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HARRISON FORD

Vesmírný pilot s kloboukem dobrodruha
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Podzim je tu. A s ním samozřejmě i takové nepříjemné věci jako déšť, mlhy, chřipka
a nachlazení, vstávání do tmy, ale i příjemné věci jako lesy plné rekordní houbové
úrody a samozřejmě podzimní vydání magazínu Ice, který právě teď držíte v ruce.
Pevně doufám, že vám v poněkud chmurné povolební náladě přinese pár světlých
chvilek a že díky němu budete mít třeba alespoň na chvíli pocit, že svět je docela
hezké místo k životu.
Vzhledem k nevlídnému počasí za okny, je naše podzimní číslo naladěno již
trochu zimně. Popovídáme si o tom, jaké vybavení na hor vybrat a kam vyrazit,
abychom si to bílé nadělení co nejvíce užili.
A co dále vám v podzimním magazínu Ice, který právě držíte v ruce, přinášíme?
Samozřejmě klasickou dávku zajímavých rozhovorů. Tentokrát vám představíme
kapelu Čechomor, popovídáme si s maďarskoslovenskou herečkou Vicou Kerekes
a rubrika Profil bude patřit Harrisonu Fordovi.
Ale nejenom to. Budeme i cestovat – vydáme se do špičkových lázeňských center,
kde bychom jistě všichni moc rádi relaxovali a kde by bylo fajn strávit v tomto
podzimním čase alespoň prodloužený víkend. Rubrika Architektura nám ukáže
nejzajímavější stavby, které kolem nás letos vyrostly. Poradíme vám, jak si zařídit
kuchyň, nakoukneme do špičkových center plastické chirurgie, která dokáží ženám
ubrat mnohdy i desítku let. Řekneme si něco o kvalitním vínu, i o tom, který čaj,
kdy chutná. No, rozhodně toho není málo.
Jako tradičně ani v tomto čísle nebude chybět módní inspirace z Paříže a přinášíme
i novinky ze světa automobilismu.

… dodáme vašemu
interiéru styl

Takže, příjemný podzim a neméně příjemné počteníčko

Alice Kelly
šéfredaktorka
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Titulní foto: Falcon

Přijďte se vánočně naladit!
Obchody v Metropoli Zličín jsou opět plné skvělých
dárků a čekají jen na vás. Přijďte si užít pohodové
nákupy a spoustu zábavy. Tradičně na vás čeká
i naše fotostudio.

Blog4fashion.cz
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Profil
Text: Monika Seidlová, foto: Falcon, Magic Box a archiv TV Prima

NATOČIL DESÍTKY SNÍMKŮ, ALE PRO SVÉ
FANOUŠKY HARRISON FORD NAVŽDYCKY
ZŮSTANE DVĚMA POSTAVAMI Z VELMI
ÚSPĚŠNÝCH FILMOVÝCH SÉRIÍ. HANEM SOLEM
Z HVĚZDNÝCH VÁLEK A ARCHEOLOGEM
A DOBRODRUHEM INDIANA JONESEM.
S DRUHÝM JMENOVANÝM HEREC, KTERÝ
OSLAVIL V LÉTĚ PĚTASEDMDESÁTINY,
ROZHODNĚ JEŠTĚ NESKONČIL.

V

dohledné době se sice fanoušci Hvězdných válek
mohou těšit na snímek Star Wars: Poslední z Jediů,
ale s Hanem Solem už se nepotkají. Tato postava zemřela v předchozím filmu - v sedmé epizodě nazvané
Star Wars: Síla se probouzí. Harrison Ford už si tak
mezigalaktického pilota nezahraje. Na natáčení si odnesl i jednu
nepříjemnou vzpomínku. Přivřely ho hydraulické dveře, které mu
zlomily levou nohu a poranily levou ruku. Zažaloval firmu, která
dveře do studia instalovala, a vysoudil dost velké odškodné.

Blade Runner je zpět

Před pár týdny měl premiéru jiný sci-fi film – Blade Runner
2049, který navazuje na kultovní snímek z roku 1982 Blade
Runner. V něm si Ford zahrál osamělého detektiva Ricka
Deckarda, který v Los Angeles v roce 2019 dostane od svého
bývalého velitele za úkol vypátrat replikanty, tedy androidy,
kteří pronikli na Zemi z pracovních kolonií na jiných planetách. Dostává se ovšem do situací, kdy se nutně musí zamýšlet nad tím, jestli replikanti nejsou lidštější než samotní lidé.
Film dotváří skvostná hudba Vangelise. Blade Runner 2049
navazuje na původní film zhruba po třiceti letech. V něm
důstojník losangeleské policie K, kterého hraje Ryan Gosling,
opět pracuje na tajném úkolu. V jeho rámci odhalí informace, které by mohly být zásadní pro lidskou společnost.
Jestli jsou jeho domněnky správné, mu může potvrdit jediný
člověk – Rick Deckard, bývalý Blade Runner losangeleské
policie, který je už desítky let nezvěstný.

Indiana Jones a jeho syn

VESMÍRNÝ PILOT
S KLOBOUKEM
DOBRODRUHA
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V pokračování Blade Runnera Ford předvedl, že má na svůj
věk skvělou fyzičku a pětasedmdesát by mu hádal málokdo.
„Snažím se jíst zdravě a denně běhám, občas si zahraju tenis,

• Je po něm pojmenovaný druh pavouka se jménem Calponia Harrisonfordi.
• Křestní jméno Indiana dostala postava známého filmového archeologa podle psa
George Lucase.
• Má jizvu na bradě a náušnici v levém uchu.
• Řekl, že natáčení Blade Runnera bylo jedním z nejvíc frustrujících v jeho kariéře.
• V červenci 2000 zachránil v horách blízko svého ranče ve Wyomingu pomocí svého
vrtulníku, který pilotoval, dehydrovanou dvacetiletou turistku.
• V roce 1994 byl jmenován Hvězdou století a v roce 2000 mu Americký filmový institut
udělil cenu za celoživotní přínos.
• Nikdy neměl touhu sám režírovat.
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zisku. Za úplně první film celé ságy Star Wars: Epizoda IV Nová naděje v roce 1977 měl honorář jen zhruba
10 tisíc dolarů. Při natáčení této epizody si také začal románek s představitelkou Princezny Leiy Carrie Fisher. Ford byl
v té době ženatý otec dvou dětí, Carrii bylo 19. Jejich vztah
prý trval jen během natáčení a s poslední klapkou skončil.
Carrie o jejich románku celou dobu mlčela, prozradila ho
až skoro po 40 letech v životopisné knize, kterou vydala.

Archeolog a jeho bič

jinak pro sebe nic zvláštního nedělám,“ říká herec. Pravda
ale je, že když před devíti lety natáčel film Indiana Jones
a Království křišťálové lebky, na natáčení se dlouho dopředu
připravoval. Stravoval se podle jídelníčku sestaveného specialistou a tři hodiny denně trávil v posilovně.
S režisérem Stevenem Spielbergem se dohodl, že si nebude
hrát na mladíka, naopak se ve scénáři občas objeví narážka
na věk jeho postavy. Indy je v tomto filmu tedy archeolog,
který se pomalu připravuje na penzi. Instinkty lovce pokladů
se u něj probudí ve chvíli, kdy se k němu dostanou indicie
o existenci legendární Křišťálové lebky, na kterou si brousí
zuby ruští agenti. Adrenalin mu spolehlivě zvedá i frajírek,
který mu oznámí, že je jeho syn, o němž Indy dosud neměl
tušení. Dost nesourodá dvojice se tedy vydá společně pátrat
do peruánské džungle.

Necítím se jako stařík

O herci je známo, že řadu kaskadérských kousků ve svých filmech vždycky natáčel sám. A natáčí je i po sedmdesátce,
i když už s rozmyslem. „Nepřipadám si ještě jako stařík, který
by měl chodit o holi. Natáčení akčních scén mě baví a rád se při
nich zapotím. S nějakou tou odřeninou se počítá, to mi nevadí.
Pravda ale je, že si ty scény už víc vybírám, už nemusím lézt do
každé louže nebo padat do kdejaké díry,“ říká herec. Mezi jeho
velké koníčky patří létání, pilotuje jak malá letadla, tak vrtulník. Přede dvěmy lety ale přežil nehodu, při které s historickým
letounem z roku 1942 spadl na golfové hřiště. Měl velké štěstí
– utrpěl jen lehká zranění. A tři měsíce poté už zase držel v ruce
knipl. „Létání je povznášející i vzrušující zároveň. Je to pro mě
pocit naprosté svobody,“ řekl o tomto svém koníčku před lety.

Roli získal díky tesařině

Harrison Ford se narodil 13. července 1942 v Chicagu. Jeho
matka byla rozhlasová herečka a otec reklamní agent
a herec. Babička s dědečkem z matčiny strany byli židovští
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Na střídačku s Hvězdnými válkami natáčel Ford jinou sérii,
kterou odstartoval v roce 1981 první film Dobyvatelé ztracené archy. Hraje tu archeologa Indianu Jonese, který je
pověřen vládou Spojených států, aby našel Archu úmluvy se
zvláštní mystickou silou a zabránil tomu, aby ji do rukou dostali nacisté. K postavě chlapíka se smyslem pro dobrodružství a schopností trefně se ohánět bičem a neváhajícího se
ve jménu objevů a důležitých úkolů vydat i do těch nejméně
prozkoumaných míst, se pak vrátil ještě třikrát. Naposledy
v roce 2008. Základní příběh prý vymysleli Steven Spielberg
a George Lucas během společné dovolené, když Spielberg
mluvil o tom, že by si rád někdy natočil nějakou Bondovku. Při natáčení pokračování Indiana Jones a Chrám zkázy
si Ford poranil záda a musel na operaci. Spielberg natočil
spoustu záběrů s jedním kaskadérem, který měl stejnou postavu a byl Fordovi i hodně podobný. Blízké záběry
s Fordem do filmu vložil až poté, co je herec mohl natočit
po svém uzdravení.

Pobřeží moskytů

uprchlíci z běloruského Minsku, kteří se usadili v Americe,
prarodiče z otcovy strany byli Ir a Němka, geny se tedy
v budoucím herci zajímavě namíchaly. Vysokou školu studoval ve Wisconsinu a dramatické umění si původně vybral
k hlavnímu oboru filozofii jako předmět, díky kterému se
zbaví své stydlivosti a stane se zajímavějším pro dívky. Byl
také členem folkové kapely. Těsně před ukončením studií ho
ale ze školy vyhodili. Později se přestěhoval do Los Angeles
a podepsal smlouvu na první menší roličky ve filmu. Protože
to byly role opravdu malé a on měl v té době už manželku
a dvě děti, začal si přivydělávat jako tesař, což byla práce,
která byla jeho koníčkem. Právě díky tesařině dostal roli vesmírného pilota Hana Sola v sérii Hvězdné války. To už měl za
sebou roli ve filmu Americké graffiti, který režíroval tehdy
neznámý George Lucas. Ten si pak Forda pozval domů, aby
mu sestavil nějaký nábytek. Slovo dalo slovo a Lucas nechal
Forda přečíst texty, které měl připravené na konkurz. Tenkrát byl u toho i Steven Spielberg, který prý jako první vyslovil, že by se Harrison Ford na roli Hana Sola docela hodil.

V roce 1985 natočil Harrison Ford film Svědek, v němž hraje
policajta, který se ve snaze chránit korunního svědka vraždy
– malého chlapce – dostane až mezi příslušníky sekty amenitů, kteří odmítají jakékoliv vymoženosti civilizace. Je to
jediný film, za který byl Harrison Ford nominován na Oscara.
Trochu podobnému tématu se věnuje i další snímek – Pobřeží moskytů. V něm hraje Ford svérázného vynálezce, který se
s manželkou i čtyřmi dětmi dobrovolně přestěhuje daleko
od civilizace. Na Pobřeží moskytů v Hondurasu, kde z obyčejné osady časem vybuduje idylické místo k životu. Bohužel
civilizace ho dostihne i tady. Ford tvrdí, že tento film patří
k jeho nejoblíbenějším. Divákům se Ford líbil i jako kardiolog, kterého potká sled nečekaných a nepříjemných událostí
v thrilleru 48 hodin v Paříži. Agentem CIA Jackem Ryanem,
který překazí atentát, aby se pak stal sám terčem irského
teroristy, byl v dalším thrilleru Vysoká hra patriotů. K této
postavě se vrátil ještě ve filmu Jasné nebezpečí. Bezúhonný
a spokojeným životem žijící chirurg se poté, co najde svou
ženu zavražděnou, stane hlavním podezřelým z její smrti
ve filmu Uprchlík. Policistu, který nic netušíc poskytne ve
svém domě azyl muži, který je ve skutečnosti nebezpečný
terorista, ztvárnil ve filmu Tichý nepřítel. V Enderově hře si
zahrál velitele armádní školy, který cvičí nadané děti pro boj
s útočníky z kosmu.

Vesmírný pilot a princezna

Romantické role až po pětačtyřicítce

Role vesmírného pilota mu přinesla velkou slávu, ale on ji
v určitou chvíli vůbec neměl rád. Dokonce prý naváděl režiséra, ať ji nechá ve třetím filmu zemřít, protože tvrdil, že
jeho kostým už nemůže ani vidět. Přesto se v roce 2015
k této postavě rád vrátil ve filmu Star Wars: Síla se probouzí.
Dostal za ni 25 milionů dolarů plus další peníze z procent ze

Fordova mlčenlivá ostře řezaná tvář se objevila i v několika
romantických komediích. Do těchto rolí ale začal být obsazovaný až po pětačtyřicítce. Vedle Melanie Griffith si zahrál
v Podnikavé dívce, dobrodružný příběh s romantikou kombinuje akční komedie Šest dní, sedm nocí, kde hraje pilota,
který ztroskotá s módní redaktorkou v podání Anne Heche
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na pustém ostrově. Ve filmu Náhodné setkání hraje podváděného manžela, jehož manželka zemře při letecké katastrofě a on se sblíží se ženou, jejíž muž mu nasadil parohy.
Nafoukaného a ironického moderátora si zahrál v komedii
Hezké vstávání.

Vyšlo jim to všem navzdory

Harrison Ford sice měl v životě pár úletů, jako třeba s již výše
zmíněnou představitelkou Princezny Leiy, ale to už je hodně
dávno. Jinak nezavdává příčiny k žádným skandálům. S tehdejší manželkou Mary Marquardt, s níž se oženil v roce 1964,
se nakonec v roce 1979 rozvedl. Z tohoto manželství má
dva syny – padesátiletého Benjamina a o dva roky mladšího
Willarda. V roce 1983 se znovu postavil před oltář, vzal si
scénáristku (je například autorkou scénáře k filmu
E. T. – Mimozemšťan) Melissu Mathison. S ní má třicetiletého
syna Malcolma a sedmadvacetiletou dceru Georgiu. Ta trpí
epilepsií, proto se Ford angažuje v projektech týkajících se
této nemoci. Lékaři si dlouho mysleli, že její záchvaty mají
jinou příčinu, epilepsii jí diagnostikovali až po letech. Ani
druhé manželství Fordovi nevydrželo, manželka požádala
o rozvod v roce 2001, proces se táhl víc než tři roky a stal se
jedním z nejdražších rozvodů v Hollywoodu. V roce 2003 se

Ford zamiloval do představitelky právničky z legendárního
televizního seriálu Ally McBealová Calisty Flockhart, která
měla v tu dobu dvouletého adoptivního syna Liama. V roce
2010 si ji vzal a Liama adoptoval. Řada lidí prorokovala, že
vztah s o dvaadvacet let mladší herečkou Fordovi taky nevydrží. Naštěstí se spletli.

Indy je nesmrtelný

Když se v roce 2008 Harrison Ford objevil ve čtvrtém filmu
o neúnavném archeologovi Indiana Jonesovi, scénáristé
do příběhu napsali jeho syna, kterého hrál Shia LaBeouf.
Všechno nasvědčovalo tomu, že právě tenhle herec nenásilně převezme štafetu a další film z této série bude víc
o potomkovi oblíbeného dobrodruha. Ale tvůrci potvrdili,
že LaBeoufova postava v novém pokračování nebude. Indy
je zkrátka nenahraditelný a tvůrci se zatím tváří, že je
i nesmrtelný. Režisér Steven Spielberg ale ví, že hraje
závod s časem. Že musí zatím poslední avizovaný film
z celé série natočit do té doby, než bude Harrisonu Fordovi
osmdesát. Zatím se mluví o premiéře v červenci roku 2019.
To bude představiteli hlavní role 77 let. Řečeno slovy jiné
postavy z neméně oblíbené filmové ságy: Kéž Harrisona
Forda provází Síla.

• 1973 - Americké graffiti • 1977 - Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje
• 1978 - Oddíl 10 z Navarone • 1979 - Apokalypsa • 1980 - Star Wars:
Epizoda V - Impérium vrací úder • 1981 - Dobyvatelé ztracené archy •
1982 - Blade Runner • 1983 - Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho •
1984 - Indiana Jones a Chrám zkázy • 1985 - Svědek • 1986 - Pobřeží
moskytů • 1988 - Podnikavá dívka - 48 hodin v Paříži • 1989 - Indiana
Jones a Poslední křížová výprava • 1991 - Myslete na Henryho • 1992
- Vysoká hra patriotů • 1993 - Uprchlík • 1995 - Sabrina • 1997 - Air
Force One - Tichý nepřítel • 1998 - Šest dní, sedm nocí • 1999 - Náhodné setkání • 2000 - Pod povrchem • 2002 - K-19: Stroj na smrt • 2006
- Firewall • 2008 - Indiana Jones a Království křišťálové lebky • 2010
- Hezké vstávání - Těžká rozhodnutí • 2011 - Kovbojové a vetřelci •
2013 - Enderova hra • 2014 - Expendables: Postradatelní 3 • 2015 - Star
Wars: Síla se probouzí - Věčně mladá • 2017 - Blade Runner 2049
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ORIGINÁLNÍ ŠPERKY
S ČESKÝMI GRANÁTY

od tradičního výrobce Granát, d.u.v., Turnov.
Široká kolekce šperků v klasickém i moderním designu.
Jedinečný vánoční dárek pro vaše blízké.
Prodejny:
• Praha 1, Dlouhá 28,
Pánská pasáž – Na Příkopě 23
Panská 1/892
• Turnov, nám. Českého ráje 4
• Liberec, OC NISA Liberec
• České Budějovice, Dr. Stejskala 9
• Český Krumlov, Latrán 53
www.granat.cz І www.granat-shop.cz
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Zdraví a krása
Text: Eva Brabcová, foto: Shutterstock.com

OBLIČEJ
DÍKY DERMÁLNÍM
VÝPLNÍM BĚHEM
CHVÍLE MLADŠÍ
O PÁR LET
Máte poslední dobou
pocit, že zrcadlo je
k vám nemilosrdné?
Odráží obraz obličeje,
který ztratil mladistvý
vzhled a svou někdejší
plnost? Říkáte ano, ale
přesto nechcete, nebo
z nějakého důvodu nemůžete podstoupit
invazivní omlazující
zákrok? Vyzkoušejte
tekutý lifting. Během
jediného ošetření se
zbavíte vrásek, propadlých kontur a získáte
výrazně mladší vzhled.
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PRSA, SYMBOL
ŽENSTVÍ
Dámská hruď od
nepaměti patří mezi
hlavní symboly ženskosti. Co ale dělat,
když prsa nemají
takové křivky, jaké
byste si představovaly? Řešením je plastik
a prsou, která je nejčastěji prováděnou
kosmetickou operací
na světě. Není divu,
vždyť nová prsa jsou
nejen krásná, ale
zároveň navrací
ženám sebejistotu
a vyrovnanost.

PRSA

PAŽE
NOHY
PŘEJETE SI PEVNÉ
PAŽE A ŠTÍHLEJŠÍ
NOHY?
Moderní plastická medicína si dokáže poradit
téměř s každým nedostatkem lidského těla.
Pokud vás trápí ochablé paže, možná je ten
správný čas na operaci
vnitřních valů paží, tak
zvanou brachioplastiku
(Arm Lift), která upraví
postiženou část od podpaží k lokti.

PODZIM
S PŘÍCHODEM PODZIMU SE TRADIČNĚ
ZVYŠUJE POPTÁVKA PO PLASTICKÝCH OPERACÍCH A RŮZNÝCH ESTETICKÝCH ZÁKROCÍCH. PŘÍRODA V TENTO ČAS ŠETŘÍ SLUNEČNÍMI PAPRSKY, KTERÉ NEJSOU ZROVNA
JEJICH PŘÍTELEM, A CHLADNĚJŠÍ POČASÍ
NAHRÁVÁ LEPŠÍMU HOJENÍ. TRÁPÍ VÁS
MALÁ ČI POVISLÁ PRSA, OCHABLÉ PAŽE ČI
ZTRÁTA KONTUR OBLIČEJE? NEMUSÍ. VÝVOJ
V OBLASTI ESTETICKÉ MEDICÍNY JDE KUPŘEDU MÍLOVÝMI KROKY A Z PESTRÉ NABÍDKY
OPERAČNÍCH ZÁKROKŮ ČI NEINVAZIVNÍCH
OŠETŘENÍ STAČÍ SI JEN VYBRAT.

ideální čas
na estetické
zákroky
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Tekutý lifting spolehlivě
obnoví přirozené rysy obličeje
Tekutý lifting představuje nechirurgickou metodu omlazení obličeje pomocí výplní s obsahem
kyseliny hyaluronové. Protože
má tekutou formu, vznikl název
„tekutý lifting“. Dokáže okamžitě vyhladit vrásky kolem úst,
zjemnit nosoretní rýhy, modelovat kontury obličeje a obnovit
jeho přirozené rysy, ale navíc
také třeba omladit dekolt a krk. „Kyselina hyaluronová je
běžnou součástí tkání lidského těla. Váže velké množství
vody, stará se o látkovou výměnu transport živin v pokožce.
Významně podporuje a stimuluje tvorbu nových kolagenových vláken, která jsou velice důležitým faktorem mladistvého a svěžího vzhledu pokožky. Vlivem stárnutí dochází
v těle poklesu kyseliny hyaluronové, což sebou nese potíže s přirozenou hydratací pokožky. Tvoří se vrásky a pleť
celkově uvadá. Výplňové dermální materiály představují
vysoce účinné řešení v boji proti stárnutí pokožky,“ říká lékařka. Značný počet lidí volí toto neinvazivní řešení i přesto, že není tak trvalé a efektní, jako chirurgické. Zákrok je
prováděn bez použití celkové anestezie, což je jedna z jeho
nemalých výhod. Případný dyskomfort je u citlivějších osob
minimalizován použitím lokálního anestetika v podobě
znecitlivujícího krému Poté je injekčně aplikována výplň
do vybraných míst. Výsledek tekutého liftingu je viditelný
ihned po ošetření. Doba, po kterou se z výsledku tohoto
ošetření můžete těšit, je individuální a závisí na řadě
faktorů včetně použitého výplňového materiálu.
Maximálně efekt dosahuje doby dvou let, poté je třeba
zákrok opakovat.

OBLIČEJ

„Botox“ zamezí zbytečným vráskám
Za lidovým označením „botox“ se skrývá polypeptid botulotoxin, který je využíván v korektivní dermatologii pro
řešení vrásek na čele a kolem očí, kolmých vrásek mezi
obočím a spadlých koutků. Aplikace této látky zajistí, že
se svaly uvolní, což má pozitivní vliv na mimické vrásky.
Toto ošetření vyhledávají nejen ti, které vrásky již trápí,
ale i mladší lidé, kteří botulotoxin využívají jako prevenci
proti jejich vzniku. Často při vyslovení slova botulotoxin
panují obavy, zda je tato látka bezpečná. Pokud by tomu
tak nebylo, nepodstupovalo by toto ošetření takové
množství lidí. Běžné nežádoucí účinky jsou podobné, jako
je tomu u aplikace přípravků na bází kyseliny hyaluronové, kdy vpichy mohou doprovázet modřinky po vpichu.
„Poprvé jsem byla na ošetření botoxem ve svých čtyřiceti
letech. První výsledky jsem zaznamenala po třech dnech
a výrazný efekt byl patrný zhruba po dvou týdnech od
aplikace. Vydržel pět měsíců, což odpovídalo informaci,
že účinek přetrvává 4 měsíce až půl roku. Pravdivá byla
i další informace, že každým dalším ošetřením by mělo docházet k prodlužování působení botoxu. Od třetí aplikace
uplynulo pět měsíců a zatím nepociťuji, že by bylo třeba ji
opakovat,“ říká Dana Moravcová, která ošetření botulotoxinem podstoupila z důvodu vrásek na čele a mezi obočím.
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Botulotoxinem nejen proti mračení
Botulotoxin se velmi úspěšně využívá také pro odstranění
nadměrného pocení v kritických oblastech lidského těla.
Je to problém týkající se zejména mužů, ale i žen. Botulotoxin
se nejčastěji aplikuje do podpaží, ale rovněž do plosek nohou
či rukou. Vpichy jsou velice jemné, takže po aplikaci lze bez
potíží pokračovat v obvyklém denním režimu.
Pocení ve většině případů začíná ustupovat po 2 – 3 dnech
od aplikace, a účinek přetrvává po dobu 8 – 12 měsíců.
Poté je zapotřebí aplikaci botulotoxinu opakovat.

Sázka na nitě
Tekutý lifting a botulotoxin však nejsou jedinými pomocníky,
kteří se kromě plastické operace dokážou postavit nemilosrdnému postupujícímu času. Pro všechny, kteří si přejí zastavit
známky stárnutí v obličeji, je tu syntetické vlákno, jednoduše
nazývané nitě. Používají se k vyhlazení a redukci vrásek
a liftingu obličeje, ale s úspěchem se aplikují rovněž v oblasti
dekoltu, prsou či břicha. Pokud si tedy přejete mít mladistvě
vypnutou pleť, vyzkoušejte tuto stále vyhledávanější metodu s dlouhodobým efektním výsledkem. Okamžitě vyhladí
vaše vrásky, zpevní kontury obličeje a navrátí povislé tkáně
do jejich původní polohy. Liftovací nitě jsou vyrobeny z plně
vstřebatelného šicího materiálu, jaký se používá při chirurgických zákrocích. Nitě vynikají vysokou tažnou silou, bezproblémovým průnikem tkáněmi do požadovaných míst a dlouhou
životností. Zákrok je prováděn ambulantně a jeho nespornou výhodou je absence jizev. Nitě lékař zavádí do pokožky
tenkou ostrou jehlou a ošetření je díky tomu jen minimálně
bolestivé. Po aplikaci dojde k aktivaci tvorby nové vazivové
tkáně, čímž dochází ke zpevnění kontur obličeje, nárůstu jeho
objemu, odstranění vrásek a výslednému liftingovému efektu.
Některé ženy mají obavy, že vlákna budou vidět a na pohmat
budou znatelná, ale jsou to liché obavy. Pro toto ošetření
mluví také délka zákroku, který nečiní více jak půl hodiny
a nespornou výhodou je rovněž velmi rychlá rekonvalescence.
Je ideální volbou pro každého, kdo si přeje mít vypnutou pleť,
ale nechce podstoupit radikální invazivní zákrok, po kterém je
zapotřebí na několik dní vystoupit z kolotoče práce a společenských povinností i zábavy a zůstat několik dní doma.

Odstranění podbradku
Dalším problémem, který plastičtí chirurgové řeší je plnost
v oblasti podbradku. V mnohých případech je tento nález
spojený s celkovou nadváhou, ale příčinou může být i genetická dispozice. Nová metoda Belkyra nabízí neinvazivní
možnost konturování dolní části obličeje pouze pomocí
injekcí. Jedná se o estetický postup, který se nazývá injekce
Kybella ve Spojených státech a injekce Belkyra v Kanadě
a je schválený FDA a Health Canada jako bezpečná injekční
látka, která se používá k redukci a potenciální eliminaci
tuku pod bradou. Aktivní účinnou látkou Belkyry je kyselina deoxycholová, která bezpečně rozpustí tukovou tkáň
a přirozené čistící procesy těla ji odstraní z dané oblasti.
Látka naruší membrány buněk a dojde k jejich prasknutí. Tím se aplikace této metody liší od hubnutí, u kterého
dochází pouze ke zmenšování tukových buněk. Při užití
přípravku Belkyra dojde k jejich kompletnímu odstranění
bez redukční diety a zároveň je zaručeno, že se do dané
oblasti nevrátí.

Ice Podzim 2017 |

19

Inzerce

Kde příroda selhává začíná
práce plastického chirurga
Máte-li prsa malá, nebo došlo-li
k jejich nežádoucí změně
v důsledku mateřství či přibývajících let a zemské přitažlivosti,
řešením je operační úprava
s využitím silikonových implantátů. Jejich začátky se datují do
doby, kdy mnohé z žen, jejichž
hrudník je vylepšen rukou plastického chirurga, byly malými
děvčátky. První silikonový implantát byl totiž vyvinut
v letech 1961 – 1963. Tak jako všechny začátky i tyto provázela řada „porodních bolestí“. Jednou z nich bylo občasné
prosakování gelu, další krátká životnost či omezená nabídka velikostí. To druhou generaci silikonových implantátů
v 70. letech provázely zase potíže s trhlinami v jejich obalu.
Tyto „dětské nemoci“ však dnes již patří minulosti.
Současné implantáty jsou mnohem sofistikovanější, vyznačují se velice dlouhou životností a minimálním zdravotním
rizikem.

PRSA

Tabulka pro ideální prsa neexistuje, rada ano
Pokud se rozhodnete pro nová prsa, je dobré vědět několik věcí. Jistě budete mít představu, jak velká by měla být
a jaký by měla mít tvar. Můžete si pořídit taková, jejichž
podoba bude vypadat maximálně přirozeně, ale i ňadra
s push-up efektem. Pro přirozený tvar jsou vhodné anatomické implantáty ve tvaru kapky, ale toužíte-li po výrazném plném dekoltu, pak pro vás budou vhodnější kulaté
implantáty. Nová prsa by měla být v souladu s tělesnou
konstitucí a to jak z estetických, tak i ze zdravotních důvodů. Možná jste už slyšely o bolestech zad, zapříčiněných
příliš velkým a těžkým poprsí, které představuje značnou
zátěž pro páteř. Protože se jedná o závažné rozhodnutí,
jehož výsledek vás bude provázet po mnoho let, řídit se
odbornou radou je to nejlepší, co můžete pro sebe udělat.
Lékař při výběru implantátů s vámi nejprve vše zkonzultuje,
přeměří hrudník a zohlední množství svalové i tukové tkáně, potřebné k překrytí implantátu. Po vyhodnocení vám
doporučí vhodnou velikost implantátu a operační postup.
Ne nadarmo se říká, že dobrá rada je nad zlato.

Nová prsa po novu
Pokrok jde kupředu mílovými kroky a tak se na trhu před
nedávnem nově objevily odlehčené B-Lite implantáty,
jejichž hmotnost je až o 30% nižší, než je tomu u ostatních
prsních implantátů. Tím se významně snižuje působení
gravitace na prsní tkáň a eliminují se tak komplikace, jako
např. vytažení kůže a rychleji povislá prsa. Pro vaši představu – průměrná velikost prsních implantátů se v poslední době zvýšila na 350 ml, což ve výsledku znamená, že
můžete mít až 700 gramů hmotnosti na hrudi navíc. A to
je v porovnání s hmotností B-Lite implantátů značný rozdíl.
Tyto výplně jsou však nejen lehčí, ale dokážou odolat tlaku
až 13 atm. Jejich nezpochybnitelnou předností je také to,
že jsou transparentnější při mamografickém vyšetření.

zákroku. Implantát se vkládá třemi možnými způsoby:
řezem v podprsní rýze, pod prsním dvorcem a řezem
z pažní jamky-axily. Posledně jmenovaný způsob je vzhledem k absenci jizev na hrudníku označován jako „bezjizvé“
zvětšení prsou, avšak tato metoda ze tří možných je nejnáročnější. Po probuzení z narkózy se pod obvazem již budou
ukrývat vaše nová prsa. Zpočátku můžete pociťovat pooperační bolest, která do několika dní vymizí. Jak velká bude
nelze předem říci, neboť každý člověk má práh bolestivosti
jiný. V souvislosti s novým poprsím vás může také zajímat,
zda žena s implantáty může kojit dítě. Odpověď zní ANO.
Implantáty v kojení nijak nevadí, jen augmentace může mít
vliv na citlivost bradavek a kojení může být nepříjemnější.

Pooperační prádlo, nedílná součást cesty
ke krásnému poprsí
Máte za sebou plastickou operaci, ale ještě vás čeká období pooperační péče. Jedním z nejdůležitějších opatření je
nošení speciálního kompresivního prádla, které bude vaším
věrným společníkem po dobu 4 – 6 týdnů po zákroku.
Speciální pružná podprsenka stabilizuje implantáty, formuje kontury, minimalizuje otoky a hematomy a navíc také
snižuje bolestivost.

Hojení je možné urychlit
Pooperační rány obvykle doprovázejí otoky, krevní výrony
a podlitiny, které mohou zpomalovat hojení a jsou také
jednou z příčin bolesti. Závažnou komplikací rány bývají
různé infekce, které se do ní mohou dostat – pak je zpravidla nezbytné nasadit antibiotika. Každá rána se hojí jizvou.
Pro výsledný kosmetický efekt operace by měla být pooperační jizva co možná nejmenší. Některé enzymy v našem
těle ovlivňují hojení ran a zlomenin.
Tyto enzymy usměrňují průběh zánětu a vstřebávání otoku
tak, aby to bylo pro tělo co nejúčelnější a nejrychlejší.
Operace jsou událostmi, na jejichž rychlé zvládnutí nemusí
enzymy v našem těle stačit. Proto je vhodné je podpořit
léky s obsahem obdobných enzymů např. Wobenzym.

Dárek, který těší
a pomáhá

lék Wobenzym

®

Navíc 2 dárky ZDARMA až domů!!!
K Wobenzymu 800 tbl. poukaz na 2 ks
unikátní české zubní pasty
Akce platí od 1.11. 2017
v hodnotě cca 500 Kč
do 14.1. 2018.

Řešení i bez invazivního zákroku
V posledních letech kromě silikonových implantátů se
k úpravě poprsí využívá také vlastní tuk, který se odebere
v jiné části těla. Jedná se o zákrok prováděný v místním
znecitlivění. Jeho výhodou je to, že se do těla neimplantuje
žádné cizí těleso, ale doplní se látka, jež je mu vlastní.
Poprsí však lze takto zvětšit přibližně pouze o jednu velikost. Pokud byste si přály prsa větší je zapotřebí zákrok
zopakovat. Metoda se proto využívá spíše pro korekční
úpravy, např. u nestejnoměrné velikosti prsů.

