šestadvaceti
závodů a v roce 2014 přišlo vedení NASCAR s myšlenkou
vyřazovacích soubojů ve stylu playoff.
Přesně šestnáct nejlepších jezdců (nebo ti, kteří v základní
části alespoň jednou vyhrají) má v poslední třetině sezony
vyrovnané podmínky a ti nejslabší vypadávají v jednotlivých vyřazovacích kolech. Na poslední závod roku pak
zbudou čtyři jezdci, kteří krouží mezi šestatřiceti piloty
a snaží se urvat co nejlepší výsledek a tím pádem i titul.

Speed

V letošním roce pak představitele NASCAR přišli s dalšími
novinkami, které přidávají chaos do již tak komplikovaného systému. Jednotlivé závody jsou rozděleny na
tři segmenty – přerušené žlutými vlajkami a reklamními
pauzami. Za umístění v každém segmentu získávají jezdci
další body a přehled fanoušků se tak ztrácí v záplavě bodů
a nesrozumitelných sportovních pravidel.
Navzdory až přehnané spletitosti současných závodů,
které se liší od prostého celosvětového formátu motorsportu – vítěz bere nejvíc bodů, jsou automobilové závody
NASCAR americkým sportem číslo dvě. Pozice amerického
fotbalu je sice pro NASCAR stejně nedostižná jako
200 vítězství Richarda Pettyho pro ostatní závodníky, ale
tyto populární závody si drží v americkém motorsportu suverénní postavení a společenský vliv této série je pro řadu
nadnárodních sponzorů nedocenitelný. Svět umaštěných
montérek a snaha vyhrát co nejvíce peněz, aby bylo co
k večeři, se dávno vytratili. NASCAR je atraktivní show
se čtyřicítkou pestrobarevných vozů, které na šedém asfaltu, víkend co víkend, bojují o možnost zaparkovat v Aleji
vítězů.
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LUXUSNÍ
DESTINACE:

ČÍM SI NA JAŘE
ZARUČENĚ ZLEPŠÍTE
NÁLADU

POMALÝ NÁSTUP JARA, PŘIPOMÍNAJÍCÍ OBČAS JEŠTĚ LETOŠNÍ ZDLOUHAVOU
ZIMU, MŮŽETE ZVLÁDNOUT VŠELIJAK. MOŽNÁ S HRNKEM ČAJE V RUCE
A OBLÍBENOU KNIHOU, MOŽNÁ POD PEŘINOU SLEDUJÍCÍ VŠECHNY
NEDOKOUKANÉ SERIÁLY, KTERÉ VÁM ZBÝVAJÍ. MŮŽETE SE ALE TAKÉ
NEVLÍDNÉMU POČASÍ POSTAVIT ČELEM A VYRAZIT DO NĚKTERÉ
Z LUXUSNÍCH DESTINACÍ, KDE JE LÉTO PO CELÝ ROK.

Cestopis

Art
Dubaj

Dubaj. Místo opilé luxusem

Dubaj vás překvapí. Můžete tady bydlet v nejmodernějším
hotelu světa, ráno strávit na lyžích na umělém sněhu, odpoledne u průzračného moře a večer na trhu s kořením. Pokud
si rádi dopřáváte pohodlí a luxusní servis, budete nadšení.
Ať už do Dubaje vyrazíte s partnerem nebo kamarádkami,
rozhodně zkuste nasát veškeré možnosti, které tohle orientální místo nabízí. Prozkoumejte zdejší služby a obchody.
Obchodních center je v Dubaji neuvěřitelné množství, a tak
dost dobře hrozí, že v nich nachodíte desítky kilometrů. Naplánujte si proto návštěvu předem, abyste měli dostatek sil
a zakončete nákupy příjemným posezením v restauraci.
Mezi zdejší speciality patří hummus a tabouleh, což je lehký
salát s petrželí a koriandrem. Z mas ochutnejte křehké jehněčí a kuřecí maso upravené na nejrůznější způsoby. Zkrátka
a dobře ve Spojených arabských emirátech se vždy dobře
najíte. Na alkohol si ale budete muset nechat zajít chuť.
Dubaj je přísně muslimská, alkohol na veřejnosti se tu proto
neprodává, ani nepodává. Skleničku vína nebo piva si ale
můžete bez obav dopřát v hotelové restauraci či baru.
Důvodem, proč řada lidí volí při svých cestách právě Dubaj,
jsou dlouhé překrásné pláže s křišťálově čistou vodou, která
příjemně hřeje. Dokonce i veřejné pláže jsou tu čisté. Nelekněte se však, ženy se na nich obvykle koupou zahalené.
Turistky mohou nosit klasické plavky, jen je nepřípustné, aby
si sundaly vrchní díl plavek. Jeden nebo dva dny v týdnu jsou
pláže otevřené pouze pro ženy a děti, aby měly soukromí
a klid. Běžně pak za vstup na jinou než hotelovou pláž za-
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platíte asi sedmdesát korun na celý den.
Až vás omezí válení na pláži, nudit se nebudete. Můžete
vyrazit na nejvyšší budovu světa Burj Al Arab, zalyžovat si
v krytém středisku se speciálním prostorem určeným pouze
pro stavbu sněhuláků, nebo prozkoumat největší ruské kolo
na světě, které se právě dokončuje. Za návštěvu stojí
i umělé poloostrovy ve tvaru palmy, které mají vytvořit až
520 kilometrů nových bělostných pláží. Ubytovat se ale
zatím můžete pouze na jednom z ostrovů s názvem Palm
Jumeirah. Zdejší luxusní hotel Atlantis de Palm vás nadchne,
a pokud si připlatíte za pobyt ve vyšším patře, uvidíte na
celou „ostrovní palmu“.
Jestliže budete chtít okusit kromě lehce absurdního světa
zbohatlíků i pravou chuť Emirátů, navštivte mešitu Jumeirah. Je to jedna z mála mešit ve městě, kam mohou vstoupit
nemuslimové. Počítejte s tím, že prohlídka vás obere asi o
hodinu času a zaplatíte za ní drobný poplatek. Jenom pozor
– v pátek bývá mešita zavřená. Překrásnou architekturu
můžete obdivovat v Bastakiyi, což je staré město Dubaje,
kde najdete perské domy, trhy a původní nezaměnitelnou
atmosféru. Pro dobrodružnější cestovatele zdejší cestovní
agentury organizují výlet do pouště, kde se můžete svézt na
velbloudovi nebo navštívit typickou arabskou vesnici. Součástí zájezdů pak bývá i zážitková část, při které se můžete
nechat pokreslit hennou nebo si zakouřit vodní dýmku.
Ideální čas, kdy do Dubaje vyrazit, je od listopadu do března.
Teploty se pohybují okolo velmi příjemných třiceti stupňů.
Ne že byste jindy neměli štěstí na krásné počasí, ale mohlo
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Zanzibar

by vám být horko. V létě tu šplhají teploty až k devětačtyřiceti stupňům Celsia. Vzhledem k tomu, že je Dubaj moderní
město, ženy se bát nemusejí. A dokonce se nemusejí ani
omezovat. Šátky nebo burky pro ně nejsou povinné.

Vzpomínky na Afriku

Jestliže vám připadala Afrika neprobádaná, tajuplná, divoká
a tak trochu nebezpečná, v posledních letech to rozhodně
není pravda. Stále více cestovních kanceláří nabízí zájezdy
i sem. A zdejší hotely i restaurace s tím počítají. V Africe si
proto můžete dopřát tolik luxusu, kolik jen potřebujete.
Pro začátek zkuste Zanzibar a vychutnávejte si africké slunce, které voní po koření. Zanzibar má dvě tváře, jak už to tak
v exotických končinách bývá. Na jedné straně je země plná
luxusních hotelů a resortů, kde potkáte jen opravdu bohaté
hosty. Na straně druhé je Zanzibar jako velmi chudá země.
Pokud tedy opustíte vysoký plot a příjemné zázemí hotelového komplexu, připravte se na velký rozdíl.
Zanzibar má ale také velmi zajímavou kulturu i historii. Hlavní město Stone Town má dokonce neuvěřitelné dějiny. Místo
osídlovaly všechny možné kultury, od Portugalců, Osmanů
až po Indy. A na zdejší architektuře i lidech to jde znát.
I když je hlavní město trochu špinavější a rozhodně se nesnaží hrát před turisty žádné divadlo, při jeho návštěvě poznáte
mnohem více ze zdejší kultury, než v hotelu. Není divu, že si
pohádkový ostrov zamiloval například Bill Gates nebo Freddie Mercury z kapely Queen, který se tu dokonce narodil.
Až se budete Stone Townem procházet, překvapí vás množ-
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ství spletitých uliček, které připomínají bludiště. V nich
objevíte skryté malé zahrádky s palmami a především
bytelné velké dveře do jednotlivých domů. Lidé na Zanzibaru totiž věří, že právě dveře jsou základem rodinného
štěstí. Jestliže vám na prohlídku města zbyde více času,
navštivte skořicové lázně. Jsou unikátní. Stačí vyzkoušet
dvouhodinovou detoxikační kúru, a pochopíte. Skořice,
ale také hřebíček nebo vanilka jsou typickým kořením,
které na ostrově uvidíte prodávat. Samozřejmě čerstvé
a dokonale voňavé. Navštívit můžete i plantáže, kde se
koření pěstuje. Možná vás překvapí, jak vlastně vypadá,
než ho objevíte nabalené v supermarketech. Zanzibarská
kuchyně je obecně velmi pestrá, a to i částečně proto, že
se tu mísí řada kultur, od britské, arabské až po indickou
a africkou. Základem každého pokrmu je maso s bramborem nebo rýží a kukuřičná kaše. K oblíbeným jídlům patří
grilované kozí maso a vše, co nabízí moře, ryby i langusty.
Místní kuchaři obvykle maso smaží lehce na másle, takže
má jemnou a křehkou chuť. Co si ale musíte dopřát denně, je dokonale zralé ovoce. Ať už jde o banány, ananasy
nebo mango. Chuť ovoce je plná a neuvěřitelná.
Na Zanzibar se vydejte nejlépe od května do října, kdy
jsou tu příjemné teploty. Vyhnete se extrémním vedrům
i období dešťů, které může být nepříjemné. Na výlety do
města dbejte na dodržování určitých zásad. Stejně jako
Dubaj, i Zanzibar je muslimská společnost. Ženy by proto měly mít dlouhé kalhoty nebo sukně a neměly by mít
odhalená ramena.

Guadeloupe

Záhadné Guadeloupe

Až budete na Guadeloupe přilétat, bude vám připomínat
ráj. Ale ne ledajaký. Souostroví připomíná z výšky motýla posazeného do tyrkysového moře Karibiku. Luxusní a exotická
destinace je přitom velmi snadno dostupná - k její návštěvě
nepotřebujete žádná víza. Vzhledem k tomu, že patří administrativně do Evropy, respektive do Francie, vám bude
k cestě sem stačit jen občanka.
Když dorazíte do Poine-a-Pitre, tedy do největšího města
ostrovů, můžete se těšit na pestrost. Místní obyvatelé mají
rozličné životní původy i příběhy, ale jedním jsou si všichni
podobní - jsou velmi pozitivní a usměvaví.
Na souostroví se ale bezesporu vyplatí pořádně probádat
zdejší gastronomické lahůdky. Jako každé ostrovy, i Guadeloupe je charakteristické rybolovem, díky kterému mají
místní k přípravě pokrmů jen to nejčerstvější rybí maso.
Ochutnat tu můžete pestrobarevné pyskouny, ale dokonce
i rejnoky, jejichž maso v evropských končinách tak často neuvidíte. Pokud si rádi smlsnete na něčem luxusnějším, vězte,
že zdejší krevety a langusty jsou dokonalé.
Nejen rybolovem jsou ale zdejší lidé živi. Řada z nich jsou
zemědělci. Plantáže ananasů, pálivých papriček nebo třeba
cukrové třtiny, objevíte ve všech koutech země. A právě třtina je základní surovinou pro výrobu zdejšího rumu. Místní
lidé rozlišují rum bílý, jantarový nebo tmavý, přičemž záleží
na tom, jak dlouho zraje v dubových sudech. Velmi oblíbený je nápoj Ti punch, který se vyrábí z bílého rumu a kromě
něj obsahuje limetku a třtinový sirup. Nikdo vám ale nápoj

nenamíchá, jeho přesné poměry nejsou známé a zvykem je,
že si jej namíchá přímo host.
Při svých toulkách po souostroví zkuste navštívit ostrov Basse
Terre, kde se rozprostírá překrásný národní park. Je současně
dobře značený, takže se tu neztratíte. Na pěších stezkách
můžete obdivovat pralesní stromy, kapradiny a především
orchideje, jichž tu roste nespočet druhů. A až vás toulání
přírodou přestane bavit, můžete se nechat jen prohřívat
sluncem a zalévat mořskými vlnami. Bělostný písek, tyrkysové moře a korálové útesy vás uchvátí. V letovisku La Gosier
se o vás perfektně postarají. Je jen několik kilometrů vzdálené od Pointe-a-Pitre. Na menších ostrovech budete mít zase
více soukromí. Možná se vám podaří spatřit i zdejší vládce –
zelené leguány, kteří mohou dorůstat velikosti až dva metry.
Nejvhodnější dobou na návštěvu Guadeloupe je období od
prosince do června, kdy jsou teploty mezi příjemnými čtyřiadvaceti až třiceti stupni Celsia a vládne období sucha.

Karibská kráska Kuba: ostrov plný
rumu a doutníků
Kuba je ošuntělá kráska posazená uprostřed Karibiku. Nezamilujete si ji na první ani druhý pohled. Potřebujete víc času,
abyste pochopili, jak vás tato režimem zmítaná země dokáže
obohatit. Kuba vás navždycky změní. Uvědomíte si, jak moc
jste vděční za to, co v životě máte. Uvědomíte si, jak nádherná příroda se na světě ještě nachází, a budete bezmezně
obdivovat Kubánce, kteří dokážou žít z mála, ale zároveň
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Cozumel

nezanedbávají žádný ze vztahů, který si v životě vytvořili.
Pod kůži se vám tento ostrovní stát zaryje více, než byste
sami kdy čekali.
Pokud milujete polehávání u bazénu a servis all inclusive,
na Kubu za nimi nejezděte. Vypravte se sem ale rozhodně,
chceteli poznat Kubánce, jejich život v socialistickém režimu,
a také pokud máte rádi opravdu dobrý rum a krásná auta
z šedesátých let. Nikdo neví, jak dlouho bude Kuba taková,
jaká je dnes. Vždyť i místní přiznávají, že se situace za posledních deset let změnila. Lidé tu dnes mohou pronajímat
volné pokoje turistům a v obchodech seženou dokonce i mikrovlnku nebo plazmovou televizi. Teplými proudy omývaná
a hurikány bičovaná Kuba je jedinečnou zemí se svéráznými
rysy. Rozhodně ale stojí za to ji prozkoumat. Abyste poznali
alespoň část předlouhého ostrova, budete potřebovat dva
týdny volna. Přestože se jedná o karibský ostrov, na rozdíl od
ostatních, ležících nedaleko, má Kuba co nabídnout. Ať už
se jedná o památky, architektonické skvosty a úžasná města,
z nichž tři leží na seznamu kulturního dědictví UNESCO, tak
nikým nedotčené pláže s bělostným pískem a tyrkysovou
vodou, které najdete v národních parcích.

Maledivy

Chcete si odpočinout, nasávat vůni moře, sluneční paprsky
a vlahý vítr? Pak vás uchvátí cesta na perlu Indického oceánu. Maledivy neoplývají množstvím památek jako Kuba,
přesto se tu nebudete nudit. Důvod, proč jsou tyto ostrovy
stále vyhledávanou destinací, se totiž skrývá pod hladinou
moře. Abyste se na Maledivy dostali, budete muset přistát
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na malém ostrůvku Malé, které je současně hlavním městem
souostroví. Možná byste čekali malebné přímořské městečko, které vás okamžitě přenese do jiného světa. Malé je ale
ve skutečnosti hlučné velkoměsto, které je místy dokonce
špinavé. Zajímavostí jsou určitě místní mešity, kterých je
v Malé hned několik. Je to proto, že Maledivy patří mezi
země vyznávající Islám.

Cozumel

Někdy je nazýván jako ostrov plodnosti a je největším ostrovem Mexika. Tyrkysové moře tu kontrastuje s překrásnými
zelenými horami okolo a bledě modrým nebem. Lidé tu
jezdí nejen kvůli bohyni plodnosti Ixchel, která pomáhá s početím, ale především kvůli skvělým podmínkám pro potápění
a také kvůli luxusnímu zázemí, které nabízí zdejší hotelové
komplexy. A ještě jedním nej se Cozumel může pyšnit – je tu
velká útesová bariéra, která dosahuje délky 1000 kilometrů,
díky čemuž je druhým největším korálovým útesem na světě.
Nebylo to tak ale vždy, že byl Cozumel v hledáčku turistů
z celého světa. Patřil dlouhá léta mezi zapomenuté ostrůvky.
Vše se změnilo v době, kdy se v hlavní městě ostrova zvaném
San Miguel vystavěla dvě obří mola pro zaoceánské lodě.
Turisté měli konečně způsob, jak se sem dostat.
Pokud budete mít luxusních restaurací i obchodů dost,
můžete poznávat i zdejší nádhernou přírodu. Cozumel si
stále zachovává svou nedotknutelnost a tajemství spojená
s mayskou historií. V džungli pak najdete památek z těchto
dob hned několik. Jen nezapomeňte na kvalitní obuv a spolehlivého průvodce.

ZAHLAVI VELKE VPRAVO

S CK POZNÁNÍ

Riviéra Maya a přírodní parky
26. 5. - 6. 6. 2017 • 49 990 Kč

• Pohoda v Karibiku - nejkrásnější

pláže Portorika a Amerických
Panenských ostrovů
26. 5. - 8. 6. a 15. 9. - 28. 9. 2017
• 66 990 Kč

• Mauricius - božský ostrov

Z NÁ N Í

CK

• Mexiko - Pohoda na Yucatánu -

PO

s bělostnými plážemi a výlety
27. 5. - 7. 6. a 20. 9. - 1. 10. 2017
• 49 990 Kč

• Indická Goa - kráska orientu

7. 4. - 16. 4. 2017 • 38 880 Kč,
30. 6. - 9. 7. a 8. 12. - 7. 12. 2017
• 39 880 Kč

On-line prodej

24 hodin, 7 dní v týdnu

Objednejte si nový 260stránkový katalog CK Poznání 2017. Zdarma zašleme na Vaši adresu!

www.poznani.cz
poznani@poznani.cz

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

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

Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: archiv TV Nova, TV Prima, archiv StageArtCz, archiv České televize

RÁD SE
PROŽÍRÁM
ŽIVOTEM
MĚLA JSEM V ÚMYSLU ZAČÍT SE S HERCEM RADIMEM FIALOU BAVIT O SERIÁLECH, FILMECH, PŘEJÍT
NA DIVADELNÍ SPOLEČNOST STAGEARTCZ, JÍŽ JE RADIM SPOLUZAKLADATEL A POVÍDÁNÍ UZAVŘÍT
LEHKÝM DOTEKEM VÍNA A VAŘENÍ. ALE KDYŽ MI PROZRADIL, ŽE PRÁVĚ PÍŠE FEJETON O ŽENÁCH,
ZAČALI JSME ÚPLNĚ JINAK.