Po probuzení krásná
Zvětšení prsou, jinak také augmentace, se provádí v narkóze, a trvá asi 1 – 2 hodiny. O její délce rozhoduje náročnost
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Více na www.wobenzym.cz
Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Ice
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice
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Přátelským ostřím
k pevným pažím…
Ochablost vnitřních valů paží se
dříve či později projeví u každého člověka. Je to dílo přírody
a člověk s tím zkrátka nic nenadělá. Jejich tonus lze speciálním
cvičením a posilováním dílčím
způsobem vylepšit, ale tam, kde
kůže ztratila již svou pevnost,
zázraky čekat nemůžete. Především v případech, kde došlo
k velkému váhovému úbytku je tento problém značný.
Zatímco dříve jej lidé řešili nošením dlouhých rukávů, dnešní estetická medicína ho dokáže vyřešit plastickou operací.
Díky ní bude pokožka paží opět vypjatá a získá zpátky
pevné kontury. Během operace jsou chirurgicky odstraněny přebytky kůže v horní oblasti paží, redukuje se jejich
objem, vypne se uvolněná kůže a je-li to třeba, odstraní se
také nežádoucí podkožní tuk. Jizva mívá tvar písmene T
nebo Y a vede po vnitřní straně paže pod pažní jamkou
a na rozhraní vnitřní a zadní straně paží. Postupem času
však vybledne a stává se nenápadnou. Operace je prováděna v celkové narkóze a trvá asi hodinu a půl. Poté je
pacient čtyřiadvacet hodin hospitalizován. Následná léčba
vyžaduje 2 – 3 týdny a plná zátěž je většinou možná asi již
po čtyřech týdnech. Tam, kde je kůže ještě dostatečně pružná, lze operační řešení navíc podpořit pomocí vibrační

PAŽE

NOHY

tumescentní liposukce. Pakliže je však kůže již výrazně
uvolněná, tato metoda by nejen nepřinesla požadovaný
efekt, ale navíc by hrozilo riziko tvorby nežádoucích nerovností. Důvodem je to, že tumescentní liposukce vyžaduje
od kůže flexibilitu vůči nově vzniklým objemovým poměrům a rovněž schopnost v pooperačním čase se rovnoměrně
přihojit. Pacient, který plánuje podstoupit tumescentní liposukci, by měl po zákroku počítat s případnou bolestivostí, kterou lze tlumit běžnými analgetiky. Tyto nepříjemné
pocity mohou trvat přibližně dva až pět dnů, jen výjimečně
déle.

…i požadovanému tvaru dolních končetin
Nejen paže, ale také dolní končetiny může trápit stejný problém. A má i podobně řešení. Rovněž kůže na dolních končetinách postupem času ztrácí svou pružnost a mohou se na ní
tvořit nepěkné záhyby. V mnoha případech se to týká především lidí, kteří výrazně zredukovali váhu. Ani tady již žádné cvičení zázraky nedokáže, ale skalpel ano. Operace je prováděna
v celkové narkóze a trvá přibližně dvě hodiny. Během ní je na
vnitřní straně stehen odstraněn přebytek kožní řasy a v případě
potřeby rovněž nadměrný podkožní tuk. Řez obkružuje stehno
asi ve dvou třetinách vrstvy. Začíná v oblasti třísla, prochází
těsně pod rozkrok a končí na zadní straně stehna v podhýžďové rýze. Další, svislý řez, vede na rozhraní střední a zadní strany
stehna a jizva tak poté připomíná písmeno Y nebo velké T. Stejně, jako u operace paží, i v tomto případě je možné za stejných
podmínek operaci zkombinovat s tumescentní liposukcí.

Pokud vás trápí
ochablé paže, možná
je ten správný čas
na operaci vnitřních
valů paží, tak zvanou
brachioplastiku
(Arm Lift), která
upraví postiženou
část od podpaží
k lokti.
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Bydlení a domácnost

PRŮVODCE
moderní
domácností

Moderním
podlahám
dominuje dřevo,
korek i beton

Text: Monika Kovačková, foto: Shutterstock.com
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INTERIÉRY SOUČASNOSTI JSOU
NADMÍRU FUNKČNÍ, MAXIMÁLNĚ
KOMFORTNÍ A VYZAŘUJÍ VELMI
PŘÍJEMNOU ATMOSFÉRU – NAPŘÍČ
INTERIÉROVÝMI STYLY V NICH TOTIŽ
VLÁDNOU PŘÍRODNÍ MATERIÁLY,
KTERÉ SYMBOLIZUJÍ NÁVRAT
K PŘÍRODĚ A TRADICI A ZÁROVEŇ
JSOU DOKONALOU UKÁZKOU
NEJMODERNĚJŠÍHO DESIGNU.

Mezi podlahovými krytinami v současnosti jednoznačně
vedou dřevěné podlahy, které jsou dostatečně odolné,
vzhledově nadčasové a navíc působí velmi hřejivě. Návrat
k tomuto přírodnímu materiálu jde ruku v ruce s návratem
tradičního řemeslného zpracování. Dřevěná prkna jsou
upravována a zároveň dekorována technologiemi, které
zdůrazňují strukturu povrchu tohoto materiálu, jeho přirozenou skladbu a složení včetně možných zvláštností a růstových vad. Příkladem je ruční hoblování, které do podlahy
vnáší efekt nepravidelného rýhování, kastrování vytvářející
hrubší dřevo s drobnými zářezy, a kartáčování zvýrazňující
specifickou kresbu dřeva. Dřevěné podlaze upravené tímto
tradičním způsobem sluší zejména matný povrch a tmavší
odstíny, které její masivní a dramatický vzhled ještě více
podtrhnou.
Stejného výsledku lze docílit i jinými podlahovými krytinami, které vzhled dřeva věrně imitují. K nejoblíbenějším
krytinám nabízející efekty imitace nejrůznějších materiálů
vždy patřily vinylové podlahy, které jsou k dostání v široké škále dekorů, textur i odstínů. Dnes se na jejich místo
dostávají podlahy korkové, které kromě efektu imitace
nabízejí řadu dalších výhod. Korek je výborný zvukový, tepelný i vodotěsný izolant, je měkký, pružný, velmi příjemný
na dotek a navíc je odolný vůči přilnavosti prachu, rozmnožování roztočů i vzniku plísní. Díky těmto vlastnostem jsou
korkové podlahy považovány za nejhygieničtější krytiny,
které jsou ideální volbou nejen do domácností alergiků a
astmatiků.

Kromě dekoru dřeva podlahy v moderních interiérech
hojně zdobí beton, který může být právě se dřevem vkusně
kombinován. Betonové podlahy ve svém typickém šedém
odstínu mají původ v průmyslových interiérech – díky svému osobitému vzhledu se však brzy rozšířily napříč interiérovými styly. Podlahy jsou velmi odolné a mají dlouhou
životnost, proto se hodí i do prostorů s vyššími nároky na
podlahovou krytinu, jako jsou například kuchyně a koupelny. Ačkoli jsou betonové podlahy velmi výrazné, působí
díky šedé neutrálně a snadno se tak kombinují s dalšími
materiály i odstíny. I betonovou podlahu lze věrně napodobit korkem nebo vinylem.
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Stěny jako prostor
pro optické iluze
Inspiraci populárním industriálním stylem nezapřou ani
moderní dekory stěn. Beton, popřípadě přírodní nebo
umělý kámen, totiž proniká i na stěny ve formě nástěnných
obkladů. Přednost je dávána obkladům velkých rozměrů,
které mají díky speciální povrchové úpravě lesklý kovový
vzhled – u takových modelů se oblibě těší zejména bílo-stříbrný nebo šedo-stříbrný design, který prostory díky odleskům vizuálně zvětší a prosvětlí, a dále hnědo-zlatý
a hnědo-červený design, který je naopak pocitově zútulní
a zabydlí.
Jelikož je beton v podobě nástěnných obkladů poměrně
výrazný, lze jej užít pouze na jednu ze stěn místnosti,
popřípadě jím dekorovat pouze určitou funkční zónu nebo
okolí výrazného interiérového prvku. I beton užitý na stěnách lze k nepoznání napodobit, a to moderními tapetami
s efektem imitace, jejichž výhodou ve srovnání s originálem
je nižší cena i snadnější instalace.
Další žhavé trendy dekorování stěn opouštějí odstíny šedé
ve prospěch jemných pastelových barev. Způsobů, jak
elegantně a nenuceně dostat více barev na stěnu, je hned
několik. Líbivého a nevšedního designu lze dosáhnout takzvanou poloviční výmalbou, k níž se užívají dvě barvy, které
stěnu vertikálně dělí. Pro atraktivní výsledek je nutné dodržovat jednoduché pravidlo: spodní barva musí být vždy
tmavší než barva horní. Velmi záleží i na výběru samotných
barev – buď se volí kontrastní kombinace, jako je například
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černá-bílá nebo šedá-žlutá, nebo ladící kombinace, kterých
lze dosáhnout použitím různých odstínů jedné barvy nebo
snoubením odstínů pastelových.
Stěny stejným způsobem rozzáří i takzvaný ombré efekt,
který se vyznačuje pozvolným přechodem buď mezi odstíny
kontrastními, nebo mezi odstíny jedné barvy. Pravidlo pro
vytvoření tohoto efektu je stejné jako u poloviční výmalby:
u země se začíná tmavým odstínem, který pozvolna přechází v odstín světlý.
Hitem mezi barevnými výmalbami jsou dále takzvané akvarelové stěny - ty mají většinou podobu abstraktních motivů
a do interiéru vnáší velmi bohémskou atmosféru. Výmalba
se provádí barvami ředitelnými vodou, a to postupně, přičemž nanesené barvy jsou neustále sprejovány vodou, aby
vznikl rozpitý efekt.
Vzhledem stěn lze nejen dekorovat moderní interiéry, ale
vytvářet v nich také požadovanou náladu. Kromě barevné
výmalby k tomuto účelu slouží také realistické fototapety
velkých rozměrů, které nejčastěji zobrazují uklidňující přírodní scenérie. Díky svému relaxačnímu působení nejčastěji
zdobí ložnice a koupelny, někdy i obývací pokoje. Jelikož
realistické fototapety fungují jako dominantní dekorace
místnosti, je vhodné jim přizpůsobit i okolí a volit neutrální, minimalistické zařízení.

Kuchyň
jako
centrum
rodiny

Kuchyň bývá považována za centrum rodinného života
a tomu odpovídá také její design, který se nese ve znamení
návratu ke kořenům a přírodě. Pro své praktické i dekorativní vlastnosti se popularitě stále těší dřevěné kuchyňské
linky, které mohou nést jak tradiční, tak minimalistický,
venkovský, industriální či průmyslový design. Hlavními prvky kuchyňské linky se nově stávají police, pracovní deska
a dřez, které se pyšní nejen užitím přírodních materiálů,
ale i masivním vzhledem.
Silné police ze dřeva, výjimečně z kamene nebo betonu,
jsou kombinovány s horními kuchyňskými skříňkami, nebo
je zcela nahrazují. Takovéto řešení velmi prospěje celému
prostoru a vizuálně i pocitově jej velmi odlehčí. Jelikož police vystavují vše, co kdysi bývalo skryté, stává se kuchyňské
nádobí a náčiní důležitou dekorací celé místnosti. Atraktivní podívanou zajistí především kontrastní kombinace,
a to například designového moderního nádobí, rustikálních
kuchyňských pomocníků a svěže zelených bylinek.
Robustní vzhled mívá také pracovní deska, která stejně
jako police bývá vyrobena zejména ze dřeva, kamene,
ojediněle i z betonu, přičemž designově povedené řešení
představuje také kombinace těchto materiálů. Pracovní desky záměrně vypadají velmi mohutně; u dřevěných
modelů někdy bývá navíc podtrhován jejich neopracovaný
vzhled.
Stejnou pozornost si v moderních kuchyních zaslouží také
masivní dřezy velkých rozměrů a atypických tvarů, které
díky svému originálnímu designu z kuchyňské linky vizuálně vystupují do popředí. Takové dřezy jsou nejčastěji
zhotoveny v průmyslovém nebo venkovském duchu, a to
z keramiky, kovu, dřeva, betonu nebo kamene. Přední část

dřezu bývá někdy odkryta a dále zdobena – podle druhu
zvoleného materiálu se může jednat o vyřezávání, leptání,
vlys či mozaiku.
Design dřezu buď záměrně kontrastuje se vzhledem pracovní desky, nebo naopak s ním harmonicky ladí – v takovém případě bývá dřez vyroben ze stejného materiálu jako
pracovní deska. Elegantně pak vypadají zejména modely,
které jsou vyrobeny z jednoho kusu, nebo které tento
dojem budí.
Stejně jako dřevo, kámen a beton se do prostředí kuchyní
hojně vrací také kov, a to nejen v podobě kuchyňského
náčiní a nádobí, ale i kuchyňských dřezů a obkladů. Nejužívanějším kovovým prvkem v kuchyních jsou však svítidla
v průmyslovém duchu, která oživí nejen industriálně zařízené kuchyně, ale i kuchyně minimalistické, venkovské či
skandinávské. Obvykle se jedná o velké závěsné lampy
s kovovým oblým stínítkem. Výsledný vzhled ovlivňuje i výběr kovu – kuchyním sluší především mosaz, měď či nerez.
Opravdovým hitem se stává také kov v černém zbarvení,
a to nejen s lesklým, ale i matným povrchem.
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Při výběru
nábytku je v kurzu
rozmanitost
Dokonalý spánek od tradičních zahraničních výrobců Vám přinášíme již od roku 2008

Získejte až 127 000 Kč!
Pořiďte si postel do konce roku 2017!

Police nejsou záležitostí pouze kuchyní, ale i obývacích pokojů a ložnic - zde se stávají důležitou součástí nábytkových
sestav i módní nástěnnou dekorací. Nábytkové sestavy spějí
k minimalismu – již nezabírají celou plochu zdí, ale naopak
jsou tvořeny pouze spodními skříňkami nebo komodami
a doplněny zmíněnými policemi. V rámci tohoto odlehčeného designu se do popředí dostává také sklo, které budí
dojem lehkosti. V módě jsou tak prosklené skříňky a vitríny,
které nabízejí dostatek úložného místa, aniž by jako skříňky klasické zatěžovaly prostor. Trend rozmanitosti se týká
nejen druhu nábytku, ale i materiálů, z kterých je vyroben.
V současných interiérech je populární zejména interiérové
zařízení kombinující více materiálů současně: nejčastěji jde
o hřejivé dřevo, chladivý kov a nadčasové sklo.
Módní variabilita proniká i do oblasti sedacích souprav.
V obývacích pokojích již nedominují sedací soupravy
s křesly sladěnými v jednom designu. Naopak se zde mísí
jak různé typy sedacího nábytku, tak i interiérové styly.
Pro vytvoření poutavého vzhledu se jako základ nejčastěji volí minimalistická sedačka v černé barvě, popřípadě
v bílých nebo neutrálních odstínech, které nabízejí široké
možnosti dalšího kombinování. Sedačka je dále doplněna
křesílky a židlemi rozličných interiérových stylů, mezi nimiž
vede styl industriální, venkovský a rustikální.
Populární je také velmi komfortní čalouněný nábytek
v zámeckém stylu – může se jednat o čalouněné lavice
nebo taburetky, které jsou dokonalou ukázkou vytříbeného vkusu. Taburetky jsou potaženy zdobnou látkou
a dále dekorovány knoflíky, patenty a výrazným
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prošíváním. Tento kus nábytku navíc může sloužit nejen
jako sedátko, ale i jako podnožka či alternativa konferenčního stolku; některé modely navíc nabízejí skryté úložné
místo. Čalouněné lavice a taburetky své místo najdou také
v ložnicích, kde jim to nejvíce sluší v nohách postele.
V sedacím centru obývacího pokoje by dále neměly chybět
pletené nebo háčkované pufy, které mají svůj původ
v severských interiérech a od nich přejímají také barevnou
škálu – pufy jsou proto nejčastěji k dostání v odstínech bílé
a šedé, popřípadě v černé barvě, přičemž mohou sloužit nejen jako sedátka a podnožky, ale i provizorní stolky.
Stejný trend vládne také v jídelnách. Pro vytvoření moderního jídelního setu nebo koutu kombinujte židle s křesílky,
lavicemi a stoličkami rozličných interiérových stylů.

150 let tradice • Královská pečeť kvality • Ruční výroba na míru
TM

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

NA TERASE

ZA KAŽDÉHO POČASÍ
SLUNEČNÍ PAPRSKY JIŽ POMALU
ZTRÁCEJÍ NA SÍLE A UBÝVÁ CHVIL,
KTERÉ JE MOŽNÉ POHODLNĚ
TRÁVIT NA TERASE. S POSUVNÝM
ZASTŘEŠENÍM OVŠEM MŮŽETE
TERASU KDYKOLI UZAVŘÍT A ZÍSKAT
TAK MODERNÍ PROSKLENOU
MÍSTNOST. MÍSTO ZIMNÍ ZAHRADY
BAR, VLASTNÍ POSILOVNA, KDYŽ
UŽ CVIČENÍ NA ZAHRADĚ NENÍ
MOŽNÉ? TO A MNOHEM VÍCE JDE
S POSUVNÝM ZASTŘEŠENÍM TERASY
OD SPOLEČNOSTI ALUKOV.
PRACOVNA SNŮ
Zpestřete si práci z domova přesunem
na terasu. Zabudovaný stínící systém zastřešení terasy CORSO zamezí
nežádoucím slunečním odleskům na
monitoru počítače. Můžete pracovat
na čerstvém vzduchu, který vám bude
neustále doplňovat energii. Veškeré
zázemí domova budete mít po ruce
a pokud si budete potřebovat odskočit,
uzamykatelný mechanismus zastřešení
vám dovolí nechat práci rozdělanou.

Dveře a okna – detaily,
na kterých záleží
V moderních interiérech je velká pozornost věnována také
designu oken a dveří. Rámy oken jsou obvykle dekorovány výraznými odstíny – nejčastěji jde o černou barvu, která se stává
poutavým kontrastem zejména k bílým zdím.
Výrazné kontrastní barvy jsou typické také pro dveře. Současné modely dveří jsou plné, hladké a jednobarevné a je pro ně
typický módní lesklý povrch, díky kterému jsou zkrátka k nepřehlédnutí. Dveře jsou nejčastěji dekorovány černou a bílou

barvou; v interiérech zařízených v neutrálních odstínech se
dveře mohou stát nositeli jasných a svěžích barev, jako je žlutá, oranžová nebo zelená. Dveře jsou ideálním prostředkem,
jak do interiéru vnést nejen více barev, ale i vzorů a motivů
– k tomuto účelu nejlépe slouží samolepící tapety speciálně
určené na povrch dveří, které nabízejí nekonečné množství
designů. Panty a zárubně pak obvykle bývají zcela skryté, aby
design takto dekorovaných dveří dokonale vynikl.

SOUKROMÝ BAR
Rádi občas posedíte s přáteli? Místnost,
kterou získáte po zastřešení terasy
můžete proměnit podle svého. Police
a květiny, které byste hledali na zimní
zahradě můžete na své terase zaměnit
za gauč, reproduktory, menší domácí
bar a na zatopení krb. Jakékoli setkání
s přáteli pak můžete uspořádat v baru
(tak luxusním, jak jen budete chtít)
a přitom to mít večer vždy blízko do
postele.

KOMPLEXNÍ PÉČE O ZÁKAZNÍKA
Zastřešení teras CORSO vyrábí tradiční český výrobce ALUKOV v mnoha
tvarových i barevných variantách.
ALUKOV zajišťuje celý dodavatelský cyklus od výroby na míru až po
instalaci a na své realizace poskytuje
až 18měsíční poprodejní servis a až
15letou záruku na výplně. Zastřešení
CORSO si můžete prohlédnout
v showroomech ALUKOVu v Praze
v Karlíně nebo v Orli u Chrudimi.

DOMÁCÍ POSILOVNA
Zařiďte si vlastní posilovnu hned u svého domu! V letních měsících můžete
cvičit na otevřeném vzduchu a když se
ochladí, terasu jednoduše zavřete a posilujete dál. Skvělou fyzičku tak máte
na dosah ruky.

www.alukov.cz
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Bydlení a domácnost
Text: Monika Kovačková, foto: Shutterstock.com

KUCHYŇSKÉ
TRENDY
současnosti
hlásají návrat
k tradici
Přírodní materiály
– dokonalá kombinace
funkčnosti a designu

PŘÍRODNÍ MATERIÁLY,
MASIVNÍ POLICE, NÁDOBÍ
JAKO DEKORACE I SVĚŽÍ
ZELEŇ – TO JSOU JEN
NĚKTERÉ Z TRENDŮ, KTERÉ
VLÁDNOU V MODERNÍCH
KUCHYNÍCH SOUČASNOSTI.
I V TÉTO MÍSTNOSTI INTERIÉRU JE PATRNÁ SILNÁ TENDENCE NÁVRATU K PŘÍRODĚ,
K TRADICÍM A KE KOŘENŮM.
MODERNÍ KUCHYNĚ SE TAK
VYZNAČUJÍ VELMI HŘEJIVOU
A PŘÍJEMNOU ATMOSFÉROU
A PŘITOM SI ZACHOVÁVAJÍ
SVOU MAXIMÁLNÍ FUNKČNOST A PRAKTIČNOST.
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V současných interiérech nejrůznějších interiérových stylů vedou dřevěné kuchyňské linky, které
jsou díky speciálním povrchovým úpravám vysoce
odolné, snadno omyvatelné a mají i dlouhou
životnost. Dřevo poskytuje mnoho výhod již při
samotném zpracování – snadno mu lze vtisknout
jakékoli tvary i barevné odstíny. V současnosti
však vedou linky, které vykazují jen minimální
úpravu dřeva a nechávají tak vyniknout přirozenou krásu tohoto materiálu. Dřevěné kuchyňské
linky jsou příjemné nejen na pohled, ale i na
dotek a do místnosti tak vnáší pohodovou,
rodinnou atmosféru.
Dřevo je svým vzhledem nadčasové a neutrální
a lze jej tak velmi snadno sladit s jinými materiály i barevnými odstíny. Sluší mu to zejména ve
společnosti dalších přírodních materiálů, přičemž
do prostředí kuchyní nejvíce proniká přírodní kámen, beton a kov. Tyto materiály často zpestřují
dřevěné kuchyňské linky jako dekorativní doplňky. Z kamene či betonu bývají vyrobeny také
nepřehlédnutelné masivní pracovní desky nebo
police, které kuchyni propůjčují módní průmyslový nádech. Nejen kámen a beton, ale
i kov skvostně vyniká také v podobě kuchyňských
dřezů, které se obvykle pyšní atypickými velikostmi a tvary, či v podobě nezdolných kuchyňských
obkladů.
Výhodou užití přírodních materiálů je nejen
jejich příjemné působení, ale také skutečnost,
že je lze snadno kombinovat – působivě tak oživí
kuchyně nejrůznějších interiérových stylů i barevného ladění.
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Odlehčený design

Praktické police pro odlehčený
design kuchyně
Současné kuchyně vsázejí na minimalismus a odlehčený
design. Příkladem této tendence je nahrazování horních
skříněk s plnými dveřmi prosklenými modely nebo otevřenými policemi.
Horní kuchyňské skřínky sice nabízejí dostatek úložného
prostoru, na druhé straně však nadměrně zatěžují prostor
a opticky ho zmenšují, což se může negativně projevit
zejména v kuchyních malých rozměrů nebo s nedostatkem
přirozeného světla. Řešením tak může být nahrazení klasických horních skříněk prosklenými modely, které působí
odlehčeným dojmem a naopak prostor díky odleskům skla
vizuálně zvětšují a prosvětlují. Módním hitem jsou zejména
skříňky se sklem dekorovaným leptáním či vitráží, u kterých
lze velmi zajímavých efektů dosáhnout osvětlením jejich
vnitřku.
Skleněné horní skříňky jsou kombinovány nebo zcela nahrazeny otevřenými policemi, které v moderních kuchyních
mívají velmi masivní ráz. Jsou vyrobeny nejčastěji ze dřeva,
výjimečně z kamene nebo betonu, přičemž se obvykle dbá
na zachování přírodní podoby zvoleného materiálu. Oblibě
se však těší i jiné než přírodní odstíny – k nejatraktivnějším
patří police v černé barvě či v bílých odstínech,
a to jak v matném, tak lesklém provedení.
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Jelikož otevřené police nic neskryjí, stává se vystavené
kuchyňské nádobí poutavou dekorací celé kuchyně. Aby
výsledný vzhled lahodil oku, je třeba dbát na dokonalou
organizaci a pořádek. Velmi zajímavého efektu lze docílit
kontrastní kombinací moderního designového nádobí
s nádobím a kuchyňskými pomocníky ve vintage stylu,
popřípadě kombinací nádobí z různých materiálů.
Rustikální a starožitné kousky jsou obvykle dekorativní
samy o sobě a navíc mají schopnost moderní prostory dokonale zabydlet a zútulnit. Na policích by proto měly mít své
čestní místo vintage kamenné a kovové hmoždíře, ruční
mlýnky na kávu, kovové váhy a další cenné starožitnosti.

mobil 727 954 987
info@wusthof.cz
www.wusthof.cz
www.autorizovani-prodejci-wusthof.cz
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Předěl mezi
jednotlivými
funkčními zónami

Způsob užití kuchyňského ostrovu ovlivňuje také řešení
prostoru nad ním. Pokud je v ostrovu umístěn sporák,
instaluje se nad něj zpravidla digestoř. K velmi oblíbeným
designovým doplňkům, které lze nad prostor ostrůvku
umístit, patří také závěsné kovové systémy, které jsou
samy o sobě vizuálně atraktivní, neboť jsou k dostání
v široké škále velikostí, tvarů i odstínů. Stejnou měrou
jsou i praktické – jelikož je díky nim potřebné náčiní stále
na očích i při ruce, šetří čas při každém vaření. Stejně
jako police i kovové závěsné systémy povyšují kuchyňské
náčiní na interiérovou dekoraci. Na kovové systémy se
obvykle zavěšují pánve a hrnce, které lze pro zajímavou
podívanou proložit dřevěnými prkénky, kovovými cedníky
či vintage lívanečníkem.

Opravdovým skvostem tohoto stylu se pak stávají stylové
sporáky na tuhá paliva, která připomínají kamna a která
lze vedle přípravy jídla využít i jako hlavní nebo vedlejší
zdroj tepla. Vyžadují však napojení na komín

Moderní spotřebiče
– dokonalý příklad multifunkčnosti
Kuchyňský ostrůvek
– víceúčelová dekorace
Kuchyňské ostrůvky jsou mimořádně praktické – nabízejí
dostatek úložného prostoru i pracovní plochy, kterých není
v kuchyni nikdy dost. Kuchyňské ostrovy se většinou umisťují do středu kuchyně; při nedostatku místa však mohou
být umístěny také ke zdi, nebo navazovat na kuchyňskou
linku. Kromě zabudovaných modelů lze zvolit velmi praktické mobilní ostrůvky na kolečkách, které se vyplatí zejména v menších kuchyních, neboť je lze přemisťovat, kam je
zrovna potřeba.
Zabudované ostrovy v centru místnosti jsou zpravidla tvořeny spodními kuchyňskými skříňkami, které designově ladí
s kuchyňskou linkou a nabízejí jak úložné místo, tak pracovní plochu. Ostrov je také ideální místo pro instalaci kuchyňských spotřebičů a někdy i dřezu s vodovodní baterií.
Toto řešení sice vyžaduje rekonstrukční zásah pro zajištění
přívodu elektrického proudu i vody a zřízení vodovodního
odpadu, na druhé straně však velmi šetří místem vevnitř
i vně stávající kuchyňské linky.
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Kuchyňské ostrovy často slouží také jako předěl mezi jednotlivými funkčními zónami, nejčastěji mezi kuchyní
a obývacím pokojem, nebo kuchyní a jídelnou v open-space
interiérech – jejich výhodou je skutečnost, že prostor nezatíží tolik jako stěny, a přesto ho dokonale vizuálně rozdělí.
V takových případech ostrov často slouží také jako alternativa nebo náhrada jídelního koutu nebo kuchyňského baru.
Obdobné funkce může nést také mobilní kuchyňský ostrůvek, který mívá podobu otevřené skříňky nebo policového
regálu a nabízí tak vhodné místo pro umístění nádobí,
potravin a malých spotřebičů i další pracovní plochu. V malých interiérech může sloužit také jako jídelní stolek nebo
provizorní pracovní kout.

Jelikož moderní kuchyňské linky spějí k otevřenosti, stávají
se kuchyňské přístroje a nádobí důležitou funkční dekorací
celého prostoru kuchyně. To samé platí i pro spotřebiče, na
jejichž design je dnes kladen velký důraz. V případě dřevěných kuchyní, které jsou vzhledově neutrální a dovolují tak
rozmanitější možnosti kombinování, lze užít velké i malé
spotřebiče vedené v různých interiérových stylech.
Pro své osobité kouzlo je velmi oblíbený rustikální design
spotřebičů, který dokonale zpestří nejen kuchyně zařízené
ve venkovském, ale i moderním, skandinávském či industriálním duchu. Z tohoto hlediska nejvíce pozornosti poutají
rustikální kovové sporáky a lednice, které jsou dokonalou
připomínkou poctivé řemeslné práce. Spotřebiče jsou obvykle vedeny k teplých bílých odstínech, jako je smetanová,
slonová kost, jasmínová či krémová, světlých odstínech
hnědé, ojediněle i v černé barvě. Typické jsou pro ně také
menší rozměry, mírně zaoblené tvary a výrazná madla,
úchyty a knoflíky mechanického ovládání, které zaujmou
svým zlatým, měděným nebo staromosazným povrchem.
Měď a mosaz zdobí v rámci venkovského stylu také digestoř, která se naopak obvykle pyšní velkolepými proporcemi.

V moderních kuchyních mají stále silné zastoupení také nerezové spotřebiče, které jsou praktické, dostatečně odolné
a designově povedené. Jelikož mají lesklý povrch, výborně
se hodí i do kuchyní malých rozměrů, které opticky zvětší.
Mezi kuchyňskými spotřebiči současnosti lze napříč interiérovými styly najít i opravdové skvosty. Příkladem je trouba
s francouzskými dveřmi či vícedvéřová lednice s oddělenými
úložnými zónami, které se otevírají jednotlivě a mají individuálně nastavenou teplotu podle druhu skladovaných potravin. Pozornost si zaslouží také lednička, která má v sobě
kromě výrobníku ledu zabudovaný také kávovar.
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Bylinková zahrádka
– vonící okrasa
Vhodným prvkem k rozdělení funkčních zón se vedle
kuchyňského ostrovu může stát také vertikální bylinková
zahrádka, která celou místnost nádherně provoní, vnese
do ní svěží zeleň a navíc poskytne potřebné suroviny pro
vaření. Bylinkovou zahrádku lze snadno vytvořit díky speciálním kovovým nebo plastovým systémům, které se instalují na stěnu, nebo mají samonosnou konstrukci a lze je
tak jednoduše postavit kamkoli do prostoru. Tyto systémy
připomínají mřížky, na nichž jsou zavěšeny malé květináčky,
které stačí pouze osázet vybranými bylinkami. Zálivka vertikálních zahrad se provádí pouze v horním patře, přičemž
voda postupně stéká do pater nižších a nakonec do sběrné
nádoby umístěné pod nejnižším patrem. K dostání jsou
však i samozavlažovací modely, které jsou z tohoto hlediska
nejpraktičtější.
Bylinky lze zasázet i do takzvaných živých obrazů, které
se stávají velmi nevšední dekorací stěn. V praxi se jedná o
speciální boxy ze dřeva nebo plastu v různých trendových
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dekorech, které se po osázení zavěšují na stěnu. Při zalévání je vhodné obrazy sundat a vyčkat, až substrát nasaje
vodu. Boxy však mají uvnitř nainstalovaný sběrný žlábek,
který zabraňuje vylití vody.

Inteligentní kuchyň šetří čas
Inteligentní řízení domácnosti se jako první zaměřilo na oblast vytápění, stínění, svítění a audiovizuálních technologií
a do prostoru kuchyní poměrně dlouhou dobu nezasáhlo.
Dnes je tomu jinak a prakticky všechny spotřebiče lze dálkově ovládat prostřednictvím smartphonu. Uživatelé moderních technologií si nejvíce pochvalují aplikace ovládající
malé spotřebiče, jako jsou rychlovarné konvice, kávovary,
toastovače, vaflovače či domácí pekárny, díky kterým lze
přípravu snídaně zahájit ihned po probuzení ještě z pohodlí postele.
Výroba kuchyňských spotřebičů také stále více směřuje
k jejich multifunkčnosti – nejnovější modely tak slouží
nejen svému původnímu účelu, ale fungují také jako WiFi
routery, reproduktory, svítidla, rádia či nabíječky na mobilní telefony.

Móda
ZATÍMCO SE PŘÍRODA ZBARVUJE DO
HŘEJIVÝCH ODSTÍNŮ
A VYTVÁŘÍ KOUZELNOU ATMOSFÉRU
KLIDNÉHO PODZIMU, MÓDA NASTÁVAJÍCÍ SEZONY TEPE
NOVOU ENERGIÍ
A BÁJEČNÝMI KREACEMI. ŽE JSTE CHTĚLY PŘEČKAT DO
JARA V HUŇATÝCH
SVETRECH A NEFOREMNÉM OBLEČENÍ?
ALE NO TAK, ZAČÍNÁ OBDOBÍ, KDY SE
MŮŽETE KONEČNĚ
OBLÉKNOUT,
VRSTVIT A PŘEHÁNĚT.
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MIUMIU

123

U

NORMAKAMALI

Text: Ilona Mádrová, foto: archiv značek

PODZIMNÍ
MÓDA

Móda

ž nemusíte dlouze stát
před šatníkem a přemýšlet „co na sebe“,
hlavním mottem je totiž
kontrast, extravagance a
snaha překvapit vkusnými kombinacemi. Zkuste
obléknout total look v
jedné barvě tzv. colorful nebo spřátelit barvy
v opozici do módního duelu. Poezii podzimu
naruší netradiční tvary a materiály doplňků, především maxi náušnic, kabelek a psaníček, obuv
bude zásadně na šněrování a kozačky sahají až
ke stehnům. Zapomeňte na prudérnost, inspirujte se prvky romantismu, smyslného budoiru i
elegantní aristokracie. Peleríny a pláště, samet,
brokát a krajka, odlesky metalických barev,
výšivky, květované motivy, rukávy s volány, nařasené límečky, zúžené pasy a nabírané dlouhé
sukně evokují cestu do Versailles 18. století, a
zároveň tvoří nepostradatelné ingredience letošního podzimu. Snad se vám budou líbit...
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VALENTINO

FATÁLNÍ
ČERVENÁ

ALICE OLIVIA

BOTTEGA
VENETA
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LANVIN

DOLCE & GABBANA

BALENCIAGA

Odstíny červené spolehlivě
rozzáří podzimní chmurné
dny. Vsaďte na kombinaci s černou, růžovou nebo
oranžovou. Odvážnou volbu
představuje total look v červené od hlavy k patě. Pokud
si netroufáte, třeba propadnete kouzlu některých
červených doplňků.

JESUS
LORENZO

ALBERTA
FERRETTI
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BOTTEGA
VENETA
SEE BY CHLOE

PELERÍNY

DEVOTA&LOMBA

Vkročte do ulic elegantně a hlavně stylově. Peleríny spadají do podzimní garderoby, proto by vám letos neměly chybět.
Nebojte se barev a vzorů, inspirujte se

Značka JAROSLAVA se zabývá úpletovou módou specifickou pro náročnou klientelu,
která má zájem o nadčasový styl čistoty designu, výraznou,
kultivovanou barevnost a kvalitní zpracování.
Velmi důležitou součástí je i zakázková tvorba modelů, která je vytvářena přímo
na míru dle individuálních představ a požadavků klientek.
Studio „JAROSLAVA“ palác LUCERNA (pod visícím koněm) Vodičkova 36, Praha 1,
tel: + 420 606 446 177
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www.jaroslava.cz, jaroslava@jaroslava.cz
Otevřeno po – pá 11–19, so 11–15
ANNA SUI

ALTUZARRA
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DEVOTA&LOMBA.

BOTTEGA VENETA

VICTORIA BECKHAM
123
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TERESA HELBIG

DOLCE & GABBANA

DESIGUAL

NINA RICCI

SKOTSKÁ
KOSTKA
Připravte se na
dokonalou invazi.
Motiv kára číhá na
každém kroku a ve
všech barevných
kombinacích. Patří
sice do nestárnoucí klasiky, ovšem
zapomeňte na nudu
a sukně školních
uniforem. Ověřenou
klasiku a sázku na
jistotu nabízí červené káro, které působí svěže a mladistvě.
Ve světlých barvách
vystupuje decentně,
a přesto stylově. Letos si bude perfektně rozumět s šedou
a hnědou barvou.

NEUTRALITA
VALENTINO

PEŘÍ
SONIA RYKIEN

Evokuje volnost, křehkost a vytříbenou eleganci. Opeřenci byli nelítostně lapeni do sítí kreativních návrhářů
a stali se senzací sezony. Pera a jemná peříčka tradičně
vystupují na luxusních róbách dílen haute couture a přepychových kostýmů kabaretních tanečnic. Dnes ovšem
dnes představují demokratický luxus, běžně dekorují
svetry, topy a blůzky, sukně i kabáty, obuv a ostatní doplňky. Takový glamour model vás katapultuje na módní
špici.

ION FIZ

TERESA HELBIG

NINA RICCI

BOTTEGA VENETA

DOLCE&GABBANA

Od divokých barev a bláznivých kombinací najdete
odpočinek v jemných tónech
béžové, nude, smetanové
a pudrové. Jejich síla nabírá
s příchodem podzimu na
intenzitě, nenáročné a přitom
něžné tóny pohladí duši i tělo.

BRUNELLO
CUCINELLI
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CACHAREL

CALVIN KLEIN

EMILIO
PUCCI

ALBERTA FERRETTI

ELIE SAAB
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Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: archiv kapely Čechomor – Michaela Hermina

ČECHOMOR
BUDE
SLAVIT
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ZAČÍNALI JAKO KRAMÁŘSKÁ KAPELA NA TRZÍCH A POUTÍCH A MYSLELI SI,
ŽE SI BUDOU HRÁT JEN TAK PRO RADOST. DNESKA KAPELA ČECHOMOR VYPRODÁVÁ KONCERTNÍ
HALY, ČASTO HRAJE ZA DOPROVODU VELKÝCH SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A HOSTOVAT
S NÍ SI MUZIKANTI I ZPĚVÁCI POVAŽUJÍ ZA ČEST. PŘÍŠTÍ ROK OSLAVÍ KAPELA UŽ 30 LET
NA HUDEBNÍ SCÉNĚ. CO PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI CHYSTÁ, PROZRADÍ ZPĚVÁK
A HOUSLISTA KAREL HOLAS.
Co pro vás znamená třicítka Čechomoru?
Třicítka kapely je pro mě kus krásného hudebního života.
Já jsem se ke kapele přidal natrvalo v roce 1994, z původních členů je tu dnes už jen Franta (zpěvák a kytarista František Černý – pozn.red.). Ten letos slaví významné životní
jubileum, tak má dvojí důvod k oslavě. A příští rok to samé
oslaví i náš cellista Michal Pavlík. Hezky se to všechno sešlo.
Společně strávené roky pro nás znamenají spoustu hudebních setkání, zážitků a přátelství, která trvají léta. Dalo by
se o nich mluvit hodiny.

Rozhovor děláme uprostřed vašeho turné.
Co plánujete dál, až odehrajete poslední koncert?
Po turné se přesuneme do studia a budeme nahrávat desku, kterou chceme vydat právě k třicetinám Čechomoru.

Až ji dotočíme, čekají nás vánoční koncerty, které nám na
letně podzimní turné téměř navazují. Vyvrcholením letošního roku bude vánoční koncert v Praze, který se koná
18. prosince ve Foru Karlín. A tam, jako každý rok, zhodnotíme celoroční spolupráci s Pomocnými Tlapkami, společně
s naším dlouhodobým partnerem Kooperativou.

Jaké na desce budou písničky?
Desku natočíme dohromady s dechovým orchestrem Brass
Band Kumpánovi muzikanti. Je to kapela, která jezdí po
celém světě a jak se říká, zahrají „od Bacha po Vlacha“. My
jsme si je pozvali ke společnému hraní už před dvěma roky
na čtyři koncerty a velmi dobře jsme si spolu zahráli. A protože naši fanoušci byli nadšení, tak jsme se rozhodli zkusit
společně něco dalšího.
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ČECHOMOR V DATECH:
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• V roce 1988 vznikla První nezávislá
Českomoravská hudební společnost.
• V roce 1990 kapela vydala album
Dověčnosti.
• V roce 1994 tehdejší bubeník Martin
Rychta přivedl do kapely Michala Pavlíka.
Jiří Břenek zase houslistu Karla Holase.
• V roce 1996 vychází druhé album Mezi
horami.
• V roce 2000 kapela vydala třetí řadové
album nazvané Čechomor s hosty Davidem
Kollerem a Lenkou Dusilovou. A zkrátila
si název kapely na dnešní Čechomor.
• V roce 2001 koncertuje Čechomor
v Rudolfinu s uskupením Collegium
českých filharmoniků pod vedením
hudebního skladatele Jaze Colemana.
Vzniká album Proměny. Čechomor dostává
své první ceny Anděl – v kategoriích
skupina roku, za album Proměny
a za stejnojmennou skladbu.
• V roce 2005 vychází nové album Co sa
stalo nové, na němž hostují irský zpěvák
Iarla O´Lionaird a japonský hráč na bubny
taiko a flétnu šakuhači, Joji Hirota.
O rok později vyšlo v Británii a kapela tak
díky němu prorazila na zahraniční trh.
• V roce 2007 kapela poprvé vyráží na
Kooperativa Tour a začíná spolupracovat
s obecně prospěšnou společností Pomocné
tlapky.
• V roce 2008 vychází CD Pověsti moravských
hradů a zámků, které kombinuje písně
a čtené pověsti.
• V roce 2009 se Čechomor účastnil soutěže
Eurosong se skladbou Józef, moj kochany.
Vychází alba Pověsti českých hradů
a zámků a Pověsti slezských hradů
a zámků.
• V roce 2010 završil Čechomor sérii
vánočních koncertů dvojkoncertem
v Národním divadle.
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Kapela se různě obměnila.
Kdo je v ní nováček?
Novými členy jsou Adam Malík, který hraje na kytaru
a klarinet a Lukáš Čunta, který hraje na baskytaru
a basový moog. Přišli do kapely v době příprav písniček
na novou desku. Získali jsme pocit, že by bylo dobré něco
v aranžích, které běžně děláme, změnit. Oba mají naši
hudbu rádi a sami se nám přihlásili. Stejně jako bubeník
Lukáš Pavlík, který je s námi už dva roky. Zavolal, že by
si s námi chtěl zahrát. Je to fajn pocit, když se objeví někdo, kdo je dokonce o několik generací mladší a hodně
šikovný. Potom všechno funguje skvěle dohromady.

Máte nějaký daný počet členů?
Nikdy nebyl stanoven. Jsme schopní zahrát koncert jen
s Frantou, ale i s orchestrem za zády. Hraní s Čechomorem je potěšení a radost.

Vystupovaly s vámi Lenka Dusilová, Ewa
Farna, teď hostuje Martina Pártlová. Máte
nějaký plán na jak dlouho, než se poohlédnete
zase po jiné zpěvačce?

Necháváme všechno otevřené. Koncerty s Martinou jsou
skvělé a společné vystupování nás baví. Teď chystáme
nové písničky s Martinou na naši novou desku a myslím,
že její hlas moc hezky ladí s Frantovým. Navíc je s Martinou na turné vždy spousta legrace.

Viděla jsem, že jste se shlukli celá kapela
k sobě a odpočítávali jste se. To je váš rituál
před koncertem?

•
•
•
•
•
•
•

Lidovým písničkám dáváte nové, především rockové aranže, mísí se v nich různé žánry
– od irských motivů třeba po japonské.
Co jste ještě nevyzkoušeli?
Co jsme nevyzkoušeli, ještě hledáme. Co nás napadne,
zakomponujeme vždy do písničky. Hodně zajímavých
motivů v nich je už od základu. Přes naše území se v
minulosti přehnalo hodně válek a válečníků ze všech
světových stran, což se odrazilo i v písničkách. To je jedna
z věcí, která nás fascinuje a baví. Čerpáme většinou ze
starých zpěvníků. Občas máme pocit, že jsme z nich už
všechno použili, pak ale otevřeme další stránku a tam na
nás vykoukne písnička, kterou jsme přehlédli nebo se
nám zrovna nehodila. A najednou zjistíme, že je skvělá...

Nenařkl vás někdy někdo, že písničky
v podstatě kazíte?
Ano, někteří nás možná odsuzují dodnes. Ale my ty pís-
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Karel Holas – housle a zpěv
František Černý – kytara a zpěv
Michal Pavlík – violoncello a dudy
Adam Malík – kytara a klarinet
Lukáš Pavlík – bicí
Lukáš Čunta – basová kytara
Martina Pártlová – zpěv

ničky máme opravdu rádi. Známe se a kamarádíme
s mnoha folkloristy a s mnoha jsme si už i zahráli.
Ti nakonec pochopili, že písničky upravujeme citlivě
a když najdeme nějakou zapomenutou, která se často
ani mezi nimi nezpívá, vdechneme jí nový život.

Kdysi jste začínali jako kramářská kapela
na poutích. Snili jste o tom, že jednou budete
hrát s Českou Filharmonií? Nebo stát na prknech Národního divadla? Vyprodávat velké
haly?
To nás nejen nenapadlo, ale tam jsme v té době ani
nedohlédli. Jmenovali jsme se První nezávislá českomoravská hudební společnost. Název byl Inspirován První republikou, k jejímž některým tradicím jsme se v roce 1988,
kdy kapela vznikla, hlásili. Název byl krásný, ale dlouhý
a nezapamatovatelný. Zkrátili jsme ho na Čechomor, jak
nám naši fanoušci v té době říkali.

Ano. Než jdeme na pódium, máme tenhle rituál už roky
zažitý. Uklidníme se, řekneme si, že je všechno v pohodě
a že si to prostě jdeme společně užít.

Máte před začátkem koncertu trému,
nebo už ji dávno přebila jistota daná stovkami
koncertů?
Tréma to není, spíš bych řekl něco jako radostné napětí
a myslím, že ho máme v Čechomoru všichni. Ve škole mi
můj profesor jednou řekl: Když máš trému, tak na pódium nelez. Držím se toho.

Jaká je noční můra muzikanta?
Nevím, já osobně žádnou nemám.

Nikdy jste nezmeškal koncert? Nezaspal?
Už jsme velcí, jezdíme načas. (smích).

Kdo z vás dvou je kapelník?
Vy, nebo František Černý?
Sudé týdny Franta a liché já. (smích).

Jednou někdo přirovnal vaše písničky
k ženám. Že je objevujete, chodíte kolem sebe,
namlouváte si je, a teprve potom z nich vznikne písnička nová.

Zrovna na naši novou desku nahrajeme jednu písničku, se
kterou si hrajeme už hodně dlouho. Jmenuje se Vyletěl
sokol a teď dostala konečně nový kabát. Zazpívá si ji
Martina... ta píseň si na ni prostě počkala.

Máte s Františkem na něco hodně odlišný
názor?
Ano, ale umíme najít kompromis, na kterém se shodneme.

V kapele jste tři zralí chlapi, tři o generace
mladší nováčci a jedna žena. Nestává se někdy,
že se v něčem neshodnete?
Všichni hudebníci v kapele mají k hudbě velkou pokoru.
Léta se jí věnují, mají zkušenosti z jiných kapel, skládají
hudbu, někteří z nich učí. Mladí jsou pro nás oživením,
nosí nové nápady a my je rádi přijímáme. To se projevuje
na všech zkouškách, i při práci na nové desce.

Čechomor poslouchají lidé všech generací.
Čím si myslíte, že to je?
Nevím.... Jsme prostě dobří.... (smích).

Část výtěžku vašich koncertů pokaždé věnujete obecně prospěšné společnosti Pomocné
tlapky.
Ano. Navíc s touto společností spolupracujeme už jedenáctým rokem. Dal nás dohromady náš generální
partner. Za tu dobu jsme společně přispěli na výchovu
mnoha asistenčních psů, kteří teď pomáhají postiženým
lidem. Fascinuje mě, jak pracovníci Pomocných tlapek
dokáží psy vychovat, co všechno jsou schopni je naučit.
Těší mě, že jsme spojeni s tímto projektem, že Čechomor
může pomoct konkrétním lidem. Je to zase radost jiného
druhu.

Vybavíte si moment, kdy jste se probudil
a napadlo vás: Teď už jsme slavná kapela?
Určitě takový moment byl, ale je to už dávno, teď už se
s těmito pocity neprobouzím. Čechomor není skupina,
která se stala přes noc slavnou. Všechno jsme si poctivě
odpracovali, odehráli tisíce koncertů. Všechno přišlo ve
správný čas.

František Černý slaví na konci října šedesátiny. Chystáte pro něj nějaké překvapení?
Podpořil jsem Frantu, aby si natočil svou autorskou desku, která vyjde na jeho narozeniny, a 27.10. pro něj
Čechomor připravil koncert v Malostranské besedě
v Praze, kde ho ještě určitě nějakým překvapením překvapíme.

Máte nějaké sny, které byste si chtěl splnit? A o kterých v souvislosti s výročím kapely
přemýšlíte?

To řekl Franta a myslím, že je to trefné přirovnání. Každá
písnička chce svůj čas a ten je různě dlouhý.

Mám stále velké sny, s kým bychom si ještě mohli zahrát.
Dneska je svět velmi otevřený a internetem se zmenšil
tak, že můžete být v kontaktu s kýmkoliv z druhého konce světa. Věřím, že sny, které máme, se nám splní.

Která chudinka písnička byla dlouho
u ledu, než jste ji předělali a začali ji zpívat?

Neopakovat staré chyby...

A sny životní?
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Podzimní
tipy

JANSSEN COSMETICS představuje svou exkluzivní vánoční kolekci
22 ampulek + 2 séra to je obsah adventního kalendáře již několik let.
Pro letošek je zde připraven mix ampulek CAVIAR EXTRACT koncentrát
k péči o pokožku se sníženou vitalitou, SKIN CONTOUR FLUID k výraznému
konturování tváře, HYALURON FLUID koncentrát s hyaluronovou kyselinou,
YOUTH FLUID koncentrát s rýžovým extraktem. K tomu jsou zde pro vás
připraveny dvě nejnovější séra z řady MATURE SKIN uvedenou
v letošním roce a to konktétně INSTATNT LIFT SERUM
liftingové hydratační sérum.
Žádejte u vaší kosmetičky
www.janssen-beauty.cz

ROMANTICKÁ LOŽNICE
• postel CORONA ve stříbrném
sametovém čalounění nebo bílé
regenerované kůži je standardně
dodávána vč. lamelového roštu
a úložného prostoru. Vyrábí se
pro velikost matrace 160 nebo
180 x 200cm. Cena od 31 620 Kč
• kolekce nočních stolků a komody
MARANO z ořechu a horní
deskou z hnědého mramoru.
Noční stolek cena 19 686 Kč,
komoda 57 766 Kč

EXKLUZIVNÍ ZASTŘEŠENÍ
I s příchodem chladného počasí můžete zůstat
na zahradě, máte-li zastřešení od společnosti
ALUKOV. Všechny produkty by se daly shrnout
spojením funkčním design, ale zastřešení terasy
CORSO ULTIMA jde ještě dál. Nejvyšší kvalita zpracování jde ruku v ruce s moderním a architektonicky čistým provedením zastřešení CORSO ULTIMA.
Liniově rovné střešní tabule jsou z polykarbonátu, bezpečnostní sklo zase vyplňuje boční části.
Ty byly zbaveny sloupků pro zajištění ničím nerušeného výhledu, třeba právě na probarvené stromy
podzimní zahrady. Snadnou manipulaci u posuvného zastřešení zajišťuje kolejnicový systém navržený tak, aby zastřešení odolalo i silnému větru.
ALUKOV umí skloubit krásu, kvalitu a praktičnost,
a proto vyhoví požadavkům i náročných zákazníků.
Velkou výhodou je možnost vyhotovení zastřešení na míru vaší terasy, nemusíte se tak přizpůsobovat již hotovému zastřešení.
Zastřešení si prohlédněte na www.alukov.cz.
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STYX
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.
• Příčná 10, Praha 1
• Arkády Pankrác
• Centrum Letňany
• Centrum Černý Most
• Metropole Zličín
• Centrum Nový Smíchov
• Atrium Flora a eshop
www.styx-underwear.cz
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NOVÉ VŮNĚ INTIMACY PODTRHNOU ŽENSKOST KAŽDÉ Z NÁS

LUXUSNÍ STOLOVÁNÍ

Parfém je pro ženy zcela nepostradatelným doplňkem. Je jako naše druhá kůže. Jen málokterá žena si dovede představit opustit ráno byt
bez navonění. Parfém by měl dokonale korespondovat s naším vnitřním já. Právě proto nabízí nová vůně INTIMACY tři varianty, aby si našla ten svůj každá žena. Něžné, romatické ženy
ocení variantu INTIMACY Sheer, ve které převažují květinové tóny, svůdné ženy, které mají raději výraznější vůně, sáhnou po vůni INTIMACY
Noir a přírodní ženy vyznávající jemné tóny si
zamilují INTIMACY Nude. Všechny tři varianty
vůně INTIMACY jsou k dostání exklusivně v síti
parfumerií Marionnaud. Kromě nádherných
vůní zaujme parfém INTIMACY nádherným flakónem v elegantním koženém obalu. K dostání
jsou tři varianty velikostí a tělové mléko se stejnou vůní jako parfém.

Cole & Mason je součástí DKB Group. Již 60 let navrhuje
a vyvíjí kuchyňské nádobí ze svého sídla v Anglii.
Ve společnosti Cole & Mason sdílí vášeň pro vaření
a skvělou chuť. Ať už se jedná o jednoduchou večeři nebo
slavnostní hostinu, Cole & Mason Vám poskytne správné
kořenící vybavení. Cole & Mason Vám nabízí výrobky pro
každou práci, od vaření až po servírování a konzumaci,
včetně ručních a elektrických mlýnků, či jednoduchých
slánek, vše vyrobené z nejkvalitnějších materiálů
a dostupné v široké škále povrchových úprav.

ORIGINÁL NA STĚNU

LUXUSNÍ ZIMNÍ LIMITOVANÁ EDICE PARFÉMŮ
Síla parfému je nezpochybnitelná. Přináší vzpomínky a ovlivňuje emoce. Může vám zvednout náladu, pomoci zmírnit
stres nebo probudit smysly a dodat energii. Přijďte si do prodejen Rituals vyzkoušet novou zimní limitovanou edici pro
ženy a pro muže.
Značka Rituals… má ve své nabídce více luxusních parfémů, každý zákazník si mezi nimi najde dokonalou vůni pro sebe.

Derwent mlýnek na pepř je jedním z nejznámějších
a nejoblíbenějších mlýnků Gourmet Precision a svým
elegantním provedením z nerezové oceli a akrylu přináší
gurmánské ochucení jídel do každodenní kuchyně.

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. Toto pojetí se označuje jako
„Magický ornamentalismus“ a jeho
hlavní inspirací jsou velcí umělci secese.
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 mnoho výstav
a jeho tvorbu najdeme ve sbírkách v naší zemi i v zahraničí
(jako je například Švýcarsko, Makedonie aj.).

THE ONE EAU DE TOILETTE
Splňte si pohádkový sen o spánku jako na zámku a darujte sobě či svým blízkým královnu mezi
všemi postelemi! Pouze v multibrand showroomu LUXURY SLEEPING nyní získáte navíc až
127 000 Kč k vysoké luxusní posteli značky
Kuperus se 150-ti letou tradicí a královským
oceněním. Postel vyrobena pro Vás na míru
bude neopakovatelným originálem, který
může být korunován štítkem s Vaším jménem. Není divu, že tyto postele jsou hodny
i holandské královské rodiny, která si je oblíbila.
I Vy si zasloužíte královské pohodlí!

Dolce&Gabbana představuje novou svěží intepretaci ikonické řady vůní The One: The One Eau de
Toilette.
The One Eau de Toilette je okouzlující, smyslná
a ženská vůně se závanem svěžesti a smyslnosti,
jenž jí propůjčuje bělostná lilie. Živější a svěžejší než kdy jindy, tato květinová vůně zachycuje
všechny nuance.
Bílé okvětní lístky lilie poprášené zlatým pylem
z květů italského bergamotu, esence mandarinek,
hedvábného liči a lahodné bílé broskve odkrývají
mistrné dílo parfuméra Michela Girarda. Esence
ylangu z Moheli, květy pomerančovníku, medu
a vanilky, zahalují kytici lilií smyslným šarmem.

Cena na vyžádání v LUXURY SLEEPING,
Korunní 108b, Praha–Vinohrady.
Více na: www.postele-LS.cz
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Architektura

ARCHITEKTURA
V ROCE 2017:

Text: Aleš Sirný, foto: Shutterstock.com
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LEGO
Dánsko
Foto: LegoHouse

Velkolepý Louvre,
Nebeské zahrady
nebo okázalé ústředí
Apple
KAŽDÝ ROK VZNIKAJÍ NA
CELÉM SVĚTĚ POZORUHODNÁ ARCHITEKTONICKÁ
DÍLA, KTERÁ SE VRÝVAJÍ
DO VEŘEJNÉHO POVĚDOMÍ
A ZAUJÍMAJÍ MÍSTA
PO BOKU STAVEBNÍHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ.
LETOŠNÍ ROK NEBUDE
VÝJIMKOU A NĚKTERÉ
STAVBY ZAJISTÉ ZÍSKAJÍ
MEZINÁRODNÍHO UZNÁNÍ.
BUDE TO OKÁZALÁ
ARCHITEKTURA VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH
EMIRÁTECH, PŘÍRODOU
INSPIROVANÁ ŘEŠENÍ
VE VÝCHODNÍ ASII NEBO
STŘÍDMÉ PROJEKTY
V EVROPĚ?

Kde jinde by měla stát budova plná lega než v dánském Billundu, odkud světoznámá stavebnice pochází? LEGO House se letos stane centrem všech příznivců pestrobarevných kostek, které celou budovu od
architektonického studia BIG doslova zaplaví. Vítáni
jsou děti i dospělí.
Budova v sobě reflektuje stavebnici LEGO a věrně
známý tvar cihličky důmyslně komponuje do jednoduchosti architektury, kterou tvoří dvacet čtvercových kostek a jedna v „LEGO rozměru“ 2x4 na vrcholu objektu. Na velkorysý interiér navazují otevřené
terasy a návštěvníkům se tak otevírá plocha s rozlohou 12 000 m2. V přízemí se nachází obchody, restaurace a konferenční místnosti. První a druhé patro
zahrnuje čtyři zábavné zóny, rozdělené podle barev.
Červená reprezentuje kreativitu, modrá kognitivitu,
zelená společnost a žlutá emoce. Každá zóna nabízí
množství indiciálních aktivit a atrakcí podle svého
zaměření. Nejvyšší patro budovy je vyhrazeno pro
nejlepší umělecká díla fanoušků lega. Edukativní část
o historii společnosti najdou zájemci v suterénu.
Předpokládaná roční návštěvnost je 250 000 lidí,
za den by mělo budovou projít až 2 500 lidí a první
šťastlivci budou před stavbou z 1900 tun oceli postávat 28. září 2017, kdy se po více než tříleté realizaci
konečně otevřou dveře do pohádkové země nejslavnější stavebnice na světě.
V Dánsku a u architektů BIG ještě zůstaneme. Malá
vesnice Blåvand na pobřeží Severního moře je od
britského Newcastlu vzdálená vzdušnou čarou pouhých 640 kilometrů. Právě z toho důvodu zde vzniklo
v průběhu druhé světové války německé opevnění,
jež bylo součástí velkého Atlantického valu, táhnoucího se od severu Norska až po jih Francie. Jen
v Dánsku bylo vybudováno asi 200 bunkrů a v oblasti
Blåvandu jich leží zhruba padesát. K nejznámějším
a nejmonumentálnějším patří železobetonový bunkr
Tirpitz s 3,5 metru tlustými zdmi. Jeho stavba byla zahájena na konci roku 1944 a měla být osazena dělem
z demontované válečné lodi. K dokončení stavebního
díla však nikdy nedošlo.
Po válce byla řada bunkrů zničena, ale Tirpitz byl dochován a stal se vyhledávaným turistickým místem.

V roce 2012 pak místní muzeum rozhodlo vytvořit
z Tirpitze kulturní místo. Architektonickou zakázku
na vytvoření exhibičních prostor získalo dánské studio BIG, které v návrhu ponechalo Tirpitz jako dominantu okolí a muzeum prostorově rozprostřelo do
přilehlých písečných dun, a to aniž by narušilo reliéf
krajiny. Studio BIG vytvořilo čtyři na sebe navazující
galerie, zapuštěné do země s průchozími cestami pod
úrovní dun. Naproti tomu střecha Tirpitze obdržela
skleněnou kopuli v místě, kde mělo stát zmiňované
letadlové dělo. Návštěvníci tak mají od 29. června
příležitost zakusit jedinečný výhled na Severní moře,
které měl Tirpitz ve čtyřicátých letech hlídat.
Že je Dánko úrodnou půdou pro stavební i architektonický průmysl dokazuje další neméně zajímavá
realizace v Kodani.
Transformace starých a nepoužívaných průmyslových
budov je nejnákladnější stavební úkon a zpravidla se
snadněji hledají peníze k realizaci na zelené louce
než na kompletní přebudování chátrajících objektů.
Čas od času se však najdou výjimky – jako například
přestavba nevyužívaného sila na bytové jednotky.
Rovných 62 metrů vysoké Silo bude mít sedmnáct
podlaží se 40 byty. Každé patro má díky původnímu
řešení objektu jiné prostorové proporce, což architektům z firmy COBE hrálo do karet při navrhování
interiéru. Stropy některý bytů dosahují výšky až osm
metrů a rozmanitost bydlení podtrhuje fakt, že v nabídce jsou byty o rozloze 80 až 800 m 2 . Každá jednotka skýtá panoramatický výhled s balkonem na celou
Kodaň a průliv Öresund.
Silo odjakživa bývalo ikonickou stavbou města, resp.
přístavem Nordhavnen, na který jako nejvyšší budova
léta shlíželo. Architekti se snažili co nejvíce zachovat surový zevnějšek industriální architektury. Takže
kromě moderního interiéru bude na nové obyvatele
dýchat i historická atmosféra místa. Přízemí a nejvyšší patro Sila zároveň poslouží jako veřejné místo pro
různé výstavy, konference a restaurační zařízení.
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Architektura v Asii

LOUVRE
Spojené arabské
emiráty
Foto: Louvre

Stavební boom je již dlouhá léta příznačný pro bohaté
arabské země a východní Asii. Právě zde najdeme řadu luxusních architektonických realizací, nejvyšších budov světa
a nově i Louvre.
Muž, který navrhl Zlatého Anděla v Praze, Pařížskou filharmonii nebo mrakodrap Torre Agbar v Barceloně, rozšířil
svůj mezinárodní záběr i na Abú Zabí. Francouz Jean Nouvel je totiž autorem velkorysého areálu Louvre v druhém
nejlidnatějším městě Spojených arabských emirátů. Kombinací moderních architektonických prvků s náboženskými
tradicemi chce Nouvel docílit univerzálního vzhledu stavby,
kde se budou potkávat kultury mnoha zemí. Vzhledem
k tomu, že se Louvre nachází v sluncem zužovaných klimatických podmínkách, pamatoval Jean Nouvel na mnoho
stinných koutů, čímž evokuje oázu uprostřed pouště. Dvě
třetiny muzea pokrývá bílý dóm v průměru 180 metrů, který zabíhá i nad vodní hladinu a vytváří mikroklima celého
areálu. Pod dómem a kolem něj jsou rozprostřeny stavební
objekty jednoduchých geometrických tvarů, v nichž jsou
vystaveny muzejní exponáty. Pravým opakem Nouvelova
Louvru je Centrum světové kultury prvního vládce Saudské
Arábie Abdu al-Azíze ibn Saúda. Od letošního roku ponese jeho jméno odvážná kulturní stavba, připomínající obří
menhiry. K realizaci Centra světové kultury byla v roce 2007
vybrána architektonická firma Snøhetta a hned následující rok započaly stavební práce. Ke slavnostnímu otevření
má dojít až letos, takže na tamější poměry roste centrum
poměrně pomalu. Nutno podotknout, že celý areál nabízí přes 100 000 m2 plochy včetně auditoria pro hudební
produkce s kapacitou 930 míst, kina, knihovny pro 200 000
výtisků, výstavní haly, archiv a museum.
Celý komplex má představovat o sebe opírající se balvany
s dominantní vyvýšenou strukturou ve stylu menhiru. Fasádu objektu tvoří na CNC strojích upravené nerezové potrubí, navazující dojem terénní vrstevnice.
Zatímco Centrum světové kultury klade důraz na kovovou
fasádu, architekti OMA zvolili cestu stříkaného betonu.
Společenské centrum Concrete Alserkal Avenue na první
pohled zaujme černou barvou. Alserkal Avenue v Dubaji
vznikl v roce 2007 na místě bývalého skladištního areálu
s cílem propagovat kulturní aktivity regionu. Od té doby
vyrostlo v Alserkalu pětadvacet galerií a tou poslední je
Concrete od architektonického studia OMA. Bývalé skladiště s rozlohou 1250 m2 poskytuje multifunkční prostory
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pro pořádání výstav, vystoupení, lekcí a módních přehlídek. Hlavním cílem architektů bylo maximalizovat prostor
skladiště, proto se všechny servisní prostory přesunuly do
společné části objektu. V interiéru se nachází flexibilní podlaha, kterou je možné přizpůsobit podle charakteru akce.
Obvodové zdi jsou přes osm metrů vysoké a nabízí další
prostor pro vertikální prezentace.
Nejpůsobivější dojem však zprostředkuje exteriér. Původní
fasádu skladiště nahradilo v zadní části polykarbonové obložení, zatímco vstupní brána Concrete a boční zdi dostaly
stříkaný beton černé barvy se střípky skla a zrcadla.
Concrete at Alserkal Avenue je hotovým stavebním dílem
a již několik měsíců slouží svému účelu.
Zajímavé architektonické kousky rostou i v Číně. Jeden ze
současných milníků čínského studia MAD je realizace výškových budov a přilehlého parku Chaoyang Park Plaza, jenž

CONCRETE
ALSERKAL
Dubai
Foto: Mohamed
Somji

se nachází v obchodní čtvrti Pekingu. Areál se rozprostírá
na ploše 30 763 m2 a zahrnuje kanceláře a komerční
a bytové prostory o celkové rozloze 128 177 m2. Architekti
se v parku snažili zkombinovat tradiční přírodní prvky čínské krajiny s moderním urbanismem. Podle jejich slov odráží tvar výškových budov a nízkopodlažních objektů podobu
tamní krajiny a transformuje ji do městské zástavby.
Právě výškové budovy připomínají hřebeny hor a údolí.
Tvar skleněné fasády má díky různým záhybům a koutům
pozitivní vliv na vnitřní ventilaci a zvyšuje efektivnost systému ovzduší. Oba objekty jsou v přízemí propojeny rozměrným skleněným foyer s výškou stropu až 17 metrů. Naproti
tomu v nejvyšších patrech se nacházejí terasy s veřejnými
zahradami a vyhlídkou na velkoměsto s více než dvaceti
miliony obyvatel.
Na jižní straně od 120 metrů vysokých mrakodrapů se nachází čtyři kancelářské budovy s terasovitou fasádou oblých
tvarů. V těsné blízkosti kanceláří pak stojí několikapatrové
obytné budovy.

CENTRUM
SVĚTOVÉ
KULTURY
Saudská
Arábie
Foto: Snohetta

CHAOYANG
PARK PLAZA
Čína
Foto: MAD
Architects
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Nebeská zahrada
NEBESKÁ
ZAHRADA
Jižní Korea
Foto: MVRDV

Revitalizace chátrajících a nepoužívaných staveb je sice velmi nákladná, ale jak naložit s komplikovanými dopravními
stavbami, jejichž demolice by byla poměrně komplikovaná?
Proměnit je na veřejné prostranství – to je případ Nebeské
zahrady v centru jihokorejského hlavního města Soul. Nepoužívaný silniční nadjezd byl vybudován v sedmdesátých
letech minulého století, ale po inspekci v roce 2006 byl
z důvodu bezpečnosti uzavřen. Z původního plánu dopravní dílo zbourat naštěstí sešlo a místní obyvatelé se díky
tomu mohou těšit na novou veřejnou zónu pro pěší.
Úkolu proměnit téměř kilometr dlouhý nadjezd s plochou
9661 m2 se zhostil architekti z MVRDV. Ambicí nizozemského studia je vytvořit z místa co nejzelenější prostranství
a zároveň z něj udělat vyhledávanou volnočasovou zónu.
Architekti mají v plánu vysadit zástupce tamní korejské fauny a zformovat tím 938 metrů dlouhé arboretum s rostlinami, táhnoucími se v řadě za sebou podle korejské abecedy.
Návštěvníkům Nebeské zahrady v Soulu budou k dispozici
místa s občerstvením nebo obchody s květinami. K zahradě
povedou schody, eskalátory a výtahy.
Obrovskými zahradami, ale zároveň i rozhlehlou kancelářskou plochou, disponuje nové ústředí firmy Apple. Kruhovitá stavba z dílny britského architektonického studia Foster
+ Partners byla slavnostně otevřena letos v dubnu v Kalifornii a přesun více než dvanácti tisíc zaměstnanců mohl začít.
Celý areál Apple Campus 2 se rozkládá na ploše 708 200 m2
a zhruba 80 % areálu bude patřit zeleni. Samotná stavba
se skleněnou fasádou nabízí plochu 260 000 m2. Mimo jiné
půjde o největší panely zakřiveného skla na světě.
Zaměstnanci mezinárodní společnosti se kromě nových
kanceláří mohou těšit i na společenské prostory včetně
fitness centra nebo lázní. Cílem projektantů totiž bylo navodit ideální pracovní prostředí, takže zaměstnanci budou
mít k dispozici například i jízdní kola pro pohyb po areálu.
Na své si přijdou rovněž zákazníci Apple – v budově najdou
obchody, odpočinkové zóny i vyhlídkovou terasu.
V parku Apple bylo taktéž postaveno auditorium s kapacitou tisíc lidí. Válcová stavba, pojmenovaná po zakladateli
Applu Stevu Jobsovi, má prosklené obvodové zdi a stoupá
do výšky šest metrů. Průměr půdorysu je 50 metrů a střecha
je vyrobena z karbonových vláken.
Duševním autorem celého projektu je právě Steve Jobs,
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který zemřel v roce 2011. Sám totiž kontaktoval renomovaného architekta Normana Fostera a spustil proces plánování a dlouhodobou realizaci kampusu. Samozřejmostí
je využívání energie z obnovitelný zdrojů a další moderní
technologie, díky nimž se stavby například obejdou bez klimatizace. Náklady tohoto monstrózního projektu dosahují
astronomické částky pěti miliard dolarů.