Netušila jsem, že píšete fejetony?
Nepíšu je, byl jsem osloven, abych fejeton napsal. Poprvé
v životě. Kývl jsem na to, a teď si marně lámu hlavu, jak
téma uchopit. Šestkrát jsem začal a zase ho smazal. Možná
se zaměřím na to, že muži jsou konfrontovaní se ženami
celý život. Už od narození. A často umírají, aniž by je vůbec
pochopili. Někdy se muži a ženy přibližují, jindy oddalují,
ale ten ženský prvek je všudypřítomný. Bez žen bychom my
muži byli nic. Ženský prvek je i v mužích, i když se tváří jako
drsňáci. I macho pláče.

Troufáte si říct, že ženám rozumíte?
Můj kamarád Petr Halberstadt zvaný Halbi, mi jednou řekl:
´Nikdy se nesnaž porozumět ženě, to je jiný organismus.´
Věřím mu a držím se toho.

Přesto – nebo proto, jste produkoval představení The Naked Truth – Odhalená pravda,
v němž hraje hned několik žen?
Půjdu do historie, mám rád prequely. Když jsme uvažovali,
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jaké další představení po úspěšném K-Pax, Svět podle Prota
vybereme, řekli jsme si: Kdo chodí nejvíc do divadla? Ženy.
Které bude asi zajímat představení o ženách. Dostala se
nám do rukou hra The Naked Truth – Odhalená pravda
o šesti ženách, které chodí na hodiny pole dance. Šest žen,
které spojuje síla tance, přátelství a snaha postavit se nepřízni osudu. Nadchla nás, tak jsme se do ní pustili. Zkoušení
zahrnovalo půlroční trénink u tyče, protože jsme chtěli, aby
diváci na konci hry viděli opravdové a nijak markýrované
číslo. Což se nám povedlo. Každá z dvanácti hereček (Každá
role je alternovaná, nemohli jsme riskovat, že by se některá
zranila a nemohlo se hrát) si opravdu sáhla na dno svých sil.
Dřely jako koně. Během zkoušení jsem se i já o nich něco
dozvěděl. O jejich přístupu k roli například. Mimochodem
pro toto představení používáme zkratku TNT, což je označení pro dynamit. Když jsem to říkal autorovi Dave Simpsonovi, rozesmálo ho to.

Co jste se tam dozvěděl vy sám o sobě?
lTo co už všichni dávno víme, ale nemáme sílu s tím něco
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udělat. Honíme se za různými malichernostmi, neumíme si
ani pořádně užít život, neradujeme se z drobností jako dřív.
Došel jsem k tomu ne až s tímto představením, ale už ve
chvíli, kdy jsme připravovali Prota. Vlastně už ve chvíli, kdy
jsme zakládali naší divadelní společnost. V té době jsem
divadlo nehrál, prostě mě přestalo bavit. Z divadla jsem se
dlouho odhodlával odejít, nebyl jsem tam šťastnej. Najednou si uvědomíte, že život je moc krátkej na to, abyste byla
někde, kde nechcete. Poskládalo se to jako puzzle. Divadlo
mi nechybělo, měl jsem dost práce s natáčením Ordinace
v růžové zahradě. Mám rád televizi a film. Televize člověku
dává spoustu možností a film je nostalgie - jako kluk jsem
byl třikrát čtyřikrát týdně v kině, viděl jsem snad všechno,
co tu tenkrát běželo. Kvůli televizi jsem z Brna přesídlil do
Prahy, protože v Brně se toho zas tak moc netočí. Přede
dvěma lety jsem se k divadlu zase vrátil, když jsme založili naši společnost. Kdysi jsem slíbil Halbimu, s nímž jsme
spolužáci z JAMU a dost jsme toho spolu prožili, že jednou
společně uděláme představení. On mi to připomněl. Slovo
dalo slovo, založili jsme společnost, napsali autorovi Prota,
protože jsem se shodli na tom, že film, který podle téhle
divadelní hry vznikl, máme moc rádi, získali na ni práva
a začali ji hrát. Jsem tu svým pánem, někdy to znamená
být holka pro všechno, ale nelituju, je to tak, jak jsem chtěl.
A jestli můžu mluvit i za Halbiho, tak i on! Prostě jsme si
řekli, že už jsme velcí kluci a je na čase dělat něco pro nás
a pro budoucnost.

Zmínil jste Ordinaci v růžové zahradě.
Jak moc změnila váš život?
Samozřejmě že hodně změnila. Hanák se tam měl objevo-
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vat půl roku a už je tam osmou sezonu. Dřív jsem byl poloneznámý herec, teď jsem dvakrát týdně u milionu a něco
lidí v obýváku. Někdy díky tomu vznikají zvláštní situace.
Byli jsme na horách a čekali na jídlo. Najednou se ozvalo:
´Jídlo pro doktora Hanáka´. Děti se mě ptaly, co to má znamenat. Řekl jsem jim, že si mě asi s někým spletli. Nevědí,
že hraju v Ordinaci, vlastně nevědí ani to, že jsem herec.
My ani doma nemáme televizi a já je chci držet stranou
showbyznysu. Ordinace mi dává práci, ale zároveň mi bere
soukromí. Na druhou stranu – kolik lidí má to štěstí, že dělá
práci, která je baví?

Co se kolem Hanáka děje nového,
naposledy si pamatuju, že bydlel v garsonce...
Bydlí v ní pořád – říkám jí nejmenší pokojíček na světě.
Hanák nemá nic jednoduchý, ale lidi mají problémy a konflikty v seriálu rádi. V Anglii se seriál Dr. Who vysílá už téměř padesát let a patří k nejsledovanějším. Jeden nebo dva
herci jsou tam od samého počátku. Doufám, že tak já neskončím. (smích). Baví mě sledovat seriály napříč televizemi.
Televize má na rozdíl od filmu jasnější budoucnost. Nové
seriály jsou kolikrát velmi zajímavé. Většinou zahraniční,
ale i u nás se objevilo pár vlaštovek, třeba Pustina, která je
po obrazové stránce úžasná, až si říkáte, jak jsou severní
Čechy krásný. Ale zpátky k Hanákovi. Vždycky byl nekonvenční. Měl problémy se ženami, s alkoholem, ale nikdy
nebyl hajzlík, podvraťák. Byl rozporuplný, často na zabití,
ale svůj. Říkám, že jsem stvořil kreaturu. Člověka, který vidí
černobíle, nic mezi tím, ale je vnímaný jako správňák. Začal
jsem Hanáka hrát trochu jinak, než byly představy tvůrců.
Tenkrát za mnou přišel režisér Moris Issa a vysvětlil mi, že

Rozhovor
Hanákova tvrdost a razantnost je pro diváky neskousnutelná. Tak jsem zjemnil, ale i teď mě občas režiséři upozorní,
že musím ubrat.

Možná je to i ve vašem pohledu, máte
v něm něco zvláštního, chvílemi se na mě
kouknete tak zle, až mě to zaráží.
Opravdu? Nevím, neuvědomuju si to. Rád sbírám biografie
herců. Je zajímavé, jak má každý z nich jiný přístup k herectví. Charles Laughton, když kdysi hrál Zvoníka u matky
boží, nechával si každé ráno před natáčením vyvrknout
kotník, aby kulhal. Dustin Hofman si v Půlnočním kovbojovi
dával kamínky do boty, aby našlapoval jinak.
Za éry němého filmu herci hráli hodně očima. Pak přišel
Erol Flynn, podíval se úplně jinak a všichni si uvědomili,
že není potřeba přehrávat. Jednou mi povídá režisér Peter
Sherhaufer:´Ty, Radimku, ty hraješ tak jinak očima, nechceš
jít na Provázek?´ Šel jsem a zůstal tam patnáct let... Ale já
pořád odbočuju. Nedívám se zle, to se vám jenom zdá.
I když je pravda, že občas musíme v Ordinaci přetočit
nějaký záběr, protože se podívám přísně. Ale to nedělám
schválně. Schválně jsem jednu dobu dělával to, že jsem
kamarádům ve společných scénách v Ordinaci přidával
do replik anotace na filmy. Aniž by si toho někdo všiml.

Jak to myslíte?
Třeba postava Rockyho hodně používá repliku: I´m appraciated .... Jednou jsem v Ordinaci někam telefonoval, mluvil
anglicky a řekl tuhle větu. A dal jsem ret dolů úplně stejně,
jako to vždycky dělá Sly.

Co teď Hanák v Ordinaci řeší?
Po všech peripetiích, co měl s alkoholem, nemocemi a ženami, má zase problém se ženou, a to se stalkerkou, která se
na něj přilepí a převrátí mu celý život. Víc nemůžu prozradit. Ona umí tak šikovně manipulovat, že nikdo neví, co je
pravda. A samozřejmě, co jiného taky čekat, mu totálně
překope dosavadní život.

Napadlo vás někdy, kolik vám kvůli
Ordinaci uteklo jiné práce?
Určitě, párkrát se mi stalo, že někdo zdůvodnil: Ten je
profláklej jako doktor Hanák, toho nebereme. Proto zaplaťpánbůh za roli policajta Marka Vokuše v Mordpartě,
což je naprosto odlišná role. Spadne do dluhů, ze kterých
ho vytáhne mafie a pak ho vydírá. On se proto chová jako
hajzl, aby chránil svou rodinu. Seriál natáčeli slovenští
režiséři a trochu jinak, než je zvykem, umožňují trochu
jiný pohled na kriminálku. Manželku mi tu hraje Markéta
Plánková, která hraje i v Protovi a TNT u nás v divadle. Jsme
dobří kamarádi, slyšíme na sebe, rádi spolu pracujeme.
V Mordpartě měla pár dost drsných scén, drsná je ale
i v TNT. Hraje tam ženskou – takovou řezanku, říkáme jí
Eastwood v sukních. (smích). Vlastně všechny herečky jsou
obsazeny proti svému typu.

Co máte teď aktuálně před sebou?
Koncem února je lahvování vína, což já mám rád.

Právě jsem chtěla přejít na téma víno
a vaření.
Já hrozně nerad dávám rozhovory, protože nechci mluvit
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o svém soukromí. Když ho prostřelíte v médiích, už ho
nemáte. V jednom z prvních rozhovorů jsem nadhodil
téma vaření. To nikoho neurazí. Ale už se to se mnou
táhne. Pravda ale je, že s vařením mám spojené rituály,
které jsem zažíval v dětství. Vyrůstal jsem na statku, naše
rodina měla grunt. V kuchyni se scházela celá rodina.
Prababička, obě babičky, děda, máma i tata – všichni moc
dobře vařili. Když vyrůstáte v takové rodině, něco to ve
vás zanechá. Jak říká jeden můj kamarád a já s ním souhlasím: Rád se prožírám životem. Lákají mě vůně, chutě. Doma i v cizích zemích. Nesnáším jídlo v rezortech,
vždycky chodím do restaurací a bister, kde se stravují domorodci, tam dostanete nejlepší jídlo. Vaření mám spojené s momentem, že se všichni sejdeme. Vzpomínám si
na společné večeře, na vánoční svátky, dodnes mám rád,
když jsme všichni pohromadě. V tu chvíli je jídlo rituál.
Kdysi v 90. letech jsem byl ve Francii na nějakém výměnném pobytu s divadlem. Tam byly běžné šestihodinové
večeře. Říkal jsem si, že bych tam emigroval jen kvůli
jídlu. Takže rád jím i rád vařím. Když pak máte rodinu, je
to trochu i nutnost.

Jak to, že máte rodinu tak pozdě?
Zkrátka žádná neměla odvahu mít se mnou děti, taky tu
byla divoká devadesátá léta, kdy jsem hlavně žil a hrál divadlo. Moc bych to nerozpitvával. (upřený pohled a úsměv).
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Myslíte si, že je těžké s vámi žít?
Nevím. Můj táta mi vždycky říkal, že člověk musí být přísný
sám k sobě. A to samé očekávat od druhých. V tom je někdy problém, mám velké nároky, těžko říct. Ale vrací se mi
to. Sedím na třech židlích. Divadlo, natáčení, rodina.
Té věnuju veškerý volný čas, kterého ale moc nemám. Ale
musím se pochlubit něčím, z čeho mám fakt radost. Stal
jsem se Rytířem vína.

Jak jste si to vysloužil?
Sám nevím. Tím, že mám pozitivní vztah ke kapalinám?
V každém případě si toho moc vážím, protože do tohoto
rytířského stavu vstupuje každý rok maximálně deset lidí.
Miluju víno a kulturu kolem něj, víno není jen nápoj, aby
se jím člověk ožral. Má duši. Vína mám rád tak dvacet,
třicet let. Tvrdý alkohol téměř nepiju, ale víno piju vlastně
od dětství. Je neuvěřitelné, jak se kultura vína u nás posunula. Od jabčáků a rybízáků až po vína, která jsou mnohdy
lepší než ta zahraniční. Taky jsem píval rád třeba jihoafrická
vína. Ale naše jsou rok od roku lepší. Já bych o víně dokázal
mluvit hodiny a hodiny.

Kdo jsou Rytíři vína?
Jsou to lidé z různých sociálních sfér. Třeba profesor Pirk ,
Aleš Pohanka což je nejen Komtur rytířů, ale hlavně renesanční osobnost přesahující všemi odvětvími. Josef Stanislav, slavný výrobce doutníků, Jarda Steinhauser, známý

podnikatel v potravinářství, nebo Lubor Matějů, odborník
v IT, David Ditrich, promotér Vojta Bartoš, prorektor VUT
a spousta dalších… Rytíři se často potkávají a ochutnávají
vína. Já mám z červených vín rád odrůdu Cabernet Moravia, která je vyšlechtěná na Moravě někdy koncem 70. let
... Zpátky k Rytířům - musel jsem si připravit řeč, ve které
jsem obhajoval své členství. A splnit slib, že budu rozšiřovat slávu vína. Což velmi rád činím. Můj koníček se mi tak
stal vlastně povinností. Posláním. Kolik lidí tohle může říct?

Herectví je podobné poslání jako to, že jste
Rytíř vína?
Nemyslím si. Říkám, že herectví je nejnevděčnější povolání
na světě. Buď vás nosí na rukou, nebo zatracují do horoucích pekel. Asi bude na stará kolena čas změnit profesi.
Devadesát procent herců umírá v zapomnění - Laurel
a Hardy, Buster Keaton a spousta dalších.
Co z nich zbude, když většina z nás bude trpět Alzhaimerem… A zdaleka ani nemusí být slavní. Když mají štěstí,
dožijí v domově důchodců. Autor TNT byl s představením
tak spokojený, že nám hned poslal dvě svoje nové hry, jestli
bychom je nechtěli nazkoušet. Jedna je o starých páprdech
v domově důchodců, kteří si tam založí kapelu. Těším se,
až si ji přečtu. Možná se do ní pustíme. Líbí se mi, když si
lidi umí vychutnat každý okamžik. Když jsme byli pasovaní na rytíře, byl mezi námi hrabě Belcredi. On si té chvíle
užíval plnými doušky. Baví mě, že milovníci vína nejsou

jen lidi, kteří ho rádi pijí, ale i ti, kteří o něm rádi mluví.
Věřím tomu, že víno má jiskru a dává vám radost. Někdy
vedeme i hodně vyhrocené diskuze. Každý Řek chce prý mít
restauraci s výhledem na moře. Tam si večer sednout, dát si
retsinu nebo ouzo a sledovat jak končí den. Můj sen je mít
vinohrad nebo sklep na Pálavě a dívat se na ty neuvěřitelné
kýčovité západy slunce. Přijel by tam za mnou jenom ten,
kdo by chtěl, poseděli bychom tam, pofilosofovali. Je to
hezká představa... snad se jí dožiju.
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Cestopis
Zdroj: dachstein.salzkammergut.at, foto: Shutterstock a archiv hotelu

KRÁLOVSKÁ ŘÍŠE

RODINNÉ DOVOLENÉ
POKUD PATŘÍTE MEZI MILOVNÍKY HOR, JISTĚ
VÍTE, ŽE NEJSOU JEN NA LYŽOVÁNÍ, ALE ŽE KRÁSNÉ CHVÍLE PLNÉ POHODY ZDE MŮŽETE ZAŽÍT
V JAKOUKOLIV ROČNÍ DOBU. NÁDHERNÉ JSOU
NA JAŘE, KDYŽ SE PŘÍRODA PROBOUZÍ, STEJNĚ
JAKO V LÉTĚ, KDY VÁS PŘÍJEMNĚ NALADÍ HORSKÉ LETNÍ SLUNÍČKO. POJĎME TEDY SPOLEČNĚ
NA TAKOVÝ MALÝ VÝLET.

V

ydat se je možné do stovky míst, my jsme si ale
pro tentokrát vybrali Gosau, což je malé, leč
malebné městečko v nejjižnějším bodě Horního
Rakouska, které se rozkládá v krajině Vnitřní
Solné komory.
Jakmile se ocitnete v údolí Gosautal, budete ohromeni
zvláštní krásou krajiny. Impozantní je také masivní horský
hřeben Gosaukamm, vypínající se na konci údolí. Tam, kde
se dříve nacházel korálový útes, se dnes do všech směrů
rozbíhají turistické stezky. Oblíbenými výletními cíli jsou
okolní vrcholy a chaty. Skutečným přírodním skvostem
a tím i zvláštním cílem mnoha výletníků je dozajista rašeliniště Löckernsee. Návštěva tohoto výjimečného malého
jezera v přírodní rašelině, obklopeného porostem borovice
kleče i četných horských travin se vždy vyplatí.
Pokud v Gosau někdo uslyší o „oku Božím“, nechť zví, že
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se v tomto případě nehovoří ani o žádném nábožensko-uměleckém výtvoru, ani o žádném chrámu, nikoliv! V
tomto případě se jedná o jedinečné jezero Gosausee, za
nimž se tyčí majestátní král Dachstein. Pohled na toto malé,
chráněné jezírko s nejvyšší horou Solné komory v pozadí je
zřejmě jedním z nejznámějších fotografických motivů
z regionu. Zvláště atraktivní a fascinující je zrcadlení ledovce Dachsteinu v křišťálově průzračné ledovcové vodě jezera
Gosausee. Toto skutečné představení přírody by si neměl
nechat nikdo ujít.
Dalším zlatým hřebem je lanová dráha Gosaukammbahn. Ta přepravuje turisty přímo od jezera Vorderer
Gosausee do turistického ráje Zwieselalm. Bezstarostná
přeprava skýtá perfektní možnost, jak si vychutnat alpský svět, ať už jste malí či velcí, mladí či v pokročilejším
věku.

Kam vyrazit na výlet?