ÚSTŘEDÍ
APPLE
USA
Foto: Apple

Nenápadná
Evropa
BOTÍNOVO
CENTRUM
Španělsko
Historické město Santander v severním Španělsku u Biskajského
zálivu se od letošního roku může pyšnit novým kulturním centrem. Budova Botínova centra z dílny architektonického studia
Renza Piana se již brzdy dočká svého dokončení a poskytne
prostor uměleckým a kulturním akcím Botínovi nadance, kterou v roce 1964 založil Marcelino Botín Sanz de Sautuola, syn
objevitelky pravěkých nástěnných maleb ve světoznámé jeskyni
Altamira.
Obraz ikonické budovy se odráží do vodní hladiny, nad kterou
stojí. Architekti této pozice využili při navrhování lávek pro pěší
a z jedné vytvořili unikátní vyhlídku ve výšce deset metrů nad
hladinou. Botínovo centrum je rozděleno na západní a východní křídlo. Západní poskytuje exhibiční prostory o rozloze
2500 m2, zatímco menší východní křídlo slouží pro výukové programy a nabízí auditorium s třemi sty místy pro sezení. Stříbrná
fasáda z nerezové oceli zabírá významnou plochu budovy, naopak obvodové zdi směrem k parku a k moři nahradily masivní
prosklené průhledy. Společně se zaoblenými tvary celá stavba
vhodně kombinuje historický reliéf města v pozadí a moderní
prvky rekonstruovaného pobřeží.
Novou ikonickou stavbu bude mít i italská Neapol. Vlakové
nádraží vysokorychlostní tratě bude nejenom dopravní bránou
do italského velkoměsta, ale také jeden z posledních projektů
nedávno zesnulé světoznámé architekty Zahy Hadidové.
Snaha postavit moderní nádraží se v Neapoli objevila už v roce
2003, ale projekt byl z finančních důvodů pozastaven a jeho
zrezivělá kolečka se dala do pohybu až v roce 2015. Irácká
architekta Zaha Hadidová koncipovala hlavní budovu už při
prvním návrhu z roku 2003 jako uzavřený most přes nástupiště.
Stavba v délce 400 metrů doslova napříč ulehne přes železniční koleje, aniž by tím narušila reliéf krajiny a silniční napojení.
Fasádu tvoří velké klikatící se skleněné panely, čímž navozují
dojem pohybujícího se vlaku.
Budova bude mít čtyři patra o rozloze 20 000 m2 s možností rozšíření o dalších deset tisíc metrů čtverečních. Na obou koncích
se stavba postupně snižuje a vytrácí v terénu nádraží. Celkové
náklady na realizaci nádraží dosahují 61 milionu eur
a finálního dokončení by se cestující měli dočkat v roce 2018.

66 | Ice Podzim 2017

Foto: Centro Botín

VLAKOVÉ
NÁDRAŽÍ
Itálie

Naproti tomu v Hamburku se již mohou pyšnit světovým
architektonickým dílem. Od počátku letošního roku se zde
nad v Česku pramenící řekou pyšní nové hudební centrum
s názvem Labská filharmonie. Švýcarská architektonická
kancelář Herzog & de Meuron navrhla 110 metrů vysokou
víceúčelovou reprezentační budovu s třemi koncertními
sály s kapacitou 2100, 550 a 170 míst. Stavba má 26 podlaží
a nabízí plochu 120 000 m2. Kromě toho se v hamburské
filharmonii nachází hotel s 244 pokoji, dále 45 luxusních
bytových jednotek, vyhlídkové terasy, restaurace, wellness
a podobně.
Labská filharmonie vznikla prakticky na podstavci památkově chráněného skladiště Kaispeicher z roku 1875. Původní
objekt byl rekonstruován a na něm vyrostla výrazná prosklená nástavba s proměnlivě zakončenými okraji střech,
připomínající rozhoupanou vodní hladinu. Nejvyšší „vlna“
směřuje směrem k Labi a dosahuje výšky 108 metrů.
Dalším zajímavým dílem Švýcarů z Herzog & de Meuron je
sedmapadesátipodlažní budova v New Yorku. Rovných
250 metrů vysoký mrakodrap nabízí 145 bytových jednotek
za 3,5 až 50 milionů dolarů s plochou 131 až 600 m2. Realizace projektu začala v roce 2008 a na sklonku téhož roku
byly stavební práce pozastaveny. Projekt se dal znovu do
pohybu o čtyři roky později a v roce 2016 se mohli stěhovat
první zájemci, kteří si ještě před dokončením zarezervovali 70 % bytů. Mrakodrap má veřejný bazén, kino pro 25
lidí, dětský koutek nebo soukromou jídelnu. Celou stavbu
obsluhuje sedm výtahů, přičemž majitelé bytů sdílí chodbu
pouze s jedním dalším bytem. Do nejvyšších osmi pater bylo

LABSKÁ
FILHARMONIE
Německo
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MRAKODRAP
USA
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umístěno osm luxusních apartmá.
Ve výčtu současných architektonický děl nesmí chybět slavný
Frank Gehry, který se může podepsat pod stavby jako
Guggenheimovo muzeum nebo pražský Tančící dům. K jeho
nejnovějším realizacím patří přestavba někdejšího skladu
kulis berlínské opery na Barenboimovu hudební akademii,
resp. navržení eliptického koncertního sálu. Komorní sál
pojmenovaný po zesnulém dirigentovi a skladateli Pierru
Boulezovi je oděn do světlého dřeva a nabízí 622 míst
k sezení a od svého otevření v březnu 2017 se těší velkému
zájmu. A velkému zájmu, ať už z pohledu uživatelského
nebo architektonického, se zajisté dostane i všem stavbám
světových architektů a kanceláří, které se letos dočkaly svého dokončení.

Foto: Zaha Hadid
Architeets

BARENBOIMOVA
HUDEBNÍ
AKADEMIE
Německo
Foto: Volker
Kreidler
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Design
Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

Úchvatnou
dekorací
jsou kovové
lampy
v průmyslovém stylu.

KOV
TREND,KTERÝ
ROZZÁŘÍ
KAŽDÝ
INTERIÉR!

Vysoce funkční dekorace

Kov se totiž pyšní mnohými přednostmi, a to nejen po
praktické, ale i designové stránce. Zařízení a dekorace
z kovu mají mimořádně luxusní a nadčasový vzhled, díky
kterému se snadno stanou atraktivním oživením nejrůznějších interiérových stylů – perfektně se hodí zejména
k populárnímu skandinávskému, industriálnímu a venkovskému stylu, své místo si však najdou i v interiérech zařízených v minimalistickém, zámeckém nebo tradičním duchu.
Kov má přes své chladivé působení schopnost vyvolat
útulnou a příjemnou atmosféru. Jeho odlesky navíc vizuálně zvětší a prosvětlí prostor, a proto by doplňky z tohoto
materiálu neměly chybět ani v menších či tmavých
interiérech.
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Kuchyním sluší lesk

Koupelny s nádechem starých časů

KOVOVÉ PRVKY
A DOPLŇKY SE
JIŽ PŘED NĚJAKÝM
ČASEM ZABYDLELY V INTERIÉRECH
A PODLE TRENDŮ
MODERNÍHO
BYDLENÍ V NICH
BUDOU VÉVODIT
I V NADCHÁZEJÍCÍCH LETECH.

Kov se díky svým praktickým vlastnostem, jakými jsou
zejména vysoká odolnost, minimum nároků na údržbu
a dlouhá životnost, zabydlel nejprve v kuchyních a koupelnách.
V kuchyních obvykle vévodí trendová a maximálně hygienická
nerezová ocel, z které bývají vyrobeny buď celé kuchyňské
linky, nebo pouze jejich části - obvykle pracovní desky a obklady. Nerezové oceli ve svém stříbřitě šedém odstínu nejvíce
sluší přítomnost dřeva, které působí hřejivým dojmem, i dalších
přírodních materiálů, a to hlavně kamene, betonu či skla. Kov
dokonale rozzáří i kuchyně vyrobené ze dřeva – v nich nejlépe
vyniknou železné závěsné systémy pro přehlednou organizaci
kuchyňského náčiní a měděné dřezy a baterie, které do místnosti rázem vnesou jedinečnou vintage náladu.

Právě měď se může stát originálním zpestřením koupelen.
Opravdu nevšedním designem oplývají nejen měděná umyvadla a baterie, ale především skvostné samostatně stojící
měděné vany, které promění každou koupel v unikátní
smyslový zážitek. Úchvatnou alternativu představují také
vany plechové, které koupelně propůjčí vintage nádech.
Líbivými kovovými odlesky však lze dekorovat i klasickou
zabudovanou keramickou vanu, a to díky důmyslnému
kovovému obložení. I koupelnové kovové zařízení nejlépe
vynikne v kombinaci s přírodním dřevem, které může
v rámci vintage stylu nést efekt opotřebovanosti a patiny.

Slušivé kovové detaily

Kov lze velmi snadno do interiéru zakomponovat v podobě
dekorativních detailů. Nepřehlédnutelný je nejen kovový
nábytek, ale také nábytek ze dřeva, skla, korku či plastu
doplněný o kovové prvky. Hitem současnosti jsou pak kovová svítidla, která jsou nezbytnou esencí industriálních
a skandinávských interiérů. Nejčastěji se jedná buď
o velkolepé a nepřehlédnutelné kovové stolní, závěsné
nebo stojanové obloukové lampy, nebo naopak minimalistické modely se stínítky vytvořenými z kovových mřížek
nejrůznějších geometrických tvarů. Průmyslovým svítidlům
pak sluší nejen typické kovové odstíny s lesklým povrchem,
ale také velmi módní matný povrch černého zbarvení.
Z různých kovů se vyrábějí také květináče geometrických
tvarů, které se svěží zelení rostlin tvoří dokonalou dvojku.

Jarní zeleň s odlesky

Nejen kovové květináče, ale i další dekorace z tohoto materiálu skvěle vyniknou v zeleném prostředí. Za vyzkoušení
určitě stojí kombinace kovů s barvou roku 2017 - tou je
podle exkluzivního výběru společnosti Pantone svěží zelený
odstín jarní trávy, který do interiérů vnáší náladu probouzející se přírody. Kov však nádherně vynikne i s dalšími
odstíny zelené – nepřekonatelné spojení vytvoří zlaté nebo
stříbrné doplňky podpořené dramatickou smaragdovou.
Způsobů, jak si snoubení těchto trendů současnosti v interiéru užít, je nespočet – okolí kovových obkladů zvýrazní
zelená výmalba, kovovému nábytku zalichotí zelené čalounění a kovovou postel k dokonalosti dovede povlečení
zelených odstínů.

Sport
Text: Iva Bartošová, foto: Shutterstock.com
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Bez přípravy to nejde, aneb

CO NAKOUPIT NA ZIMU
1
LYŽE

2
BOTY
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LYŽOVÁNÍ PATŘÍ
MEZI NEJPOPULÁRNĚJŠÍ SPORTY,
KTERÉ U NÁS PROVOZUJÍ NEJEN JEHO
NADŠENÍ VYZNAVAČI, ALE ROVNOU
I CELÉ RODINY
S DĚTMI. VŽDYŤ PŘI
JAKÉ JINÉ AKTIVITĚ
LZE V ZIMNÍCH
MĚSÍCÍCH ZAŽÍT
TOLIK RADOSTI
Z POHYBU NEŽ PŘI
SJEZDOVÉM
LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDINGU ČI
NERUŠENÉ JÍZDĚ
V BÍLÉ STOPĚ.
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1
LYŽE

Pořízení zbrusu nové lyžařské výbavy může být pro lyžaře začátečníky i ty zkušenější dobrodružnou odyseou, na které
je čeká nejedno těžké rozhodnutí. I ostřílení lyžaři totiž potvrzují, že vybrat správné lyže může být leckdy tvrdý oříšek
k rozlousknutí. Základním pravidlem zůstává, že bychom si
lyže před koupí měly otestovat, což by u většiny prodejců
nemělo být překážkou.
Ještě, než se vydáme do vybrané prodejny, měli bychom si
odpovědět několik otázek, jež se týkají našich dovedností
a co vlastně od nových lyží očekáváme. Jiné požadavky
budou mít začátečníci a mírně pokročilí, jiné sportovně
založení lyžaři, kteří se na svahu cítí doslova jako doma.
Zohlednit musíme také to, v jak náročném terénu budeme
jezdit a jaké jsou naše ambice. Zvláště u těch, co se chystají
postavit na lyže poprvé nebo na nich stáli naposledy při
lyžařském kurzu na základní škole, je obtížné sladit všechny
potřebné požadavky.
Při výběru sjezdových lyží bychom se měli soustředit na
několik základních parametrů – jmenovitě rádius/vykrojení
a šířku, délku a tvrdost.
Platí, že čím více jsou lyže vykrojeny, tím důrazněji a ve větší rychlosti nutí lyžaře, aby nastupoval do oblouku, protože
zatáčejí ostřeji. Jelikož jsou určeny především pro slalom,
vyžadují zkušené vedení. Rekreační lyžaři nejlépe upotřebí lyže s vykrojením od 15–17 metrů – i nováčkům totiž
dovolí, aby si užili středně dlouhé oblouky včetně například
jízdy ve sníženém sjezdovém postoji (tzv. vajíčku).
Šířka lyží představuje neméně důležitý parametr. Často
se ale podceňuje, i když předznamenává odlišné jízdní
vlastnosti. V současnosti se nejčastěji vyrábějí lyže v rozmezí 65 až 140 mm. K čemu takové rozpětí? Zatímco úzké
věští rychlejší přechod z hrany na hranu (slalomové lyže),
ty nejširší jsou určené pro jízdu v prašanu mimo upravené
sjezdovky. V posledních letech se prodávají zejména lyže se
středovou šíří okolo 80 mm, které jsou pro rekreační jízdu
jako dělané.
Délku lyží vybíráme jak s ohledem na výšku, tak i hmotnost,
protože čím vyšší a těžší lyžař, tím větší silou na lyže působí.
V potaz ale musíme vzít rovněž naši jezdeckou připravenost, protože na lyže lze působit rozdílnou silou při různé hmotnosti. Obecně by lyže měly být přinejmenším po
bradu a maximálně 10 cm nad výšku lyžaře. Pro běžného
střední postavy jsou vhodné lyže o asi 5–10 cm kratší, než je
jeho výška.
Co se týče tvrdosti pro lehčí, nebo méně zdatné lyžaře jsou
nejvhodnější měkčí lyže, protože nad nimi mají lepší kontrolu. Oproti tomu jezdci s agresivnějším pojetím lyžování
by měli sáhnout po dřevěném jádru.
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Jaké lyže vybrat?

Univerzální sjezdové lyže pro nejpočetnější skupinu lyžařů – Allround/allmountain modely – lze najít jak mezi
rekreačními, tak i sportovnějšími modely. Vyhovovat nám
budou po všech stránkách. Umožní sjezdování po upravené
sjezdovce a dovolí, abychom se svobodně pohybovali i v zasněženém terénu. Pro vyloženě extrémní podmínky se však
nehodí. Jejich šířka se pohybuje mezi 72–79 mm, tvrdost
jednotlivých modelů se může lišit. Rádius mají 14–16 metrů.
Lyže by neměly převyšovat sjezdaře.
Podobné parametry mají Skicrossové modely/Crosscarving.
Pro svou šířku okolo 70 mm jsou jako stvořené zejména
pro upravené sjezdovky a navíc by nám měly v měkčím
terénu přinést vítanou stabilitu. Sjezdové lyže tohoto typu,
mají krátký rádius 11–13 metry a vyložené si říkají jízdu na
kvalitních svazích. S jejich pomocí dosáhneme elegantních
krátkých kliček s výbornou tuhostí, což jistě ocení nejen
jezdci s agresivnějším pojetím, ale i vyznavači funcarvingu,
kteří chtějí na sněhu doslova surfovat jako na mořských
vlnách. Slalom-Carvery by měl lyžař převyšovat o 10–20 centimetrů. Dovolit si je mohou především zdatní lyžaři, kteří
mají své lyže plně pod kontrolou.
Začínající lyžařky, které chtějí poznat kouzlo sjezdového
lyžování, se v posledních letech mohou těšit z pestré nabídky modelů, určených výhradně pro ně. Nejde ale pouze
o design – výrobci je zkonstruovali tak, aby jejich specifická
ergonomie umožňovala, co nejjednodušší vedení lyží.
Ovšem i mezi těmito modely jsou takové, které potěší
i zkušenější lyžařky.
Samostatnou kapitolou je snowboard, který byl v prvních
letech své existence brán jako spíše módní výstřelek několika málo jedinců. V devadesátých letech 20. století však
zažil boom a stal se doslova masovou záležitostí. Abyste si
jízdu na „prkně“ užili, je důležité vybrat vhodnou velikost.
Snowboard by měl sahat k rozhraní mezi bradou a nosem
(měl by tedy mít zhruba o 15 cm méně, než kolik měříte).
Podobně jako u sjezdových lyží platí, že zkušení jezdci
(nebo také ti, co jsou těžší) mohou vybírat prkno delší.
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Zůstat v suchu

2
BOTY
Jaké boty mi padnou?

Radost ze stráveného dne na sjezdovce mohou zásadně
ovlivnit dobře, či naopak nesprávně zvolené lyžařské boty.
Jsou pojítkem mezi námi a lyžemi, a tak mají velký dopad
na ovladatelnosti lyží. Při jejich výběru si položme tutéž
otázku jako v případě lyží: „Jaký styl je nám nejvlastnější?“
Nejprodávanější jsou boty čistě sjezdové nebo z kategorie
allmoutain. Pro specifickou skupinu lyžařů se vyrábějí
i freeridové a freestylové, případně skialpové boty. Zatímco
klasické sjezdové boty jsou určeny pro lyžování po upravené sjezdovce, allmountain modely nám pomůžou se pohybovat i mimo tratě.
Lyžařské boty se rozlišují podle tvrdosti skeletu, jehož míru
udává tzv. flex index. Pro rekreační lyžaře mají boty flexi do
hodnoty 80 a vyznačují se širokým komínem i patou, jsou
širší v kotnících a v oblasti nártu. Mívají silnější a pohodlnější vnitřní botičku. Pro sportovně rekreační lyžaře jsou celkově užší. Jejich flexe se pohybuje v rozmezí 80–95. Modely
pro ostřílené lyžaře, kteří vyžadují dokonalou oporu, jsou
již poměrně úzké v patě i v přední části, s nižším nártem
a vyšším komínem. V jejich případě dosahuje flexe hodnot
100–130.
Při výběru řešíme i počet přezek, přičemž volit můžeme
mezi tří- a čtyřpřezkovými botami (pouze u dětských bot
se vyskytuje nižší počet přezek). Právě třípřežkové lyžařské
boty jsou trendem posledních let. Umístění prostřední přezky přes nárt v úhlu 45 ° zajišťuje vynikající fixaci paty
a zabraňuje jejímu zvedání, což je pro výsledný efekt důležité. Jaká z těchto variant bude pro vás vyhovující, musíte
vyzkoušet sami.
Aby lyžařské boty plnily svou funkci, musejí odpovídat
velikosti a tvaru nohy. Na vyzkoušení si udělejte dostatek
času, abyste výběr neuspěchali. Co lyžař, to jiné chodidlo,
a tak by měl výběr bot začít přeměřením a zhodnocením
jeho tvaru. Zkušený prodejce může poté vytipovat příhodné modely. Správnou velikost vyzkoušíte přímo ve skeletu
lyžařské boty. Odstraníte vnitřní botičku a vložíte nohu do
skeletu: prsty by se měly skeletu správně dotýkat ve špičce.
Důležitá je přitom mezera mezi patou a zadní částí skeletu.
Měří-li méně než 9 mm, je vhodná pro výkonnostní jezdce,
jestliže je 9–14 mm, narazili jsme na botu pro sportovní
lyžaře. Volný prostor v rozmezí 14–25 mm odpovídá rekreační botě. Jakékoli hodnoty navíc by nás měly varovat,
abychom šáhli po menší velikosti.
Přesahuje-li velikost volného prostoru v patě boty 25 milimetrů, sáhněte v každém případě po menší velikosti.
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3
HELMY
Helma pro pocit bezpečí

Lyžujeme mnohem rychleji a sjezdovky jsou stále plnější:
lyžařská helma je zkrátka nezbytností u dětí i dospělých.
Úraz hlavy na sjezdovce může mít vážné následky včetně
smrti. Klasické lyžařské helmy mají pevný skelet (full-shell),
který zasahuje až k uším. Není výjimkou, že k němu můžeme připevnit i chránič brady. Helma by měla na hlavě
pevně sedět, nikde netlačit a být co nejlehčí, abyste si co
nejméně namáhali krční páteř a šíjové svalstvo.
Oblibě se stále častěji těší modely s odnímatelnými měkkými kryty uší (half-shell). Hodně se prodávají modely zhotovené spečením vnitřní vrstvy s vnější skořepinou – tzv.
inmold proces. Jsou o něco lehčí než převážně sendvičové
helmy plné. Vývojově starší sendviče mívají o něco větší tuhost a odolnost a jsou konstruované tak, aby vnitřní vrstva
pohltila náraz, aniž by byla narušena integrita helmy.
U inmold helem se rozkládá v nastříkané hmotě EPS.

Zvolit vhodné oblečení na celodenní lyžování je alfou
omegou toho, jestli budeme mít radost z aktivního pohybu. Nestačí se ale přiměřeně obléct podle toho, jaké nás na
sjezdovce čeká počasí. Na svahu nám při lyžování může být
komfortně, ovšem když zastavíme, abychom se občerstvili,
může se do nás po chvilce postávání, byť s horkým čajem
v ruce, dát nepříjemná a vlhká zima.
Pokud se vám to již někdy přihodilo, viníka netřeba dlouho
hledat: ačkoli se nám zdá, že jsme se oblékli dostatečně,
nechali jsme se zmást pocitovou teplotou, kterou ovlivňuje
nejen vítr, ale i zvýšená vlhkost.
Jaké zvolit oblečení, aby bylo dostatečně pohodlné, neomezovalo v pohybu, bylo teplé, odvádělo tělesnou vlhkost
a navíc jsme v něm i dobře vypadali? Základním pravidlem
zůstává, že nejdůležitější funkcí lyžařského oblečení je, aby
sloužilo jako izolační vrstva, která nás „podrží“ v situacích,
kdy potřebuje tepelný komfort, čelit větru, dešti nebo
mechanickému poškození, pokud nejsme nejzdatnější lyžaři
a občas se nám podaří vyválet se ve sněhu.
Jako první izolační vrstvu vynechejte bavlnu – za sucha je
sice velmi pohodlná a na těle příjemná, ovšem v situaci, kdy
se zpotíme, je zle. A studený pot v zimě není zrovna to, po
čem bychom toužili. Propocený bavlněný nátělník či tričko
umí pěkně studit a zkazit radost z toho, že jsme si konečně
vyrazili na lyže.
V současnosti se doporučuje využívat jako první vrstvu
funkční termoprádlo, které se vyrábí v rozmanitých variantách z nenasákavých tkanin. Dělí se dle střihu, a zatímco
pro sjezdové lyžování jsou nejvhodnější tříčtvrteční kalhoty
(v místech, kde končí, začínají lyžařské boty), pro běžky se
hodí dlouhé kalhoty, které nám zajistí tepelný komfort i ve
spodních partiích nohou.
Zhotoveny bývají z různých syntetických materiálů, jež
s přehledem předčí klasické přírodní (vyjma ovčí vlny a merina či bambusu, které si lyžaři také oblíbili). Zajišťují totiž
nejen teplo, ale dobře si poradí i s vlhkostí, kterou umí
z povrchu lidského těla účinně transportovat. Pro zimní aktivity, jako je lyžování, se náramně hodí nejen do mrazu, ale
i v teplejších dnech. Proto se také vyrábějí v několika tepelných variantách, které uspokojí nároky sportovců v odlišných
povětrnostních podmínkách až už na svahu či v bílé stopě.
Opravdu by jedna silnější vrstva nestačila? Starší ročníky
jistě pamatují lyžování v lecjakém oblečení, ovšem v současnosti platí, že je vhodnější na tělo vrstvit více tenčích vrstev
než jednu silnou. Více vrstev znamená více vzduchových
mezer (vzduch je nejlepší izolant, který nevytváří tepelné
mosty) a účinnější tepelnou izolaci.
Druhá vrstva by tudíž měla funkčně navazovat na izolační
a transportní schopnosti té první. Hlavním úkolem je totiž
odvést nakupenou vlhkost pryč od těla. Pokud druhou
vrstvu zvolíme nevhodně, eliminujeme účinnost první
– vlhkost se sice z těla odvede, ovšem druhá vrstva ji
„chytne a nepustí“. Jsme tam, kde jsme byli: máme mokré
oblečení a prochladli jsme.
Opět platí, že prim hrají technické tkaniny, které odvedou
vlhkost od těla „dříve, než se zapotíte“. Ačkoli jsou tyto
materiály finančně nákladné, nevyplatí se na nich šetřit.
Zajistí nám pohodlí na celý den, ať už se budeme věnovat
sjezdovému lyžování či běžkování a bez ohledu na to, jaké
počasí venku panuje. Technické tkaniny se zkrátka nebojí
žádných povětrnostních podmínek.

4
OBLEČENÍ
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Lyžařské kalhoty

5

Bez vhodných lyžařských kalhot se na sjezdovce neobejdeme, protože nás musejí ochránit nejen před nepřízní počasí, ale také eliminovat případné pády. V tomto ohledu je
výborným materiálem nylon, který je hladký a sníh po něm
jednoduše sklouzne a neulpí na povrchu kalhot. V zásadě
existují dva střihy: volné a přiléhavé s různými typy zátěru,
aby se kalhoty při pádu neodřely.
Pro výběr platí stejná kritéria jako v případě lyžařské bundy. Sledujeme především jejich nepromokavost a orientujeme se rovněž hodnotou vodního sloupce. Běžně sledujeme
hodnotu mezi 5–8000 mm, pokročilí lyžaři zvolí kalhoty se
sloupce až do hodnoty okolo 15 000 mm. Mějme na paměti, že vysoký vodní sloupec a nízká prodyšnost mají při
zvýšeném pohybu za následek, že se budeme více potit.
Řešením jsou membrány s prodyšnost okolo 5000 g/m2/24h.
Tepelnou izolaci v teplotách pod bodem mrazu zajišťuje
nejčastěji microfleecová vrstva či keramická membrána,
která zabraňuje teplu, aby unikalo od těla. Pořídit si můžeme také často doporučovaný ledvinový pás. Dalšími důležitými prvky jsou voděodolné zipy, odepínatelné elastické
kšandy, podlepené švy, ergonomické kapsy apod.
Lyžařské kalhoty a bundu bychom měli nakupovat od téhož
výrobce, protože se tak vyhneme případným problémům,
že nám něco nebude pasovat a jako celek nebude úplně
pohodlné. Totéž platí i pro boty: nechceme přeci pod svahem zjistit, že nám dohromady nepasují a kalhoty se nedají
přetáhnout.

BUNDY

Lyžařské bundy

Výběr lyžařské bundy bychom neměli rozhodně podcenit
a zbytečně na ní šetřit – alespoň pokud se považujeme
za dobré lyžaře a chceme si na svahu nespoutaně užívat.
Lyžařská bunda představuje jednu z nejdůležitějších částí
sportovní výbavy, která nás chrání před chladem a vlhkostí
a zároveň nám musí umožnit co největší rozsah pohybů.
Výrobci dnes zpravidla dbají i na vzhled a střih, a tak při
výběru bezpochyby uspokojíme i naše módní požadavky.
Podstatná je ale především funkčnost. Při nákupu bychom
neměli také zapomenout, že lyžařská bunda je jednou
z mnoha částí výstroje, jež by měla být vzájemně kompatibilní. Důležitá je její nepromokavost, odolnost proti větru
a prodyšnost. Tato základní kritéria zohledňují prakticky
všichni výrobci bez výjimky, a tak se můžeme zaměřit i na
jiné „vychytávky“.
Klasickou péřovku sice nemusíme nechávat ležet ladem ve
skříni, když chceme vyrazit na lyže, ovšem moderní syntetické výplně poskytují vynikající izolační vlastnosti
i ve velmi vlhkém prostředí. Úroveň voděodolnosti lyžařské
bundy prozrazuje vodní sloupec. Na tento údaj narazíme
u velkého množství sortimentu – bund, kalhot, batohů či
stanů. Vyjadřuje schopnost materiálu odolávat tlaku vody
a zpravidla se udává v milimetrech: čím je číslo vyšší, tím
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je materiál odolnější. Příležitostní či rekreační lyžaři si vystačí s hodnotou do 10 000 mm, nároční by měli v obchodě
šáhnout po bundě s vodním sloupcem 20 000 mm.
Prodyšnost je dalším údajem, který bychom měli sledovat,
protože zabraňuje, aby se nám při sportovní aktivitě přehříval organismus. V jejím případě se udává v gramech na
metr čtvereční za 24 hodin. Rekreační lyžaře zajímá hodnota v rozmezí 7–10 000 g/m2/24h, sportovce 15 000 a výše.
Výrobci v posledních letech přicházejí s technologiemi,
které z lyžařských bund činí opravdu moderní oblečení.
Například sofshellový materiál skvěle udržuje teplo a chrání
před větrem, micro vlákno se využívá pro odvod vlhkosti
a má antibakteriální vlastnosti, climatic membrána je prodyšná, voděodolná a rezistentní proti větru, fleecové materiály Polarsoft či Polartec pro změnu nenasáknou vlhkostí.
Praktickou a vítanou pomůckou moderních lyžařských
bund je elastický sněžný pás, který má zpravidla protiskluznou úpravu a zabraňuje vniknutí sněhu do míst, kam
rozhodně nepatří. Samozřejmostí jsou i podlepené švy,
voděodolné zipy či odvětrávání v podpaží, které se při nadměrné tělesné námaze ukazuje jako nezbytné. Nechybějí
různě šité kapsy, do nichž si můžeme bezpečně uschovat
vše, co potřebujeme s sebou na sjezdovku: peníze, skipasy
a něco malého na svačinu, pokud by nás přepadl hlad.

6
KALHOTY

Chceme-li si užít
zimní radovánky,
je třeba, abychom
se na ně s předstihem dobře připravili.
Nepodceňme výběr
vhodného vybavení
a oblečení a užijme
si zimní sporty bez
kompromisu.
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Padl nový rekord na golfu v Česku
UŽ SE DÁ MLUVIT O TRADICI. D+D REAL CZECH MASTERS SE KONALO POČTVRTÉ ZA SEBOU.
GOLFOVÝ TURNAJ PRESTIŽNÍ SVĚTOVÉ SÉRIE EUROPEAN TOUR OPĚT PŘIVÍTAL ALBATROSS GOLF
RESORT U PRAHY. PRO FANOUŠKY GOLFU TO BYL VELKÝ SVÁTEK, PROTOŽE NA PRVNÍ TURNAJ
ZAPOČÍTÁVANÝ DO NOVÉ KVALIFIKACE O RYDER CUP 2018, DORAZILI HRÁČI, JAKÉ ČESKO
JEŠTĚ NEVIDĚLO.

Sestava hráčů je světová…

Na Czech Masters se poprvé ukázali Martin Kaymer
a Darren Clarke. Charismatický severoirský chlapík, které
vedl naposledy tým Evropy v Ryder Cupu, a který vyhrál v
roce 2011 The Open, nejstarší turnaj v Evropě, který patří
mezi tzv. majory.
„Na Česko si pamatuju, když jsem tady hrál před dvaceti
lety. Byl jsem v Mariánských Lázních a také Praze. Na obou
turnajích se mi dařilo,“ vzpomínal Clarke. Letos to tak slavné nebylo. Neprošel cutem a skončil po dvou kolech.
Stálicemi turnaje jsou legendy Lee Westwood, John Daly
nebo nastupující mladíci Thomas Pieters a Matthew Fitzpatrick.
„Podařilo se nám přilákat sestavu hráčů, jaká nemá obdoby
ani na mnohamilionových turnajích. Pro nás je to důkaz,
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že turnaj stále roste a hlavně se zařadil mezi stabilní místa
v kalendáři European Tour,“ řekl Petr Dědek, majitel promotérské společnosti Relmost, která turnaj pořádá
a vlastní.

Program akce potěší každého…

Stavba celé akce je jasně daná. Po úterní tiskové konferenci
diváky přilákala exhibice na Vltavě. Tentokrát se hrálo
přímo z lodě, kterou poskytla společnost Prague Boats.
Z největší a nejmodernější lodě v Praze se odpalovalo nebo
spíš přihrávalo na plovoucí ponton. V jednotlivých týmech
byly kromě profíků a amatérů také děti. Vítězný tým získal
pro školu svého malého spoluhráče částku 20 tisíc, kterou
věnovala Raiffeisenbank a která je určena na podporu
sportu v příslušné základní škole.

Players´ party čili večer hráčů, sponzorů a hostů turnaje
proběhl v restauraci Aureole. Z 27. patra budovy si všichni
užívali výhled na Prahu a pochutnali si na vynikající kuchyni.
Nejkrásnější počasí celého týdne vládlo ve středu, kdy se
konaly dva PRO-AM turnaje. Během nich se na hřišti prostřídalo 208 hráčů. Ve čtvrtek se rozběhl hlavní turnaj
a už od půl osmé ráno proudily do turnajové vesničky davy
lidí. Novinkou byl food festival. Návštěvníci měli k dispozici
vietnamskou, italskou, středomořskou kuchyni, dále hamburgery nebo produkty českých farmářů, k tomu zmrzlina
a hlavně kavárna Nespresso, která se stala na čtyři dny
hlavní křižovatkou vesničky.
Velký zájem byl znovu o testovací jízdy s vozy Škoda, kterých se uskutečnilo několik stovek a také o trenažér jízdy,
který byl součástí prezentace automobilky Škoda.
Specialitou čtvrtečního programu byla Pilsner Urquell exhibice Darrena Clarka a Roberta Karlssona na driving rangi.
Bohužel od čtvrtečního večera pršelo a v pátek tomu nebylo jinak. To byl také důvod, proč páteční kolo skončilo už v
15 hodin. V sobotu se nejen dohrálo druhé kole a odehrálo
kolo třetí, ale diváci mohli vidět i novinku s názvem „Překonej profíka“. Na tříparové 16. jamce společně s profesionálními hráči odehrálo míček také 10 amatérů. Hrálo se
na 121 metrů. Cílem bylo, aby míček amatéra skončil blíže
jamce, než oba míčky profíků. Ve hře byla celoroční permanentka do Skiareálu Špindlerův Mlýn. Bohužel se lákavou
cenu nepodařilo nikomu získat.
Součástí odpoledne byla ve stanu Potten Pannen autogramiáda Zdeňka Pohlreicha. Během čtyř dnů probíhala
také puttovací soutěž Raiffeisenbank. Tři finalisté se utkali
bezprostředně po skončení 4. kola na greenu 18. jamky
o 100 tisíc korun. Stačilo jediné. Trefit zhruba ze sedmi metrů jamku na jeden pokus. To se také nikomu nepovedlo,
a tak vítězem byl ten, kdo skončil nejblíže k jamce. Odměnou mu byl šek od Raiffeisenbank v hodnotě 15 tisíc korun
na golfové vybavení.
A to nejdůležitější na závěr: jak to celé dopadlo. Bohužel
poprvé v historii turnaje neprošel cutem český hráč. Přitom
jich letos startoval největší počet, celkem 16. Čtvrtý ročník
D+D REAL Czech Masters vyhrál Jihoafričan Haydn Porteous. Svůj druhý titul na European Tour slavil s otcem
a českou přítelkyní Danielou, se kterou se seznámil právě
na Albatrossu o rok dříve. Porteous si v Česku vydělal 166
tisíc Euro.
Pátý ročník turnaje se uskuteční od 23. do 26. srpna 2018.
Už teď se těšíme na viděnou…

Hlavní hvězdou turnaje byl Martin Kaymer.
Bývalá světová jednička
dorazila z německého
Düsseldorfu, kde žije.
„Jsem v Česku teprve podruhé v životě. Praha je
nádherná, strávil jsem tu
soukromě pár dní letos
v lednu. Bylo po Vánocích, velká zima, ale
všude na mě působila
skvělá nálada. Vůbec
jsem netušil, jaké Česko
vlastně je,“ poznamenal
Kaymer po příjezdu.

Martin Kaymer

Foto: Ota Mrákota, Ladislav Adámek - RELMOST

NA D+D REAL
CZECH MASTERS
PŘIŠLO PŘES
27 TISÍC DIVÁKŮ!

Haydn Porteous

Golf
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Cestopis
Text: Lucie Holásková, foto: Shuttersrtock.com

Exotická abeceda

10

LUXUSNÍCH
MÍST,

Jelikož svět nabízí spousty
krásy, neobvyklých a zajímavých míst k navštívení, je
téměř nemožné představit
tato místa ve stručném přehledu. Proto jsme to vzali
hezky abecedně a ke každé
lokalitě, kontinentu, či
státu, o kterých se budeme
bavit, přihodíme hned několik míst, které stojí za to
si je prohlédnout z blízka!

Pokud se rozhodnete procestovat Afriku, možná by
bylo hezké udělat si zastávku na místě zvaném „Oko
Afriky“. Jedná se o místo, kde skály o průměru 24 mil
vytvořily jakýsi útvar, připomínající oko. Tyto podivné
skály ve tvaru lidského oka se nacházejí v Mauritánii.
Existuje několik teorií, které se snaží vysvětlit původ
tohoto zázraku, oficiální je, že jde o symetricky se
povznášející geologickou strukturu. Někdo říká, že
důvodem je meteor.

KAM VYRAZIT ZA EXOTIKOU
I KDYŽ JE LÉTO UŽ ZA NÁMI, PRO MNOHÉ PRÁVĚ TEĎ
PŘIŠEL ČAS NA POŘÁDNOU DOVOLENOU. ZAČÍNÁME
PLÁNOVAT, VYHLEDÁVAT ZÁJEZDY A CESTOVNÍ KANCELÁŘE LÁKAJÍ SVÝMI NABÍDKAMI NEJČASTĚJI PAK ŘEŠÍME
DILEMA, KAM NA DOVOLENOU TAK, ABYCHOM ZAŽILI
I NĚCO NOVÉHO A NEOBVYKLÉHO. MOŽNÁ I VÁS
UŽ OMRZELO CHORVATSKO, ITÁLIE, EGYPT A DALŠÍ PODOBNÉ A JIŽ TRADIČNÍ DESTINACE, PRO LETNÍ DOVOLENÉ. TOUŽÍTE-LI ZAŽÍT TU PRAVOU EXOTIKU, VZRUŠENÍ
Z NOVÉHO POZNÁVÁNÍ A LUXUS, MOŽNÁ BUDE
NĚKTERÝ Z NAŠICH TIPŮ TÍM PRAVÝM MÍSTEČKEM
NA DOVOLENOU, PRÁVĚ PRO VÁS!

Oko Afriky

Afrika
Když někdo mluví o Africe, představujeme si většinou
chudou zemi a spousty písku. Avšak Afrika nabízí mnohé
ke zhlédnutí. Afrika je třetím největším kontinentem světa a z východu ji omývá Indický oceán, ze západu Atlantický oceán a ze severu pak Středozemní moře. Celkově
pak Afrika představuje 20,3 % souše z celého zemského
povrchu! S tou představou o spoustě písku jste také nebyli daleko, Afrika se skládá převážně z pouští, polopouští,
ale také jsou zde savany a deštné pralesy. Přesto, že velká
část Afriky je neobydlená, představuje obyvatelstvo
Afriky, něco přes miliardu obyvatel, neuvěřitelných 15 %
z celkové populace Země.

plných luxusu, skvělého servisu a pohodlí. Je tedy jen na
vás, čemu dáváte přednost. Tato safari destinace uchvátí
většinu lidí pro svou panenskou přírodu, kde žije ve svém
přirozeném prostředí divoká zvěř a vy tak zažijete pravou
nefalšovanou divočinu na vlastní kůži. Také je zde
k vidění mnoho druhů ptáku a staré originální skalní malby. Za návštěvu pak stojí i národní park, kam je ale nutné
si předem udělat rezervaci, jelikož si místní potrpí na nízký
počet turistů a možná i proto je Botswana stále tak krásná
a neposkvrněná rezervace,uprostřed divočiny.

Rezervace Botswana

Rezervace Botswana patří k jedné z nejkrásnějších rezervací vůbec a zároveň se jedná o velmi bezpečnou rezervaci
v Africe. Rezervace disponuje kontrastem levného cestování, kdy můžete strávit romantické noci pod stanem, pozorovat hvězdy a poslouchat zvuky přírody, místo písničky na
dobrou noc a zároveň kontrast z pětihvězdičkových hotelů,
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Madagaskar

Madagaskar známe všichni hlavně ze stejnojmenného animovaného filmu, avšak i v něm byla vyzdvihována krása
místní flóry a fauny. Tento africký ostrov se oddělil od pevniny před 165 miliony lety a díky tomu zde rostou ojedinělé
rostliny a žijí zde jedinečné druhy živočichů, které nenajdete nikde jinde na světě! Potkat zde můžete například živočichy nazývané babani, tsingy a nebo 48 druhů lemurů, kteří všichni žijí jen a pouze právě na Madagaskaru. Kromě toho
je Madagaskar také místem, kde najdete krásné dlouhé pláže, které lemují palmy a setkáte se s různými původními
kmeny a starými kulturami. Například zdejší obyvatelé zvaní „Malgaši“ tvrdí, že v místních stromech žijí duše předků.
Hledáte-li něco skutečně neobvyklého, myslím, že Madagaskar je opravdovou vzácností, nejen Afriky, ale celého světa.

Namibie

Pouště, řeky, ptactvo, divoká zvířata, sjíždění velkých dun
na čtyřkolkách a adrenalinové zážitky, to je nespoutaná
Namibie! Deadvlei je pak největší písečnou dunou na světe. Za návštěvu zde také stojí druhý největší kaňon světa
Fish River Canyon a „hořící voda“, což jsou horké sirné
prameny v Ai – Ais.

Mauritius

Jedná se o krajinu v místě zvaném Chamarel, která je
vulkanického původu. Vykoupat se zde můžete
v Indickém oceánu, který omílá dlouhé pláže s nádherně
bílým pískem. Je to ideální místo, pro vášnivé potápěče,
jelikož zde pod hladinou spatříte různě zbarvené tropické ryby a korálové útesy. Zažijete zde také tu pravou
exotiku a vzrušení, které naprosto sálá z hudby místních
hudebníků a temperamentních tanečníků segy.
Ačkoliv se jedná o panenský ráj, kde jsou k vidění obrovské želvy v La Vanille Reserve des Mascareignes, nebo
lze navštívit zátoku Tamarin Bay se skotačivými delfíny,
je to také místo plné luxusu s těmi nejlepšími hotelovými resorty z celého světa!
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Austrálie

Když se řekne Austrálie, možná se vám vybaví pojmy, jako je medvídek koala,
klokani, emu, ledňáčci a pes dingo, nebo eukalypt. Avšak Austrálie je také
hrdým vlastníkem šestnácti míst, která spadají do světového dědictví a pyšní
se krásnou přírodou, jako jsou pouště, polopouště, vřesoviště a deštné pralesy.
Kam tedy vyrazit v Austrálii?

Tasmánie a Hillier

Za návštěvu také stojí australský ostrov Tasmánie,
který je „domovem tasmánských čertů“. Nebo růžové jezero Hillier, které vděčí své barvě za výskyt
řas a bakterií, které ho zbarvují do růžova.

Rainbow
Beach,
Queensland

Hyams Beach, Jižní Wales

Pobyt v některém luxusním hotelu na
pláži Hyams Beach vás doslova oslní. Tato
pláž je totiž zapsána v Guinessově knize
rekordů a to za to, že se jedná o pláž s tím
nejbělejším pískem vůbec. Za jeho „bělost“ mohou jemné částečky křemene, ze
kterých se písek skládá a doslova oslňuje
zrak!
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Výsledkem eroze
pískovcových útesů
z okolí této pláže,
které jsou bohaté na
minerály, se můžete
kochat 72 odstíny
pláže! Z tohoto důvodu, se pláži přezdívá
„duhová pláž“, jelikož obsahuje všechny
barvy duhy a je tak
opravdovým unikátem.
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Bahamy
Bahamské ostrovy leží jihovýchodně od Floridy
a severovýchodně od Kuby. Jedná se o 30 větších
a 700 menších ostrovů a k tomu o 2400 korálových
ostrovů, ležících v Atlantickém oceáně. Některé
z nich, bohužel poškodil hurikán Irma a jen pomalu
se vzpamatovávají z ničivé zkázy. Doufejme, že se
znovu objeví v celé své kráse. Za běžných podmínek
je totiž dovolená na Bahamách oázou exotiky

a luxusu, odpočinku a klidu, ale také adrenalinu
a vášně. Jsou zde vyhlášené luxusní hotely, ale také
bambusové přístřešky. Dny zde můžete trávit odpočinkem na krásných písčitých plážích, s koktejlem
v ruce, ale také se můžete potápět do podmořského světa a zkoumat život pod vodou. Večer vás pak
unesou vášnivé rytmy a tóny místní hudby ve spojení
s okolní exotikou.

Růžový ráj

Za zmínku pak určitě stojí
unikát v podobě růžové pláže
– Pink Sands Beach, Harbour.
Jedná se o tři míle dlouhou
pláž, růžové barvy, která je
snem o dovolené snad každé
ženy! Své krásné barvě vděčí
dírkonožcům, kteří mají červené vápenité schránky, které
spolu s bílým pískem vytvořily
pravou „barbie pláž“.

C54

Bali
Nádherným exotickým ostrovem
je ostrov Bali, který leží mezi Jávou a Lombokem. Na své dovolené zde zažijete opravdové umění
tance a hudby místních obyvatel,
překvapí vás originální sochařské
umění a nádherné malby, ale
také se můžete kochat ručními
výrobky z kůže a kovotepectvím.
Bali je ostrov s neposkvrněnou
přírodou, vodopády, plážemi a je
to opravdová exotika. Také místní lidé jsou velmi milí a přátelští
a můžete se zde přiučit tradičnímu řemeslu a nové kultuře. Přesto, že je Bali oblíbeným cílem
exotické turistiky, stále si zachovává svou původní tvář a místní
obyvatelé žijí nadále tradičně,
dle svého. Také je zde spousta
čerstvého tropického ovoce,
které si můžete zakoupit přímo
na pláži od „pouličních“ prodejců, kteří vám je rádi připraví ke
konzumaci. Je to prostě takový
malý útěk do ráje exotiky.
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S e s s a

M a r i n e

Splňte si svůj sen

Oficiální zastoupení v České republice:
RS YACHTS, s. r. o.
Křížová 4,150 00 Praha 5

+420 724 700 330
sikorova@rsyachts.cz

www.rsyachts.cz
www.sessamarine.com
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Havaj
Bora Bora

A u toho ráje ještě
chvíli asi zůstaneme. Pokud by pro
vás ostrov Bora
Bora byl stále ještě
málo, možná je tou
pravou exotickou
destinací právě souostroví Fidži, kterému se neoficiálně
opravdu přezdívá
„Ráj na Zemi“. Možná je tato přezdívka
vysloužená díky
palmovým hájům,
které lemují dlouhé
pláže s oslnivým
bílým pískem, nebo
díky přítomnosti
vulkánů se zelenou
džunglí. Těžko říci,
co z toho vás víc
uchvátí! Fidži je
také, jako většina
těchto ostrovů,
skvělým místem pro
milovníky potápění
a zkoumání podmořského světa.
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Bora Bora je ostrovem ležícím v souostroví Francouzské Polynésie. Název tohoto ostrova pochází
z polynéského jazyka „Pora Pora“, což v překladu znamená „Prvorozený“. Tento, prozatím nijak
turistikou neposkvrněný, ostrov leží v Jižním Pacifiku
a je vzdálený asi 280 kilometrů od další oblíbené
exotické destinace Tahiti. Bora Bora a další ostrovy
ve Francouzské Polynésii jsou pak pozůstatky sopek
a je zde také mnoho korálových útesů. Užijete si zde
adrenalin z vodních sportů a potápění se
u korálových útesů, nebo si odpočinete na krásných
bílých plážích, které omílá azurově modrá voda
a načerpáte zpět svou energii ze sluníčka. Taktéž
na Bora Bora uvidíte tradiční život místních obyvatel, kdy ženy stále ještě chodí jen v sukénkách
a „nahoře bez“, s košíky na hlavě a sbírají ovoce.
Když jsem se ptala své známé na to, jaký měla dojem
z tohoto místa, popsala to jednoduše: „Je to opravdový ráj na Zemi“.

Papakolea, Green Sand
Beach
Punalu´u

Tato pláž na Havaji se pyšní uhlově černým pískem, jehož unikátní zbarvení vzniklo díky magnetické hornině – z čediče, který vzniká při vulkanické činnosti.

Glass Beach, Kauai

Fidži

Havaj je místem, které dobře známe z filmů,
pro jeho nádherné pláže, exotiku, květinové
věnce kolem krku, drinky s brčkem a paraplíčkem z kokosů a tradiční pozdrav „Aloha“. Já si vždy vzpomenu například na film
„50x a stále poprvé“. Možná ne nadarmo
se pak používá slovní obrat „mám se jako
na Havaji“, nebo „je to totální Havaj“, když
chceme vyjádřit jak skvělý a pohodový čas
prožíváme. Na Havaji je pak hned několik
zajímavých a unikátních míst, které se něčím
liší a stojí za pozornost.

Glass Beach, neboli skleněná – sklíčková pláž, je také
opravdovým unikátem. Tentokrát se však nejedná
o zásluhu přírodních živlů, avšak o dílo člověka. Tato
pláž se totiž skládá z písku a mořského skla, které
zde bylo naplaveno z nedaleké průmyslové skládky!
Sklíčka se lesknou a odrážejí se do různých barev,
nejčastěji jsou však modrá. Nemusíte se bát ani poranění, jelikož moře je omlelo do kulatých
a hladkých oblázků. Je to tedy snad vůbec poprvé,
kdy nějaké znečištění dalo vznik kráse.

Pokud se ale chcete raději navrátit k přírodnímu vzniku neobvyklých krás a divů, navštivte
na Havaji zelenou pláž Green Sand Beach.
Tato pláž taktéž vděčí svému vzniku vulkanické činnosti, z dnes již neaktivní sopky. Tato
sopka svou činností vyprodukovala pro změnu
jiný minerál a to zelený Olivín, který na pláži
tvoří krystaly, které se díky své hustotě neodplavují. No řekněte sami, už jste někdy leželi
na zelené pláži? Opravdová rarita!
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Thajsko
Thajsko se v poslední době stalo oblíbeným
turistickým cílem pro mnohé z nás. Nejspíš
je to pro jeho nádherné pláže s loďkami na
břehu, či pro panenskou přírodu na ostrovech, ale také dost možná pro jeho rušný
noční život. Většina z cestovatelů chce zažít
úplně vše a tak vám řeknou, že měsíc dovolené je na Thajsko tak akorát.
Nejčastěji se zde pak navštěvují města jako
je Krabi, nebo Bankog. Tady opravdu zažijete ruch města a hlavně večer, kdy vše žije
a lidé se baví, tančí a popíjejí. Například
Bankog sám o sobě je velice zalidněné město a tak na ruch velkoměsta nemusíte čekat
až do večera. Avšak večer, když vše svítí, to
má své, trošku jiné, kouzlo.
Největším z thajských ostrovů je Phuket
s nádhernými plážemi Kata, Karona
a Patong, které omývá Andamanské moře.
Toto oblíbené letovisko vás uchvátí překrásnou přírodou, dlouhými písečnými plážemi
a průzračným mořem. Dominantu Phuketu
tvoří 45 metrů vysoká socha nazvaná Velký
Buddha.
V turistických oblastech snad není jediné
místo, které by nebylo vhodné pro potápění
nebo šnorchlování. Pestrobarevné korálové
útesy s krásně zbarvenými rybkami, hvězdicemi a sasankami k tomu přímo vybízejí. Na
pobřeží Siamského zálivu leží velmi atraktivní letovisko Pattaya, které rovněž nabízí
spoustu aktivit (tenis, golf a další).
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Koh Chang, druhý největší ostrov Thajska, vás okouzlí
krásnými prosluněnými plážemi, lemovanými kokosovými palmami.
Ko Samui nabízí nedotčenou přírodu na ostrově, bílé
písečné pláže, kokosové palmy a pasoucí se buvoly
před zdánlivě neprostupným pralesem.
Všudypřítomné husté lesy kokosových palem pokrývají celý ostrov. Další pozoruhodností ostrova je
15 metrů vysoká zlatá socha Buddhy na ostrůvku Fan,
v zátoce Plai Laem. Velmi zajímavé a krásné jsou vodopády Hin Lat a Na Muang. Za návštěvu také určitě
stojí skalní formace (ve tvaru penisu) na jižním konci
zátoky Lamai nebo v blízkosti se nacházející Motýlí
zahrada.
Místní obyvatelé si dosud uchovávají své tradice.
Velice ochotně vítají všechny nové návštěvníky, kteří
přijíždějí na dovolenou do tohoto „ráje“ v Thajsku.
Stále se usmívají a vyzařuje z nich uklidňující dobrota.
Pro turisty je tento ostrov učiněným balzámem pro
duši.
Klid na ostrovech nabízí například i Phi Phi Iland. Jsou
zde nádherné písčité pláže, zelená příroda a blankytně průzračná voda.
Tato destinace by se dala srovnat s Bali, avšak pro
svou oblíbenost a návštěvnost v posledních letech,
zde v sezóně pláže začínají být plnější a místní lidé
se již naučili tomu, jak vydělávat a přizpůsobili se
poptávkám turistickému ruchu. „Návštěva Thajska
rozhodně stojí za to. Je zde k vidění tradiční způsob
života a krásná příroda. Také nahlédnete do tváře
odlišné kultury a náboženství (například Buddhismu),
což je fascinujícím zážitkem,“ říká Jitka Reisen, majitelka cestovní kanceláře, která se právě na zájezdy do
Thajska specializuje.
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Maledivy
Maledivy, jsou divem z toho exotického světa, sami o sobě. Pokud však chcete zažít opravdu nevšední zážitek, exotiku a romantiku zároveň, určitě doporučuji zvolit dovolenou v nějakém luxusním hotýlku na ostrově Vadhoo.
Tomuto ostrovu se přezdívá „Moře hvězd“. Na první pohled, za denního
světla, se vám to bude jevit, jako každé jiné moře, avšak večer, když se setmí,
toto moře opravdu začne svítit. Stejně tak, jako vysvitnou hvězdy na obloze,
bude zářit zdejší hladina. Vypadá to skoro, jako by se hvězdy v hladině odrážely a moře se tak stalo zrcadlem noční oblohy. Za své hvězdičky však moře
vděčí mořským mikrobům zvaným „phytoplankton“, které svítí a vypadají
po tmě jako třpytky.

Tichomoří
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Z tichomoří jsem pro vás vybrala, jako úžasné místo k navštívení, tichomořský ostrovní stát
Palau. Jde asi o vůbec nejlepší
destinaci pro vás, pokud jste
vášnivými potápěči, díky podmořskému světu zv. „Serengeti
pod mořem“. Deštné pralesy,
úžasné exotické vodopády
a celoroční teplo s příjemným
mořským vánkem vás určitě
uchvátí. Je zde také jezero,
plné medúz, které jsou ovšem
nežahavé! Kromě přírody také
uvidíte trochu historie a to
v podobě vraků tanků a letadel,
které pochází z druhé světové
války.
Krásné pláže, palmy, duny,
pouště, savany, flóra a fauna,
deštné pralesy a vodopády, potápění se, jízda na čtyřkolkách,
koupání se s delfíny, romantika
při večerním svítícím moři, nebo
odpočinek na různě barevných
plážích…
Ať už si pro vaši exotickou
dovolenou vyberete jakékoliv
místo z našich tipů, věřím, že
nebudete litovat a naplno si to
užijete!

www.scanquilt.cz
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Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: archiv TV Prima, Falcon, Magic Box

DĚLÁM TO,
CO MI BYLO
DÁNO
JE JEDNOU Z OBLÍBENÝCH
SLOVENSKÝCH HEREČEK,
KTERÁ HODNĚ HRAJE
I V ČESKÝCH FILMECH
A SERIÁLECH. OHNIVOU
VICU KEREKES JSME MOHLI NAPOSLEDY VIDĚT VE
FILMU ANDĚL PÁNĚ 2,
NEBO V SERIÁLU EXNER.
A V LISTOPADU BUDE MÍT
PREMIÉRU DALŠÍ FILM,
V NĚMŽ SI ZAHRÁLA
– ŽIVOTOPISNÉ DRAMA
MILADA.

Anděl Páně 2 se stal komerčně nejúspěšnějším českým filmem všech dob. Vzpomínáte občas
na jeho natáčení?
Natáčení bylo moc pěkné a vzpomínám na něj ráda, i když
na začátku jsem vůbec netušila, do čeho jdu. Miluju pohádky, ale nevěděla jsem, že první díl byl tak oblíbený. Točit
pohádku je pro mě něco nadpozemského, dostat takovou
nabídku je pro mě dar. Ale měla jsem trochu strach, že jsem
byla přizvaná k lidem do týmu, který už je sehraný, abych
jim to nekazila. Někoho jsem už znala, třeba Jirku Dvořáka,
nebo Bolka Polívku, což je můj oblíbený herec. S Ivanem
Trojanem jsem se ale setkala pracovně úplně poprvé. A nadchla mě i představitelka mé dcery Anežky Anička Čtvrtníčková. Je to úžasná holka. Všichni jsme se velmi rychle sžili a
na natáčení vzpomínám ráda. Už jsem totiž zapomněla, jak
náročné byly scény ve sněhu a v noci. Nebo scény v domě,
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kde jsme s Anežkou bydlely. Byl vybydlený a byla v něm
strašná zima, to jsme nemusely předstírat. Ale měla jsem
ráda scény, kdy jsme byly doma a měly své tiché dny, nebo
když jsme běhaly venku ve sněhu Už si pamatuju jen to
hezké, třeba jak krásně sněžilo. A Český Krumlov je nádherné město.

Ze které role si vás lidi nejvíc pamatují?
Myslím, že si mě nejvíc pamatují z filmu Muži v naději. Jiří
Vejdělek ten příběh dobře vymyslel, je skvěle natočený, je v
něm humor i vášeň. Hodně lidí říkalo, že něco podobného
taky zažili. Není potřeba si pamatovat celý film, ale když mi
někdo řekne, že si pamatuje nějakou konkrétní scénu, tak
si říkám, že se vyplatilo v tom filmu hrát. (smích). Ale můj
asi nejoblíbenější film je pohádka Dešťová víla. Ta byla taky
úžasná podobně jako Anděl Páně 2.
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Věřím na to,
že člověk se
musí naučit žít
sám se sebou,
vědět co chce
a to, co nechce, od sebe
odhodit.

Nedávno jsme vás mohli vidět v kriminálním
seriálu Exner. V něm jste se zase úplně poprvé
potkala s Michalem Dlouhým.
Ano a byla jsem z něj hodně nervózní. Člověk si o někom
něco přečte a vytvoří si o něm určitý obraz. To samé jsem
udělala já v případě Michala a měla jsem z něj velký respekt, on je úžasný herec, viděla jsem jeho filmy. První den
jsem přišla na plac a pozdravila jako malá holčička. Potřebovala jsem den, dva, abych se těch rozpaků zbavila. Ale
pak jsme si všichni krásně rozuměli, byl tam úžasný štáb, na
který budu dlouho vzpomínat, stále si vybavuju tu energii
a příjemnou atmosféru. Ale vtipné historky po mně nechtějte, ty si nikdy nepamatuju. Největší zážitek pro mě byl
catering. Vařili, že jsem si připadala, jako doma. Bylo o nás
skvěle postaráno.

Setkání vašich seriálových postav je osudové. Zažila jste něco podobného i vy sama?
Většinou se s lidmi, kteří se pro mě stanou osudovými,
potkávám takhle nečekaně, nevěřím ve vypočítavé vztahy.
Manipulování situací, kdy se s někým chcete potkat, kalkulujete a snažíte se, aby se vaše cesty protnuly, nemám ve
zvyku. Nechávám to na osudu. Je zajímavé, jak to kolikrát
zařídí. Někdy se stane něco nedobrého, co se ale pak později ukáže jako šťastná náhoda. Život nám prostě chystá
různá překvapení. A to se mi na něm líbí.

Znamená to, že dáte ve většině situací na
svou intuici?
Já umím žít jenom takhle, že se rozhoduju srdcem. Když mi
bylo asi dvanáct nebo třináct, byla jsem v Maďarsku na jednom táboře. Tenkrát mi jeden vedoucí napsal na památku
do knihy větu: ´Tvoje ticha jsou jenom tvoje´. Dlouho jsem
přemýšlela o tom, co tím chtěl říct. Tenkrát jsem jí samozřejmě nechápala, ale moc se mi líbila. Až po spoustě letech
jsem si ji vysvětlila tak, že člověk musí odpovědi najít sám
v sobě. Protože v nás se všechno protíná, ticha i nepokoje.
Nepokoje jsou reakce na něco, s čím se nechceme smířit.
Když je člověk pokojný, je všechno v pořádku. Věřím na to,
že člověk se musí naučit žít sám se sebou, vědět co chce
a to, co nechce, od sebe odhodit. Hlavně být upřímný sám
k sobě. Mě například nebaví večírky, i když vím, že právě na
nich se navazují kontakty. Ale já tam nedokážu jít, protože
se tam necítím přirozeně. Tak na ně nechodím a nic nepředstírám, nehraju si na někoho, kým nejsem. A přiznám si, že
jsem taková, jaká jsem. Například ulítávám na botách.
A žádných se nedokážu zbavit, tak jich mám doma hodně
a smířila jsem se s tím.

Vypadá to, že sama sebe hodně rozebíráte?
Ano a dělám to odjakživa, jsem už tak založená. Díky
analyzování ale člověk mnohokrát přijde na to, co chce a co
nechce, že to, co chce teď, chtěl často už v dětství, ale třeba
na čas podlehl jiným zájmům nebo jiným vzorcům, protože
to po něm okolí vyžadovalo. Ale hodně věcí se v člověku
projeví už v raném věku. Když vám dají rodiče do určité
míry volnou ruku a nechají vás dělat, co chcete, tak se naučíte najít si vlastní cestu. Pro mě je důležité žít v souladu
s přírodou. Herectví nepovažuju za něco výjimečného. Já
sama jsem nic extra neudělala. Jen se učím texty a poslou-
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chám, co mi říkají režiséři. Ano, mám asi určité nadání, ale
to jsem já neovlivnila, jen sama sobě naslouchám a řídím se
tím. Každý má nadání na něco jiného, já jenom dělám to,
co mi bylo dáno. Proto herectví neberu jako poslání, spíš
jako zábavu, která mě živí.

A živí vás ve třech zemích – kromě České
republiky ještě na Slovensku a v Maďarsku. Cítíte
se spíš jako Maďarka, nebo Slovenka?
Já vím, že jsem Maďarka, v tom mám jasno, to mám v sobě
přirozeně zakódované. Tím, že sem vyrůstala v Československu jako součást maďarské menšiny, vnímala jsem určité odtržení do svého národa, což asi každého trochu poznamená. Vždycky jsem se snažila podporovat maďarskou kulturu,
chránila jsem si to maďarství v sobě. Možná víc než lidé,
kteří vyrůstali přímo v Maďarsku. Proto je pro mě složitější
hovořit jinou řečí. Když mluvím maďarsky, dokážu přesně
vyjádřit to, co chci. Ale ve slovenštině je to pro mě hodně těžké a neumím to tak, abych byla spokojená. Mluvím
jednodušeji. Proto se i trochu stydím mluvit například do
médií. A ještě těžší je pro mě mluvit před kamerou česky.
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z nich mě okradl. Na natáčení se
občas ocitnu v nebezpečí, ale samozřejmě jen do určité míry. Třeba
ve filmu Tenkrát v ráji jsem šplhala
po skalách nebo ve filmu Zejtra napořád jsem skákala z osmimetrové
skály do vody.

A oni vás nechali skočit?
Režisér měl samozřejmě na place
kaskadéra, ale říkal: ´Mně by se tak
líbilo, kdybys to zvládla sama´. A
mně tohle stačí říct a hned se do
toho vrhám. Ale moc mě to bavilo.
Kdybych nedělala herectví, líbilo
by se mi být kaskadérkou. Abych
měla ještě lepší průpravu, začala
jsem jezdit na koni a moc mě to
baví. A v lednu jsem si ve svých
šestatřiceti letech udělala řidičák.

Kdy jindy jste na sebe hrdá?
Například když mám v sobě nějaké negativní myšlenky, ale
vyčistím je. Když překročím svoje hranice. Ale rozhodně
nejsem hrdá nebo pyšná na to, že jsem herečka. Nechci, aby
to znělo negativně, vysvětlím to. V hereckém prostředí jsem
vyrůstala. Bylo pro mě přirozené, jenom jsem na ně navázala, pokračovala v tom, co jsem začala dělat jako malá holka.
Maminka vedla dramatický soubor a v něm jsme já i bratr
začínali hrát divadlo. Proto říkám, že herectví je pro mě
samozřejmost. Četla jsem úžasnou knihu o australských domorodcích, kteří neustále putují krajinou. Říkají například,
že neslaví svoje narozeniny, protože ty jsou dané každý rok,
ale že oslavují, když si uvědomí, že jsou o něco moudřejší
než včera. Oznámí to okruhu lidí a oslavují se všemi. To se
mi zalíbilo a inspirovala jsem se. I já takové chvíle slavím.

Mluvila jste o dominanci. Ve vztahu u vás
dominance převažuje? Nebo jste ta přizpůsobivá,
která se spíš upozadí?
Jak kdy. Někdy jsem ráda ve vztahu dítětem. Potřebuju

Proč právě jízda na
koni?
Prostě mě to tak napadlo. Vzpomněla jsem si na jednu starou paní,
která mi kdysi říkala, že člověk v
sobě musí pěstovat všechno. Že co
se nepoužívá, to v nás zakrní a pak
odumře. Tedy ona to říkala hlavně
v souvislosti se sexem (smích). Proto
jsem chtěla zkusit nějaký sport, aby
mi tělo nezakrnělo. Jenže mě nebaví dělat to, co je zdravé a běžné tenis, plavání, chodit do posilovny.
Musím z pohybu mít radost. Hned
při druhé hodině jízdy na koni mě
trenér nechal jet do lesa a na třetí
už jsem zkoušela jet tryskem. A to
je přesně pro mě. Najednou jsme
byli kůň a já jako jedna bytost.
Člověk musí být dominantní, ale
zároveň musí se zvířetem splynout.
Takže jízda na koni mě nadchla.
A taky se bude hodit pro nějaké
budoucí role. Stejně jako řidičák.

Proč jste si ho dělala až teď?
Když se vrátím k Exnerovi, kde jste česky
mluvila - máte ráda kriminální seriály?
Mám je docela ráda. Ale jsem ráda, že žijeme v klidné
zemi a nemáme kolem sebe různé útoky a že se máme
vlastně krásně. Na druhou stranu člověk podvědomě
hledá trochu vzrušení, chce zažít – z bezpečného místa
– trochu strachu a dobrodružství, což může udělat právě
prostřednictvím televize, přes seriálové postavy. Chce vyvolat emoce, které má někde hluboko v sobě.

Jak blízko jste kdy byla nějakému zločinu
nebo nebezpečí?
V Budapešti těsně přede mnou srazilo auto motorkáře
a on letěl vzduchem. Pak to vyšetřovala policie. Taky se mi
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stalo, když jsem jela nočním vlakem z Prahy do Budapešti,
že jsem spala v kupé, kde spali i muži. Což není zvykem, ale
já jsem to v tu chvíli neřešila a říkala si: No co, nějak tu noc
přežiju. Všechno bylo v pořádku, pak jsme byli už skoro na
místě, ale já jsem byla pořád v nějakém hlubokém spánku.
Většinou když cestuju, spím jen lehce a hned jsem vzhůru.
Ale tentokrát ne. Pak jsem se probudila a zjistila jsem, že
mi chybí mobil a nějaké peníze. Přitom ostatní spali. Někdo

Nějak jsem ho nepotřebovala, ale teď jsem si řekla, že je
čas. Za tři měsíce už jsem najezdila sedm tisíc kilometrů.
Řekla jsem si, že když se budu bát, je to na nic. Že musím
strach překonat. Ale bojím se parkovat, proto do centra
autem nejezdím. Tam mám ještě rezervy. Ale jinak jsem překonala svou komfortní zónu. Mé okolí říkalo, že by si nikdy
nemysleli, že bych právě já někdy řídila. Ale já jsem se do
toho zakousla a řekla si, že neexistuje řidičák neudělat. Tak
jsem si po nocích pořád zkoušela testy. Učil mě i můj Lukáš,
vyjel se mnou v noci ven a nechal mě řídit, abych si projela
v době, kdy není takový provoz, trasy, které budu potřebovat. To mi moc pomohlo. A jsem na sebe fakt hrdá.

Ice Podzim 2017 |

99

toho druhého nad sebou, abych
se mohla schoulit do jeho náruče
a vyposlechnout si jeho rady, aby
byl on ten moudřejší. Ale v jiných
situacích si naopak uvědomuju, že
já jsem element síly, který dokáže pomoct partnerovi. Obojí je
potřeba mít v rovnováze. Myslím,
že se nám to daří.