Pokud chcete ještě trochu něco víc, v Bad Ischl, vzdáleném
od Gosau třicet kilometrů na severovýchod, na vás čekají
celé termální lázně. Za hezkého počasí můžete z Bad Ischlu
vyjet kabinkovou lanovkou ke Katrin Almu do nadmořské
výšky 1413 metrů, ten výhled stojí za to. Dá se vystoupat
i po svých nebo se pěšky alespoň vrátit. Byla by škoda pobývat v Gosau a nezamířit do Salzburgu, rodiště geniálního
skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Kromě toho, že
na každém rohu koupíte tradiční specialitu, suvenýr, čokoládové Mozartovy koule, ve skladatelově rodném domě
funguje muzeum mapující jeho život. Pokud neholdujete
výstavám, vydejte se na procházku k dominantě čnící nad
městem, pevnosti Hohensalzburg. Nakonec ještě jeden tip:
malebný Hallstatt. Tato obec na břehu Halštatského jezera
s pouhou necelou tisícovkou obyvatel patří společně

s pohořím Dachstein a oblastí Solné komory ke Světovému
dědictví UNESCO. Z Gosau to je jen dvacet kilometrů. Obec
proslula hlavně těžbou soli, kterou přibližuje muzeum nad
Hallstattem. Dostanete se k němu po svých nebo lanovou
dráhou. Ani tím to však nekončí, oblibě turistů se stejně
tak těší velké Obří a Mamutí jeskyně nebo solné doly.

Kde budeme bydlet?

Pokud si chcete pobyt jaksepatří užít, určitě máme pro vás
taky skvělý tip. V Gosau, se nachází jeden z nejúžasnějších
a nejinovativnějších rodinných hotelů v Evropě: Leading
Family Hotel & Resort Dachsteinkönig****S. Že jste o něm
zatím neslyšeli? Žádný div. Otevřen byl v prosinci 2016, takže se jedná o super novou záležitost, kterou ale určitě stojí
za to vyzkoušet.
Za projektem, který v oboru rodinného hotelnictví dosahu
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je nové úrovně, stojí opravdoví profesionálové: Ernst Mayer
a jeho rodina staví už léta milníky exkluzivní dovolené pro
malé i velké (Leading Family Hotel & Resort Alpenrose /
Lermoos, Kinderhotel Oberjoch / Bad Hindelang).

Docela pěkný rozjezd

Sto pět rodinných apartmánů a dvanáct chatových jednotek (jedno – a dvojchatky s vlastní saunou) zde pokládají
rodinám k nohám luxusní svět bydlení. Všechny typy po-
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kojů disponují samozřejmě dětskými pokojíky a spoustou
luxusu pro malé i velké.

Dětský svět XXL

Profesionální péče je tu věnována miminkům už od sedmého dne života! Dvacet vyškolených pečovatelek a pečovatelů – vesměs pedagogů mateřské školy – se postarají o malé
hosty sedm dní v týdnu od 8 do 21 hodin. Senzačních
2000 m² hrací plochy hotelu, která zahrnuje kino, divadlo,

hračky na dvě patra, tělocvičnu, rodinnou bowlingovou dráhu, autodráhu a mnoho dalších atrakcí předčí
všechny dětské sny. Asi nejvíc to bude svištět na 100 m
dlouhé skluzavce v koupacím sektoru s mnoha bazény
a atrakcemi. Venku zažijí děti nezapomenutelná dobrodružství v obrovském areálu se skákacím hradem, dobrodružným hřištěm, dětskými dopravními prostředky
a hladící ZOO.

Na rodiče se nezapomíná!

Celých 1000 m² má wellnesová a saunová část hotelu
s exklusivními lázněmi SPA, která je k dispozici dospělým,
aby se v naprostém klidu mohli zregenerovat. „Pravá rodinná dovolená to může být jen tehdy, když je pestrá nabídka
pro děti i dospělé,“ přesvědčuje Ernst Mayer. Zatímco malí
mlsouni baští ve své vlastní dětské restauraci, mohou se
velcí labužníci těšit na gourmetskou kuchyni a bohatý vinný
lístek.
Ice Jaro 2017 |

99

Téma
Text: Nela Maťašeje, foto: Shutterstock.com

JARO
SE BLÍŽÍ.
ŠLÁPNĚTE
DO PEDÁLŮ
JEJÍ VÝHODY JSOU NESPORNÉ. DOSTANETE SE
DÍKY NÍ NA VZDUCH, DĚLÁTE NĚCO PRO SVÉ
TĚLO, NEMUSÍTE DO ZAČÁTKU VŮBEC NIC UMĚT
A JEŠTĚ NAČERPÁTE SPOUSTU ENDORFINŮ. ŘEČ
JE O CYKLISTICE, KTERÉ ČEŠI V POSLEDNÍCH
LETECH PŘICHÁZEJÍ NA CHUŤ. ZATÍMCO PŘED
DVACETI LETY LIDÉ NA KOLE VYRAZILI TAK MAXIMÁLNĚ DO OBCHODU, DNESKA PATŘÍ KOLO
K ZÁKLADNÍ SPORTOVNÍ VÝBAVĚ TÉMĚŘ KAŽDÉ
RODINY. JAK JSTE NA TOM VY? UKÁŽEME VÁM,
ŽE ZAČÍT JEZDIT NA KOLE MÁ OBROVSKOU
SPOUSTU VÝHOD.

Kolo jako kámoš

Začít s ježděním na kole není nic složitého. Potřebujete
k tomu jen jediné - kolo. Vybrat si ale kousek, který vám
pomůže zvládnout počáteční odpor k pohybu a ještě vás
bude motivovat k lepším výkonům, není snadné. „Lidé
mají často pocit, že jim pro začátek stačí nějaké levné
kolo ze supermarketu. Není to ale tak úplně pravda.
Pokud chcete začít jezdit s kamarádem, partnerem, kteří
už mají něco za sebou, je rozhodně lepší mít pořádnou
výbavu, jinak vás to velmi rychle přestane bavit,“ tvrdí
Simon Hančák, který na kole jezdí intenzivně od svých
sedmi let a několik let prodával kola ve specializované
prodejně. Ten radí do prvního kola zainvestovat.
A také pořídit spíše kolo horské. „Vůbec nevadí, že
zatím rozhodně neplánujete jezdit po kopcích nebo
v terénu. Jízda po silnici je základ, dlouho vás ale bavit nebude. A když pak budete chtít zajet do lesa nebo
vyrazit ven i po dešti, hrubší vzorek oceníte,“ doplňuje
Hančák.
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Na co se zaměřit

Obecně vzato platí, že čím lehčí kolo, tím lepší, ovšem také
dražší. Pro začátek vybírejte kola střední kategorie - ani ne
příliš levná, ani příliš drahá. Co se týče údržby, nebojte se.
O kolo se nemusíte starat přehnaně moc. Stačí jej udržovat čisté a občas promazat řetěz. Jednou ročně pak kolo
potřebuje prohlédnout okem odborníka, který zajistí, aby
fungovaly dobře brzdy a aby bylo správně seřízeno.
Dámská kola mají kratší rám a užší řídítka, protože ženy
přirozeně nemají tak široká ramena. Stejně tak dámské
kolo poznáte podle širšího sedla. Pokud jste žena a vyhovují vám řídítka dále od sebe, rozhodně můžete vybírat
i z pánských modelů. „Brzdy volte vždy kotoučové. Fungují
totiž v každém počasí. Pokud přemýšlíte o odpružení, můžete zkusit kolo s odpruženou přední vidlicí, která dokáže
tlumit nárazy v terénu. Jen pozor při jízdě na tvrdém povrchu, tam je odpružení zbytečné. Je proto dobré, když ho
lze vypínat a zapínat na kole podle potřeby,“ doporučuje
Hančák.

Převodník by měl mít minimálně 27 převodů. Rozhodně si
předem vyzkoušejte, jak se vám rychlosti přehazují, jestli
je uchycení na řídítkách pohodlné. Tím také zjistíte, jestli
je převodních rychlý a tichý.

Jak neztratit motivaci

S kolem je to stejné jako s jakýmkoliv jiným sportem.
Na začátku vám to rozhodně nepůjde hladce, budete se
muset nutit a tu a tam budete mít sto chutí rezignovat.
Pokud ale vytrváte, budete se zlepšovat a začne vás to
bavit. Pokroky totiž baví každého.

1. Plánujte a bavte se
Každý sport, každá aktivita vás musí bavit. Zkuste si proto
své výlety plánovat a těšit se na ně dopředu. „Největší nuda
je jezdit neustále stejné trasy. Jasně, člověk má zpočátku
pocit, že se mu jede lépe, ví, co přijde, ale po čase potřebuje změnu. Doporučuju proto každému před výletem
mrknout na internet a zjistit si, kam jedu. Není vůbec

špatné ujet celou cestu na kole a zpět se svézt vlakem nebo
autobusem,“ doporučuje Hančák.
Při plánování zahrňte na svou trasu i podniky, restaurace,
kavárny a kempy, kde mají cyklisty rádi. Jejich seznam najdete na www.cyklistevitani.cz. Máte tu kde uschovat kolo,
obsluha vám bez okolků doleje vodu do lahví, zkrátka se tu
v cyklistickém budete vždycky cítit dobře.

2. Nebojte se kilometrů
Přijde vám nemyslitelné, že byste měli za jediný den na kole
ujet sto kilometrů? Na začátku je to jasné. Rozhodně to ale
není nemožné. Vyberte si trasu, kterou zvládnete, klidně po rovince. A pak se po ní vydejte. „Ideální je, když je podél trasy například železnice. Kdykoliv vám dojdou síly, můžete nasednout
na vlak a dostat se zpět. Zkuste si postupně kilometry přidávat
a každý týden na trase ujeďte trochu více,“ říká Hančák. Podle
něj je ale důležité doplňovat tekutiny a dobře a vyváženě se při
výletu najíst. „Musíte se cítit v pohodě po celou dobu. Pamatujte na to, že pojedete celý den,“ upozorňuje.
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3. Zdolejte první kopec
Kopce jsou pro každého cyklistu trochu strašák. Na druhou
stranu jsou ale nesmírně zábavné. Vyjet kopec je totiž výzva a sjet ho je už jen učiněná radost. Pokud nemáte kopce
zrovna v lásce, postavte se jim čelem. Zkuste na ně vyzrát
tím, že rozložíte síly. Není důležité kopec vyjet za pár minut. „Začátečníci dělají často tu chybu, že to chtějí mít rychle za sebou. Přitom se ale naprosto odrovnají a kopce pak
z duše nenávidí. Je mnohem lepší začít plynulým tempem
a postupně podřazovat jako v autě na lehčí převod,“ vysvětluje Hančák.
Naučte se s převodníkem pracovat. Možná to zní jednoduše, ale i měnit rychlosti chce trochu cviku. Přehazovat byste
měli vždy ve chvíli, kdy do pedálů nejdete se vší silou.

4. Pozorujte, jak se vám šlape
Kolo musíte mít nastavené tak, aby vám přinášelo radost.
Pokud jej s vámi nenastaví zkušený pracovník cyklistického
obchodu, bude potřeba, abyste si jej seřídili sami. Jak na
to? Opřete se o stěnu a nasedněte na kolo tak, že necháte
oba hody viset volně dolů. Vaše sedlo by mělo být tak vysoko, aby se vaše pata při záběru do šlapátka dotýkala jemně
spodní části pedálu.
Jestli jste si kolo nastavili dobře, zjistíte po první vyjížďce.
Pokud vás bolí kolena zepředu, máte zřejmě sedlo nízko.
Pokud vás volí kolena zezadu, máte jej zase příliš vysoko.
Zkoušejte, pozorujte své tělo, a když si nebudete vědět
rady, obraťte se na servis. Jsou zvyklí pomáhat.

Správná výbava

Než začnete studovat funkční materiály a značky, rozhodně
si pořiďte tři základní věci, bez kterých byste na kolo ani
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neměli vyrážet. „Jednoznačně je to kvalitní helma, která vás ochrání při případném pádu. Helma by měla něco
vydržet, a pokud s ní spadnete, vždy ji pořádně překontroluje, jestli není promáčklá. V takovém případě musíte
koupit novou,“ objasňuje Hančák. Helmy můžete pořídit
ve sportovním i městském designu, záleží na tom, jak kolo
využíváte nejčastěji.
Jako druhý nezbytný doplněk označuje Hančák cyklistické
rukavice. „Bude se vám v nich lépe jezdit. Ruce se nepotí,
nekloužou a především ve správných rukavicích ani nebolí.
Po dlouhé jízdě totiž budete ruce trochu cítit. Navíc když
spadnete, v rukavicích se nepodřete,“ dodává.
Poslední základní součástí výbavy každého cyklisty by mělo
být nářadí a pumpička. Jednoduché multifunkční klíče na
kolo i s lepením v případě píchlé duše, seženete ve specializovaných obchodech za pár stovek. „I když jedete s někým,
je dobré být připravený na situace, kdy budete nářadí potřebovat. Základní klíče a lepení mějte proto určitě s sebou.
Může vám v určitých situacích výrazně pomoct dostat se
z pořádné bryndy,“ říká s úsměvem Hančák.

Funkce nebo móda

Sportovní oblečení už dávno není jen nutné zlo. Jeho výrobci si dávají v posledních letech záležet na tom, aby nejenže
bylo funkční, ale také pěkné. Zlákat se perfektně střiženými
cyklistickými dresy proto není nic výjimečného. Vždy byste
ale měli v prvé řadě myslet na to, jak oblečení využijete.
„Je to vlastně snadné. Na kole by se vám mělo dobře sedět,
proto jsou důležité cyklistické kalhoty s měkkou vrstvou
v sedu. Pořídit můžete klasické elastické kalhoty nebo dvojité kalhoty, které vypadají jako klasické sportovní bermudy,
do nichž jsou ty elastické všité,“ popisuje Hančák.

Stejně tak je podle něj důležité triko, které by mělo mít
několik kapes. „Pokud nechcete při každém zastavení vybalovat věci z kapsičky na kolo, je fajn mít peněženku, mobil
nebo klíče od domu u sebe. Právě k tomu slouží kapsy na
trikotech a dresech,“ doplňuje.

Kam vyrazit

Jakmile si kolo zamilujete, uvidíte, že bude tím správným
zpestřením i vašich dovolených. V České republice je navíc
spousta krásných míst, kam se můžete vydat právě na kole.
Mezi velmi populární místa patří Šumava, která je doslova
protkaná sítí cyklostezek, z nichž je velká část vyasfaltovaná.
Nejlepší je začít na Modravě, kde se na kole můžete vydat
po stezce vedoucí chráněnou krajinnou oblastí. Otevře se
vám nádherný výhled na krajinu i na stromy. Šumava je
na cyklisty skvěle připravená. Během léta tu jezdí několik
autobusů s přívěsy až na pětadvacet kol. Cyklostezky jsou
dobře značené a každá z nich vám ukáže nesmírné přírodní
krásy.
Jestliže plánujete svou první velkou cyklovýpravu, měli byste rozhodně vyzkoušet Podunajskou cyklostezku, během
které urazíte více než tisíc kilometrů a objevíte krásy hned
čtyř států – Česka, Německa, Rakouska a Maďarska.
Výhodou je, že naskočit na stezku můžete v podstatě
odkudkoliv. Po celou délku je cesta dobře značená, navíc
ve skvělém stavu a rovinatá. Nasbírat tady sebevědomí na
počtu ujetých kilometrů tedy rozhodně není vůbec žádný
problém. Navíc se můžete sami rozhodnout, jestli na kole
strávíte celý týden nebo jen pár dní. Ubytovat se můžete ve
všudypřítomných hotelech, pod stanem nebo v příjemných
rodinných penzionech.
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ODPALTE TO!
NAUČTE SE
MILOVAT
GOLF
MÁTE VE SVÉ OKOLÍ KAMARÁDY, KTEŘÍ SE PRAVIDELNĚ
VRACÍ Z GREENU NADŠENÍ, ODPOČATÍ A PLNÍ ENERGIE?
A CHTĚLI BYSTE TO TAKÉ ZKUSIT? ZAČÍT HRÁT GOLF
NENÍ NIC SLOŽITÉHO. ALESPOŇ V POSLEDNÍCH LETECH
SE ZAČÍNÁ ŘADIT MEZI SPORTY, KTERÉ PRONIKAJÍ DO
CELÝCH ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ. MUSÍTE SI JEN NA
STARTU ZVOLIT TU SPRÁVNOU CESTU.

Golf

Proč vůbec začít hrát

V prvé řadě je třeba si přiznat, že je golf opředený řadou předsudků a mýtů. Mezi lidmi je stále vnímán jako
něco snobského, nákladného, pro lidi, kteří si na greenu
potřebují něco dokazovat. „Druhá skupina odpůrců pak
tvrdí, že to není vůbec žádný sport,“ zdůrazňuje Martin
Horáček, který golf aktivně hraje několik let. Zároveň
podotýká, že i když se člověk při golfu samozřejmě nezapotí tak, jako v posilovně nebo na spinningu, Rozhodně
není nudný. „Golf je o soutěživosti, o tom projít se na
čerstvém vzduchu, o chození přírodou, o kontaktu s ní,“
vyjmenovává. Golf ve skutečnosti ani nemusí být drahým koníčkem. Na druhou stranu ale může. Vždy záleží
na tom, kolik do sportu investujeme. Stejně jako bude
nákladné hrát profesionálně fotbal nebo tenis, bude
nákladné hrát profesionálně golf. Pokud si ale užijete
golf s holemi za pár tisíc, levnými botami a oblečením,
rozhodně nezbankrotujete. Na menších hřištích navíc
můžete hrát už za pár stovek.

Jak se do toho pustit

Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo golf hraje
a vezme vás s sebou, máte vyhráno. Vyrazit s někým na
cvičnou louku a nechat si poradit, to je ta nejjednodušší
cesta. Neznamená to však, že pokud nikoho takového
nemáte, musíte se golfu vzdát. Řada tréninkových hřišť
nabízí pravidelné workshopy pro negolfisty nebo dny
otevřených dveří, při kterých místo můžete navštívit
a promluvit si například s trenéry. „Osobně mi v začátcích nejvíce pomohli právě trenéři. I když jsem měl kolem
sebe partu přátel, kteří hráli dlouho, nedokázali mi své
zkušenosti předat. Na začátek potřebujete zkrátka někoho, kdo vás nasměřuje a vysvětlí vám každý krok,“ tvrdí
Horáček.
Jenže, jak poznat, že je váš trenér zrovna ten nejlepší.
Podle Horáčka to jde jen těžko. „Bez zkušeností a doporučení dobrého trenéra nepoznáte. Navíc svěřit se do
jeho péče, znamená také hodně zaplatit. Buď to můžete
risknout, nebo si v počáteční fází nastudovat na youtube
nejrůznější videa a zkoušet to podle nich,“ doporučuje.
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Užitečné informace
VYZBROJTE SE
Pro začátek stačí pořídit si „poloviční bag“, tedy
základní hole: putter a hole č. 7, 8, 9, W a S.
Cena takového základního vybavení začíná zhruba
u pěti tisíc korun.

NAJDĚTE SI HŘIŠTĚ
V každém golfovém klubu si můžete odpaly nejprve vyzkoušet a natrénovat na cvičišti – na drivingu.
Vstupné se pohybuje kolem stokoruny a lekce
s trenérem stojí obvykle kolem 300 Kč za půl hodiny.

NALAĎTE SE
Připravte se na to, že vás po golfu budou bolet
svaly, o kterých jste do té doby neměli ponětí. Při
tomto sportu aktivujete na sto dvacet svalů a za
jednu jedinou hodinu spálíte dokonce až 330 kalorií. Jedna hra pak odpovídá stejnému výkonu, jako
byste ušli deset kilometrů. Při golfu navíc cvičíte
nejen svaly, ale také koncentraci.

Investice do začátku

Na pořízení vlastního vybavení budete potřebovat peníze. I když si na většině hřišť můžete výbavu půjčovat,
měli byste postupně směřovat k vlastní.
Jsou tři základní věci, bez kterých se na greenu neobejdete. Hole, boty a rukavička. I když se traduje, že je na
hřišti stejně jako výbava důležité i módní oblečení, ve
skutečnosti je to to poslední, co musíte řešit. Rukavička
je nejlevnější kousek výbavy. Pořídíte ji za pár stovek.
Praváci ji mají na levé ruce, leváci obráceně. Rukavička
vám pomůže lépe držet holi a navíc vás ochrání před
puchýři.
U bot si připlatíte, ty nejlevnější vás vyjdou na dva tisíce
korun. Hráči golfu totiž používají speciální obuv s hřeby.
Pokud jste začátečníci, není nutné ji pořizovat. Budou
vám stačit obyčejné tenisky.
Potřebujete také malé dřevěné kolíčky zvané týčka, které
slouží jako podložka pod míček, zvedají ho nad zem
a činí ho tak snáze odpalitelným. Dobrá zpráva je, že na
rozdíl od většiny věcí, které na golf musíte pořídit, jsou
týčka levná.
Další věc, na kterou byste měli myslet, je pokrývka hlavy.
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Ať už jde o kšiltovku nebo baret. Pobyt na přímém slunci
by vám totiž bez čepice nemusel udělat vůbec dobře.
Největší investice je samozřejmě do holí. V nabídce
specializovaných obchodů najdete začátečnické sety za
několik tisíc. „Pro začátek je asi lepší sáhnout po něčem
levnějším. Přece jen je před vámi určitá cesta a vývoj.
Vaše hra i styl se bude teprve profilovat, nemá proto
smysl investovat do holí, se kterými byste zpočátku nic
neuhráli,“ myslí si Horáček. Začátečnické sety jsou navíc
navrženy tak, že vám některé hole chyby odpustí.
Začátečníkům lépe poslouží hole s nízkým těžištěm a větší hlavou. Najdete je pod označením cavity back. „Existuje řada firem, která hole samozřejmě zdokonaluje. To ale
v raných fázích vůbec neřešte. Skvělá hůl by vám stejně
byla k ničemu, kdybyste golf neuměli hrát,“ doplňuje
Horáček.
Při volbě správné hole musí hráč volit také materiál, ze
kterého je vyrobený takzvaný shaft, tedy tyč mezi hlavou a gripem – částí, která se drží. Vybírat lze mezi ocelí
nebo grafitem, pro začátečníka bude ale volba velkou
neznámou. Obecně vzato jsou však hole s grafitovými
shafty dražší než s ocelovými, přičemž ty grafitové ocení

Golf
především ženy a starší lidé. Jsou totiž lehčí a pružnější,
takže je odpal míčku mnohem pohodlnější a jednodušší.

Z druhé ruky? Raději ne

Vybavení na green pořídíte ve specializovaných obchodech,
z nichž většinu najdete přímo na hřištích, nebo v nejbližším
okolí. Pokud budete chtít ušetřit, můžete se samozřejmě podívat i na bazary, kde lidé prodávají své použité hole. Odborníci ale varují, že to nemusí vždycky dopadnout dobře. „Nikdy nevíte, jak ten dotyčný hrál, jak hole opotřeboval. Laik
to pozná jen těžko a může být pak nešťastný, že investoval
peníze do něčeho, co není kvalitní,“ podotýká Horáček.
Pokud už se rozhodnete pořídit hole z druhé ruky, pořádně
je zkontrolujte. Zejména pak gripy, tedy část, za kterou hole
držíte. Měly by vám sedět v ruce a být příjemné. Mohou být
samozřejmě opotřebované, což ale není problém. Dají se
totiž za rozumnou cenu vyměnit.

Zelená karta

První level, který se snaží každý začátečník pokořit, je
získat zelenou kartu, která usnadňuje vstupy na některá
hřiště. Tu vystaví trenér nebo člen klubu až po té, co za
sebou budete mít potřebné zkoušky. Ale pozor. Nebude
vám k tomu stačit jen dobře ovládat odpal. Testy se týkají také golfových pravidel a etikety.

Dodržujte zásady

Golf je jedním z mála sportů, kde jsme rozhodčími i sudími sami sobě. Přesto nebo právě proto existuje soubor
zásad, které bychom o golfu měli znát. Jedná se o jakousi etiketu, kterou vyznavači tohoto sportu dodržují.

1. Ticho prosím
Jak už jsme zmiňovali, golf je především o koncentraci.
A k té je potřeba klid. Pokud se potřebujete soustředit
na odpal a přitom posloucháte hovor spoluhráčů nebo
lidí v okolí, zřejmě se vám dařit nebude. Na hřišti proto
platí zásada – nerušit ostatní, ani sám sebe.

2. Fér hra
Na hřišti nikdo nebude hlídat, zda jste nebo nejste na
řadě. Pravidlem proto je bezpodmínečně sledovat hru
spoluhráčů. Jednak jim můžete pomoct najít ztracený
míček, jednak víte, kdo zrovna hraje a kdo následuje.

3. Bez spojení
Na hřiště nepatří telefon. Pokud se jedná o přátelskou
hru, případně čekáte-li důležitý pracovní hovor, telefon
si zvedněte. Obecně by měla být hra ale to jediné, co vás
bude zajímat.

4. Hrajte bezpečně
Než odpálíte, přesvědčte se, že ve směru rány nikdo nestojí. Jestliže se stane, že odpalujete na místo, kde někdo
stojí, ujistěte se, že o tom ví. Pokud míč letí k jiným hráčům, nezapomeňte zakřičet FORE. Tuto formuli používejte i v případě, že se nejedná o váš míč.

5. Nezdržujte
U golfu musíte přemýšlet. Využívejte proto čas, kdy zrovna nejste na řadě. Promýšlejte další ránu, připravte se na
ni. Označujte si míče, aby pak jejich hledání bylo snad-
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nější. Pamatujte, že na hledání míče máte pět minut.
Snažte se tuto dobu nepřekračovat.

6. Starejte se o okolí
Během hry se pohybujete po trávníku, odpalujete z něj.
Může se stát, že pažit poničíte. Vždy proto vracejte zpět
vyseknuté řízky na fairwayi, uhrabujte. Držte se zásadně
cest pro vozíky a k míčkům jezděte vždy nejkratší cestou.

WWW.ISOLINE.CZ

AŤ JE
DRUHÁ
DEVÍTKA
VAŠE.

GOLF EnergyBooster - to je odpověď společnosti ISOLINE na časté
dotazy golfistů, jaký nápoj je vhodný právě pro tento sport.
I když se to nezdá, golf je fyzicky, ale také psychicky náročný sport, kde
musíte udržet koncentraci a být ve správné kondici po dobu 4-5 hodin.
„Tento specifický požadavek jsme konzultovali na Fakultě sportovních
studií při Masarykově Univerzitě v Brně, přidali k tomu naše mnohaleté
profesionální zkušenosti s výrobou sportovních drinků a doplňků stravy
a výsledkem je nový produkt ISOLINE GOLF EnergyBooster,“ uvedl na
adresu novinky majitel společnosti ISOLINE Robert Mička.
K dispozici bude gofistům ve dvou provedeních, příchuť zeleného čaje
s citrusem a černého čaje s red berry. Záměrně byly zvoleny tyto
kombinace, jelikož budou příjemné ke konzumaci i nevychlazené, což se
při golfu stává poměrně často.
Tento potravinový doplněk v podobě chutného nápoje je určen pro
konzumaci mezi 11.-13. jamkou s cílem udržet koncentraci a energii až do
18. závěrečné jamky. GOLF EnergyBooster doplní hráčům vitamíny
a hořčík, který působí preventivně proti vzniku křečí . Organismus bude povzbuzen silnou dávkou kofeinu obsaženého v extraktu
guarany a také novinkou mezi povzbuzujícími prostředky - extraktem schizandry. Vynikající účinky na udržení pozornosti a soustředění
má poměrně vysoká dávka omega 3 nenasycených mastných kyselin – PUFA omega 3, které tento nápoj také obsahuje.
GOLF EnergyBooster má velký potenciál stát se přirozenou součástí Vašeho bagu. Využít můžete speciální startovací kolekci
GOLF EnergyBooster s 30 víčky a k tomu 4 lahve s nápojem jako dárek.
K dostání v eshopu www.isoline.cz

NA D+D REAL
CZECH MASTERS
přijede poprvé
Darren Clarke,
vrátí se Daly
i Westwood

Máme tu již čtvrtý ročník D+D REAL Czech Masters
v rámci série European Tour, který se uskuteční od 31. srpna
do 3. září 2017. Jako v minulých letech i letos uvidíme mnoho hráčů zvučných jmen, z nichž nejlepší si odnese
Prize money, která i letos zůstává ve výši 1 milion Euro.

V

tuto chvíli víme, že z velkých hvězd opět přijedou
John Daly a Lee Westwood. Znovu uvidíme takovou golfovou celebritu jako je Jamie Donaldson,
mimochodem úplně první vítěz turnaje. Novou tváří
turnaje bude Darren Clarke, což je loňský kapitán
rydercupového týmu Evropy, vítěz The Open v roce 2011, který
vyhrál 14 turnajů na European Tour, 3 na PGA Tour, byl světovou
dvojkou. Řadíme ho mezi golfové ikony, říká Petr Dědek, majitel
promotérské společnosti RELMOST. 48letý severoirský golfista
Darren Clarke se vrátí do Česka na turnaj European Tour po dvaceti letech. Hrál tady čtyřikrát po sobě, dvakrát skončil pátý. „Tahle
sestava ještě zdaleka není definitivní. Jednáme s dalšími slavnými
hráči, kteří patří do absolutní světové špičky a chceme, aby byli
reklamními tvářemi turnaje,“ dodává Dědek.
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České zastoupení na turnaji

Turnaje se zúčastní minimálně deset českých hráčů včetně členů RELMOST ProGolf Teamu. Těmi jsou v současnosti Filip Mrůzek, Jan
Cafourek, Daniel Suchan, Petr Dědek jun., Aleš Kořínek, Lukáš Tintěra a nejlepší slovenský golfista Ján Friesz. Účast mají jistou i nejlepší
čeští amatéři, které nominuje Česká golfová federace.
„Díky společnosti Relmost se u nás v posledních letech staly tradicí
turnaje dvou nejvyšších mužských profesionálních sérií v Evropě čili
European Tour a European Challenge Tour. Vedení českého golfu a já
osobně máme velkou radost z toho, že jsme s panem Petrem Dědkem
a jeho týmem postupně navázali úzkou spolupráci, z níž profitují
všichni nadějní čeští hráči. Těším se rovněž na spolupráci s Relmostem na prezentaci golfu jako divácky atraktivního sportu, který kromě
jiného přináší i velký ekonomický efekt našemu cestovnímu ruchu
a vynikající možnosti prezentace partnerům,“ říká Zdeněk Kodejš,
prezident České golfové federace.
Loni navštívilo D+D REAL Czech Masters téměř 25 tisíc diváků.
Významně se na této rekordní návštěvě podílel vstup zdarma pro
české registrované golfisty.
„Také letos budou mít diváci s členskou kartou České golfové federace
vstup zdarma. Novinkou bude vstup zdarma pro majitele platebních
karet Raiffeisenbank. Nic nezaplatí ani děti do 15 let a ZTP.

Ekonomický přínos turnajů
pro Českou republiku
Od 25. do 28. května proběhne už šestý ročník D+D REAL
Czech Challenge v golf resortu Kunětická Hora. Turnaj se
zařadil mezi tradiční akce Challenge Tour a má stejně jako
D+D REAL Czech Masters přínos pro ekonomiku České
republiky. V roce 2016 vydělaly oba turnaje dohromady do
veřejných rozpočtů téměř 29 milionů korun tzv. nenahraditelných přínosů. „Velké mezinárodní akce jako jsou Czech
Masters a Czech Challenge znamenají pro českou ekonomiku
nejen významný přímý ekonomický efekt, ale i pozitivní vliv
na růst povědomí o Praze a České republice jako destinaci
cestovního ruchu. Cílová skupina, mezi kterou se informace
o těchto golfových turnajích a místu jejich konání dostává,
je navíc bonitní klientelou, kterou se z ekonomického hlediska vyplatí lákat do České republiky,“ uvádí Ondřej Špaček,
analytik společnosti KPMG.
Pro všechny ostatní jsou k dispozici vstupenky, jejichž prodej se spustil 1. prosince na stránkách Ticketpro. Vstupné se nemění. Na čtvrtek
a pátek stojí po 100 Kč, na sobotu nebo neděli 200 Kč, turnajová
permanentka 400 Kč,“ vysvětluje Pavel Poulíček, výkonný ředitel
Relmostu.

Challenge Tour v Praze

Poprvé v historii se na území Prahy uskuteční turnaj série Challenge
Tour. Bude to od 6. do 9. července na hřišti Prague City Golf ve
Zbraslavi. Turnaj pod pracovním názvem Prague Golf Challenge se
stane druhou českou akcí této série na Challenge Tour po D+D REAL
Czech Challenge.
„Pro nás je samozřejmě velikou ctí a také příslibem do budoucna
hostit turnaj evropské Challenge Tour. Při návštěvě zástupce této
organizace José Maria Zamory jsme dohodli pouze drobné úpravy
černých odpališť a způsob sečení před turnajem, aby vše bylo ideální
i pro tak prestižní sportovní událost. Ostatní včetně zázemí hřiště
je podle Zamory připraveno na turnaj evropské úrovně. Jsme proto
rádi a bereme to i jako zhodnocení naší práce a investic do hřiště po
povodních. Náš resort se zařadil tam, kam podle nás patří, a sice mezi
top sportovní hřiště v ČR,“ říká Milan Heidler, marketingový manažer Prague City Golf.

Ve stejném termínu se hrál v posledních třech letech turnaj D+D
REAL Slovakia Challenge. „Dá se říct, že jsme do Prahy přesunuli
turnaj ze Slovenska. Penati Golf Resortu jsme poděkovali za tříletou
spolupráci a připravujeme projekt, který bychom na Slovensku chtěli
v budoucnu zorganizovat. V každém případě naší prioritou je podpora českého golfu, a proto jsme se rozhodli k této změně,“ dodává Petr
Dědek.
Pořádáním druhého turnaje Challenge Tour v Česku se pro české
hráče rozšíří počet turnajů, na kterých mohou v rámci Challenge Tour
startovat na pozvánku. Z osmi se zvyšuje počet na devět.
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NOVÁ
FORMULE 1.
Text: Aleš Sirný, foto: Honda, Ferrari, Mercedes, Force India, Red Bull, Toro, Rosso, Renault, Sauber

BUDE I LEPŠÍ?

Speed

PNEUMATIKY JAKO PIVNÍ SUDY
A MOHUTNÁ PŘÍTLAČNÁ KŘÍDLA.
TO JSOU DVA NOVÉ, ZDÁNLIVĚ
NEPODSTATNÉ, ASPEKTY NA PRAHU DALŠÍHO ROČNÍKU FORMULE 1.
VĚTŠÍ PŘILNAVOST Z ŠIRŠÍCH KOL
A VYŠŠÍ AERODYNAMICKÝ PŘÍTLAK
VŠAK BUDOU MÍT ZÁSADNÍ VLIV
NA RYCHLOST MONOPOSTŮ. BUDE
TO ALE STAČIT A ZVÝŠÍ SE ATRAKTIVITA VELKÝCH CEN?

L

oňská sezona formule 1 nabídla dramatické souboje a fascinující práci jezdců v zatáčkách. Jenže není
tomu tak dlouho, co monoposty F1 dosahovaly
daleko vyšších rychlostí. Psal se rok 2004 a dechberoucí formule 1 dosáhla svého rychlostního vrcholu.
Od té doby závodní vozy jen zpomalovaly a třináct let od
nejrychlejšího ročníku v historii ztrácí současné vozy královské disciplíny v průměru čtyři až pět vteřin na kolo. Letošní
sezona bude ale jiná. Zásluhou nových pneumatik a větších
přítlačných křídel budou monoposty v zatáčkách svižnější.
Poprvé v novodobé historii se totiž pravidla měnila tak, aby
byla formule 1 rychlejší, nikoliv pomalejší.
První porovnání s loňským rokem se uskutečnilo 26. března
v Austrálii, která již tradičně hostí úvodní podnik sezony.
Nutno podotknout, že na vývoji monopostů se neustále pracuje a inženýři jsou schopni v průběhu roku zvýšit aerodynamický efekt o zhruba třicet procent. Pokud by tedy formule
1 zavítala do Melbourne i na sklonku sezony, časy na kolo by
byly nižší než na začátku roku. Velké ceny v jedné lokalitě
jsou ovšem v době, kdy na dveře F1 klepou zástupci dalších
destinací, nepředstavitelnou utopií. Letošní dvacetichodové
menu se podává od března do listopadu napříč pěti kontinenty, a přestože se tentokrát nedostala do kalendáře nová
pořadatelská země, bude osm měsíců trvající sezona velmi
rozmanitá. Rovných sedm závodů se uskuteční v Evropě,
dalších osm v Asii (připočítáme-li k tomu Velké ceny Ruska
a Ázerbájdžánu), čtyři na amerických kontinentech a jeden
v Austrálii.
Radikální změna v pravidlech vnáší do nových generací
monopostů formule 1 daleko vyšší příznak neznámého
a nepoznaného. V australském Albert Parku usedli jezdci
do závodního stroje, s nímž se seznámili jen při příležitosti

několikadenního oficiálního testování. Ještě zdaleka neznají
hranice nové techniky, na kterou budou spoléhat dvacet víkendů v roce. S tím je spojená míra chyb na dráze. Naneštěstí tresty za chybné úsudky jsou minimální. Současné moderní
autodromy disponují rozsáhlými asfaltovými bezpečnostními
zónami, takže jakékoliv zaváhání ze strany jezdce nemá likvidační charakter jako v minulosti. Pilot se při výjezdů mimo
trať ocitne jen na jiném asfaltovém povrchu a prakticky
bez časové ztráty a sundání nohy z plynu se může vrátit na
dráhu. Takový komfort ovšem Velká cena Austrálie, konaná
zčásti na běžných komunikacích, nenabízí.
Jako Damoklův meč visí nad formulí 1 otázka předjížděních
manévrů. Čím menší aerodynamický odpor závodní vůz generuje, tím menší vír vzduchu za sebou vytváří a druhé auto
se mu může snáze přiblížit. Protože budou nové monoposty
F1 spoléhat na více přítlaku, průjezd zatáčkami bude daleko
rychlejší, než tomu bylo v předchozích letech. Zároveň však
za sebou vytvoří velké vzduchové víry, kvůli kterým bude
obtížné svého soka sledovat v bezprostřední blízkosti a tím
pádem předjíždět. Fyzikální zákony nelze obelstít, ale formule 1 už si v této problematice pomáhá několik let. Potíže
s nedostatkem předjížděních manévrů řeší takzvaný systém
DRS, díky kterému jezdec po zmáčknutí tlačítka na volantu
získá menší aerodynamický odpor a tím pádem vyšší rychlost. Systém je až ďábelsky jednoduchý a po letech strádání
zvýšil počet předjetí na trati. Jedním stiskem tlačítka na
předem určených místech se sklopí lišta zadního přítlačného
křídla do vodorovné polohy, sníží se odpor vzduchu
a monopost výrazně zrychlí. Stačí, aby jezdce dělila maximálně vteřina od soupeře před sebou a DRS se stane povoleným
a hlavně účinným nástrojem k získání pozice. Jak snadné.
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Hon na mercedesy