V čem jste vy silnější
než váš partner?
Možná stojím víc nohama na
zemi. Kdybych měla vyzvednout
jednu pozitivní věc, na kterou
jsem fakt hrdá, tak bez ostychu
říkám, že – ačkoliv jsem umělec –
nenechám se unášet. Nevznáším
se na obláčku, ale stojím nohama
pevně na zemi a dívám se na svět
reálně.

Hodně vás obsazují do
rolí osudových žen. Cítíte se
tak někdy i vy sama?
Ne. Já vlastně ani nevím, co to
přesně znamená. Asi je to žena,
ze které něco vyzařuje. Každého
si můžete zařadit na první pohled.
Často nás tak podle typu obsazují.

100 | Ice Podzim 2017

Na Slovensku a v Čechách určitě. V Maďarsku hraju úplně
jiné role než osudové ženy. Ale jsem ráda, že dostávám
hodně různé role.

Jaká je skutečná Vica?
Nevím, musela byste se zeptat mé kamarádky.
Nebo mého partnera.

Co by o vás tedy řekla nejlepší kamarádka?
Řekla by: ´Vica je moje bláznivá kamarádka, která si ráda
užívá život, ale taky má ráda své tiché chvíle. Ráda filozofuje o životě, jednou je spontánní, jindy vážnější´.
A já bych asi dodala, že se snažím přizpůsobit tomu,
co mi život přináší. A jsem ráda, že nejsem jednoznačná,
zařaditelná.
Ice Podzim 2017 |
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Speed

Text: Aleš Sirný, foto: Formule E

FORMULE E:

Místo, kde nenajdete
kapku paliva
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PŘED TISÍCI LETY JSME ŽILI V JESKYNÍCH A
LOVILI POTRAVU. V SOUČASNOSTI LOVÍME
ZÁSUVKY NA DOBITÍ TELEFONŮ A BRZY ZAČNEME BOJOVAT ZÁSUVKY NA DOBITÍ NAŠICH AUTOMOBILŮ S ELEKTROPOHONEM. INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA NA ELEKTŘINU ZAŽÍVÁ
RAPIDNÍ VZESTUP DÍKY FORMULI E, KTERÁ JE
IDEÁLNÍM SPORTOVNÍM PROSTŘEDKEM PRO
TESTOVÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ.

N

afta je po dieselgate Volkswagenu špinavé palivo a dříve či později budou automobilky dávat ruce pryč i od benzínu, na
nějž se evropští komisaři postupně zaměřují a nastavují čím dál tím drastičtější
limity. Že filtr pevných částic patří jen do
výfukového ústrojí dieselových motorů? To už neplatí.
BMW je začne montovat i do vozů se zážehovým motorem a záhy nadejde doba, kdy tento dobrovolný krok
BMW budou povinně následovat i další výrobci. Jak si
tedy počínat při nákupu vozu? Fosilní paliva jsou stále
sázkou na jistotu, ale roste jim silný konkurent v podobě alternativní energie, jež omámila světové automobilky – elektřina.
Elektromobilita je budoucnost a svými elektrickými
a hybridními pohony to dávají automobiloví výrobci
jasně najevo. Udávané dojezdy některých elektromobilů
jsou v současnosti takřka ohromující a pomalu dosahují
úrovně spalovacích motorů. Tedy pokud si v elektromobilu vypnete klimatizaci, rádio, pojedete sami, bez
zavazadel a tak podobně. Faktem zůstává, že aktuální
dojezdy na plné nabití jsou úctyhodné a před deseti lety
by něco takového bylo možné jen v případě, že byste
za sebou táhli akumulátory na vozíku. Zkrátka účinnost
baterií a efektivita elektromotorů jde dopředu a nemálo tomu přispívá i motoristický sport, konkrétně seriál
FIA Formula E Championship.
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TIP

na výlet s dětmi

do ráje Trabantů
a vzpomínek na dětství

Pražská čtvrť Motol má ke Cvikovu, centru automobilového
průmyslu bývalé Německé demokratické republiky, nečekaně blízko. Spojuje je lidové vozítko s dvoudobým vzduchem chlazeným dvouválcem a karoserií z duroplastu.
Trabant letos oslaví šedesátiny, objekt současného muzea
je jen o pár let mladší. Byl vybudován členy Autosportklubu

TRABANT MUZEUM MOTOL, PRAHA
Praha, sdružujícího největší počet aktivních závodních
jezdců v tehdejším Československu. V čele stál známý konstruktér, závodník i trenér Viktor Mráz. Většina jeho svěřenců
sedlala právě trabanty, klub spolupracoval se cvikovskou továrnou. V Česku sotva najdete jiné místo, které by mělo ke

Jen na elektřinu

Formule E je jedinou motoristickou disciplínou, kde vás
případná ztráta špuntů do uší rozhodně nezabolí. Dvacet
monopostů s elektrickým pohonem kolem vás projede
a zaznamenáte jen specifické bzučení, hvizd pneumatik
a zvířený vzduch. Ve formuli E se od zhasnutí červených
světel na startovním roštu až po vyvěšení šachovnicového
praporku nespálí jediná kapka benzínu. A to platí i mimo
závodní trať. Organizátoři jezdí v autech na elektřinu
a mechanici se prohánějí na elektroskútrech. Ve formuli E
se zkrátka nespálí jediná kapka paliva, šampionát doslova
reprezentuje blízkou budoucnost na veřejných komunikacích, kde budou pozvolna mizet automobily s výfukem.
Koncept automobilových závodů na elektřinu zažehl prezident Mezinárodní automobilové federace Jean Todt, nicméně byl to Španěl Alejandro Agag, který dovedl myšlenku
do konce a vytvořil globální sérii s významným napojením
na veřejnou dopravu. Zrod šampionátu samozřejmě provázela řada těžkostí. Od dob, kdy Agag obcházel klíčové
investory s powerpointovou prezentací je však dávno pryč
a formule E se těší z partnerství s významnými motoristickými skupinami.
Alejandro Agag zavřel ústa posměvavým skeptikům prakticky na prvním závodě v Pekingu v září roku 2014. Na start
takzvané ePrix se postavilo dvacet elektrických formulí
a v nich seděli jezdci jako Senna, Prost nebo Piquet. Navíc
šampionát vzbudil pozornost i mezi hvězdami showbusinessu a partnerem týmu Virgin Racing se stal například
držitel Oscara Leonardo DiCaprio.
Už na počátku formule E hrály prim automobilky, pro něž
jsou hybridní technologie zásadním faktorem v dlouhodobých strategiích. Budoucnost automobilového průmyslu
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splašeným trsátkům neboli rozzuřenému vysavači pevnější
pouto. Komorní muzeum vybudované sběratelem Martinem
Huclem rozhodně stojí za návštěvu. Pokrývá totiž prakticky
celou vývojovou řadu dvoudobých dvouválců z továrny
AWZ, počínaje tudorem P70 a konče Trabantem 1.1 se čtyřdobým motorem Volkswagen. Na své si přijdou také milovníci modelů a spotřebního zboží z dob „budování
socialismu". Na bezpočtu panelů najdete dobové fotografie
i reprodukce prospektů a dobových článků, ve vitrínách jsou
nainstalovány dobové tiskoviny, prospekty, doklady či trofeje ze závodů a soutěží. U nás zabodovalo i dioráma
autoservisu s demontovaným závodním speciálem, vysvětlení činnosti dvoutaktu nebo
možnost sednout si
do dvou trabantů
a v duchu porovnat
vnitřní prostornost,
výbavu i použité materiály se současnými
vozidly.

ké
vé blíz ví
s
e
t
j
u
st
Obdar
na dět
i
m
a
k
ín
vzpom
stojí na elektrickém pohonu a kde jinde jej řádně odzkoušet v praxi než na závodních tratích? Na začátku letošní sezony 2016/17 vstoupil do šampionátu Jaguar a doplnil řady
výrobců jako Audi, Renault, DS Automobiles, Mahindra,
NIO, Faraday Future, Ventura Automobiles a můžeme říct
i BMW, jež zahájilo technickou spolupráci s týmem Michaela Andrettiho a regulérní tovární účast potvrdilo na sezonu
2018/19.
Agag si na nezájem ze strany výrobců rozhodně nemůže
stěžovat. Právě naopak, velmi z nich těží. Jejich rozpočty na
sezonu překračují hranici deseti milionů euro a další zájemci klepou na dveře. Proto Agag nabízí poslední pozici pro
dvanáctý tým v přespříští sezoně za astronomických dvacet
pět milionu euro. Jsou to obrovské peníze, ale automobilky jsou ochotné do tohoto eko-friendly světa investovat
nemalé prostředky.

Adresa:
Plzeňská 215b, Praha 5-Motol
Otevírací doba:
Po - Ne 9 - 17 hod.
Vstupné:
plné/důchodci/rodinné:
99/69/199 Kč
Parkoviště: u muzea, zdarma
Občerstvení: v muzeu
E-mail:info@trabantmuzeum.cz
Telefon: +420 725 555 149
www.trabantmuzeum.cz

TIP
na vánoční
dárek
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Elektromobilita je
budoucnost a svými
elektrickými a hybridními pohony to dávají
automobiloví výrobci
jasně najevo.
Závodění za stokorunu

Formule E je vyváženou koncepcí unifikovaných komponentů a otevřených oblastí vývoje. Totožné monoposty vyrábí francouzská firma Spark Racing Technology ve spolupráci s italskou Dallarou, akumulátory pak dodávají Britové
z Williams Advanced Engineering. Automobilky tudíž svou
pozornost zaměřují na pohonné jednotky a převodovky.
Každá z nich vyvíjí svá vlastní a nejefektivnější řešení, přičemž maximální výkon elektromotoru je stanoven na
200 kW v kvalifikaci a 170 kW v závodě. A to vše se spotřebou energie 28 kWh, což při průměrné ceně elektřiny
v České republice vyhází na 103 Kč. Nutno podotknout,
s touto kapacitou si baterie v padesátiminutových závodech nevystačí a jezdci musí v polovině odjeté vzdálenosti
měnit své dosluhující monoposty za plně nabité formule.
Výrobci dostali volnou ruku ve vývoji elektromotoru
v předešlé sezoně. Ta letošní, která byla zahájena v říjnu
2016 v ulicích Hongkongu, se obešla bez zásadních změn
v pravidlech. Jednou z mála novinek je kosmetická úprava
předních přítlačných křídel monopostů. Hlavním cílem bylo
vtisknout formulím vlastní identitu, jež by je odlišovala od
jiných šampionátu. Michelin se mezitím zaměřil na pneumatiky a dodal nové efektivnější obutí. Pneumatiky dosáhnou provozních teplot mnohem dříve a jezdci tím pádem
mohou naplno závodit prakticky po první zatáčce.
Velkou revolucí bude sezona 2018-19. Připravují se nové
monoposty, a hlavně výkonnější akumulátory od McLaren
Applied Technologies s téměř dvojnásobnou kapacitou
54 kWh. Přestože bude nová generace monopostů vážit
o 42 kg víc než ta současná (888 kg) a bude mít vyšší výkon
v závodech (ze 170 kW na 200 kW), vydrží celý závod
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a nebude potřeba zastávek v boxech a přeskakování
z jednoho kokpitu do druhého. To je pro šampionát
ohromný technologický pokrok, ale zároveň krok zpět.
Právě zastávky v boxech a přeskakování z jednoho monopostu do druhého patřilo k hlavním devizám formule E
a Agag se svými kolegy hledá, jak vytvořit umělou nutnost
návštěvy pitlane. Nebude to mít lehké, protože možnosti
jsou omezené. Rychlonabíjení nemá smysl, měnit pneumatiky by znamenalo zvýšení nákladů na dopravu dalších
gum. Jakým způsobem budou zastávky v boxech za dva
roky probíhat se ještě uvidí.

Nejrychlejší je Sébastien Buemi

Každá ePrix se skládá ze dvou tréninků, kvalifikace a jednoho nebo dvou závodů. Jezdci jsou v kvalifikaci rozděleni do
několika skupin a mají přesně šest minut na to, aby zajeli
svá nejrychlejší kola. Pět jezdců s nejlepším časem pak postupuje do rozhodujícího rozstřelu jménem Super Pole, kde
se rozhoduje o pozicích v první pětce na startovním roštu.
Na rozdíl od všech ostatních motoristických sérií chybí v závodech formule E tradiční zaváděcí kolo. Jezdci se v prostoru startovní rovinky pouze přesunou o pár metrů dopředu
na určené pozice a čekají na zhasnutí červených světel, aby
mohli vyrazit do zhruba padesát minut trvajícího závodu.
V polovině uplynulého času, kdy se jejich akumulátory blíží
hrozivému momentu vybití, zamíří do boxů, kde v rychlosti
přesedají do připravených plně nabitých formulí. Výměna
probíhá přímo v garážích pod dohledem komisařů, kteří
bedlivě kontrolují veškeré bezpečnostní postupy. Zastávky
v boxech jsou čistě jen o výměně monopostu, ve formuli E
nenajdete žádné tankovací hadice a pneumatiky se

přezouvají pouze v případě
defektu. Závodníci mají
k dispozici pouhé dvě sady
pneumatik čili pouze jednu
sadu na jeden monopost –
plus jednu přední a jednu
zadní pneumatiku z předchozího podniku. Oproti jiným
světovým šampionátům je
počet použití pneumatik žalostně malý, na druhou stranu
Michelin připravuje monopostům kvalitní směs gum
a jezdci si s nimi bohatě vystačí.
Před každým podnikem mohou fanoušci dát hlas svému
nejoblíbenějšímu jezdci a tři
s největším počtem hlasů získají Fanboost – 100 kj energie
navíc v druhém monopostu.
Veřejností privilegovaní tři
piloti s největším počtem
hlasů tak mohou v druhé části
jízdy, například při předjížděcím manévru nebo bránění
pozice, využít energii, která
jim zvýší výkon na 180 kW
až 200 kW. Podmínkou je,
že fanboost musí aplikovat
naráz a jen jednou. Diváci
mohou hlasovat až do šesté
minuty závodu, takže reálně
sledují počínání svých favoritů
na trati a podle dané pozice mu mohou přispět k udělení
bonusových 100 kj.
Ve formuli E se bojuje o titul v poháru jezdců i týmů. Dotyční piloti a stáje s největším počtem bodů na konci sezony se
tak stávají šampiony daného ročníků. V tom premiérovém
se to podařilo bývalému pilotovi F1 Nelsonu Piquetovi Jr.
z čínského týmu NEXTEV Team China Racing, nicméně titul
v poháru týmů bral francouzský e.dams Renault. Mimochodem francouzská trikolora šampionátu dominuje. Sébastien
Buemi sice skončil v sezoně 2014-15 na druhém místě za
Piquetem Jr., ale hned následující rok patřil jen mu
a Renaultu. Vysoký Švýcar strávil tři roky ve formuli 1
u týmu Toro Rosso a nyní si doslova podmanil formuli E.
V letošní sezoně 2016-17 má na kontě šest vítězství z osmi
startů a pokud se zrovna neprohání v elektro-formuli, krotí
špičkový prototyp Toyota LMP1 v Mistrovství světa vytrvalostních závodů, kde po dvou odjetých šestihodinových
podnicích drží stoprocentní skóre dvou výher. Jestliže bude
tímto způsobem pokračovat až do konce roku, pravděpodobně mu bude v neoficiálních žebříčcích nejlepších pilotů
roku 2017 patřit přední umístění.
Sébastien Buemi vyhrál v Hong-Kongu, Marrakéši, Buenos
Aires, Monte Carlu, Paříží a jeden závod v Berlíně. Jedinými jeho přemožiteli byli Felix Rosenqvist a Lucas di Grassi,
který na Buemiho ztrácí propastných 32 bodů. Buemi se ale
ještě nemůže radovat. Podnik v Berlíně na letišti Tempelhof
otevřel druhou část sezony, zahrnující dvě plně bodované
jízdy v jedné destinaci. Zatímco v prvních šesti ePrix se konal pouze jeden závod, víkendy v Berlíně, New Yorku

a Montrealu jsou dvouzávodní.
Potíž pro Buemiho je v tom, že
v New Yorku bude kvůli závazkům vůči Toyotě chybět.
Ve stejný víkend se totiž pojede
šestihodinovka na německém
Nürburgringu a Buemi bude
sedět v toyotě. Náskok absentujícího lídra formule E se proto
bude snažit v centru New Yorku
smazat v pořadí druhý di Grassi,
jenž v případě dvou výher
nasbírá padesát bodů. Připočteme-li k tomu tři body za získání
pole-position a jeden bod za
nejrychlejší kolo v závodě, nejsou aktuální bodovací tabulky
tak jednoznačné, jak se může
na první pohled zdát.
Obecně lze konstatovat, že
formule E má nejsilnější startovní pole na světě. Když se
trojnásobný šampion F1 Lewis
Hamilton posměšně vyjádřil na
adresu jezdců americké formulové série IndyCar, pěkně to
od jezdců a veřejnosti schytal.
V nejslavnějším podniku šampionátu, 101. ročníku Indianapolis 500, totiž startoval ve formuli 1 trápící se Fernando Alonso.
Jeho mclaren pohání nespolehlivý a nevýkonný motor Honda,
a proto se dvojnásobný šampion F1 rozhodl vyzkoušet Indianapolis 500.
Z 33 jezdců zajel pátý kvalifikační čas, na což Hamilton zareagoval pochybným komentářem o kvalitě tamních pilotů. Brit
ve službách Mercedesu poté čelil kritice a připomínkám, že on
při debutu v F1 startoval ze čtvrtého místa.
Podobně by na Hamiltonovi nenechali nit suchou i ve formuli
E. Ve startovním poli se nachází bývalí piloti formule 1 jako
Nelson Piquet Jr., Jérôme d‘Ambrosio, Lucas di Grassi, Jean-Éric Vergne, Esteban Gutierrez, Nick Heidfeld nebo zmiňovaný Sébastien Buemi, jenž je rovněž mistrem světa vytrvalostních závodů. Nechybí ani trojnásobný šampion cestovních
vozů José María López i vítězové slavné 24hodinovky
v Le Mans Sam Bird, Nico Prost nebo Loïc Duval. Do silného
jezdeckého pole patří i nastupující závodnická generace, která se dostala před práh formule 1, ale z různých důvodů, zejména finančních, jej nikdy nepřekročila. Tam patří například
dvaadvacetiletý Mitch Evans nebo o dvanáct let starší Adam
Carroll z nového týmu Panasonic Jaguar Racing. Představitelé značky Jaguar se rozhodli navázat na její velmi bohatou
závodní historii a není náhoda, že se dějištěm návratu britské
kočky stala formule E, přinášející pro tuto britskou značku
výhody spojené s vývojem automobilu I-Pace.
Formule E reprezentuje vizi budoucnosti v automobilovém průmyslu a slouží jako platforma pro přehlídku
nejnovějších inovací v oblasti elektromobility a alternativních pohonů. Automobilový výrobci se předhánějí ve vývoji
nejlepších řešení a do celosvětově sílící série FIA Formula E
Championship investují astronomické částky – zároveň tím
přináší atraktivní sportovní show ve středu velkoměst.
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Gurmán
Text: Iva Bartošová, foto: Shutterstock.com

Cup of Excellence

FENOMÉN
JMÉNEM

KÁVA

VĚTŠINA Z NÁS SI NEDOVEDE DEN
BEZ KÁVY ANI PŘEDSTAVIT.
POCIT, KDYŽ NÁS RÁNO SVOU
OMAMNOU VŮNÍ PROBOUZÍ
A S KAŽDÝM DOUŠKEM NÁM VLÉVÁ
ENERGII DO NOVÉHO DNE.
NĚKDY JI PIJEME PROTO, ABYCHOM SE
LÉPE SOUSTŘEDILI NA PRÁCI,
NĚKDY JE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO
POSEZENÍ S PŘÁTELI
A ZKRÁTKA PRO JEJÍ NEZAMĚNITELNOU
LAHODNOU A PŘITOM
NAHOŘKLOU
CHUŤ.

A

si každý pozná, jak vypadá vypražené kávové zrno. Možná ale ne
každý kávovník (Coffea),
na kterém kávové plody
dozrávají. Kávovník je
kvůli dostupnosti při sklizni zkracován
a formován do keřů, ale jinak může
dorůst až do výšky sedmi metrů. Roste
v oblastech subtropického a tropického pásma. Pěstuje se na Arabském
poloostrově, v Africe, Asii, Indonésii,
Jižní a Střední Americe především v
hornatých krajinách. Strom je pokryt
zelenými voskovanými listy rostoucími
v párech proti sobě.
Zajímavostí je, že kávové bobule
dozrávají v nepřetržitém cyklu a tak
není zvláštností, že lze na jednom
stromu najít květy, zelené bobule,
zrající žluté plody i červené, již dozrálé. Po sběru se musejí bobule zbavit
obalu, skořápky a pergamenové
slupky, abychom získali čisté zrno připravené k exportu a pražení. Pražení
je proces, při kterém vhodně zvolenou teplotou dochází k transformaci
základních životních látek, jakou jsou
škroby, tuky, kyseliny na cukry, éterické oleje a káva získává své charakteristické aroma.

níku statném (Coffea canephora), má
vysoký obsah kofeinu (až 3 %)
a drobnější oválné zrno s rovnou rýhou
uprostřed. Sklízí se převážně strojově a pochází z oblastí Asie – zvláště
Vietnamu a Jižní Ameriky. Robusta má
specifickou, snadno rozpoznatelnou
nahořklou chuť.
Pro zajímavost bychom mohli ještě
zmínit cibetkovou kávu. Patří mezi
nejdražší, které si můžete v kavárně
dopřát. Zvláštní je tím, že na její chuť
má vliv netradiční způsob zpracování
kávových bobulí. Bobule totiž projdou
trávicím traktem malé šelmy, cibetky,
v němž dojde k jejich fermentaci.
Natrávené, ale neporušené bobule se
získávají z trusu tohoto zvířete.
Kávě se proto také říká Kopi Luwak
(z indonéštiny kopi – káva a luwak
– lokálního pojmenování cibetky na
Sumatře). Má se za to, že ji objevili
sběrači bobů, kteří zjistili, že v trusu
cibetek jsou neporušené bobule, a tak
je očistili a používali pro vlastní spotřebu. Známe ji například z filmu „Než si
pro nás přijde“, ve kterém se na závěr
americký herec Jack Nickolson dozvídá,
že jeho oblíbená káva je vlastně trus
cibetky. Cena kávy se pohybuje mezi
600–700 dolarů za kilogram.

Tak jako i vína se účastní výstav
a soutěží, rovněž káva má svůj
šampionát, kde získává bodové
hodnocení. Nejprestižnější výstavou
je „Cup of Excellence“.
Tisíce vzorků kávy hodnotí mezinárodní porota. Při degustaci se
hodnotí a bodují vlastnosti kávy,
jako jsou aroma, chuť, tělo, dochuť,
lahodnost, vyváženost, čistota šálku,
jednotnost a celkový dojem.
Bodové hodnocení je na stupnici od
0–100. Osmdesát a více bodů má
výběrová káva, kterou tvoří kvalitní
výběrové zrno a je přesně a transparentně označena, o jaký druh jde,
místem původu, jménem farmáře,
datem sklizně, způsobem zpracování, datem pražení. Znamená to, že
je u ní záruka původu a kvality.
Výrobci výběrových káv se zaměřují
na kvalitu. Ta je nejlépe znát, pokud
si kávu zakoupíte přímo v pražírně
a celých zrnech. Tak se zachová
nejvyšší čerstvost a nejsilnější aroma.
Nepražená káva si čerstvost a kvalitu
uchovává až šest měsíců. Po upražení si typické aroma a chuť vysoké
kvality uchová až čtyři týdny.
Po umletí se ale vůně vytrácí již
po 15 minutách. Abychom si tedy
dopřáli, co nejlepší kávu, je dobré si
ji zakoupit v zrnech a pomlít ji těsně
před použitím. Proto se běžná zrnková či mletá káva, dostupná
v obchodech, vakuově balí, aby se
zachovala čerstvost a aroma v co
nejvyšší kvalitě. Taková káva dosahuje skóre mezi 50–79 body, ty levnější
kolem 40, z nejméně kvalitních zrn
se vyrábí káva instantní.
látek, jakou jsou škroby, tuky, kyseliny na cukry, éterické oleje a káva
získává své charakteristické aroma.

Druhů kávy je na světě spousta, ale
mezi dvě nejznámější patří Arabika
a Robusta. Arabika, ze stromu Kávovníku arabského (Coffea arabica), se přiváží z oblastí s vyšší teplotou a stálým
klimatem – např. z Afriky, Arabského
poloostrova či střední Ameriky. Tvoří až
75 % celosvětové produkce kávy a vyznačuje se lahodnou chutí. Je sklízena
převážně ručně, výběrovým sbíráním.
Zrno je podlouhlé se zakřivenou rýhou.
Robusta, vyrůstající na stromech Kávov-
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Káva pro zdraví

O kávě se říká, že má spoustu negativních vlivů na zdraví
člověka, ale je tomu opravdu tak? Z posledních vědeckých
průzkumů vyplývá, že káva obsahuje velké množství antioxidantů (dokonce vyšší než zelený čaj), které pomáhají
také při léčbě rakoviny, zpomalují stárnutí buněk a neutralizují volné radikály. Posiluje imunitní systém, čímž nás
chrání od infekčních chorob.
Kofein má rovněž pozitivní účinek na krátkodobou paměť
a zlepšuje koncentraci. Zvyšuje srdeční činnost a má podpůrný účinek na kardiovaskulární systém. Vědci také nalezli
spojitost mezi pitím kávy a hladinou jaterních enzymů. Zdá
se totiž, že pití kávy pozitivně ovlivňuje játra. A co je důležité: dokáže nám i zlepšit náladu, protože kofein aktivuje
neurotransmitery, které řídí náladu, včetně dopaminu a serotoninu. Samozřejmě platí, všeho s mírou. V nadměrném
množství způsobuje kofein nespavost, odvodňuje organismus a zvyšuje srdeční tlak.

Jakou kávu si objednat?

Říká se, pokud nemáš rád kávu, jen jsi ještě neměl správný
šálek. Jakou kávu si tedy v restauraci objednat?
Espresso je malá silná káva, přibližně cca 30 ml, která se
nejčastěji podává v šálku o objemu 60 ml. Ve vysokotlakém
kávovaru se extrahuje 7–9 g kávy při teplotě 90 °C a tlakem
devíti barů po dobu 25 sekund.
Ristretto, u nás často zaměňováno nesprávným označením
piccolo (italsky malý), je vysoce koncertovaná silná káva
o objemu cca 20 ml. Na tento druh kávy se používá najemno namletá káva, kterou po dobu 18 sekund necháme
protéct méně vody než u espresa. Podává se taktéž v šálcích
o objemu 60 ml.

Doppio lze jednoduše označit jako dvojité espresso. Nastavíme dvojitou porci kávy i dvojitou porci vody, čímž získáme dvojitou dávku kofeinu.
Lungo je vlastně espresso připravené do většího šálku, které se dolije dle chuti horkou vodou, která se podává
v samostatné nádobě společně s kávou.
Cappuccino je nápoj s bohatou krémovou pěnou, připravený z 1/5 espressa, 2/5 našlehaného a 2/5 horkého plnotučného mléka.
Latte macchiato je káva připravená postupným litím do
vysoké sklenky či šálku velkého množství našlehaného mléka a následně espressa. Ve sklenici lze vidět tři jednotlivé
vrstvy tohoto oblíbeného nápoje – mléko, kávu a bohatou
pěnu.
Kvalita kávy závisí nejen na její sklizni (zdali ručně, či strojem), zpracování a třídění, ale i na její přípravě.
V dnešní době nemusíme za kvalitní kávou pouze do kaváren, ale můžeme si ji připravit i doma. Záleží jen na nás,
jaké kávě dáváme přednost a kolik peněz a energie chceme
na její přípravu vynaložit, a podle toho zvolit druh kávy
a způsob přípravy. V široké nabídce kávovarů si můžeme
pořídit automatické kávovary, kávovary na kapsle, případně i manuální, tzv. pákové kávovary.

Jak si kávu připravit?

Kvalitní automatický kávovar potřebuje k výrobě espressa, kromě doplňování zásobníků, vaši minimální obsluhu.
Ovládá se stisknutím tlačítka a pomocí displeje upozorňuje,
co je třeba doplnit nebo zmáčknout. Jeho součástí bývá zásobník na zrnkovou kávu, vodu a vývod s parní tryskou pro
přípravu pěny z mléka, abyste si mohli připravit i mléčné
varianty espressa, jako jsou cappuccino, caffè latte
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crema

ESPRESSO
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espresso
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Espresso

CON PANNA

Horké
mléko
Espresso

NOISETTE

kopecek
mlécné peny
Espresso

MACCIATO

nebo latte macchiato. Pro přípravu této kávy je také důležité, aby měl kávovar nastavitelnou výšku výpusti kávy.
Například pro lungo se používá vysoká sklenice a bez posunutí byste ji pod výpusť nedostali.
Kvalitnější kávovary mají možnost nastavení jemnosti namletí kávy, zásobník i na již umletou kávu a některé dokonce
umožňují upravit tvrdost vody. Mezi další přednosti kvalitnějších spotřebičů je předehřívací deska, která ohřeje šálky,
aby káva zůstala déle teplá. Kávovar a především zásobníky mléka je třeba pravidelně po použití či před použitím
pročistit, což u dražších typů kávovar provádí automaticky
horkou vodou či párou.
Protože jsou automatické kávovary uzpůsobeny na velké
množství kávy, mají jednotlivé porce poměrně nízké pořizovací náklady. Například při koupi 250 g kávycrema
za 125 Kč
a použití 7crema
g na šálek činí pořizovací cena jednoho espressa
Dvojité
Single
3,5 shot
korun.
Koncentrované
espresso
espresso
espresso
Automatický kávovar je vhodný pro velké milovníky kávy,
časté použití nebo do provozoven, kde ho využije denně
i více lidí.

ESPRESSO

DOPPIO

Wipped krém
Vanilková
zmrzlina
Espresso

AFFOGATO

Espresso

CON PANNA

kostka ledu
crema

Espresso

Nemáš-li rád
neměl
RISTRESTOkávu, CON
HIELO
jsi jen správný
šálek
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NOISETTE

Skorice
Mlécná pena
Teplé mléko
Espresso

CAPPUCINO

Horká voda
Espresso

AMERICANO
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Mlécná pena
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Teplé mléko
Brandy
Espresso

CARAJILLO

Mlécná pena

Teplá cokoláda

Espresso

DRY CAPPUCINO

Espresso

MOCHA

Pro občasné používání v provozovnách či víkendovou přípravu kávy doma je vhodný kávovar na kapsle. Především
proto, že jsou nenáročné na údržbu a čištění. U většiny
kapslových kávovarů je přesně daná cena jednoho šálku.
Závisí to na volbě kávovaru a k němu dodávaných kapslí od
stejného výrobce. Výjimkou jsou systémy Nespresso a Dolce
Gusto, pro které existují i kapsle od jiných výrobců, které
lze opakovaně použít. Ovládání je velice snadné, pouze
vložíte kapsli a stisknete tlačítko. Přístroj se nemusí proplachovat horkou vodou. Kapsle se vyrábí v široké škále chutí.
Můžete tak připravit třeba cappuccino s pěnou pomocí
kapsle se sušeným mlékem. Dražší varianty mají přídavnou
parní trysku na výrobu mléčné pěny. Nebo si lze pořídit ke
kávovaru napěňovač mléka. V kávovaru na kapsle nelze
připravovat dva šálky naráz.
Pro toho, kdo si chce vychutnat přípravu kávy, rád experimentuje či si chce vyrobit kávu dle konkrétní chutě
a potřeby, je vhodný pákový kávovar. Tento typ nemá
zásobník na kávu, ze kterého by se automaticky káva dávkovala. Každou porci si sami naplníte do sítka ve speciálním
držáku, který se pákovým pohybem nasazuje na kávovar.
Díky tomu můžete zvolit potřebné množství kávy. Chuť
kávy u pákového kávovaru neovlivňuje pouze kvalita zvoleného druhu, ale i způsob napěchování kávy v sítku a délka
louhování – průtok vody spouštíte a vypínáte manuálně.
Je tu tedy spousta faktorů, na které se obsluhovatel kávovaru podílí a kvalita kávy může být rozmanitá. Samozřejmě
chuťově nejlepší espresso připravíte z čerstvě namleté kávy.
Po použití je potřeba sítko propláchnout. Pákový kávovar
se používá především v kavárnách a restauracích.
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Jde to i jinak

Pokud se chcete vyhnout koupi kávovaru
a přesto si doma připravit kvalitní kávu, skvělou
alternativou je Moka konvička Bialetti ve stylu
Art Deco. Historie konvičky Bialetti (bialetky)
sahá do první poloviny dvacátého století, kdy
si Alfonso Bialetti otevřel dílnu na hliníkové
polotovary v severoitalském Crusinallu. V Itálii je
v dnešní době součástí téměř každé domácnosti
a setkáte se s ní i v základním vybavení italských
apartmánů. Jde o hliníkovou konvičku složenou
z nádobky na vodu, zásobníku na kávu a samotné konvičky. Po rozehřátí se voda natlakuje
a provře zásobníkem na kávu do konvičky,
z které se nalévá do šálku.
Dalším jednoduchým kávovarem, který se používal již v 18. století ve Francii je French Press. Využívá jednoduchého principu, kdy necháme kávu
vylouhovat v horké vodě a následně ji procedíme
přes síto. Díky tomu, že se zde nepoužívá filtrační papír, který zachycuje i kávové éterické oleje,
neztrácí káva chuťovou kvalitu. Oproti Moka
konvičce, ve které se káva spaří vysokou teplotou, se zde káva louhuje pod bodem varu, čímž
si zachovává více kvalit. Princip French pressu je
opravdu jednoduchý. Přesto káva v něm připravená je lahodná a dokonce se říká, že některé
druhy káv by se měly připravovat pouze v něm,
aby se rozvinula jejich chuť a aroma.