Pro jakýkoliv sport není nic horšího než ničivá dominance
jednotlivce nebo týmu. V případě formule 1 se o úbytek
atraktivity stará tým Mercedes, jenž si podmanil poslední
tři sezony – z 59 závodů mu patří 51 vítězných pohárů.
Po dobu tří let se tak z prvenství radovalo jen osm jezdců,
kteří na sobě neměli kombinézu Mercedesu. Malou náplastí byl proto jen interní souboj v Mercedesu mezi Lewisem
Hamiltonem a Nicem Rosbergem, jenž se po zisku titulu
mistra světa rozhodl ukončit kariéru a věnovat čas rodině.
Rosberg dosáhl vytýčeného cíle, porazil rychlejšího týmového kolegu Hamiltona a zahájil novou životní etapu, v níž
už nebude koukat do objektivů videokamer a mluvit do
mikrofonů. Naproti tomu Lewis Hamilton zůstává a jeho jediným cílem je vyhrát čtvrtý titul v kariéře. Jeho nejvážnějším soupeřem je nový týmový kolega Valtteri Bottas. Finský
pilot startovat v 78 závodech a v devíti případech vystoupal
na podium – ovšem nikdy na ten nejvyšší stupínek. Papírově
si Bottas stojí proti třiapadesátinásobnému vítězi velkých cen
nepříznivě, ve skutečnosti se ale může stát pro Hamiltona
nepříjemnou hrozbou, ještě vážnější než byl Rosberg. Bottas
doposud nedisponoval vítěznou technikou, tudíž reálná
šance prosadit se na předních příčkách nastává až letos. Jen
ji nesmí promarnit. Pokud Bottas nedosáhne úrovně svého
kolegy, Mercedes bude hledat náhradu a Bottas již smlouvu
ve špičkovém týmu pravděpodobně nikdy nedostane. Taková je zkrátka odvrácená tvář formule 1.
Ferrari a Red Bull jsou jedinými týmy s dostatečně velkým
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rozpočtem, aby milionovými částkami, investovanými do
vývoje a jezdců, ohrozily dominantní postavení Mercedesu.
Diváci formule 1 prahnou po boji o vítězství v řadách týmů,
nikoliv jednotlivců v totožných válečných barvách. Zejména
tlak na Ferrari je enormní. Italská stáj má za sebou chudá
léta a další nevýrazná sezona ji může zlomit vaz, resp. jejím
jezdcům Sebastianu Vettelovi a Kimimu Räikkonenovi.
Oba bývalí šampioni formule 1 jsou vyrovnanou dvojicí bez
trhlin na vzájemných vztazích. To je ale dáno tím, že ani
jeden z nich nebojuje o vítězství. Po jezdecké stránce tak
nemá Ferrari jediný problém, ten tkví v technice a ikona
italského automobilového průmyslu sportovních vozů by si
další nevydařenou sezonou výrazně zahrávala s trpělivostí
jejich příznivců. Vždyť od posledního mistrovského titulu
uplynulo osm sezon a za tu dobu rudé monoposty projely
pod šachovnicovým praporkem na prvním místě pouze v
patnácti případech. Tolik závodů stihlo Ferrari vyhrát v éře
Michaela Schumachera za jedinou sezonu.
Red Bull Racing je jediným týmem, který loni pokořil
trojcípou hvězdu. Australský smíšek Daniel Ricciardo sice
v ulicích Monte Carla rozehrál vítěznou hru, ale cenný
pohár zvedl nad hlavu až v Malajsii, kde Hamilton skončil s hlavou v dlaních vedle kouřícího mercedesu. Byla to
druhá výhra Red Bullu v sezoně, tu první přivezl mladíček
Max Verstappen po vzájemné kolizi Hamiltona a Rosberga
ve Španělsku. Tento devatenáctiletý zástupce nastupující
generace debutoval ve věku, kdy jeho vrstevníci navštěvují druhý ročník středních škol. Verstappen se zpočátku

nechával na závodní okruhy vozit, protože nemohl vlastnit
řidičský průkaz. Na dráze ovšem ukázal talent a mladickou
dravost. Nekompromisními manévry přivádí své soupeře
(zejména Sebastiana Vettela) k šílenství a mluví se o něm
jako o novém Ayrtonu Sennovi nebo Michaelu Schumacherovi. Dostát pověsti těchto dvou legendárních jezdců dá
ještě hodně práce, ale Max Verstappen je na dobré cestě.

Co vy tam vzadu?

Peníze vládnou světu a nejinak je tomu ve formuli 1.
Existenčně důležité zdroje však v případě nejslabšího týmu
Manor na začátku roku 2017 došly. Britský tým nastoupil
do F1 v roce 2010 a v šestileté existenci vystřídal pět názvů
a neméně vlastníků. Nevyhnutelný konec byl opakovaným
vstupem nových investorů uměle oddalován, ale po Novém
roce se definitivně zavřely brány a startovní pole zchudlo
na deset týmů a dvaadvacet pilotů. Nezáviděníhodná role
nejpomalejšího padne na někoho jiného a s největší pravděpodobností půjde o švýcarský soukromý tým Sauber, jenž
loni prožil jednu z nejhorších sezon v historii. Švéd Marcus
Ericsson si místo navzdory nepřesvědčivým výkonům místo
udržel, největší naděje se ale vkládají do chráněnce Mercedesu Pascala Wehrleina.
Soukromých týmů je ve formuli 1 hned několik a k těm nově
příchozí patří Haas, jehož zakladatelem je úspěšný podnikatel s CNC stroji Gene Haas. Do svého seriózního motoristického koníčku a zároveň marketingového nástroje loni
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vložil 130 milionů dolarů a ukázal, že s ním musí konkurence počítat. Gene Haas, navzdory své miliardářské pozici,
dělává svým mechanikům společnost až do večerních hodin
a nosí jim kávu, což je pro mechaniky základní energetický
zdroj vyčerpávajících víkendů. Vzájemný respekt panuje
jak uvnitř týmu, tak i navenek a díky spolupráci s Ferrari,
rychlíkům Romainu Grosjeanovi a Kevinu Magnussenovi,
má americká stáj Haas velký potenciál.
Torro Rosso je juniorským týmem Red Bullu a slouží doslova
jako líheň jezdců na reflektorem osvětlené přední pozice
ve startovním poli. V současnosti o místo na výsluní bojuje
syn šampiona v rallye Carlos Sainz junior. Jeho kolega Daniel Kvyat už v Red Bullu strávil nějaký čas, ale po několika
haváriích došla trpělivost a Rus byl sesazen k Toro Rosso.
Nyní má poslední šanci zazářit.
Force India a Williams loni svedli bitvu o nejlepší tým ze
zbytku světa – za Mercedesem, Red Bullem a Ferrari. Obě
soukromé stáje spoléhají na agregáty Mercedes, což je
bezpečně řadí na bodované příčky. Bohužel Williams je jen
prázdnou ozvěnou úspěšných osmdesátých a devadesátých
let. Poté co Valtteriho Bottase povolal Mercedes, z Williamsu do závodnického důchodu odcházející Felipe Massa se
otočil na patě a znovu si bude připínat pětibodové bezpečnostní pásy. Zároveň dostane za úkol zaučit debutujícího
Lance Strolla.
Force India je výtvorem indického miliardáře jménem Vijay
Mallya, kterému ovšem v rodné zemi hrozí soud a vězení.
Každopádně jeho stáj Force India funguje stále a drží si
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Speed

vysokou úroveň, z níž občas vzejdou zásluhou Sergia Pereze i stupně vítězů. Mexičan k sobě bude mít zatím ne zcela
vybroušený diamant Mercedesu – Estebana Ocona.
Tovární tým Renault loni skončil na devátém místě z jedenácti týmů. Francouzi si ve formuli 1 doslova libují v příchodech a odchodech, ten novodobý návrat do F1 však zatím
příliš nevychází. Za Renault letos pojedou Joylon Palmer
a Nico Hulkenberg. Vítězné období Renaultu z let 2005 až
2006 je však pokryté tlustou vrstvou prachu a strůjce těchto
triumfů, Fernando Alonso, je dávno pryč. Španělský šampion
má před sebou třetí sezonu u McLarenu Honda. Britská stáj
s více než padesátiletou historii se zmítá vinou japonských
inženýrů v krizi. Britsko-japonská romance nesla
v osmdesátých a devadesátých letech ovoce, ale současné
partnerství zatím nefunguje podle představ a schytává kritiku i z vlastní řad. Fernando Alonso má před sebou možná
poslední sezonu a v ní se bude muset postavit vycházející
hvězdě Stoffelu Vanthornovi.

Krutovládce na odchodu

Fanoušci u televizních obrazovek oslavovali. Vládce formule
1 Bernie Ecclestone v zimě prodal práva společnosti Liberty Media a v 86 letech předal žezlo, které svíral téměř pět
dekád. Za jeho režimu museli diváci čím dál tím hlouběji
do svých kapes. Televizní přenosy se přesunuly na placené
televizní stanice a cely lístků na velké ceny závratně rostly.
Ecclestone pak přiléval olej do ohně prohlášeními, typu, že

sociální sítě jsou nesmyslné a pro formuli 1 má význam jen
fanoušek s hodinkami značky Rolex. Ostré výpady proti milionům příznivců po celém světě se pokaždé setkaly
s negativními ohlasy, nicméně tím veškerá revolta končila. Mezitím zainteresovaní lidé, podílející se na fungování
celého formulové cirkusu, mlčeli. Právě Ecclestonovi mohou
vděčit za svá pohádková bohatství a tučné výplatní šeky.
Bělovlasý Brit proměnil garážovou atmosféru ušpiněných
mechaniků v luxusní vitrínu motorsportu. Jeho zásluhou
dostala formule 1 mezinárodní význam, na jejímž lesku se
chtějí prezentovat nadnárodní společnosti.
Bernie Ecclestone je fantastickým obchodníkem i v 86 let.
Jestli dříve zvládal řešit pět telefonátu najednou, v současnosti už to byly pouhé tři. Pořád ale dokázal tahat za neviditelné nitky a uzavírat lukrativní obchody. Neomezená moc
Bernieho Ecclestona však dospěla ke konci. Vlastnická práva
odkoupila společnost Liberty Media v čele s trojicí altruisticky smýšlejících mužů. Liberty Media plánuje posunout formuli 1 daleko blíže k digitálnímu světu a showbyznysu než
za Ecclestona. Velké ceny již nemají být jen o motorsportu,
mají se stát kulturní víkendovou akcí, v níž budou přes den
notovat závodní motory a po setmění populární interpreti.
Tohle je cesta, kterou Liberty Media zvolí. Chystá se důraz na
řadové diváky, od nichž se formule 1 v posledních dekádách
odvrátila a nechala je za oplocenými tribunami nebo u televizních obrazovek. Formule 1 se má vrátit lidem a zároveň si
uchovat tvář luxusního zboží. Jak se tyto dvě veličiny podaří
novým majitelům skloubit, se teprve uvidí.
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Na zdraví
Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

NA PIVO
S ROZUMEM
JAK CHUTNÁ KVALITNÍ PIVO, AŤ SVĚTLÉ, TMAVÉ, NEBO ŘEZANÉ?
POZNÁTE HO PO PRVNÍM DOUŠKU. ZAUJME VÁS TAK, ŽE AŽ HO
VYPIJETE, BUDETE SI CHTÍT DÁT JEŠTĚ JEDNO.

E

xistuje vůbec nejlepší pivo? Je dobré si uvědomit, že jako neexistuje nejlepší auto, neexistuje ani nejlepší pivo. Zajištěný čerstvý padesátník s odrostlými dětmi si těžko bude pro
potěšení kupovat Dacii Sandero, naopak mladá
rodina se třemi dětmi by asi příliš neocenila
jeho Porsche. Podobně jsou na tom piva: například jak
pšeničné pivo, tak porter piva jsou sice piva, ale zcela
neporovnatelných charakteristik. Pokud tedy přemýšlíte
o „nejlepším pivu“, je dobré se zamyslet, jaké pivo máte
rádi a jaký pivní styl vám chutná. Pivní styly jsou tříděny
dle kvašení, které je využíváno během výroby piva. Existují tři základní způsoby, kterých se v moderním pivovarnictví využívá - kvašení spodní (teplota cca 8-12 °C),
kvašení svrchní (teplota cca 22 °C) a kvašení spontánní.
Ale pojďme na to jednodušeji… Máte rádi klasické české
světlé výčepní? Ležák? Polotmavé? Nebo dáváte přednost nějakému speciálu? Potom pátrejte po „nejlepším
ležáku“, „nejlepším polotmavém pivu“. U speciálů je to
ještě složitější, protože tam už bývá co kus, to originál.
Rovněž můžete místo nejlepšího piva zkusit hledat nejlepší značku piva. Jsou pivovary, které si u všech svých
piv drží vysokou kvalitu, a jiné, kterým se jedno pivo
povede a jiné méně.
Je tedy zjevné, že kupujete-li jakékoliv pivo z dobrého
a osvědčeného pivovaru, málokdy prohloupíte.
Ale kategorie „nejlepší“ je velmi subjektivní, každému
z nás může chutnat něco jiného.
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Je pivo lék?

V přiměřeném množství rozhodně ano. Dnes je už obecně
známým faktem, že pivo je komplexní nápoj, který obsahuje řadu tělu prospěšných látek. K nim patří například
vitaminy ze skupiny B – pyridoxin, riboflavin, thiamin,
niacin a kyselina listová. Vitaminy skupiny B jsou prospěšné pro kůži, vlasy, ale také pro nervovou soustavu. Pivo je
iontový nápoj, který obsahuje draslík, zinek, železo, fluor,
křemík. Balastní látky obsažené v pivu jsou prospěšné pro
trávení. V neposlední řadě polyfenoly plní roly tzv. zametačů volných kyslíkových radikálů. Mají antioxidační úlohu
v organismu. Jinak řečeno, působí jako prevence aterosklerózy a nádorových onemocnění. Charakteristická chuť
piva je podmíněna hořkými chmelovými látkami, které
podporují sekreci žluči a mají kladný vliv na trávení. Pivo
obsahuje 92 % vody, a tak má své místo v pitném režimu,
který mnozí lidé zanedbávají. Španělští vědci z univerzity
v Granadě prokázali, že pivo má lepší zvlhčující účinek na
organismus než čistá voda.

Trocha historie…

Pivo a další fermentované nápoje se vyráběly v různých
formách po celém světě odnepaměti. Staly se důležitou komoditou a nezbytnou součástí již ve starověkých
kulturách, které uctívaly bohy či dokonce celá božstva
zasvěcená pivu a pivovarnictví. Fermentované nápoje
(víno, pivo, medovina) byly od svého počátku součástí
náboženských rituálů a obřadů. Jejich omamné účinky,

a božským silám. Lidé také věřili, že jim bohové dali tyto
nápoje proto, aby jim pomohli lépe snášet těžký úděl
lidské smrtelnosti. Spolu s rozšiřujícím se řeckým
a římským impériem se Evropou i mimo ni šířila popularita piva. Slovo „beer“ (anglicky pivo) ostatně pochází
z latinského „bibere“, což v češtině znamená „pít“.
Během dalšího tisíce let bylo vaření piva zemědělskou záležitostí. Až ve středověku se z pivovarnictví stal vzkvétající průmyslový obor. Původně to byli evropští mnichové,
kdo střežil umění vaření piva.

Tradice českého piva

Hlavní oblastí výroby piva se stala střední Evropa, a to
zejména Čechy, které lze považovat za centrum vaření
piva celého světa. Jeho větší rozkvět na našem nastal
ve 12. století, kdy měl na území státu právo vařit pivo
kdokoliv. V těchto starých dobách pivo vařily velmi primitivním postupem ženy v každé domácnosti. Nesloužilo
jenom jako nápoj, ale připravovaly se z něj různé pokrmy
jako polévky, kaše a omáčky. Rozvoj řemeslné výroby
piva nastal od 13. století se zakládáním nových královských měst, která dostávala od panovníka řadu privilegií.
Pro rozvoj pivovarství bylo důležité přidělení práva várečného a práva mílového (zrušeno v roce 1788). Později
tato práva získala i poddanská města od příslušné šlechty. Velký význam pro rozvoj pivovarství a kvalitu piva
měly v českých zemích sladovnické cechy. Určovaly, kolik
piva a z jakého množství sladu smí jeden dům vyrobit,

kontrolovaly jeho kvalitu a na rozdíl od okolních zemí
dohlížely i na to, aby pivo vařil jen ten, kdo se v tom
oboru řádně vyučil. Proto byla česká piva již ve středověku velmi kvalitní a v hojné míře se vyvážela do okolních
zemí i na dvory jiných panovníků. Ve 14. až
15. století zbohatlí měšťané sdružovali své finanční prostředky a zakládali společné městské pivovary. Ke konci
středověku a kolem poloviny 16. století se rozvíjela výroba piva ve šlechtických pivovarech, stabilně se udržovala
či rozšiřovala v klášterních pivovarech, které méně podléhaly vlivům politických a hospodářských změn. Městské
řemeslné pivovarství začalo upadat po roce 1547, kdy se
řada měst vzbouřila proti nadvládě Habsburků a poté jim
byl konfiskován majetek.

2. světová pivovary zdecimovala

V polovině 19. století nastal zlatý věk českého pivovarství, které silně ovlivnilo vývoj tohoto oboru na celém
světě. Je to období zahájení průmyslové výroby sladu
a piva. Vynikající rozvoj českého pivovarství a kvalita
jeho výrobků byla podpořena třemi základními faktory:
optimálními podmínkami pro pěstování surovin sladovnického ječmene a chmele, orientací rozvíjejícího se
strojírenského průmyslu na výrobu sladařských a pivovarských zařízení (vyvážela se záhy do 400 zemí) a zajištěním jak vysokoškolské, tak středoškolské výuky pivovarských odborníků. V té době se uvolnila možnost výstavby
pivovarů a v Čechách vzniklo okolo 30 nových měšťanIce Jaro 2016 |
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ských, akciových a soukromých pivovarů. Postupně se
zvyšovala celková výroba piva koncentrovaná do větších
pivovarů, malé pivovary zanikaly. Pivo se vyváželo prakticky do celého světa. V roce 1918 nová Československá
republika převzala z bývalé habsburské monarchie asi
60 % výrobního potenciálu pivovarů, celkem 562 pivovarů bylo v poměrně špatném stavu. Katastrofu českému
pivovarnictví jako veškerému světovému vývoji přinesla
druhá světová válka. Po válce řada uzavřených pivovarů již neobnovila svoji činnost. Pivovarský a sladařský
průmysl byl postupně v celé Československé republice
zestátněn a centrálně řízen. V době socialismu nebyly
do pivovarů a sladoven vkládány potřebné finanční prostředky na modernizaci. Přesto pivovarský obor zajistil na
domácím trhu dostatek piva a byl schopný vyvážet pivo
a slad nejen do tzv. socialistických zemí, ale i na náročný
trh kapitalistických oblastí světa. Po 2. světové válce
byly na území českých zemích postaveny pouze
2 pivovary: Radegast a Most. Druhý jmenovaný byl
v roce 1998 uzavřen. Sladoven bylo postaveno 5.
Na Slovensku bylo postaveno v období socialistického
Československa 8 pivovarů. Po roce 1989 proběhla privatizace pivovarů, mnohé zanikly, do některých vstoupil
zahraniční kapitál.

Dnes pivovarů přibývá

Český pivovarnický trh zažívá nyní dobré časy. V posledních letech rostou zisky velkým pivovarnickým hráčům
i populárním minipivovarům. Drtivá většina pivovarů je
docela dobře zisková a minipivovary nám tu vyrůstají jak
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houby po dešti. Jen za loňský rok jich přibylo kolem padesáti. Dnes lze v Česku napočítat 377 pivovarů různých
velikostí, přičemž podle odborníků bude jejich počet
ještě narůstat. A to přestože konzumace sudového piva
u nás klesá. Dnešní spotřebitelé méně chodí do hospod.
Své oblíbené pivo si rádi dopřejí doma a do restauračních zařízení nebo pivoték chodí spíše ochutnávat nová
nebo speciální piva. Takže těch současných 150 litrů
piva, které každý Čech průměrně ročně vypije, se bude
asi snižovat. Přestože spotřeba piva v naší zemi mírně
klesá, v zahraničí je o česká piva stále větší zájem, což
znamená, že pivovary se nemusí omezovat, ale naopak
mohou zvyšovat svou produkci. Je to také důkazem
kvality našich piv a jejich dobrého jména po celém světě, a to včetně států, které si velmi zakládají na kvalitě
potravin obecně, a navíc mají i některé specifické požadavky. Loni uvařily naše pivovary víc než 20 milionů
hektolitrů, což bylo nejvíc v historii. Tato hranice ovšem
padla kvůli exportu. Nejlepšími ambasadory jsou turisté,
kteří se od nás vrátí domů a vyprávějí o dobrém českém
pivu.

Vymírají čeští pivaři?

Ani ne tak generace tradičních českých pivařů, jako spíš
generace lidí, kteří dřív večer co večer zasedali v hospodě
a v podstatě tam řešili veškeré problémy světa. Dnešní
život nabízí větší možnosti společenského vyžití. Mladí
Češi pivu už neholdují tak jako jejich rodiče, protože
mají mnohem víc možností. Spousta z nich například
vyjela do zahraničí a domů si přivezla jiné návyky a jiný

způsob života. Nejde ale jen o to, že se člověk může zabavit úplně jinak než dřív, dá se tu navíc sehnat v podstatě jakýkoli alkoholický nápoj, na který si vzpomenete.
To dřív nebylo.

Co nám nejvíc chutná

I když Češi pijí pivo méně, celkově za něj utratí více. Důvodem je, že roste poptávka po prémiových typech piva,
především pak je poptávka ze strany pivařů po kvalitním
klasickém českém ležáku. Osmiprocentní nárůst ležáků
na tuzemském trhu potvrzuje, že tento pozitivní trend,
který začal v roce 2007, nadále pokračuje a vzrůstá obliba ležáků na úkor výčepních piv. Teď se začínají pomalu
rozšiřovat například pšeničná piva. Různé minipivovary
přichází i s dalšími speciály, které lidi sice rádi ochutnají,
nakonec se ale mnohdy zase vrátí k ležáku. Na tuzemském trhu se dlouhodobě daří i nealkoholickému pivu,
u něhož došlo k nárůstu produkce o šest procent. Spotřebitelé berou nealkoholické pivo jako plnohodnotnou
alternativu piva běžného, a pro řidiče je východiskem,
jak se nepřipravit o chuť chmele. Pro výrobu nealkoholického piva jsou zapotřebí speciální zařízení na redukci alkoholu, což je investičně i energeticky náročnější,
proto je dražší.

Proč to máme rádi hořké

Při výběru piva je mezi českými muži i ženami nejčastějším kritériem chuť. Stejně tak je pro ně důležitá značka.
Mezi deseti českými konzumenty bychom našli přibližně
jen jednoho, který se většinou nezajímá o značku a typ

piva, které si kupuje, a téměř žádného, který by se o to
nezajímal vůbec. A jak jsou na tom typicky hořká česká
piva? Stále lépe. V Česku je preferuje i mladší generace,
už třetím rokem je patrný nárůst množství vypitého piva
konzumovaného nejmladšími ženami ve věku 18 až 29
let. Češi jsou v podstatě experti přes hořkou chuť. Podle
vědců záleží na regionálních, rodinných a fyziologických
dispozicích. Když vezmeme v potaz náš národ, dokážeme
si například právě hořkou chuť vychutnat mnohem intenzivněji než národ jiný. Je to díky naší historicky podložené nadměrné konzumaci piva a hořkobylinných likérů.
Avšak zatímco ženy inklinují v jejich životě spíše ke sladkým chutím, muži si s narůstajícím věkem vychutnávají
hořké chutě mnohem intenzivněji. Dobrým příkladem je
právě zalíbení v chmelových a hořkobylinných likérech,
jejichž konzumace je v porovnání se světovou konzumací
na předních místech. Vychutnávání hořké chutě je něco,
v čem jsme ve světovém měřítku bezkonkurenční. Hořké
nápoje pili naši předci, pijeme i my. České pivo je hořké
proto, že obsahuje víc chmele, a tudíž víc zdravotně prospěšných látek než ostatní piva.

Plechovka soupeří s lahví

Z pohledu obalů rostla na domácím trhu především piva
v plechovkách (18 %) a v PET lahvích (4 %). V pivních
plechovkách se v Česku v roce 2015 prodalo 7% procent
veškerého piva. V Evropě je průměr okolo 25%. V USA
plechovky tvoří téměř polovinu pivní produkce. Pivovary
se k tomuto trendu staví zdrženlivě, protože plechovka
je nejdražší způsob stáčení piva. Jedna plechovka stojí
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kolem 3 Kč, což odpovídá ceně skleněné pivní láhve.
Jenže ta se použije oproti plechovce několikrát. Nicméně spotřebitelé plechovce dávají přednost: populární
je především u mladší generace, která na ni má návyk
díky nealkoholickým limonádám a iontovým nápojům.
Plechovka má oproti skleněné láhvi navíc několik výhod:
snadnější manipulaci, menší hmotnost, snadnější otevření a především rychlost vychlazení. Pivo v plechovce se
vychladí mnohem dříve než ve skleněné láhvi.

Piva nefiltrovaná

Velkou oblibu si v posledních letech získala piva nefiltrovaná pro jejich plnější a bohatší chuť, způsobenou
přítomností pivovarských kvasinek a různých mikročástic.
Jsou proto lehce zakalená. Pivovarské kvasinky jsou velmi
významným zdrojem vitamínů B, které jsou důležité pro
zachování chuti k jídlu, zlepšení trávení a jako prevence
nespavosti, nervozity a pocitu únavy. Nefiltrované pivo
neprošlo jednou z fází výroby, tedy filtrací.
U filtrovaného piva je naprostá většina kvasinek poté
zachycena na mikrofiltrech. V pivu nefiltrovaném
zůstává nejen zbytek kvasinek, ale i různorodé
mikročástice, které dodávají pivu na chuťovém
charakteru. Nikoli ovšem na trvanlivosti. Nefiltrované
a poté nepasterizované pivo proto bývá určeno k velmi
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rychlé spotřebě. Nakolik kazí pivo pasterizace? Nekazí
ho, jen ho zbaví všech mikroorganizmů tak, aby se nekazilo. Je to jako s mlékem, dřív se kupovalo čerstvé mléko,
které bylo určené pro rychlou spotřebu. Teď si koupíte
deset krabic mléka a vydrží vám několik měsíců.
Ale pořád je to mléko, i když tomu někdo říká mrtvý
výrobek.

Pivo kvasnicové

Pokud jste si mysleli, že nefiltrované a kvasnicové pivo je
jedno a to samé, byli jste na omylu. Kvasnicové pivo totiž
může projít podle zákona jak pasterizací, tak také filtrací. Zákon totiž stanoví, že kvasnicovým pivem je pivo
vyrobené dodatečným přídavkem čisté kvasničné kultury
nebo podílu rozkvašené mladiny do hotového piva. Do
už hotového piva jsou tedy nejčastěji na závěr dodány
další kvasinky. Ty se opět podílí na specifické pivní chuti
a navíc jsou zdraví prospěšné. Umocňují tak pozitivní vliv
piva na lidské zdraví a to hlavně tím, že obsahují spoustu
proteinů, vitamínů skupiny B a působí rovněž dobře na
trávicí trakt.

Pivní speciály

Za speciální pivo je považováno každé pivo se stupňovitostí nad 12,99 stupňů. Nějaký speciál vaří už skoro každý pivovar. Některý jen příležitostně na Velikonoce a na
Vánoce, mnozí ale vaří speciální piva celoročně. Tenhle
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trend bude určitě ještě nějakou dobu pokračovat. Speciály ale v Česku nikdy nedosáhnou dominantnější pozice,
jsou spíše zpestřením trhu. Velké pivovary k tomu přistupují hodně opatrně. Vytvoření nové chuti a její uvedení
na trh je pro ně totiž hodně nákladné. Minipivovary si to
naopak můžou vyzkoušet na menší várce. Proto speciály
budou i nadále především jejich doménou. Není divu, že
speciály jsou drahé - některé stojí sto korun i více.

Radlery miluje omladina

Míchat pivo s limonádou. Pro českého pivaře donedávna
nemyslitelná věc. Ještě před pár lety jsme si v Česku neuměli takový typ nápoje představit. Ale dnes s nimi roztrhl pytel
a vyrábí je kdekdo. Díky životnímu stylu mladé generace,
která se ubírá jiným směrem, než je vysedávání
v hospodách, se tento druh nápoje uchytil na českém trhu
jako letní osvěžení. Počet beermixů, jak se jim říká, nebo
radlerů po německém vzoru, stále roste. Citronové pivo,
pomerančové pivo, jablečné pivo... Tyhle příchutě normálně seženete ve všech obchodech, ale už jste vyzkoušeli pivo
s měsíčním prachem? To bylo vyrobeno v Německu speciálně pro Oktoberfest v spolupráci s NASOU, která obstarala
spoustu měsíčního prachu. Ten se většinou skládá z minerálů a solí, což pomáhá v procesu kvašení a propůjčuje chuti
jemnou, ale komplexní zemitost. Aby toho nebylo málo,
pivo se prodávalo v plechovkách, které byly vyrobeny
z materiálů, ze kterých se vyrábějí skafandry.

Na zdraví
Přemrzlé pivo pro fajnšmekry

S novinkami se roztrhl pytel. Tak například přemrzlé pivo…
Při jeho čepování využívá princip kryokoncentrace, což je
vymrazování vody přímo v láhvi. Není to pivo pro domácnosti. Dát si ho můžete jen ve vybraných restauracích. Už
jen samotné objednání a točení je netradiční. Zákazník
totiž dostane pípu přímo na stůl.
Bílá láhev o objemu 1,5 litru se mezitím vyndá z mrazáku
a nechá se 15 minut odležet. Pak s ní přijde číšník ke stolu
a láhev narazí. Proces, kdy se plní speciální edice dvoudecových skleniček, je pozoruhodný. Do skleničky prská pěna
značnou rychlostí. Láhve se mrazí minimálně 24 hodin
v teplotě minus 18°C. Poté, co číšník láhev narazí, si zákazník čepuje pivo sám. Z jedné láhve se natočí tři až tři a půl
decilitru piva, které má velmi specifickou chuť. Stupňovitost
má asi 40 procent a obsah alkoholu je kolem 21 procent.
Chutná jako pivo, ale zároveň hřeje jako destilát. Že jde
o pití pro fajnšmekry, napovídá i jeho cena. Podle druhu
restaurace se 1,5 litrová láhev kupuje za 250 až 400 korun.

Experimenty lákají

V posledních letech ve vyspělých pivních zemích vyrůstají
řemeslné pivovary a mikropivovary jak houby po dešti.
Nabízejí třeba i uvaření piva podle vlastního receptu. Jeden
anglický pivovar přišel s takovou individualizací piva, že už
to víc snad nejde - pivo uvaří podle DNA zákazníka. Ten si
ale musí připravit tučný obnos. Cílem nápadu bylo vytvořit
pivo, které by dané osobě opravdu dokonale sedělo. Podle
DNA z odebraných slin se zjistí chuťový profil jedince a pak
se vytvoří pivo, které má právě takovou charakteristiku,
takže perfektně sedí zákazníkovým chuťovým buňkám.
Součástí balíčku je i možnost navrhnout si vlastní etiketu
a třeba i sklenici. Pokud by někdo opravdu stál o pivo vyladěné podle jeho chuti, musí si ale připravit 25 tisíc liber,
tedy necelých 800 tisíc korun.

Nejdražší piva

Jedním z nejdražších piv na světě je skotský BrewDog Tactical Nuclear Penguin Beer. Taktického jaderného tučňáka
poprvé uvařili v roce 2009 a ve své době to bylo alkoholově
nejmocnější pivo na světě (32%). Stylem je to „imperial
stout“, přičemž přídomek „císařský“ značí, že se jedná
o x-násobně silnější pivo, než je jeho obvyklá „plebejská“
verze. Do jeho výroby se vedle klasického vaření a následného prokvášení zapojuje také speciální technologie „chill
and skim“, tedy zchlaď a seber, při které dochází k odstraňování vody, a tím ke zvyšování podílu alkoholu. Výsledné
chuti se dociluje následným ležením piva v sudech po whisce z palírny Isle of Arran po dobu osmi měsíců, a poté dalším ležením v sudech z palírny Islay, rovněž po dobu osmi
měsíců. Lahev o objemu za 375 ml stojí v přepočtu 1500 Kč.
Jen o něco méně stojí nejdražší pivo u nás: je to 26° Královská Zlatá labuť z pivovarského dvora Zvíkov. Prodává se
pouze v sadě 0,5 l lahev + dvě sklenice za 1000 Kč. Je to silná šestadvacítka, kterou její tvůrci popisují takto: plná chuť
s dobře vyrovnanou hořkostí a vyšším obsahem alkoholu,
který však v celkovém vjemu nedominuje. Chmelová vůně
je výrazná s kvasničnými, lehce esterovými tóny. Barva žlutá
jantarová až polotmavá. Pěnivost a říz jsou vysoké. Pivo
Královská Zlatá Labuť je jedinečné také složitostí technologie výroby. Z těchto důvodů představuje historicky první
várka tohoto piva pouze ohraničenou sérii 150 půllitrových

lahví s jedinečným designem. Občas se u nás uskuteční i pivní aukce s nejdražšími speciály. Před několika lety to bylo
unikátní české pivo se zlatými šupinkami v hodnotě 900 Kč
a třílitrová láhev měla vyvolávací cenu 3500 Kč! Mimochodem o tom, že české pivo má vskutku vysokou kvalitu, svědčil i 2. ročník mezinárodní pivní degustační soutěže World
Beer Idol 2017, který se uskutečnil v lednu v v rodinné
atmosféře Zichoveckého pivovaru a Továrny Slaný. Zatímco
vítězem se stal Imperial Russian Stout ze španělského pivovaru Cervezas Arriaca, z českých pivovarů na zlaté ocenění
dosáhlo pšeničné pivo z náchodského Primátora a stříbrnou
a bronzovou pozici osadily vzorky z pivovaru Svijany.
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Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

JARO
NA
TALÍŘI
NEJKRÁSNĚJŠÍ ROČNÍ OBDOBÍ JE
TADY A PŘÍRODA NABÍZÍ VITALIZUJÍCÍ
POTRAVINY, KTERÉ NÁS NABIJÍ
ENERGIÍ. OBOHAŤTE S NIMI SVŮJ
JÍDELNÍČEK.
Venku všechno raší, slunce nabývá na intenzitě, ale my se můžeme cítit těžkopádní
a ospalí. Jarní únava postihuje až tři čtvrtiny
populace. Je to důsledkem uplynulých zimních měsíců, kdy bylo málo slunce, měli jsme
méně pohybu na čerstvém vzduchu a snížil se
nám příjem vitaminů a dalších cenných látek.
Můžeme to snadno napravit. Příchod jara by
měl být přirozeně doprovázen změnou jídelníčku na lehčí, stravitelnější a méně tučnější
stravu. Základem každého jídla by tak měla
být zelenina či ovoce, celozrnné obiloviny,
bílkoviny a zdravé tuky.