Nakonec pro ty, co chtějí mít kávu připravenou co nejrychleji a kdekoliv, je tu káva instantní. Stačí pouze jedna či dvě
lžičky instantního prášku zalít horkou vodou a máte kávu
bez filtrace či překapávání. Instantní káva se objevila na
konci 19. století, ale její boom nastal až s první světovou
válkou, kdy se začala dodávat vojákům na frontu. Od té
doby se procesy výroby instantní kávy zdokonalily a tím
i její chuť.
Instantní káva prochází stejným technologickým procesem
jako káva zrnková – sklizní, praním, sušením, přebíráním,
loupáním, exportem a pražením. Pražením to ale nekončí.
Teprve za pomoci chemicko-fyzikálních procesů se upraví,
aby získala svou trvanlivost. Zjednodušeně jde o to, že se
káva uvaří a následně vysuší. Buď k tomu dochází metodou
sprejování (kávový extrakt se stříká na ohřáté bubny, kde
vysychá a vzniká kávový prášek), nebo se suší mražením,
při němž se extrakt zmrazí na -40 °C a ve speciální komoře
se pomocí podtlaku a sublimace zbaví extrakt většiny své
vlhkosti, čímž vzniknou granulky instantní kávy.
Dnešní kvalitní instantní káva se chuťově i vůní velice blíží
k espressu z kávovaru, ale chuť je dodávána dochucováním
a barva pomocí barviv. Obsahuje tudíž více chemických
přísad než káva běžná a naopak méně kofeinu a antioxidantů. Pro svou jednoduchost a finanční nenáročnost je ale
velice oblíbená a výborně se hodí i k výrobě ledové kávy či
kávových sladkostí.
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Gurmán
Text: Iva Bartošová, foto: Shutterstock.com

T

PUTOVÁNÍ
PO ČAJOVÉ
STEZCE

ak jako každý Čech díky pohádce „Byl jednou
jeden král“ ví, že sůl je nad zlato, ve starověké
Číně považovali za poklad vedle soli také čaj.
Dokazuje to i první známá písemná zmínka
o čaji z knihy arabského cestovatele a kupce
Sulejmana: “Z nerostných látek si král uchovává právo na sůl a na rostlinu, která se pije spařená teplou
vodou. Tato rostlina se prodává ve všech městech za vysokou cenu a jmenuje se Sach. Má více listů než jetel a je
o něco aromatičtější, chutná hořce. Připravuje se tak, že
se svaří voda a nalije se na rostlinu.”.
Historie čaje sahá do starověké Číny až 5000 let zpět.
Nejznámější legenda datovaná do roku 2737 před n. l.
vypráví, že císař, vědec a filozof Shen-Nung si při rozjímání v lesích vařil nápoj a náhodně mu do kotlíku spadly
lístky divokého čajovníku. Po vypití se cítil občerstven
a svěží, a tak se začal o tuto rostlinu zajímat. Zjistil, že
nápoj z čaje je nejen chutný a osvěžující, ale má i léčivé
účinky. A tak byl podle legendy první šálek čaje vlastně
dílem náhody.
Ať už je, nebo není tento příběh pouhou legendou, je
pravděpodobné, že čajovník pochází z oblastí severozápadní Číny, Tibetu a Severní Indie. Čínští obchodníci
projížděli tímto územím za obchodem a potkávali místní
obyvatele, kteří často žvýkali listy čajovníku a naučili se
ho používat pro výrobu čaje.
Dlouhou dobu byl čaj výhradně nápojem čínského dvora.
Koncem 4. století se však začal rozšiřovat i mezi lidové
vrstvy společnosti jako lék. Natrhané listy čajovníku se
sušily a lisovaly do placek a po přidání cibule a zázvoru
vznikl léčebný nápoj. Teprve období vládnutí dynastie
Tang (618–907) ale označujeme za věk klasického čaje,
kdy se jeho užívání rozšířilo, a čaj se stal čínským národním nápojem.
Nejstarší evropskou písemnou zmínkou o čaji je cestopis
„Cestování a putování“ od Giovanniho Battisty Ramusia
z roku 1559, v němž jsou popsány především léčebné
účinky čaje. K velké popularizaci čaje v Evropě došlo
v 19. století především zásluhou Angličanů. Ti začali zakládat čajové plantáže na svých koloniích v Indii, Ceylonu, Malajsii a čaj se stal, hned po vodě, druhým nejrozšířenějším nápojem světa.

Kolik čajů, tolik chutí

ČERNÝ
ČAJ
prochází úplnou oxidací, při které listy charakteristicky
zhnědnou, až téměř zčernají. Získá tím silnou chuť a aroma.
Z uvedených čajů má také nejvyšší podíl kofeinu. Černý čaj
zaléváme vodou ohřátou na 100 °C a necháme louhovat tři
až pět minut.
Polofermentovaný čaj známý též jako oolong, jak už název
napovídá, prochází částečnou oxidací. Nemá tak výraznou
chuť a vůni jako čaj černý a má také nižší obsah kofeinu.
Přirovnává se chutí k čerstvému ovoci či květům. Tento typ
čaje zaléváme vodou ohřátou na 90 °C a necháme louhovat
dvě až tři minuty.

ZELENÝ
ČAJ
by měl po utržení projít pouze krátkým zavadnutím a k následnému zastavení oxidace díky rychlému vystavení lístků
vysoké teplotě. Třísloviny a chlorofyl se v průběhu výroby
nemění, čímž čaj zůstává i dle barvy čajových listů stále zelený. „Zelený čaj zaléváme osmdesátistupňovou vodou
a necháme louhovat dvě a ž tři minuty.“ upozorňuje Milan
Zablka. Tento čaj má jemnější chuť a vůni plnou akcentů,
které ocení hlavně znalci a milovníci čajů.

Než zavoní v konvici

PRO MNOHÉ Z NÁS JE ČAJ BĚŽNÝ
TEPLÝ NÁPOJ, KTERÝ MÁME SPOJENÝ SE SNÍDANÍ, OCHUCENÝ CITRÓNEM A CUKREM. NEBO TAKÉ NÁPOJ,
KTERÝ SI UVAŘÍME PRO ZAHŘÁTÍ,
PROTOŽE JSME NACHLAZENÍ. VÍME
ALE, JAKÝ SKUTEČNÝ DAR NÁM PŘÍRODA V PODOBĚ ČAJŮ PŘINÁŠÍ?
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„Čaje lze nejsnáze rozdělit dle způsobu zpracování na černý, polofermentovaný, zelený a bílý. U všech těchto čajů jde
o listy stejného čajovníku Camellia Sinesis, projdou stejným
růstem a sklizní, teprve při výrobě dochází k jejich odlišení,“ přibližuje Milan Zablka z Čajovny u Poutníka v Hradci
Králové.
Lístky čajovníku se sbírají nejlépe ručně. Kvalita čaje se
odráží nejen v oblasti, kde se čaj pěstuje, ale právě v kvalitě
sběru lístků a jejich zpracování. Nejkvalitnější čaje jsou z
posledních dvou lístků a pupenů. Při zpracování prochází
čaj několika procesy. Zavadnutím lístků, rolováním, oxidací,
na jejíž době právě závisí, jaký druh čaje z čajových lístků
vznikne. Oxidace se provádí ve speciálních místnostech,
kde se rozvrství do výšky přibližně pěti centimetrů, aby byl
zajištěn dostatečný přísun kyslíku. Následuje sušení, třídění
a balení čaje.

BÍLÝ
ČAJ
patří mezi nejdelikátnější čaje. Ceněn je pro svou jemnost
a přirozenou nasládlost. Vyrábí se z nejmladších lístků
a pupenů čajovníků, které jsou typické stříbrnou barvou
a jemnými chloupky. Pupeny se ručně sklízejí a hned suší,
nedochází k žádné oxidaci. Tento čaj se vysoce cení, a proto
se nejčastěji prodává jako přídavek do čajových směsí. Zaléváme ho vodou ohřátou na 70 °C a necháme louhovat dvě
až tři minuty.
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Doušek, který léčí

Jaké jsou tedy léčivé a pozitivní účinky čaje pro lidský
organismus? Jak už jsme si řekli, čaj pomáhá uvolňovat
napětí a stres. Aminokyselina L-theanin obsažená v čaji má
uklidňující a relaxační účinky. Pití tří a více šálků černého
či zeleného čaje snižuje riziko mozkové příhody. Flavonoly
a antokyany v černém a oolong čaji pomáhají k ochraně
srdce a cév. Čaj může také snížit krevní tlak a nahromadění
usazenin v tepnách. Obsahuje antioxidanty, jako jsou polyfenoly a katechiny, které pomáhají předcházet nádorovým
onemocněním.
Z jedné stomatologické studie vyplývá, že černý čaj snižuje
tvorbu plaku, stejně jako omezuje růst bakterií, které podporují vznik kazů a narušení skloviny. Polyfenoly v černém
čaji ničí tyto bakterie stejně jako brzdí růst bakteriálních
enzymů. Černý čaj obsahuje i alkylaminy, které pomáhají
posílit náš imunitní systém. Kromě toho obsahuje také
třísloviny, jež mají schopnost bojovat s viry, a tudíž chrání
proti chřipce a jiným virovým onemocněním, kterým čelíme
v našem každodenním životě. Vedle nastartování našeho
imunitního systému, mají třísloviny terapeutický účinek na
žaludeční a střevní nemoci a zlepšují zažívací problémy.
Pravidelné a dlouhodobé pití čaje snižuje, jak potvrdily průzkumy u starších lidí, rozvoj diabetes II. typu a artritidy.

Na trhu můžeme
koupit Pu Erh,
který bude
dokonce 30 i 50
let starý!

Mezi oblíbené, ovšem méně známé čínské čaje patří
Pu Erh. Tento zrající černý čaj pochází původně z čínské
provincie Yunnan, a čím je starší, tím je cennější – podobně
jako archivní víno. Na trhu můžeme koupit Pu Erh, který
bude dokonce 30 i 50 let starý! Specifický je tím, že se na
jeho fermentaci (oxidaci) podílejí bakterie a plísně, které
se přirozeně vyskytují na listech čajovníku. Někomu Pu Erh
očaruje s prvním šálkem, někdo v něm nalezne zálibu po
čase, někdo ho pije pro jeho úžasné léčebné vlastnosti.
Podle Milana Zablky patří Pu Erh v současnosti mezi nejprodávanější čaje: „Nabízí se letitý i s urychlenou, opakovanou
fermentací, kdy jsou podmínky upraveny, aby vznikl Pu Ehr
– ale za nižší cenu než čaje desítky let staré. Oproti tomu
čaj zelený a černý získává na kvalitě, pokud je co nejčerstvější.“
Jeho vůně je zvláštně zemitá, chuť nahořkle sladká. Říká se
mu čínský penicilin, protože má protizánětlivé účinky. Staří
mniši ho považovali téměř za všelék. Blahodárně působí
na cévní systém, má spoustu antioxidantů, zlepšuje trávení tučných jídel a aktivuje látkovou výměnu. Přítomnost
vitamínu E významně posiluje obranyschopnost organismu.
Díky tomu, že obsahuje méně teinu než černý a zelený čaj,
navozuje relaxaci. Pít ho tedy můžeme i na večer a klidně
i před spaním. Doporučuje se ho pít po divokých večírcích,
zrychluje totiž rozklad alkoholu v krvi a zmírňuje příznaky
kocoviny.
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Daruj chvíli pro šálek čaje
Potěšte své blízké dárkovou kazetou
nejkvalitnějších anglických čajů Ahmad Tea.

EXCLUSIVE ENGLISH TEA
ahmadtea.cz
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AhmadTeaCR

darujcaj.cz

ahmadteacz
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VILCACORA

Čaj – nebo vlastně ne?

Čaj nejen o páté

Kdybychom měli čínské čaje rozdělit dle vhodnosti pití
během dne, je dobré začít den s čajem bílým. Zvolna nám
nastartuje probuzení organismu. Po ránu i více oceníme
jeho lehké aroma s jemnou chutí. Na rozdíl od čaje černého
je vhodný i na lačný žaludek. V dopoledních hodinách si
můžeme uvařit šálek zeleného čaje. Zrychlí metabolismus,
je vhodný k samostatnému pití a můžeme si sami délkou
louhování nastavit intenzitu chuti a hořkosti.
K obědu je nejvhodnější čaj černý. Má dostatečně silnou
chuť i aroma, aby při pití s jídlem nezanikl. Objednat si jej
lze ve většině restaurací a je i vhodný k popíjení ke sladkým
či tučným pokrmům.
V podvečer můžeme sáhnout třeba po čaji oolong. Pokud
plánujeme dlouhou noc, můžeme ho nechat louhovat déle
a získáme čaj s vyšším obsahem kofeinu. Pokud jen krátce a
zalejeme ho nižší teplotou, získáme jemný čaj, který nás sice
osvěží, ale nezabrání nám v poklidném spánku.
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Představme si také některé jiné zdravé nápoje,
kterým sice říkáme čaj a v čajovnách je koupíme,
ovšem ve skutečnosti jde převážně o byliny či kůry,
jejichž účinky objevili domorodí obyvatelé na různých kontinentech.
Mezi nejznámější a nejoblíbenější patří Rooibos.
Tento červený čaj se získává z keře Aspalathus Linearis rostoucího v Jižní Africe v provincii Západní
Kapsko. Nápoj má jemně sladkou chuť a červenou
barvu. Tuto typickou barvu získává fermentací.
Můžeme ale koupit i nefermentovaný rooibos, který je zelený. V původní domovině se popíjí s mlékem a cukrem a domorodci jej používají k léčebným účelům. Na rozdíl od černého a zeleného čaje
neobsahuje žádný kofein, a je tedy vhodný i pro
děti, těhotné ženy a pro konzumaci během celého
dne i před spaním. Má zklidňující účinky, navozuje
lepší náladu a zlepšuje kvalitu spánku. Rooibos
obsahuje velké množství vitamínu C a minerálních
látek (železo, měď, draslík, vápník, hořčík a jiné).
Má protizánětlivé účinky, které se uplatní nejen
při pití, ale i na vnější potírání u akné a ekzémech
kůže. Doporučuje se na bolesti hlavy a migrény.
Podobně jako čaj je i rooibos plný antioxidantů,
čistí tělo od nežádoucích toxinů a má protinádorové účinky.

I jihoameričtí indiáni mají svou svatou rostlinu, Vilcacoru,
zvanou též „Kočičí dráp“, kterou jim podle legendy darovala zvířecí říše. Legenda vypráví, že se o objev zasloužil
bojovník kmene Ashaninka, který se těžce raněn prodíral
amazonskou džunglí. Slabý a k smrti unavený padl na zem
a čekal svůj konec. Náhle ale spatřil amazonského tygra
Otorongo, jenž svými drápy a ostrými zuby rozdíral silnou
liánu a pil z ní vytékající šťávu. Po vypití s ohromnou silou
vyskočil a ulovil srnu. Se zbytkem sil se bojovník doplazil
k liáně, napil se šťávy a hned se mu vrátila jeho síla. Udivený uviděl, že z liány vyrůstají „drápy“, podobné tygřím…
Díky této legendě se rozšířil název „Uncaria tomentosa“
a z něho odvozené „Uňa de gato“, „Cat’s Claw“ čili Kočičí
dráp“.
Oranžově kvetoucí a světle hnědá popínavá vilcacora roste
v amazonské džungli na hornatých svazích až do výšky 800
m. n. m. Nejvíce léčivých látek obsahuje její kůra a kořen.
Proto nejúčinnější je vývar z kůry nebo kořene mladé, zhruba tříleté vilcacory. V současnosti patří mezi nejprodávanější
byliny v USA.
Obsahuje alkaloidy, které stimulují imunitní systém a působí
jako antioxidanty, zbavující lidský organismus nežádoucích
volných radikálů. Používá se jako doplňkový lék při léčbě
rakoviny, pomáhá zastavovat tvorbu nádorových novotvarů
a při léčbě AIDS. Blahodárně působí na kardiovaskulární
systém – zvyšuje průchodnost periferních krevních cév,
snižuje srdeční frekvenci a riziko krevních sraženin. „Její
protizánětlivé a antibakteriální účinky mají pozitivní vliv při
léčbě artritidy, dny a žaludečních obtížích. Velmi vhodná je
i na střevní nemoci a očistu střevního traktu například při
kolitidě či Crohnově chorobě.
Dalším zázrakem Jižní Ameriky, tentokrát Brazílie, je Catuaba. Získává se z kůry stromu Erythroxylum catuaba.
Její chuť není nijak výrazná, spíše dřevitá a mírně nahořkle
sladká. Vedle protizánětlivých a antibakteriálních vlastností
si ji indiáni cení pro povzbuzující účinky na libido! Obsahuje totiž mj. aromatické oleje a třísloviny, které podporují

MUŇA MUŇA

Ať už se
chcete osvěžit,
zahnat špatnou
náladu, udělat si
pohodu nebo
něco pro své
zdraví, nechte se
okouzlit
šálkem
kvalitního
čaje.

prokrvení zejména pohlavních orgánů – a to nejen u mužů,
ale také u žen. V Brazílii se prý říká: „Pokud muž počne dítě
do šedesáti let, je to jeho zásluha. Pokud se stane otcem po
šedesátce, může za to Catuaba“. Milan Zablka upozorňuje,
že jihoamerické kůry se na rozdíl od klasických čajů musejí
10–20 minut povařit: „Získaný odvar poté necháme odstát
a pijeme třikrát denně před nebo po jídle.“
Jako poslední si představíme léčivou bylinu Muňa Muňa
pocházející z horských kamenitých svahů Jižní Ameriky. Nálev má žlutozelenou barvu a charakteristicky svěží mentolovou chuť. Rostlina dosahující výšky až dva metry má antiseptické a dezinfekční účinky. Domorodí indiáni ji používají
jako přírodní antibiotikum. Její aromatické silice uvolňují
hladké svalstvo. Vhodná je při nachlazení, zánětech průdušek a dýchacích cest. Pomáhá také při urologických potížích,
ovšem pro těhotné ženy vhodná není.
Ukázali jsme si zlomek přírodních zázraků, které lze objevit
v kamenných či internetových obchodech. Chceme-li
k šálku čaje okusit i kouzlo Orientu, můžeme zajít do stylové čajovny, kde lze čaj před koupí ochutnat, abychom si
odnesli přesně takový, jaký bude lahodit naší chuti, a kde
nám poradí fundovaní nadšenci a milovníci čajů. V každé
dobré čajovně nám představí své čaje a doporučí každému
dle jeho chuti a požadavků. „Ty kvalitní si hlídají, odkud
čaje dovážejí a nakupují, aby se nestalo, že namísto bílého
dostaneme směs, ve které bílý čaj vůbec není, nebo místo
vnitřní kůry vilcacory pouze okrajovou, která léčivé látky
ani neobsahuje,“ uzavírá Milan Zablka.
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Na zdravi
Text: : Iva Bartošová, foto: Shutterstock.com

Sokrates: „Já jsem
pro to, přátelé, abychom se napili. Je
nesporné, že víno zavlažuje duši a přitom
uspává každé trápení,
tak jako mandragora uspává lidi, a probouzí veselou náladu,
tak jako olej oživuje
oheň…“

VÍNO,
KTERÉ PŘINESL
PODZIM
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Víno je jedním z prvních produktů lidstva. Jeho historie je
sice nejasná, ale úzce spjatá s historií zemědělství a civilizace. Historici mají za to, že v době, kdy se lidé naučili obhospodařovat pole s obilím, začali využívat i vinnou révu
k výrobě vína. Divoká vinná réva se plazila po stromech
a díky ptákům, kteří se živí ovocem, se rozšiřovala po kraji.
Vysoký obsah cukru ve šťávě a přítomnost kvasinek způsobují přirozenou fermentaci a přeměnu cukrů na alkohol.
Kyseliny obsažené ve šťávě podporují růst kvasinek a zároveň zabraňují přemnožení nežádoucích bakterií
a mikroorganismů. Víno je tedy spontánním produkt přírody, který mohli lidé objevit náhodně, když došlo ke zkvašení sesbíraných hroznů.
První vinice, ve kterých se začala cíleně pěstovat a kultivovat vinná réva, pochází nejspíše z oblastí Mezopotámie,
dnešní Arménie. Lidé se v úrodném kraji mezi řekami
Eufrat a Tigris naučili využívat fermentačních procesů nejen
k výrobě chleba, sýrů, ale i nápojů jako mošt a víno.
Díky hieroglyfům nalezeným v hrobce krále Tutanchamona
víme, že staří Egypťané již vína dokonce označovali. Jed-

notlivé amfory byly pojmenovány oblastí, ročníkem
a výrobcem. Z Egypta se vinařské umění rozšířilo mezi Židy,
Araby a Řeky, kteří ho zasvětili bohu radosti – Dionýsovi.
Víno se posléze šíří přes Středozemní moře do Itálie a dále
do srdce Evropy. Římané si ho přivezli po dobití Řecka
a zprvu ho používali i jako lék pro legionáře kvůli jeho antibakteriálním účinkům. Brzy se ale stalo nedílnou součástí
římské stravy.
Římané měli velký vliv na rozvoj kvality vinohradnictví
a vinařství v celé Evropě. Byli také první, kdo pro skladování
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Martin Luther:
„Pivo stvořil člověk,
víno Bůh.“

vína využívali hliněné džbány. Dubové sudy začali jako první používat keltské národy na severu Evropy. Dubové dřevo
umožňuje vínu „dýchat“ a přitom zůstává vzduchotěsně
uzavřené.
Zrod křesťanství a následný úpadek Římské říše a šíření
islámu ve středomoří přinesl pro víno období temna. Vinohradnictví v muslimy okupovaných územích bylo zakázáno.
Kulturu vinařství tajně udržovali mniši a židovské obce pro
využití v náboženských obřadech, což poukazuje i na to, že
většina tradičních vinařských oblastí se soustřeďuje v oblastech s velkou koncentrací klášterů a církevních usedlostí.
Ve středověké Evropě byla konzumace vína pouze výsadou
církve, šlechty a bohaté obchodní třídy.

Stačí jen vybrat

Rozlišujeme různé druhy vín. Dělíme je podle více parametrů, a to především barvy, obsahu cukru, odrůdy, stáří vína,
technologie výroby a vyzrálosti.
Víno se vyrábí ze směsi lisované šťávy a rozdrcených bobulí,
kterou nazýváme rmut. Jeho odlišným zpracováním vzniká
různé víno.
Bílé víno se vyrábí z bobulí bílého vína, popřípadě modrého či červeného, které se ovšem lisuje ihned bez nakvašení.
Bílým vínům vyrobených z červených nebo modrých hroznů
se říká klaret. Růžové víno vznikne krátkým několikahodinovým nakvašením rmutu z modrých bobulí. U červeného
vína se rmut se šťávou z modrých hroznů nechává kvasit
několik dnů. Díky tomu získává víno červenou barvu a vyšší
obsah tříslovin.
Vína můžeme dělit podle obsahu zbytkového cukru od čtyř
gramů na litr u vín suchých přes polosladké až po sladké se
zbytkovým cukrem ve výši minimálně 45 g na litr. V suchém necítíte žádnou sladkost. Je trpké, prokvašené a ústa
po napití působí drsným, suchým dojmem. Sladká vína jsou
vyrobena z odrůd určených pro dlouhé zrání.
Dle druhu a kvality dělíme vína na zemská, vyrobená
výhradně z tuzemských hroznů sklizených na vinici pro jakostní víno dané oblasti. Značí se názvy „moravské zemské
víno“ nebo „české zemské víno“, dále mohou být označeny
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ročníkem a odrůdou. „Moravská vína nemohou konkurovat v kvantitě velkým zahraničním vinařským oblastem, ale
jsou unikátní svou pestrostí. Jedna vinařská oblast může
nabídnout širokou škálu odrůdových, cuvée či známkových
vín. Kde jinde ve světě můžete u jednoho vinaře ochutnat
třeba až čtrnáct druhů vín, přičemž každé z nich má osobitou a odlišnou chuť?,“ přibližuje Vít Dočkal z Vinařství Nad
Sklepy z podpálavské obce Bulhary.
Na výrobu jakostního vína lze použít výhradně tuzemské
hrozny odrůd nebo těch, které jsou povoleny v některém
ze členských států EU a pocházejí z vinic vhodných pro
jakostní víno z jedné vinařské oblasti. Výroba musí proběhnout ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny. Tato
vína bývají poměrně alkoholická. Platí u nich pravidlo, že
čím přesněji je u nich na etiketě popsán původ, tím lze
předpokládat vyšší kvalitu. Všechna vína této skupiny se
podrobují zkouškám a mají uvedeno své zkušební číslo.
Jakostní vína vyšších tříd se označují jako jakostní vína
s přívlastkem. První přívlastkové víno je Kabinetní víno.
Jde většinou o suchá, lehká vína s mírným obsahem alkoholu. Jako Pozdní sběr se označují vína vyrobená z hroznů
později sklízených, tzv. v plné zralosti, tedy přibližně týden
po běžném termínu sklizně. Jsou plně zralá s přirozeným
zbytkovým cukrem, kladně se hodnotí i vliv ušlechtilých
plísní. Bývají to zpravidla vína plná, suchá až polosuchá.
Výběr z hroznů vzniká z plně zralých, zdravých hroznů
nebo i napadených ušlechtilou plísní. Jsou to vína velké
plnosti s vyšším obsahem alkoholu a vysokým zbytkovým
cukrem. Selekcí přezrálých bobulí vznikají vína Výběr
z bobulí. Bobule jsou zaschlé a vypadají jako hrozinky.
Z takových bobulí se sice vylisuje málo šťávy, ale s vysokým
obsahem cukrů a koncentrovaných aromatických látek.
Vznikají tak vína velmi plná, extraktivní, s překvapivou
sladkostí. Ledové víno se vyrábí lisováním hroznů umrzlých
na keřích a sklizených při mrazech alespoň -7 °C. Získaný
mošt musí vykazovat alespoň 27 °NM cukernatosti. Hrozny
při lisování nesmí rozmrznout, a proto zůstane část vody
nevylisována v hroznech ve formě ledových krystalů. Ledová vína bývají velmi sladká, aromatická, jsou náročná na
získání, a tedy poměrně vzácná a drahá.

Rulandské
bílé 2016
Vítěz kategorie
bílých polosuchých vín.
Naše vína bodovala na soutěži Král vín 2017
V letošním ročníku tuzemské vinařské soutěže Král vín
České republiky jsme získali hned

7 velkých ocenění

za vína z ročníku 2016 a v celkovém hodnocení
byla naše kolekce 3. nejlepší.
Která vína na soutěži uspěla?

2x Velká zlatá medaile

Rulandské bílé 2016, pozdní sběr, Velkopavlovická podoblast: 91,2 bodů
velká zlatá medaile a vítěz kategorie bílých polosuchých vín
Sauvignon 2016, pozdní sběr, Znojemská podoblast: 90,8 bodů
velká zlatá medaile

4x Zlatá medaile

Rulandské šedé 2016, pozdní sběr, Znojemská podoblast: 89,4 bodů
Ryzlink rýnský 2016, pozdní sběr, Slovácká podoblast: 89 bodů
Lemberger klaret 2016, pozdní sběr, Velkopavlovická podoblast: 87,8 bodů
Rulandské bílé 2016, pozdní sběr, Znojemská podoblast: 87,8 bodů

1x Stříbrná medaile

Ryzlink vlašský 2016, pozdní sběr, Velkopavlovická podoblast: 86 bodů

Vína jsou k dostání v prodejnách
Billa, Kauand a na
www.vinicola.eu

Ledové víno se vyrábí lisováním hroznů umrzlých na
keřích a sklizených při mrazech alespoň -7 °C. Získaný mošt
musí vykazovat alespoň 27 °NM cukernatosti. Hrozny při lisování nesmí rozmrznout, a proto zůstane část vody nevylisována v hroznech ve formě ledových krystalů. Ledová vína
bývají velmi sladká, aromatická, jsou náročná na získání,
a tedy poměrně vzácná a drahá.
Posledním v této kategorii je Výběr s cibéb, který vinařský
zákon uznal teprve v roce 2004. K jeho výrobě se používají pečlivě přebrané, přirozeně přezrálé, seschlé bobule
(tzv. cibéby), často napadené botrytickou plísní šedou. Pro
výběry z cibéb je typický vysoký zbytek přírodního cukru
mezi 100–200 g/l, obvykle s nižším obsahem alkoholu. Víno
mívá sytější barvu a plnou chuť sladkého, přezrálého ovoce.
Někdy je přítomný i botrytický buket. Vinaři používají především odrůdy, které v našich podmínkách snáze dozrávají
a rychle zvyšují cukernatost. Typické jsou Pálava, Rulandské
šedé, Tramín, Ryzlink vlašský a Chardonay.

Šumivé víno vzniká přímým kvašením, při kterém se cukr obsažený ve víně mění na alkohol
a oxid uhličitý. K jeho výrobě se nejčastěji používají suché, kyselejší odrůdy vinné révy. Obsah
oxidu uhličitého vzniká druhotným kvašením
cukrů, přidaných do základního kvašeného vína
tirážním likérem. Druhotné kvašení se děje buď
tradiční metodou zrání přímo v lahvích šampaňskou metodou s dobou zrání minimálně devět
měsíců před odstraněním sedimentů, nebo
v tanku. Splněním podmínek kvality je možné
šumivé víno označovat jako sekt.
Perlivé víno vzniká částečným nebo úplným
přidáním oxidu uhličitého do stolního či jakostního vína dané oblasti. Tato vína jsou svěží
a lehká, v porovnání s šumivými víny vykazují
menší perlivost. Perlivé víno se nesmí označovat
jako šumivé ani jako sekt.

Sklenka na zdraví – bílé či červené?
Slámové víno má svůj název odvozen od způsobu přípravy hroznů před lisováním. Bobule se totiž nechávají dosušit
rozložené na slámě či rákosu, kde se z nich odpaří voda
a získá koncentrovaná šťáva. Hrozny musejí být dobře vyzrálé a nepoškozené, aby se nekazily. Většinou se používají
odrůdy bílých hroznů. Získané slámové víno je také vzácné,
a to nejen kvůli náročnější výrobě, ale i nízké výtěžnosti
z hroznů.
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Příležitostná konzumace vína je zdraví prospěšná. Prokázalo se, že pití malého množství alkoholu snižuje riziko srdečního infarktu i jeho recidiv, snižuje úmrtnost v důsledku
mozkové mrtvice, zmenšuje riziko úmrtí při zvýšeném krevním tlaku, brání výskytu a zejména kardiovaskulární úmrtnosti na cukrovku. Prodlužuje také život a zlepšuje fyzické
i mentální schopnosti. Potvrzuje to i kniha Pít či nepít?, ve
které Milan Šamánek a doc. Zuzana Urbanová popisují pozitivní vliv vína na kardiovaskulární systém a snížení rizika
infarktu. Autoři jiné knihy Víno na zdraví zastávají názor,
že muži by měli vypít každý den přibližně 20–40 g alkoholu, a to nejlépe ve formě vína, tj. přibližně 2–4 deci. U žen
by tato dávka měla být nižší, protože jejich organismus pomaleji rozkládá alkohol. V malém množství působí alkohol
povzbudivě, po jeho požití se v mozku uvolňuje serotonin,
hormon „štěstí“, který ovlivňuje naši náladu.

Víno je bohaté také na přírodní antioxidanty, flavonoidy,
jejichž zdrojem je zejména červené víno. Flavonoidy mají
ochranný účinek na cévy, napomáhají funkci srdce a udržování zdravého krevního oběhu. Zpevňují krevní kapiláry
a ovlivňují hladinu estrogenu v krvi. Podporují účinek vitaminu C. Víno má protizánětlivé i antibiotické vlastnosti
a napomáhá i trávení.
Červená vína obsahují více minerálů a vitamínů než bílá.
Mají vysoký podíl tříslovin (taninů), které stahují sliznici
zažívacího ústrojí, čímž se absorbuje alkohol pomaleji.
Lidé s citlivějším žaludkem proto snášejí červená vína lépe.
Negativní stránkou, ze zdravotního hlediska, je vyšší obsah
alkoholu. Červená vína by se měla konzumovat k jídlu. Bílá,
ovocně svěží lehká vína obsahují méně alkoholu a dají se
popíjet v každé denní době i bez jídla. Ovšem na druhé
straně přítomnost vyššího množství kyselin není vhodná
pro lidi s citlivým žaludkem.
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Víno – dobrý sluha pokrmů

Víno by nemělo chuť jídla upozadit, ale naopak harmonicky doplnit a svou kyselinou zvýraznit. Suchá a polosuchá
vína také pomáhají trávení: rozpustí tuky a vydatné pokrmy zlehčí. Už dávno neplatí, že k bílému masu se výhradně
podává bílé a naopak ke zvěřině červené. V dnešní době se
často zdůrazňuje individualita, a je tedy pouze na zákazníkovi, jaké víno zvolí. Pravidlem ale zůstává, že k jídlům se
hodí vína spíše suchá a polosuchá, protože přílišná sladkost
chuťově dominuje a jídlo nevynikne. Výjimku tvoří jídla
sladká či dezerty, kdy sladké červené sladkost podtrhne.
Moučníky, nákypy a teplé dezerty se například výborně
doplní výběrem z hroznů či bobulí. Víno by ale mělo odpovídat typu pokrmu. Lehká volte k lehkým pokrmům, těžká
k hutným. Neutrální vína k jídlům s decentní vůní, těžká
aromatická ke kořeněným.
K drůbeži či telecímu se smetanovou omáčkou se skvěle
hodí jemné lehké voňavé víno, například kabinetní vína
odrůd Sylvánské, světlečervená vína odrůd Portugal a suchá
nebo polosuchá ryzlinková vína. Podle Víta Dočkala se vlašský ryzlink v poslední době stává vlajkovou lodí moravských
vinařů: „V dobách, kdy se upřednostňovala kvantita, byl
často vyráběn v nevalné kvalitě a získal si pověst průměrného trpkého vína. Díky současným technologiím a péči však
nyní dosahuje takového buketu, minerálnosti a aromatického profilu, který ve světě nenachází konkurenci.”
K pikantním, výrazným pokrmům, kořeněnému masu

Kde víno uskladnit?

Jaké budou vaše letošní

VÁNOCE?

Ještě voňavější než ty loňské?
i kořeněným sýrům lze načít sklenku aromatického, buketem bohatého a nepříliš těžkého bílého vína nebo pozdní
sběry odrůd Müller-Thurgau, Tramín či červená vína Merlot
a Cabernet Sauvignon. Hutné rustikální pokrmy, pečeně
a zvěřinu lze kombinovat s plnými víny s pikantní kyselinou. Vhodná jsou bílá i červená vína, jako jsou například
Ryzlink vlašský pozdní sběr, Pinot gris a Frankovka. Ke
smetanovým sýrům, plísňovým i jemným, se hodí nejen
decentní vína jako Müller Thurgau, ale i kořeněná, voňavá
– například Muškát či Pinot noir. V letních horkých měsících
nás osvěží nejlépe růžové víno, naopak pro chladné zimní
večery se hodí sklenka plného červeného vína.