Gurmán

Co vyřadit, a co zařadit

Omezit bychom měli tučné maso a uzeniny, smažená jídla,
fritované hranolky, pečivo slané i sladké z bílé mouky, sladkosti plné cukru a alkohol. Nejnebezpečnější zbraň, kterou
míříme sami proti sobě, je příbor. Rozmýšlejme proto dobře, co stojí za to strčit do úst. Především na jaře, kdy nabíráme síly po zimě. Rozhodně se doporučují očistné kúry,
o které se postarají například zelí, kapusta, mrkev, papriky,
naťové cibulky, hlávkový salát a ředkvičky. Taková porce raných brambor má v sobě tolik vitaminu C, že dokáže pokrýt
asi třetinu doporučené denní dávky. Kromě mnoha cenných
látek jsou bohatým zdrojem sacharidů, které nám dodávají energii. Jakmile vám doma nebo na zahradě vyroste
řeřicha, sypte jí bohatě na jakékoliv slané jídlo. Řeřicha čistí
naše ledviny, příznivě ovlivňuje trávení, povzbuzuje činnost
žlučníku a jater. Má příznivý vliv na tvorbu krve a zvyšuje
odolnost organismu proti nemocem. Jogurty vlivem obsahu
zdraví prospěšných probiotických kultur zvyšují imunitu,
napomáhají snadnějšímu vstřebávání minerálních látek
a pozitivně ovlivňují trávení. Důležité omega 3-mastné
kyseliny zdolají únavu a změny nálad, mají protizánětlivý
účinek a prospívají srdci. Zdrojem důležitých mastných kyselin jsou tučné ryby, jako je losos, tuňák, sardinky, makrely, halibut či platýs, ale najdeme je i v ořeších a lněných
semínkách. Našemu srdci prospívají dýňová semínka, cévám
slunečnicová semínka, mandle zklidňují a ořechy odstraňují
stres. A všechny tyhle křupavé dobroty dohromady nám
zvednou náladu. Mlsáme je co nejčastěji a přidáváme je do
různých pokrmů. Do salátů také používáme směsi klíčků.
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Labužnické chřestování
Od poloviny dubna do poloviny
června seženete čerstvý a nejchutnější chřest, který je doslova výživovou bombou. Obsahuje vlákninu, je
dobrým zdrojem antioxidantů, folátů,
které jsou nezbytné pro tvorbu DNA,
vitaminů B komplexu, vitaminu C, A,
E a K i důležité minerály. Tato klasická
zelenina pochází z Orientu, nejstarší
doklady o pěstování chřestu (nástěnné malby) byly nalezeny v egyptské
pyramidě u Sakkary, jsou staré více
než 4500 let.
Kromě toho, že je chřest velmi zdravá potravina, je to také pochoutka,
kterou žádný labužník nepohrdne, ať
je zelený, bílý nebo světle fialový. Jak
se přesvědčit o jeho čerstvosti? Výhonky není možné ohnout, neměly by být
příliš silné a měly by mít svěží barvu.
Chřest je třeba nejprve omýt, pak jej
zbavíme dřevnatých částí na silnějším
konci stonku. Části neodkrajujeme,
ale ulomíme. Chřest se zlomí přesně
v místě, kde končí tvrdá dřevnatá část
a začíná ta, která je vhodná ke konzumaci. Pak ho můžete zpracovávat na
nejrůznější způsoby - vařit, grilovat atd.
Pokud byste si chtěli pochutnat na
chřestovém chlebíčku slavné italské
herečky Sophie Lorenové, vhoďte
chřestové výhonky do vařící osolené
vody a vařte je asi 3 minuty. Plátky
bílého chleba opečte na oleji z obou
stran. Šunku jemně nakrájejte a posypte s ní chleby. Osolte a opepřete.
Na pekáč položte obložené chleby, na
každý položte několik kousků chřestu,
vše posypte strouhaným sýrem
a zapékejte v troubě (180 stupňů) asi
10-12 minut, dokud sýr nezačne hnědnout. Dobrou chuť!
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Místo kuřete perlička?

Jaro doprovází drůbež, ale samozřejmě jen ze spolehlivého
chovu. Co takhle ale pro letošní rok vyřadit oblíbené jarní
kuřátko s nádivkou a vyzkoušet méně známé druhy drůbežího masa, jako je například křepelka nebo perlička?
Samotná perlička, ač vás to může překvapit, má velmi
výraznou chuť a dokonce i aroma (snad proto, že původně pochází z Afriky). Lze ji proto připravovat v rozličných
úpravách a variantách. Za své jméno vděčí perličky bílým
tečkám, které jsou nedílnou součástí jejich tmavého peří.
Perlička poskytuje kvalitní lahůdkové maso tmavé barvy,
chuť připomíná maso bažantí. Maso obsahuje nejvíce proteinů ze všech drůbežích mas, je také bohaté na vitaminy
B a E, z minerálních látek na železo. Významná je i nízká
hladina cholesterolu. Pro výraznou chuť se doporučuje perličku doprovodit také něčím výrazným, ať už je to divoké
koření, červené víno nebo kořenová zelenina. Dejte však
pozor na dobu pečení. Stejně jako ostatní drůbež se velmi
snadno vysuší. Abyste tomuto předešli, je doporučeno perličku zabalit do slaniny. Vhodnou variantou úpravy je také
určitě grilování.

Křepelka v ovoci

Oproti velké perličce je naprostým opakem velmi drobná,
chuťově spíše jemná křepelka. Kdysi oblíbená lovná zvěř
byla v českých zemích takřka vyhubena, a proto i prohlášena za chráněnou. K radosti gurmánů se však podařilo
domestikovat alespoň křepelku japonskou, se kterou se tak
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dnes můžeme setkat na našich talířích. Při úpravě v kuchyni
rozhodně nepostupujte nějak násilně. Křepelka je opravdu
drobná, a je proto vhodné doprovodit ji nádivkou. Nejlépe
se doplňuje s čerstvými bylinkami nebo houbami. Křepelka si skvěle rozumí i s ovocem. Jako omáčku nebo přílohu
proto zvolte například jablka, švestky nebo nějaký druh
citrusu. Vhodně však křepelku doprovodí také brusinky.

Srdíčka z artyčoku

Hlavní sezonu má tato velmi unikátní delikatesa plná vitamínů právě na jaře. Část artyčoku, kterou jíme, je vlastně poupě
rostliny. Artyčok je zdrojem vitaminu C, kyseliny listové, draslíku
a je známý pro své afrodiziakální účinky. Má nízký obsah sodíku a neobsahuje žádný tuk. Jeden artyčok obsahuje pouze
25 kalorií. Konzumuje se syrový, vařený nebo dušený, grilovaný,
smažený či nakládaný. Po odstranění vrchních lístků se seřízne
celý stonek a pak i horní čtvrtina bulvy. Takto připravený artyčok se vloží do okyselené vody z důvodu zachování barvy
(1 lžíce octa nebo citrónové šťávy na 1 litr vody) a vaří se asi
25-45 minut. Nejčastěji se artyčoky konzumují uvařené a pokapané olivovým olejem. Odtrhávají se z nich jednotlivé lístky
a ty se namáčejí do různých dipů a omáček. Artyčoky je možné
naplnit všemožnými náplněmi, například kuskusem nebo mletým masem. Dají se také zapékat na různé způsoby, přidávat
do omelet nebo třeba k těstovinám. Artyčoky jsou i výbornou
přílohou ke steakům. S nakládanými se nejčastěji můžeme
setkat u předkrmů, na různých malých chuťovkách nebo na
pizze. Populární italský kuchař Emanuel Ridi miluje salát
z artyčoků, červené čekanky, zeleného chřestu a rukoly.
Vitaminová bomba příjemně nahořklé chuti přinese inspiraci
v podobě ne tak frekventované zeleniny, kterou spojí kvalitní
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olivový olej. K čištění artyčoků Manu říká: „Nezbyde nám z nich
toho sice moc, ale ten zbytek stojí za to!“

Medvědí česnek nabitý energií

Medvědí česnek je jedna z prvních rostlin, které na jaře
raší, a je doslova nabitý vitaminy a energií. Říká se, že za
přívlastek medvědí opravdu vděčí medvědům - po dlouhém
zimním spánku jej prý s oblibou vyhledávali a za lány své
oblíbené jarní pochoutky dokázali putovat i desítky kilometrů. Podle jiných zdrojů takhle česnekové listy pojmenovali už staří Germáni - věřili, že jim dodají medvědí sílu.
V každém případě ho můžete použít na desítky způsobů.
Zatímco u česneku kuchyňského se používají stroužky,
u medvědího si kuchaři cení hlavně listů (použít se dá i květ
či cibulka, ale onu jemnou a současně stále charakteristicky
štiplavou chuť a vůni jídlu dodají právě listy). Můžete je
přidat do všeho, kam měl přijít česnek či pažitka, připravit
z nich pesto či salát, posypat chleba s máslem i vařené
brambory nebo listy jednoduše spařte a podávejte jako listový špenát místo toho klasického ochuceného česnekem.
S kapkou másla a špetkou soli bude chutnat báječně.

Zdravé kůzlečí maso

Kolem Velikonoc přichází čas mléčných kůzlátek a jehňátek, jejichž lahodné maso je považované za jedno
z nejchutnějších na světě. Kůzlečí maso je světlejší, křehčí
a má jemnější chuť než maso jehněčí. Obsahuje jen malé
množství tuku a cholesterolů, naopak má velké množství
bílkovin. Kůzlečí maso má také hodně železa, vápníku či
fosforu. Svědčí mu pozvolné pečení při malé teplotě a dochucení jen pepřem a solí, ale ani bylinky nejsou vyloučené.
Vyhlášenou italskou delikatesou je kůzlečí maso pečené
s voňavým rozmarýnem. Druhým oblíbeným receptem je
kůzlečí na červeném víně a rajčatech. V Česku se kůzlečí
maso tradičně peklo hlavně na moravských vesnicích, ale
v posledních letech se dostává také na menu vybraných
restaurací.

Velikonoční mladý beránek

Maso z mléčného jehněte je absolutně jemné a delikátní,
a proto nepotřebuje příliš koření, naopak, čím méně tím
lépe. Výborně chutná s jarními surovinami, jako je medvědí
česnek nebo chřest, a samozřejmě jeho jemnost podpoří
i různé máslové omáčky. Úprava takového masa musí být
hodně šetrná. Nejčastější příprava je pečení na másle s bylinkami na nízké teplotě. Mladé jehněčí by nemělo mít výrazné
aroma, jako je má maso skopové. Pokud by vám přesto vůně
vadila, lze se jí zbavit marinováním. Základem marinovacích
láků je olej, citronová šťáva, sůl, čerstvé bylinky a česnek.
Jehněčí může v takovém nálevu odpočívat několik hodin.

Ještě stihnete ústřice

Pro někoho jsou to slizké a bez chuti uzavřená tělíčka do

lehce píchavé skořápky. Gurmáni ale vědí, jak skořápku
otevřít bez poranění, jak ji elegantně vyjmout. Ústřicová
sezona začíná podzimem a pokračuje až do konce jara.
V letním období, kdy se ústřice rozmnožují, mají totiž
méně kvalitní (tučnější) maso. Při nákupu ústřic v oddělení
mořských plodů je potřeba vybírat takové, které jsou pevně
sevřené nebo by se měli pevně sevřít, pokud na ně poklepete a měli by být v ruce těžké plné vody. Základní zásadou
konzumace ústřic je nežvýkat je, ale chvíli poté, co si je vloží člověk do úst, je normálně polknout. Zkušení konzumenti přitom dokáží odhalit i geografický původ ústřic – ústřice
z Atlantiku jsou prý výrazně slané, naopak živočichové
původem z Tichého oceánu jsou nasládlé. Středomořské ústřice jsou něco mezi, podle odborníků jsou „kovově slané“.
Rozdíl v chutích je dán rozdílnými podmínkami prostředí,
ve kterém ústřice žijí, zejména pak slaností moře. Konzumace ústřic má údajně afrodiziakální účinky, jinak ale také
obsahují celou řadu pro tělo prospěšných látek. Jde především o jód, ale i vitamíny řady A a B, sodík, hořčík, vápník,
železo či fosfor. Na druhou stranu představují ústřice „cholesterolovou bombu“, a není radno to s jejich konzumací
přehánět. Člověk by jich na posezení neměl sníst více než
24. Ideální je konzumovat čerstvé ústřice, to však má svá,
zejména mikrobiologická rizika. Mušle a ústřice produkují
rizikový neurotoxin a těla těchto živočichů mohou stejně
jako v případě ryb obsahovat nebezpečné látky v případě,
že se pohybovaly v kontaminovaných mořských vodách.
Syroví mlži a plži mohou být zdrojem i takových onemocnění, jako je hepatitida typu A (virové onemocnění jater).
Stejně jako v případě konzumace jakýchkoli jiných potravin
živočišného původu je základní prevencí zdravotních rizik
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dostatečné tepelné opracování původní suroviny. To v praxi
znamená působení teploty alespoň 70 stupňů Celsia nejen
na povrchu upravovaného pokrmu, a to po dobu alespoň
několika desítek vteřin. To se mimochodem týká i do ČR
importovaných exotických surovin, jako je suši. Doporučuje
se také zakapání citronem.

Pročistěte se bez přísné diety

Pokud chcete po zimě odlehčit svůj zažívací trakt a posílit
si organismus, určitě vám prospěje očistný týden. Když vydržíte týden na smoothie, šťávách a salátech, nejen ulevíte
svému tělu a shodíte nějaké to zimní kilo, ale dodáte mu
také patřičný zdroj enzymů, minerálních látek, vitamínů
a energie. Šťávy jsou pro jarní očistu velice ideální možností, jak zcela nehladovět a přitom tělo osvěžit a ulehčit mu
„jarní úklid“. Každý očistný den se doporučuje začít sklenicí teplejší vody s citronem - může být lehce oslazená. A během dne je třeba dodržovat dostatečný příjem neslazených
tekutin – základem je pitná voda, bylinkové neslazené čaje.
Smoothie většinou známe jen z ovoce, ale právě na jaře se
nám nabízí kombinace ovoce s listovou zeleninou. Zkuste
do koktejlu přidat několik listů ledového salátu, pekingského zelí, rukoly, špenátu, čekanky, polníčku, medvědího
česneku nebo kopřiv. Listová zelenina obsahuje důležitý
chlorofyl, který napomáhá tvorbě hemoglobinu (červeného
krevního barviva), zpomaluje procesy stárnutí a vůbec se
podepisuje na celkové regeneraci našeho organismu. A saláty? Ty vás dostatečně zasytí. K přípravě salátu obědového,
tedy jídla s největší energií dne, musíte samozřejmě volit
větší energii salátu, a to přidáním libového masa, tuňáka,
lososa, tresky, sojového tofu, vajec nebo šunky. A také pou-
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žijte méně tučné varianty sýrů - sýr cottage, polotvrdé sýry
s 30% t.v.s., mozzarellu s menším množstvím tuků, a pak
také třeba luštěniny - červenou čočku neb fazole. Dbejte
na zakapání salátu rostlinným olejem lisovaným za studena, ve kterém se rozpouštějí vitamíny z použité zeleniny.
Pokud chcete nějaké to kilo shodit, vyhněte se opečeným
krutonům z pečiva, které tak blaze v salátech chutnají.

Raw strava aneb vitariánství

Šťávami a saláty jsme se dostali k takzvané živé neboli raw
stravě, která se i u nás stává velmi populární. Raw food je
výživový směr, který vychází z vědeckých poznatků dokládajících, že tepelně neupravená strava má blahodárné
účinky na fungování organismu. Osahuje většinu živin v
maximálně přirozené podobě, a díky tomu brání překyselení organismu, posiluje imunitu, napomáhá trávení – člověk se po tom cítí plný energie, lehký a svěží. Navíc když
zjistíte, jak raw food chutná, a proniknete do přirozených
chutí surovin, intuitivně máte potřebu se k takovému jídlu
vracet. Tomuto životnímu stylu se říká vitariánství a znamená návrat k přírodě. Ovoce, zelenina, semínka, ořechy,
nepražené kakaové produkty, řasy, to vše jsou plnohodnotné a vysoce prospěšné potraviny. Jsou vyzkoušené tisíci
generacemi našich předků a „připravené“ přímo přírodou.
Vitariáni využívají pouze rostlinné zdroje a věří, že příroda
vytvořila natolik komplexní rostlinnou stravu, že se obejdeme bez masa a živočišných produktů. Například zelené
potraviny jako spirulina, chlorela a mladý ječmen obsahují
vyšší podíly vitamínu B12 než maso. A neopomenutelný
podíl v nich tvoří proteiny. Mléko se dá nahradit například
mandlovým mlékem (rozmixované a přepasírované mandle

Ice Jaro 2017 |

137

Gurmán
Jarní carpaccio

Ať jste milovníci masa nebo vegetariáni, živou stravu je
bezesporu carpaccio. Vymyslel ho v roce 1950 šéfkuchař
benátského baru Harry. Na přání komtesy Nani Moncenigo,
které doktor doporučil vyhýbat se vařenému masu, doslova
vykouzlil pokrm ze syrového hovězího masa, nakrájeného
na tenoučké plátky, zalitého smetanovou omáčkou z hořčice. Jméno tomuhle úžasnému předkrmu dal majitel baru
podle Vittora Carpaccia, slavného benátského malíře Quattrocenta, protože mu prý připomínalo barvy jeho obrazů.
Typické carpaccio se nejčastěji podává jako předkrm, může
být ale i docela příjemnou menší večeří nebo dokonce dezertem. Dělá se na mnoho způsobů. Nejznámější je carpaccio z kvalitního hovězího masa nebo lososa. Vegetariáni
zase dají spíše přednost variacím z cuket, lilků nebo třeba
červené řepy. Vynikající ingrediencí jsou také různé druhy
sýrů a na jaře spousta druhů bylinek. Když si přimyslíte
panenský olivový olej, balsamikový ocet a rustikální bagetku nakrájenou na šikmé plátky, už jste na tuto pochoutku
možná právě dostali chuť…

s vodou), a právě mandle jsou mnohem vydatnějším zdrojem vápníku, než je mléko.

Zkuste to právě na jaře
Nemusíte se stát rovnou vitariánem, ale začněte konzumovat více čerstvého sezónního ovoce, zeleniny a bylin.
K snídani si připravte třeba chia kaši s přidaným sušeným
ovocem, a hned poznáte, jak vás to perfektně nastartuje
do nového dne. Nahraďte těstoviny cuketovými špagetami, nechte si vyklíčit fazole, mungo či adzuki, které
jsou úžasné do salátů. Možná si myslíte, že příznivci raw
stravy se musí vzdát všech polévek, moučníků a jiných
oblíbených jídel, které většina z nás zná jen tepelně
upravené. Pokud se rozhodnete stravovat se syrovou
stravou, tak si opravdu už žádné vaření a pečení neužijete, ale oblíbených jídel se vzdávat nemusíte. Jen je
začnete připravovat jinak. Těsto na moučníky můžete
nahradit rozmixovanými oříšky s medem a připravit si tak
třeba výborné brownies. Horkých polévek se sice musíte
vzdát, ale můžete si pomocí mixéru vytvořit krémové
zeleninové a ohřát si je na teplotu 42 °C tak, aby se
zachovaly všechny důležité živiny.

Pomocníci raw stravy
Určitě oceníte mixér s výkonem alespoň 1500 W a minimálně 30 000 otáčkami za minutu, také odšťavňovač
s nízkými otáčkami pro maximální využití potraviny,
a tedy i nejvyšší počet živin v džusu či šťávě. Pro dlouhodobé praktikování živé stravy se vyznavačům určitě hodí
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sušička s horizontálním prouděním vzduchu, ve které se
suší například krekry či domácí tortilly. Abyste špagety
mohli nahradit „nudlemi“ například z cukety, potřebujete spiralizér, což je speciální kráječ tvrdé zeleniny, který
dokáže vykouzlit na talíři rostlinné špagety, girlandy či
spirálky. Pak už je jen zalijete pestem, a dobrou chuť.

Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

TRENDY
VE WELLNESS
SVĚTĚ
VĚTŠINA LIDÍ SI V DNEŠNÍ DOBĚ NA ODPOČINEK VYHRAZUJE JEN ZLOMEK ČASU. OBČAS VEČER,
NĚKDY O VÍKENDU, PŘÍPADNĚ O DOVOLENÉ, POKUD SI JI VŮBEC VYBEROU. NAUČIT SE SPRÁVNĚ
ODPOČÍVAT ALE ZNAMENÁ ZLEPŠIT KVALITU SVÉHO ZDRAVÍ.

U

míte odpočívat? Že na to nemáte čas, protože
stále pracujete a vzděláváte se, abyste obstáli ve
své kariéře? Trend doby nám podsouvá, že v naší
společnosti má své místo pouze člověk vysoce
výkonný, úspěšný, vzdělaný a fyzicky přitažlivý. Nemluví se
ale o člověku, který je fyzicky i psychicky v pohodě, ví, kolik
je schopen zvládat, a pracuje jen tolik, kolik zvládne a umí
si odpočinout, pokud cítí únavu. A tak se stává, že i když
nám naše tělo vysílá jasné signály v podobě nemoci, bolestí
pohybového aparátu, psychické nepohody, nebo dokonce
neurózy, nemáme čas se jimi zabývat a raději je umlčíme
léky tlumícími bolest nebo léky na uklidnění. A to je bohužel cesta do pekel…

Klasické wellness procedury

Správně odpočívat je věda. Odpočinek je důležitý pro imunitu, srdce i mozek. Umění ideálního odpočinku spočívá
v harmonizaci naší duševní a fyzické kondice. Proto vznik-
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lo hnutí wellness, a to ve Spojených státech cca v 60. a 70.
letech 20. století. Pravděpodobně jako revolta proti fitness,
které se zaměřuje především na tělo, krásu svalů a fyzickou
kondici. Wellness preferuje spíše umírněný pohyb,
relaxaci - vonnou relaxační koupel, masáž, zdůrazňuje
i péči o mentální zdraví a ducha. V 80. letech již toto hnutí
pevně zakotvilo v Evropě. V čem vlastně wellness spočívá?
Především ve vodních procedurách (koupele, bazény
s masážní lavicí a tryskami, vodním chrličem, protiproudem). Další metodou jsou masáže (klasická, medová,
čokoládová, zlatá, masáž lávovými kameny, aroma, shiatsu,
thajská atd.) Své pevné místo ve wellness procedurách má
ayurveda, akupresura a akupunktura, reiki. Každé centrum
nabízí i saunování (sauna finská, turecká, aroma, infra,
solná), případně kryoterapii (cca 1 – 3 minuty pobyt při
teplotě -110 až -150° C) a v neposlední řadě samozřejmě
i kosmetické služby od manikúry a pedikúry, přes odstraňování celulitidy až k anti-ageing ošetření pleti nejrůznějšími

Tip na výlet
v thalassocentru pobývají, tím jsou účinky intenzivnější
a mají dlouhodobější efekt. Mořská voda se čerpá pouze
několik kilometrů od pobřeží a vede přímo do střediska,
kde se zahřívá na teplotu 30– 35 ºC, přivádí se do bazénů
i do vířivek. Centra thalassoterapie jsou velice rozšířená
především ve Francii, na Sardinii nebo v Turecku či Řecku.
Luxusní thalassoterapeutická centra najdeme také v Tunisu, na Mauriciu, v Thaisku či v Saudské Arábii. Tyto pobyty
u moře léčí řadu onemocnění. Pohybový aparát, plicní
choroby, kožní nemoci, ale také nervový systém, vyčerpání
a poruchy imunity zejména v důsledku přetěžování organismu. Součástí léčby je koupání v moři a dlouhé procházky
po pobřeží.
Thalasso programy nabízejí i vnitrozemské salony, nemusíte
za nimi až k moři. Tyto programy péče o tělo různými způsoby využívají mořské produkty, bahno, mořské řasy a sůl.
Zejména jde o ošetření kosmetikou s přídavkem některého
produktu z moře, především řas.

Saunové ceremoniály

chytrými přístroji. Wellness svět se ale stále vyvíjí a klientům nabízí novinky. Jaké jsou tedy nejmodernější trendy?

Mořská thalassoterapie

Pro vás, kteří si nejlépe odpočinou u mořského pobřeží,
se přímo nabízí pobyt v některém z thalassocenter, která
poskytují terapii používáním mořské vody, mořských řas
a mořského bahna. Kompletní thalassoterapie má velmi
přísná pravidla, která lze praktikovat pouze v těsné blízkosti moře (mořská voda, mořský vzduch). Součástí thalassoterapie je i klimatoterapie - pobyt u moře, vdechování
mořského vzduchu. Cílem je dosažení celkové harmonie,
tělesné a duševní rovnováhy. Kombinace mikroorganizmů,
solí, minerálů a ostatních prvků přítomných v mořské vodě
a ovzduší, bohatém také na jód, chaluhy a mořské bahno,
to vše má společně blahodárný vliv pro celý organismus.
Těchto pozitivních účinků moře se používá k prevenci i léčbě, která je efektivní právě pouze u moře. Čím déle klienti

Jen tak sedět ve vysoké teplotě a potit se už se přežilo.
Vzrůstá nejen obliba saunových solných a bylinkových
peelingů, ale i potírání rozehřáté kůže různými výživnými
kosmetickými produkty či čistě přírodními produkty, jako
je bahno, rašelina, med, čokoláda, jogurt. Jedná se o velmi
zábavné, lákavé a tělu prospěšné služby, které ve světových
wellness centrech k saunování neodmyslitelně patří. Velmi
oblíbený je právě med, rozdává se při saunování klientům,
kteří si medem potírají rozehřáté tělo. Při pravidelné medové péči je pokožka krásně jemná a také detoxikovaná. Na
průběh saunování dohlíží zkušený saunér, protože ceremoniály mají svá pravidla, hygienická i provozní. Vždy je
nutné, aby při pobytu v sauně klienti měli svá prostěradla
či ručníky pod celým tělem, během ceremoniálu se polévají
horké kameny vodou s vonnými esencemi, které dodávají
saunování příjemnou atmosféru. Součástí tohoto zážitku
je saunový peeling. Zvýšená teplota, která tělo zahřívá,
způsobí, že se v sauně potíme a z těla odchází spolu
s potem toxiny, póry v kůži se více otevírají, a proto mohou
toxiny odcházet i z hlubších vrstev. Kůže je peelingovou
masáží zbavena vrchní vrstvy odumřelých buněk a prokrvena, takže je dokonale hladká a hebká, zbavená toxinů
a ideálně připravená pro intenzivní a účinnou výživu, například natření těla kvalitními oleji. Za těmito zážitkovými
saunovými rituály je nejlepší zajet do některých německých
či rakouských wellness center, kde dostanete špičkové služby. Pro zajímavost, ty nejlepší saunové rituály se předvádí
na mezinárodních soutěžích a na mezinárodních mistrovstvích v saunových ceremoniálech.

Procedury s drahokamy

Drahé kameny mají své tajuplné a magické vlastnosti, kterých se dá mnohostranně využít právě v oblasti wellness
a spa. Možná se vám bude zdát tato metoda poněkud
nelogická, protože kameny obvykle považujeme za tvrdé, těžké a studené: budete se ovšem divit, jak dokážou
„změknout“, jak jemně s pokožkou i tělem zacházejí
a jakou lehkost ve vás mohou navodit. Přestože spadají
do neživé přírody, vyzařují velice živou, silnou a zdraví
prospěšnou energii. Léčba drahými kameny využívá energii
a vibrace k povolení fyzického napětí a znovunastolení
rovnováhy, neboť pronikají do zablokovaných oblastí
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a uvolňují je. Energie kamenů se projevuje při různých
technikách masáží a terapií, nahřívají se, přikládají na konkrétní místa, na energetická centra na těle či na významné
body na těle a také ovlivňují naše čakry. Drahokamy jsou
považovány za magické baterie, které obsahují a soustřeďují zemskou sílu. Jsou relaxační, zklidňující, magnetické,
navozují mír a stimulují komunikaci mezi vědomím a podvědomím. Spojením energie drahých kamenů, masážních
technik a doteku maséra dochází k ozdravnému působení
v široké oblasti na úrovni tělesné i psychické.

Místo masážního oleje svíčka

Velmi oblíbenými se staly svíčkové masážní rituály. Používají se speciální masážní svíčky, které neobsahují parafín,
a jsou proto velmi příjemnou náhradou klasických masážních olejů. Atmosféru dotváří i tlumené světlo rozsvícených
svíček, které samo o sobě navozuje pocit pohody a uvolnění. A samozřejmě i vhodně zvolená relaxační vůně, který
zvýší potěšení a efekt masáže. Rituální svíčka se zapálí na
začátku procedury, provede se peeling těla a po rozehřátí
svíčky se nalije vonná emulse na tělo a provádí se masáž.
Podle znamení zvěrokruhu se zaměří masáž přímo na vaše
individuální potřeby. Masážní sestava je složená z promyšlených, pečlivě vybraných masérských hmatů, které působí
na svaly, nervovou a lymfatickou soustavu. Masáž je zakončena zábalem zad. Výsledkem je dokonalé uvolnění svalů,
odstranění únavy, stresu a obnova energie.
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Horká novinka - lymfotaping

Tato nová efektivní metoda se odvíjí od techniky kineziotapingu, což znamená, že se nalepují na tělo pružné
pásky - tzv. tapy (tejpy), které v žádném případě negativně
neomezují krevní oběh ani oběh lymfatický. Lymfotaping
podporuje imunitní systém a má nenahraditelný relaxační
i kosmetický účinek. V neposlední řadě působí také analgeticky, čehož lze s úspěchem využít při některých akutních
i chronických bolestivých stavech. Tejpy jsou z jedné strany
vytvořeny na bavlněné bázi, ze strany druhé je umístěn
drážkový povrch, který obsahuje drážku s lepidlem a drážku bez lepidla. Svou pružností, přilnavostí a celkovou charakteristikou odpovídají povaze lidské kůže. Po aplikování
se tak tejp stává 24 hodinovou součástí kůže. Na pokožce
tejp vytváří povrchové vlnky, které nadzvedávají povrch pokožky a tím uvolňují krevní oběh a podporují směrově tok
lymfy. Při činnosti svalstva a tím i tejpu dochází k opakované tvorbě vlnek, které připomínají jemnou pumpu, která
neustále podporuje drenování lymfy.

Funguje!
PRODUKTEM ROKU 2016 JE

°

^

BELENÍ ZUBU WHITE PEARL
Gratulujeme domácímu bělení zubů White Pearl - bylo vyhodnoceno jako produkt roku 2016 v sekci bělení zubů.
Proč? Protože opravdu funguje! Princip aplikátorů přesně kopírujících zuby zajistí nerušené působení účinných
látek a inovovaný gel se postará o ty nejlepší výsledky. Vyzkoušejte nejprodávanější bělení v ČR. Více než 15 let
na trhu, více než sto tisíc spokojených zákazníků, více stomatologického gelu za lepší cenu.
V prodeji 130 ml gelu a 4 aplikátory za 749 Kč (pouze 5 Kč na jednu dílčí bělící proceduru).
Zakoupíte v Rossmann, DM, Teta, Globusu, www.krasnyusmev.cz

Reflexní masáž chodidel

Pomocí této metody se ovlivňují reflexní body na plosce
nohy, které pozitivně působí na celé tělo. Obrazy všech
orgánů, žláz a ostatních části těla, včetně páteře, kloubů
a svalů, se promítají právě na plosku nohy. Technikou
reflexního působení na příslušná místa na plosce nohy můžeme pozitivně ovlivnit veškeré procesy v těle. Jejich správnou stimulací je možné, díky zvláštním reflexním spojům,
zásadně ovlivnit zdravotní stav. Podle citlivosti konkrétních
bodů lze usuzovat stav jednotlivých orgánů. Lze tak zjistit, které systémy organismu jsou vyvedeny z rovnováhy,
ihned je také ošetřit a harmonizovat jejich činnost. Metoda
vychází z komplexu vytvořeného akupresurou, reflexní
zónovou terapií a manuální terapií kloubů a svalů.

Tepidárium posílí imunitu

Je obecně známo, že prohřátí těla přináší relaxaci. Na této
skutečnosti je postaveno tepidárium - vyhřívaná místnost,
která využívá účinků termoterapie. Někdy se pobytu
v tepidáriu říká suchá relaxační sauna. Dochází k příjemnému a mírnému saunování. Tepidárium je vyhříváno sálavým
suchým teplem. V místnosti jsou vyhřívané stěny, podlahy
a lavice, na kterých se sedí nebo leží. Tepidárium bývá vyhříváno na teplotu cca 36-40 °C. Jelikož tato teplota je velmi příjemná, pobyt v takové místnosti není prakticky nijak
časově omezen. Pro ještě větší zdravotní účinek se využívá
rozprašování ionizovaných solných par z Mrtvého moře,
nebo jsou v místnosti instalovány solné sloupy. Tak dochází
k tomu, že jsou během saunování v tepidáriu vdechovány

144 | Ice Jaro 2017

účinné látky ve formě aerosolu. Často bývá tepidárium
doplněno o relaxační hudbu nebo vizuální vjemy (změna
barvy osvětlení apod.). Název i procedura jsou odvozeny
od nejstarších římských lázní, kde tepidária bývala jejich
součástí.

Blahodárný zábal Rasul

Velkou módou se zejména v západní Evropě stala orientální očistná kůra prováděná v parní kabině, kdy se po prvotním zahřátí aplikuje na tělo jíl „ghassoul“, který prostupuje
kůží, odstraňuje odumřelé buňky, vyživuje, mineralizuje
a regeneruje pokožku. V severní Africe byly a jsou tyto látky používány jako recept stálého mládí zpomalující stárnutí
pleti a odstraňování pigmentových skvrn. Dále má příznivý
vliv při kožních a dýchacích onemocněních. Pobyt v Rasulu
si nejlépe užijete ve dvou. Pro zábaly je vyhrazena soukromá místnost s vyhřátými lavicemi a se sprchou. Nanesete si
léčivou hlínu či jíl na tělo (s těžko dostupnými místy vypomůže partner či personál) a necháte působit. Vzhledem
k silné koncentraci účinných látek se hlína či jíl na tělo nanáší v malém množství. Na podporu účinků procedury je do
místnosti vháněna v pravidelných intervalech pára.
Po vypršení půl hodiny se v místnosti automaticky spustí
jemná sprška, díky které je možné tělo umýt.

Exotika a romantika pro ženy

Wellness svět se přizpůsobuje ženám, které jsou bezesporu
nadšenějšími klientkami, a to nejen díky beauty salonům,
které jsou nedílnou součástí wellness. Ženy se nejlépe zrela-

Tip na výlet
xují ve stylu exotiky a romantiky, a tak jim wellness centra
vycházejí vstříc. Například polynéským spa rituálem, při
kterém hrají hlavní roli exotické rostliny ve spojení s bílým
jemným pískem. Nejdříve se ponoříte do koupele s olejem
z liliových květů a citrusovou vůní, a pak masérka připraví
svaly na masáž díky kokosovému oleji v kombinaci s tahitskou vanilkou a mořskou řasou. Sáčky s teplým pískem,
přikládané na tělo, následně uvolní zablokovanou energii.
Není to úžasná chvilka jenom pro vás? A jestli nějaká procedura dokáže navodit romantickou atmosféru, pak je to
koupel v kamenné vaně, která je dovezena z ostrova Bali.
Vyzkoušet můžete různé druhy koupelí, například koupel
v růžích. Tělo ponoříte do teplé vody s okvětními lístky růží
a růžového vonného oleje, který omlazuje a rozjasňuje pleť
a má příznivé účinky na krevní oběh. O vůni růží je známo,
že povzbuzuje chuť na sex. Že by i proto byla tato koupel
tak žádaná?

Manuální lifting obličeje

Všeobecně je znám pojem lifting jako operační zákrok, při
kterém se provádí napínání pokožky. V současné době je
však velmi populární neinvazivní manuální terapie, která
využívá pouze masáže. Vyhlazovací masáž obličeje je nová
metoda s ihned viditelným účinkem. Manuální lifting se
díky své efektivitě těší čím dál větší oblibě, nachází své
uplatnění u širokého spektra klientů a stává se významnou
součástí pravidelné péče o tělo. Výraz našeho obličeje znázorňuje, v jakém jsme psychickém stavu. Ve tváři se zobrazují všechny naše pocity a emoce. Například zadržovaný
pláč se projeví stažením svalů brady a krku. Tyto emoční
výrazy a stress zanechávají v obličeji stopy v podobě vrásek.
Nemůžeme sice zastavit přirozený proces stárnutí, ale díky
jednoduchým a systematickým masážním technikám můžeme tento proces zpomalit a dosáhnout tak mladšího
a příjemnějšího vzhledu. Vyhlazovací masáž obličeje se
zaměřuje na mimické svaly obličeje. Má hloubkové a detoxikační účinky. Působí na příčinu vrásek a přispívá k lepšímu vyživování pokožky i samotných svalů. A to proto, že
obličej je velmi citlivá partie, na které je mnoho reflexních
zakončení. Reflexní účinek této metody přispívá z 80 %
k celkovému zlepšení psychiky. Díky odvodu toxických látek
z oblasti obličeje a dekoltu dochází ke zjemnění, prosvětlení a zkvalitnění pokožky. Ukládá se méně podkožních tuků,
vypíná se povadlá pokožka (i tzv. druhá brada, váčky pod
očima) a urychluje se podkožní metabolismus. Prospívá to
hlavně kolagenu, elastinu a proteinovým vláknům, která
tvoří základ pojivové tkáně a ovlivňují pevnost a pružnost
pokožky. Masáž brání stárnutí pleti, odstranění zadržované
vody, vzniku vrásek, snižuje napětí v obličeji a podporuje
regeneraci.

Stačí jen zvolit lokalitu

Wellness je celosvětový trend, takže hotely, které nabízejí
špičkové programy, najdete po celém světě. Záleží jen na vás,
zda dáte přednost exotickým lázním na Srí Lance, čerstvému
vysokohorskému vzduchu ve slovenských Tatrách, termálním
jezerům v Maďarsku, nebo zůstanete v tuzemsku. I dostatek českých a moravských hotelů se zaměřuje na exkluzivní
wellness, relaxační a pěstící procedury. Ubytování je nabízeno
především v pětihvězdičkových, případně luxusních čtyřhvězdičkových hotelích s označením „superior“ a lázeňských
střediscích, vybavených velmi kvalitními wellness centry. Důraz

je kladen také na výborné kulinářské či kulturní zážitky. Čím
dál větší zájem je o speciální wellness akce a eventy.

Průvodce wellness stylem

Pokud jste díky nějakému wellness pobytu zatoužili změnit
svůj životní styl a víc dbát na své zdraví, ale tak úplně nevíte, jak na to, existuje řešení, které je třeba ve Spojených
státech naprosto běžné. Pořiďte si svého wellness kouče.
Ten na základě velmi pečlivé a podrobné analýzy vašeho
dosavadního životního stylu a zdravotního stavu profesionálně zhodnotí nejen vaši stavbu a složení těla, ale také
pracovní tempo či ohrožení civilizačními chorobami včetně
stresu. Všechny tyto aspekty slouží wellness kouči
k sestavení osobního jídelníčku a individuálního cvičebního
programu. Tím ovšem práce wellness trenéra zdaleka nekončí. Wellness trenér musí být také tak trochu psycholog,
poradit vám jak odpočívat, relaxovat a zbavit se stresu.
Co konkrétně tedy očekávat od spolupráce s kvalitním wellness koučem? Na míru ušitý komplexní dlouhodobý program zaměřený na redukci váhy a její dlouhodobé udržení,
prevenci zdraví, podporu kondice a zdravotního stavu.
Vše pod jeho osobním vedením.
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