Nejvhodnější skladovací teplota pro láhve
vína je mezi 10–12 °C, což je zároveň teplota
vhodná pro okamžité servírování bílého nebo
růžového. Láhve vína s korkovými uzávěry by
měly být uloženy tak, aby korek smáčelo víno
a nedocházelo k jeho vysychání. Již po půl roce
totiž korek vysychá, smršťuje se a může umožnit přístup vzdušného kyslíku k vínu
a zkazit jej. Pokud nemáte sklep, v němž se
vínům daří nejlépe, neotevřené víno snese
vyšší pokojové teploty. Musíte ale počítat
s tím, že zraje a stárne rychleji.
Nejhorší vliv na stárnutí má kolísání teplot.
Jestliže tedy nemůžete vínu zajistit požadovanou nízkou teplotu, najděte v bytě alespoň
místo, kde je teplota stálá, a nenastávají velké
teplotní výkyvy. Například místnost otočená
na sever, pod schodištěm či ložnice. Ideálním
řešením pro byty nebo domy bez sklepa je
chladící skříň – tzv. chladící vinotéka. Lze ji pořídit vestavnou, kdy je zabudovaná do kuchyňské linky nebo volně stojící. Na trhu již působí
mnoho firem, které je vyrábí, a je tak opravdu
z čeho vybírat. Od malých pro dvanáct vín až
po takové, do nichž se vejde 136 lahví.
Cenové rozpětí je pochopitelně velké. Záleží
na energetické spotřebě, hlučnosti a značce
spotřebiče. Běžně se dělí na termočlánkové
a kompresorové vinotéky. Termočlánkové jsou
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cenově dostupnější a s jednoduchým systémem
chlazení. Mají ale vyšší spotřebu a nižší chladící
výkon. Kompresorové vinotéky jsou dražší, ale
oproti termočlánkovému chlazení mají nízkou
spotřebu (více než poloviční) a lépe chladí.
Chladnička na víno s tímto chlazením navíc
neběží stále a většinu času je nehlučná. Setkat
se můžeme i s vinotékami jednozónovými
s konstantně nastavenou teplotou pro celou
chladničku nebo vícezónovými, ve kterých lze
v jednotlivých zónách chladit odlišné druhy
vín. Víno patří mezi nejpopulárnější alkoholické nápoje mužů i žen. V současnosti jeho obliba nejen vzrůstá, ale konzumenti se začínají
zajímat i o kvalitní vína a jejich původ. Naši
vinaři v kvalitě za světovými nijak nezaostávají
a jsou na mezinárodních výstavách velice
úspěšní. Především na bílá vína mohou být naši
vinaři náležitě hrdí. „Díky tomu, že je nejen
na Moravě, ale i v Čechách spousta drobných
výrobců, mají zájemci o víno možnost osobního kontaktu s vinařem. Přímo od něj se mohou
dozvědět zajímavosti o konkrétním víně, které
ochutnají, nasát atmosféru vinařské oblasti
a zjistit, že víno je zde nejen nápojem, ale
i součástí naší kultury, společnosti
a celého regionu,“ uzavírá Vít Dočkal z vinařství Nad Sklepy. Zajeďte si na podzim do některé z vinařských oblastí či se zastavte na výstavu
vín a vyberte pro sebe to nejlahodnější. Věřte,
že to bude nezapomenutelný zážitek.

Užijte si
vánoční svátky
s vůní francouzského venkova.
Ježíšek letos
poletí přes Bretaň,
tak neváhejte
a nechte si od něj
pro sebe nebo
své přátele něco
přinést!

B

retaňská příroda má svůj
osobitý půvab po celý rok.
Právě tady, v La Gacilly, dnes
známé eko-vesničce a centru
rostlinné kosmetiky, vznikla před téměř
šedesáti lety značka Yves Rocher.
Právě tady se na okolních polích pěstují
v bio kvalitě rostlinné ingredience jako
heřmánek, chrpa nebo sléz, které pak
pečují o vaši pleť, tělo i vlasy. Kouzelné
bretaňské lesy ale inspirovaly také letošní
limitovanou vánoční edici, která zahalí
vaše sváteční dny do vůní červených
lesních plodů. A atmosféra sněhové
vánoční nadílky na vás dýchne z řady
s vůní bílé vanilky.
Nechystáte letos žádné hory dárků?
Darujte Vánoce vykouzlené přírodou!
A nezapomeňte ve vánočním shonu
odměnit také sama sebe. Sváteční dny
jsou nejen příležitostí užít si příjemné
chvíle v přítomnosti těch, které máte
nejradši, ale dopřát nějakou malou
radost i sama sobě.

Limitovaná vánoční edice
Kouzelné lesní plody
a Bílá vanilka od 99 Kč
v obchodech Yves Rocher
a na e-shopu
www.yves-rocher.cz

Téma
Text: Lucie Holásková, foto: Magda Bobinie Martinková

UBREČENÁ GENERACE
VLNA MLADÝCH A ÚSPĚŠNÝCH,
ČI NEKONEČNÝCH SNÍLKŮ…

PŘESNĚ TAKTO BY SE DALA KATEGORIZOVAT GENERACE MLADÝCH LIDÍ, KTERÝM JE
MEZI 25 AŽ 35 LETY. JE TO MLADÁ GENERACE, UDÁVAJÍCÍ SMĚR. JDE O LIDI, KTEŘÍ
MAJÍ V RUKOU NAŠI BUDOUCNOST, PODLE MAMINEK, JSOU TO ALE JEŠTĚ DĚTI…

T

ak nebo tak, dnešní doba dovoluje zaujmout
svůj vlastní postoj (někdy k tomu dokonce
i nutí), bez ohledu na věk. Dříve byl dospělým
člověkem ten, kdo dosáhl plnoletosti, přišla
svatba, děti a hotovo… Je ti osmnáct? Gratulujeme, jsi dospělý a je nejvyšší čas se vdát. Pokud
to tak neuděláš, budeš odlišný a zůstaneš na ocet! No,
těmto časům odzvonilo a stejně jako se mění doba a čas
plyne, mění se i názory a hodnoty lidí. V dnešní době se
potýkáme s „plačící generací“, ale také s „vlnou úspěšných“.

Podporujeme „děti“ při studiu

Je více než normální a jakýmsi předpokladem, že naše „dítě“
zůstane doma po dobu studia, nebo ho rodiče alespoň finančně podporují. Doba studia se ale jaksi protahuje a to
obvykle do 25 let věku, kdy „děti“ dokončí vysokoškolské
studium a pyšní rodiče je konečně vypustí do světa. Mnoho
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mladých lidí to považuje za výhodu - studium je náročné
a pomoc rodičů se hodí. Stačí pak chodit na brigády a je
vystaráno! Nejde přitom o nějaké využívání rodičů, ani
o lenost. Jen se podívejte na pracovní inzeráty a zamyslete
se. Často v nich stojí požadavky na kandidáta - minimálně
bakalářské studium a milion let praxe. To je dalším problémem, proč mladí lidé zůstávají v rodném hnízdě, ale k tomu
později. A tak chtíc, nechtíc studujeme. Je spousta lidí, kteří zastávají názor, že práce se najde vždy i bez studia. Pokud ovšem nejste mimořádně nadaný, nemáte dar od Boha
v podobě talentu, abyste si vydělávali dostatek peněz i bez
školy, či se nechcete smířit s prací u linky, za deset tisíc korun
měsíčně, nemáte zrovna na výběr a studovat téměř musíte.
I s talentem je to však práce. Jde o to, jak ho rozvíjíte, věnujete se mu a pracujete na něm. Tento příběh, o mladém
muži, který rozhodně nespí na vavřínech a rozvíjí svůj talent,
vám může pomoci k tomu, abyste také začali jednat!
Seznamte se s Martinem Florianem, který je tanečníkem na

„Stojím na
prknech,
které
znamenají
svět.“
Martin Florian
26 let, Břeclav

proslule známých výletních lodí COSTA.
Tanci se věnoval od malička – prošel různými tanečními styly, od street dance, přes
latinsko-americké tance, kde si vytancoval
za poměrně krátkou dobu taneční skupinu A, až po klasický tanec, jazzový styl
a další. Martin taktéž působil v úspěšné
břeclavské taneční skupině Actiwity D.C.
a na tanečních táborech. Když mu to čas
dovoluje, jezdí na tábory dodnes, jako
taneční lektor a občasně i působí ve své
mateřské taneční skupině. Kromě toho
se stal „Největším mužským talentem
pro rok 2013“ na otevřené pohárové evropské soutěži s celosvětovém zastoupení
v Chorvatsku.
Martin vystudoval střední školu a byl
úspěšně v půlce svého vysokoškolského
života, když mu do života zasáhl osud. Zúčastnil se totiž tanečního konkurzu, kde
vybírali talentované tanečníky pro velké
výletní lodě. Ihned po skončení konkurzu
měl Martin telefonát, že byl vybrán! To
mu naprosto změnilo život a byl to jeho
největší dosavadní úspěch, protože na
loď COSTA nikdy do té doby nebyl vybrán
žádný Čech do personálu lodi. Věřte, že
s minimální znalostí angličtiny a dosavadním působením pouze v České republice,
to chtělo spoustu kuráže. Martin tedy
9. listopadu 2013 odjel na měsíční nácvik
do Jihoafrické republiky. Žít svůj sen ale
není žádný med. Na nácviku ho čekali klidně i desetihodinové tréninky a to v neustávajícím vedru! Navíc tady nebyl nikdo
česky hovořící a pro Martina to tedy byla
výzva.
Ze začátku to nikdy nebývá lehké. Martin
ale vše zvládl - jak tréninky, tak angličtinu
a vydal se na svou první desetiměsíční plavbu kolem světa. Je to nádherný život, když
spojíte práci a svou vášeň dohromady. Ale
také je to život plný dřiny a odloučení od
přátel a od rodiny. Martin tak třeba poprvé
nebyl doma na Vánoce, ani na své narozeniny. Po skončení jeho první plavby, dostal
okamžitě nabídku na kratší, šestiměsíční
plavbu, kam po povinném odpočinku na
pevnině odjel. V současné době už Martin
jezdí pravidelně. V České republice se zastaví na 2-3 měsíční odpočinek. Nedá se ale
říci, že odpočívá. Stále působí ve své původní mateřské taneční skupině Actiwity
D.C. Břeclav. Tancuje s nimi taneční projekty, nebo se účastní soutěže v Chorvatsku,
pokud mu to čas jen trochu dovolí. Jeho
práce mu umožnila vidět spousty zajímavých míst po celém světě a zdokonalit se
v tom, co dělá. Darem od Boha prostě nemůžete plýtvat a ten Martin rozhodně má.
Neustále na svém talentu pracuje, trénuje
a zdokonaluje ho, i sebe samotného.
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Po škole se osamostatním
– představa vs. realita
Nakonec máme všichni tituly a přijde fáze, kdy se začneme porozhlížet po pracovním místu. Nejdříve samozřejmě
hledáme práce právě v našem vystudovaném oboru. Titul
máme a skvěle se na pracovní místo hodíme. V popisku nabídky dokonce stojí magická fráze „vhodné pro absolventy“. Nadšeně takové nabídky rozklikáváme a „ejhle!“, je
tam háček. Ačkoli za normálních okolností by daná nabídka
byla přesně pro nás, zaměstnavatelé požadují minimálně
5 let praxe. Co teď ale? Po celou dobu jsem přece studoval,
jak mám mít asi praxi? Neměl-li tedy daný uchazeč štěstí
a během svého studia neabsolvoval nějakou stáž nabízenou
od školy, či brigádu v oboru, může si do svého životopisu
často napsat pouze číšník/servírka, pomocná síla v kuchyni,
sběr ovoce a zeleniny v zahraničí, dělník ve výrobě, či skladník. Není to zrovna fér od firem. Lidé kvůli nim studují, aby
tedy měli ten „dream job“ a potom najednou přichází taková facka. Místo toho, aby zaměstnavatelé podporovali mladé, energické uchazeče, plné sil, nápadů a chuti něco dělat,
mají své zajeté koleje a berou tak mladým „vítr z plachet“.
Potom, co prolouskáte nespočet podobných inzerátů, přichází druhá fáze. První a to je ta více šťastná, zariskujete.
Buďto zalžete o své praxi, nebo jdete s kůží na trh a přesvědčíte firmu, že i bez praxe jste to pravě vy, koho hledají.
Druhá a méně šťastná varianta. Smíříte se s prací pokladní,
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číšníka, prodavačky v oděvech, či skladníka v supermarketu (to není nic proti těmto pracovníkům), protože na to už
praxi máte z dob studia a navíc disponujete nadprůměrným
vzděláním. Někdy se ještě může stát, že i na takovou pozici
budete odmítnutí a to právě díky vysokému vzdělání. Dostáváte minimální plat a zůstáváte tak stále bydlet u rodičů,
jelikož z vašich příjmů byste si jen těžko mohli dovolit pronajmout si byt. Přichází deprese, nechuť a také postupně
výtky od rodičů. Na co jste se teda snažili, proč jste ve škole
tak dřeli?
Vlivem toho všeho se z nás pak stává Ubrečená generace.
Mladí lidé, kteří měli chuť a energii „měnit svět“, byli připraveni ukázat se v tom nejlepším světle, měli plány, představy
a naděje a vlivem společnosti jim byla přistřihnuta křídla.
Světlo vyhaslo, nebo se minimálně ztlumilo. Člověk se smířil
s tím, že tak to prostě je a v 25 letech po dokončení studia, nemáte-li partnera/ partnerku, či kamarády, se kterými
můžete jít bydlet, vám zůstává stále váš dětský pokojíček.
A i když to s vámi rodiče myslí dobře, věčné otázky tipu, zda
zkoušíte dál hledat a dostatečně se snažíte, nepřímá kontrola toho, co děláte a kam chodíte a další podobné situace,
vám navíc uberou na sebevědomí, ale i na samostatnosti. Je
ale mnoho lidí, kteří nám jen nemluví, nýbrž konají! Ukázkovým příkladem vám může být příběh této mladé slečny!

Hanička je mladá slečna, která následuje své
srdce a plní si tak i své sny a touhy. Hanča
se od dětství věnovala kreativním činnostem.
Po dobu svého studia působila v taneční skupině Dynamic Brno a účastnila se tak i mnoha
soutěžích. Taktéž jezdila na dětské taneční
tábory agentury TAPAZA (dříve Agentura 7),
kde působila jako taneční lektorka a oddílová vedoucí. Později byla také taneční lektorkou taneční skupiny JUST US. Kromě tance
měla Hanča také blízko k modelingu – působila na mnoha akcích, jako hosteska, nebo
jako fotomodelka. Hana úspěšně vystudovala gymnázium a po něm také vysokou školu, kterou zakončila titulem Bc. Jako většina
mladých lidí, začala pracovat a osamostatnila se. Nyní žije v bytě v centru Brna, kde také
pracuje.
To celé samo o sobě by možná nebylo až
tak zajímavým příběhem, kdyby Hanka nerozvíjela své volnočasové aktivity, které jí
baví, natolik, že se pomalu ale jistě stávají
její novou prací. Hana totiž měla vždy blízko ke kreativitě. Milovala česat nejrůznější
účesy a vymýšlet nové nápadité styly. Tento
um si umocnila také absolvováním kadeřnického kurzu, na tvorbu účesů. Také ráda šila
a přešívala například staré kousky oblečení,
na nové trendy modely, které jsou originální
a nikdo jiný je na sobě zaručeně mít nebude.
Hanča také patří mezi lidi, kteří jsou citově
a emočně sdílní – tedy soucítí s mnoha lidmi ze svého okolí a to nejen pokud se jedná
o smutné příběhy. Ráda chystá svým blízkým
překvapení, obdarovává je ručně vytvořenými dary, nechává pro ně pozornosti v podobě
milých vzkazů, kartiček, dárků a překvapení
a slzy dojetí pro ni nejsou žádnou ostudou.
Takto se Hanička postupně dostala také ke
své nynější činnosti - svatební koordinace.
Myslím, že to nijak neplánovala. Začalo to
zcela nevinně, kdy sem tam učesala pár slečen na ples, či na nějakou jinou společenskou
událost. Později se od ní nechávaly česat také
nevěsty a družičky. Jelikož Hanča měla radost
z toho, že se může podílet na jejich dnu „D“,
rozhodla se pomoci s přípravou svatby i své
sestřenici Veronice. Jednalo se tenkrát o první svatbu, kterou Hanča organizovala. Jak již
tušíte, tato práce ji absolutně nadchla a tak
nabídla své služby i po okolí. Postupem času
se její práce „rozkřikla“ a zakázky se rozšířili.
Nyní Hanička působí jako „všestranná umělkyně“ svateb. Tedy lépe řečeno zařídí pro vás
a vaši spokojenost absolutně vše! Učeše nevěstu s družičkami, mnohdy i s celou rodinou
a také zajistí vše ostatní - aby květiny, cukroví
a vše (včetně muzikantů) dorazilo včas a bylo
na svém místě a to s přehledem a s úsměvem na tváři. Znělo by to jako klasická práce
svatební koordinátorky, ale aby si člověk zasloužil obdiv, musí to dělat s láskou a jinak.

„Mým snem je
dělat svatební
koordinátorku
a pomáhat
tak novomanželům
prožít jejich
svatební den
bez stressu
a nervů.
Dělat práci,
při které můžete rozdávat
lásku a štěstí
a navíc zažívat dojemné
chvíle, plné
emocí, slziček
štěstí a úsměvů, mě neskutečně naplňuje
a dělá šťastnou!“
Hana Musilová
26 let, Brno
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V tomto případě tomu tak určitě je. Hana oplývá neskutečnou originalitou a kreativními nápady a tak kromě zařizování a tvorby nádherných účesů, dělá pro své zákazníky něco
navíc. Hanča se stará také o výzdobu, kterou často sama
ručně vyrábí. Jedná se o nejrůznější rekvizity, kartičky se
jmenovkami na svatební stůl, vzkazy a výrobu dárečků pro
svědky (Hana například vyrábí ruční náramky), květinovou
výzdobu a mnohé další. Kromě této ruční práce, kterou si
s každou svatbou zvlášť dělá, mnohdy Hanča ušije i nějaký
ten hezký kousek „na sebe“, či na družičku. Aby toho nebylo
málo, postará se také o drobné občerstvení. Tím nemyslím,
že ho objedná. Hana ho samozřejmě sama a vlastnoručně
upeče, jelikož to je její další vášní. Vytváří tak moderní zákusky v podobě cupcakes – muffinů, různě je zdobí a slaďuje
to barev svatby. Její odvedená práce na svatbě je tedy k nezaplacení a věřím, že největší odměnou pro samotnou Hanču, jsou úsměvy a vděk novomanželů, za její precizní práci.
Ačkoliv prozatím Hana nemá vlastní svatební agenturu,
i tak se jí velice daří a její práce je čím dál více poptávaná.
Není divu, jelikož každá svatba, na které
odvedla Hana svou práci, byla jedinečná
a originální a hlavně vždy vyhověla přáním a představám novomanželů. Hanka je
tedy živým důkazem toho, že je možné dokončit studium, pracovat a současně tvořit
a rozvíjet své zájmy, které se postupem času
stanou i vaší prací. Není nic lepšího, než dělat to, co vás baví!

Ubrečená generace
a navíc i pohodlná

Není nic
lepšího,
než dělat
to, co vás
baví!

Často se také stává, že díky nepříznivým vlivům v cestě za vysněnou prací začneme fňukat, jak je život nefér. A to teprve
ten opravdový život začíná. Navíc, pokud jste si všimli, mladí
lidé jsou čím dál více pohodlní. Bydlení u rodičů způsobuje to, že jedinou povinností je vytáhnout nádobí z myčky.
Lednička je stále plná, prádlo vyprané a voňavé a v rámci
studia, aby nás nerušili, jsme se vyhnuli i pracím na zahradě. Neříkám, že to tak je ve všech případech. Znám spousty lidí, kteří pomáhat doma prostě museli. Tomu také říkám
správná výchova. Ale také tuto situaci vidím čím dál častěji.
A bez toho, aniž bych chtěla nějak odsuzovat, či kritizovat
– u mužů více. Pokud si chlap nenajde přítelkyni, stává se
z něj „mamánek“ a bydlí doma většinou déle, než je tomu
u žen. Stěhuje se tak klidně až po třicítce, za svou nevěstou.
Ta to pak ale s takovým mužem má často těžké. Zatímco ona
byla nezávislá žena, platící nájem napůl s kamarádkou, chodila do práce a starala se o svou domácnost a o vše sama,
on žil doma. Je zvyklý na teplý oběd a večeře, zatímco ona
jedla ovesné vločky s mlékem. A tak se častěji rozcházíme
a z pravidla „ten pravý / pravá“ je až náš několikátý vztah.
Výhodou toho je, že člověk za tu dobu dobře pozná, co chce
a co ne. Horší je to s těmi, kteří to právě kolem toho věku
30 let vzdávají a stávají se z nich, „staří mládenci“
a opuštěné ženy, koukající na romantické filmy, obklopeny
kočkami.

Není všem dnům konec
Na obranu ale této mladé generace je potřeba říci, že jak
se mění doba, mění se i životní styl. Více cestujeme, zkouší-
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me různé práce, než najdeme tu správnou. Stejně tak máme
možnost a čas hledat správného životního partnera. Hodně
toho zažijeme s přáteli a užíváme si plnými doušky toho mládí. Což je příjemné, protože pravdou je, že život je celý nějaký naruby. Když jsme mladí, zdraví a máme energii, máme
pracovat a budovat kariéru, dát tomu všechen svůj čas. Na
stáří si pak můžeme užívat dovolené a důchodu, pokud nám
však bude sloužit zdraví a za předpokladu, že se naše generace důchodu dožije. Nejdůležitější asi nakonec stejně je, aby
člověk dělal hlavně to, co ho baví a naplňuje (pokud je to alespoň trošku možné) a aby byl šťastný! Inspirovat se můžete
z příběhu mladé fotografky, která na své kariéře pracuje již
od dob střední školy a nebojí se znovu studia ani v nynějším
věku!
Magda Martinková patří mezi mladé umělce, kteří se pro
svou vášeň narodili. A není náhodou, že je nejlepší kamarádkou právě Hany Musilové. Magda taktéž prošla etapou
střední i vysoké školy s ekonomickým zaměřením. Na rozdíl
od Hany ale nenastoupila do klasického zaměstnání. Je na
volné noze a živí se fotografováním již několik let. Magda taktéž působila v taneční skupině Dynamic Brno a doposud vede vlastní
fotografické tábory.
Již za dob jejího studia tak postupně přicházela k různým zakázkám k focení. Jejími
prvními modely byli samozřejmě její přátelé a známí. Inspirována uměleckým světem
ve spojení tance, hudby a fotky, vytvořila
svůj první projekt – Plastik tejp show. Nešlo
o klasickou výstavu fotografií - spojením tance, hudby, zpěvu a módní přehlídky vznikla
oživlá show, na které se podíleli právě její
přátelé. Tento projekt měl nesmírný úspěch a tak dal vznik
životu dalším projektům.
Magda začala fotit pro různé společnosti – přes webové stránky, magazíny, volební kampaně, až po kosmetické značky, či
různé modely a modelky. Kromě toho vytvořila Magda také
svou vlastní kolekci, pro své fanoušky – Bobinie Army. Jedná se o nápaditou kolekci oblečení, batohů, čepic a různých
doplňků, vždy ve stylu aktuálních trendů, které se úspěšně
prodávají na jejich webových stránkách. Kromě toho Magda také každý druhý rok pořádá výstavu vlastních projektů,
které jsou zpracovány do kalendářů a diářů, o které je velký
zájem. Magda taktéž působí na mnoha událostech a školních
plesů, kde má své foto-koutky a pro maturitní ročníky vytváří
originální tabla.
V současné době Magda pracuje na několika zakázkách
a má plné ruce práce, nebo spíše fotoaparátu. Avšak zmínila se
o tom, že letos chystá opět velmi zajímavou výstavu k jejímu sedmiletému výročí. Mimo jiné také otevřela své první
soukromé lekce a kurzy – „Fotografem za tři dny“, které
sklidily taktéž velký úspěch. Vzhledem k tomu, že se ale člověk má pořád co učit, přihlásila se Magda znovu do školy,
na studium fotografie. Možná si říkáte, že v jejím věku to
není nic překvapivého, začít znovu studovat. Opak je ale
pravdou! Magda nastupuje ochotně zpátky na střední školu, přestože dokončila vysokoškolské studium! Jejím argumentem je fakt, že žádná vysoká škola nenabízí studium
fotografie v takové nabídce, jako daná střední škola. Proto
je ochotná vrátit se do školních lavic, mezi mladší generaci,
aby své řemeslo dále rozvíjela. Tomu říkám opravdová láska
ke své práci.

Úspěšná kariéra, už ve
třiceti letech, na počkání!
Nebuďme ale jen pesimisti. Naopak se
v dnešní době můžete setkat se spoustou
úspěšných mladíků, kteří už mají svou
kariéru rozjetou, nebo ji úspěšně budují. Dnešní doba je o internetu, sociálních
sítí a sdílení. Spousta lidí na tom zakládá
také svou práci a kariéru. Podívejte se na
to, kolik lidí dostává produkty zdarma,
od různých firem, za to že je propagují na
instagramu a existuje velký počet těch,
kteří sledují jejich profil. Kolik youtuberů existuje? Mladí zpěváci, herci, komici?
Ti všichni se prezentují hlavně přes internet. Jedna věc je talentová soutěž, která
vás zviditelní, ale druhá věc je fakt, že to
jde i bez ní - máme přece internet!
Pokud bychom měli opustit ráj umělců,
je zde také jiná stránka úspěšnosti. Lidé
z této generace umí dobře cizí jazyky
a navíc mají často vysokoškolské studium.
Pokud tedy mají štěstí, najdou dobře placený vysoký post, kde není třeba 5 let praxe a mají vyhráno. Na tom jsou „biti“ zase
ti starší. Často dochází k propouštění, či
k předělení na jiné pozice, jelikož jim chybí adekvátní vzdělání a možnost komunikace se světem. Pokud tedy nemají pro
firmu hodnotnou a skvělou praxi nastává
zde problém. To také není úplně fér. Pracují na tom celý život a najednou přijde
někdo mladý a vyšoupne je z kola ven?
A z naší ubrečené generace se tak stává ta
šťastná a úspěšná a naopak z té šťastné se
stává ta ubrečená. Koloběh, nabídka, poptávka, trh - to vše je v neustálém pohybu
a určuje to, jak se budeme cítit.

„V této době
můžeme dělat
všechno! Pokud
do své práce
nedáváte srdce,
nemá to cenu.“

Snílkové ze Země Nezemě
Znáte tu pohádku o Petru Panovi, který odmítal dospět a chtěl být celý život
malým chlapcem, co prožívá své dobrodružství? I tak by se dalo dívat na generaci dnešních třicátníků. Častěji než
zakládání rodin cestují, chodí na různé
večírky. Pracují na svých snech a pak za
tu tvrdou práci opět užívají života a jezdí na luxusní dovolené. Tak tady máme
další koloběh života dnešní generace.
Do toho se ale také setkáváme s velkým
kontrastem, kdy ve věku třiceti let, mají
tito lidé už dvanáctileté děti a mají jiné
starosti. Trendem totiž jaksi je mít dítě
buď moc brzy, nebo docela pozdě.
A tak paradoxně často ti, co užívají svobodného života, sní o rodině a ti, co mají
rodiny, sní o dobrodružných cestách.

Magda
Martinková
(Bobinie photography)
26 let, Brno
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Tip na výlet
Foto: www.aqua-dome.at/de

ŠPIČKOVÁ

LÁZEŇSKÁ CENTRA
LUXUS, KTERÝ OHROMUJE

RELAXACI TĚLA I DUŠE VÁM NEJLÉPE ZAJISTÍ
POBYT V LÁZNÍCH NEBO V PŘÍRODĚ. SPOJTE
OBOJÍ DOHROMADY A VYDEJTE SE DO LUXUSNÍCH LÁZNÍ UKRYTÝCH V PROSTŘEDÍ PANENSKÉ
PŘÍRODY. AŤ UŽ DÁVÁTE PŘEDNOST DRSNÝM
HORÁM, ROMANTICKÉMU MOŘI, PULSUJÍCÍMU
VELKOMĚSTU NEBO KLIDNÉMU LESU, Z NABÍDKY
LÁZEŇSKÝCH CENTER SI JISTĚ VYBERETE.
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spinning. Atrakcí venkovního areálu jsou pak tři visuté
bazény s minerální, sirnou a slanou vodou. Prostorem plným
neutuchající fantazie se stává Alpská Archa Noemova, která
vytváří vlastní vodní svět na palubě lodi s dvěma velkými bazény a obří skluzavkou a která nenechá chladným žádného
dětského návštěvníka.
V netradičně pojatém saunovém světe si můžete vybrat ze
sedmi druhů saun. Na vlastní kůži zde můžete zažít také
parní lázeň, tropický déšť, vodopády či mlžnou koupel.
Opravdu luxusní péči nabízí lázeňský areál Spa 3000, který
kromě léčivého pramene využívá i jiné poklady Tyrolských
Alp. Dopřát si zde můžete vysoce relaxační bylinnou saunu
a bylinné zábaly s typickými ötztalskými bylinkami či unikátní Ötztalskou krystalovou koupel.
Längenfeld nabízí rozmanité možnosti nejen wellness,
ale i aktivního odpočinku, a to i pro opravdové sportovce.
Místo je protkáno 150 km turistických tras, přičemž si můžete zvolit, zda dáte přednost poklidné procházce fascinujícím
údolím, nebo výšlapem do drsného horského světa.
Síť turistických tras doplňuje 200 km horolezeckých túr,
114 km tras pro běžce, 80 km cyklostezek a 50 km dvoustopých běžeckých tras. V údolí se nachází také malé lyžařské
středisko Gries, v jeho blízkosti pak oblíbená střediska
Sölden a Obergurgl.
Údolí Ötztal se pyšní také nejmodernějším evropských
hřištěm pro dobrodruhy Area47, které dosyta ukojí vášně
všech milovníků adrenalinových sportů – od horské cyklistiky
a lezení až po rafting, canyoning a caving v romantických
přírodních soutěskách a jeskyních.
V termálních lázních v Längenfeldu se zkrátka nikdy nudit
nebudete.

Aqua Dome – Termální koupele
v nádherných kulisách
tyrolských hor
Uprostřed Ötztálských Alp je ukryto místo nabízející jedinečnou kombinaci lázní, sportu a komplexní péče o zdraví
– futuristické lázně Aqua Dome. Ty se nacházejí v malebném
údolí obce Längenfeld, která se díky své nadmořské výšce
1108 metrů stává ideálním místem pro relaxaci, turistiku,
zimní sporty a díky léčivému pramenu, který zde vyvěrá,
i pro lázeňství. Jelikož je místní voda bohatá na sodík, chlor,
sulfát a síru, užívá se především při léčbě revmatických
onemocnění a bolestech kloubů. Luxusní hydroterapii si zde
však dopřávají i ti, kteří většinu pobytu tráví na místních
lyžařských svazích či turistických stezkách.původně gotická
Zámecká věž, která je pozůstatkem hrádku Karla IV.
Lázně Aqua Dome představující neobyčejný vodní svět,
který zaujme na první pohled. V prostředí panenské přírody
obklopené horskými masivy se rozkládá velkoryse pojatá
stavba s mnoha originálními, futuristickými architektonickými prvky, která však přes svůj impozantní vzhled dokonale
zapadá do rázu zdejšího horského světa. Venkovní areál se
třemi visutými bazény připomínajícími létající talíře, obří
saunová vesnice a dómy ve tvaru krystalu nabídnou dechberoucí podívanou.
Stejně ohromující je i výčet poskytovaných služeb. V hlavním
Therme dómu jsou k dispozici dva velké bazény s minerální
vodou, v nichž si můžete užít vodní gymnastiku nebo vodní

RAKOUSKO
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ŠPANĚLSKO

Asia Gardens Hotel & Thai Spa
– Wellness u Středozemního moře
Nemůžete se rozhodnout, zda se vydáte k moři, po evropských památkách, za asijskou kulturou, nebo do špičkových
lázní? Už si nemusíte vybírat – luxusní lázeňský resort v Barceloně Vám nabídne všechno, nač si jen vzpomenete.
Exkluzivní hotel Asia Gardens Hotel & Thai Spa, který do
oblasti Středomoří vnáší klid a pohodu jihovýchodní Asie, je
členem prestižní skupiny Leading Hotels of The World, což
je mimo jiné dokonalou zárukou perfektního servisu i služeb. Hotelový resort je obklopen bujnou tropickou zahradou
s více než 3000 druhy exotických dřevin a rostlin, 7 velkolepými bazény, z nichž dva jsou vyhřívané, 9 exkluzivními
restauracemi a luxusním komplexem thajských lázní. Tropická zahrada je koncipována tak, aby v ní návštěvník zakusil
autentický výlet po asijském kontinentu, a to v jakémkoli
ročním období. Zajímavé je, že celá zahrada je zalévána pouze recyklovanou vodou.
Pestrou škálu barev a rozmanitost vůní botanické zahrady
si můžete užívat i při koupání – exotickou zelení jsou totiž
hojně obklopeny také velkolepé série luxusních bazénů.
Ty jsou celoročně vyhřívány na 30 stupňů, poskytují nádherné výhledy do okolí i na moře a svým designem se stávají
dokonalou součástí přírodní scenérie. U bazénů jsou k
dispozici komfortní balijská lehátka nebo otevřené dřevostavby v balijském stylu, které nabídnou maximální komfort
i soukromí. Odpočinek u vody zpříjemňuje nepřetržitý servis
čerstvého ovoce, ovocných koktejlů a šampaňského.
Východem je inspirován nejen vzhled lázeňského komplexu,
ale i nabízené služby. Ty čerpají z tisíce let starých moudrostí
a filosofie s cílem ulevit klientům od veškerého napětí
a harmonizovat jejich tělo i ducha. Stejně jako jiné spa
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NĚMECKO

hotely i Asia Gardens Hotel & Thai Spa nabízí thajské masáže – všichni zdejší maséři však byli vyškoleni tradiční thajskou
školou v nejstarším chrámu Bangkoku Wat Pho a jsou tak
skutečnými odborníky.
Kromě masáží, peelingů a zábalů nejrůznějších druhů se zde
můžete zapojit také do speciálních programů zahrnujících
kurzy relaxace a meditace. Cvičí se tu jóga, acroyoga, pránájáma, tchaj-ťi a chi kung. Zúčastnit se můžete také kurzů
ovládání bioenergie či hodin asijského vaření a koktejlových
workshopů. Každý den je také pořádán odpolední čajový rituál. Volný čas pak můžete strávit na nádherných plážích Stře-

dozemního moře nebo v některém z vyhlášených španělských
středisek – v blízkosti hotelu se nachází Altea, Calpe, Jávea
a Moraira. Za pozornost však rozhodně stojí outdoorové aktivity, které jsou v nabídce hotelu – mezi nimi najdete například
jízdu na koni, let vrtulníkem, vyjížďku na plachetnici, jachtě
či vodním skútru, jeep safari, let balónem, paragliding a další.
3 minuty chůze od hotelu se nachází také luxusní golfové
hřiště. Speciální několikadenní programy, které Asia Gardens
Hotel & Thai Spa nabízí, nesou příznačné názvy, a to například „Znovuzrození“, „Zkušenost“ či „Pauza“ - a není divu,
to všechno a mnohem více na tomto místě zažijete.

Vabali spa Berlin: Oáza z Bali
v srdci německé metropole
Lázně vabali spa Berlin jsou dokonalým místem relaxace těla,
duše i mysli, a to přímo v centru rušného Berlína. Pouhých 500
metrů od hlavního vlakového nádraží vyrostla v zámeckém
parku obklopeném starými stromy a vzácnými dřevinami kouzelná balijská vesnice. Ta navzdory svému umístění přímo sálá
exotickou atmosférou a své návštěvníky tak rázem přenáší do
tropického ráje.
Unikátní lázeňské středisko zaujme impozantní architekturou. Hlavní dvoupodlažní lázeňský dóm je obklopen mnoha
menšími dřevostavbami v balijském stylu. Exteriéru i interiéru
vládnou tradiční balijské materiály, zejména dřevo a bambus,
které jsou dále bohatě vyřezávány a zdobeny. Iluzi Dálného
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východu pak k dokonalosti dovádí autentické zařízení a dekorace – interiérům vévodí teplé tóny, postele s nebesy, krby,
sloupořadí, sochy Buddhy a rituální balijské masky a obrazy.
Vabali spa Berlin se specializují zejména na širokou nabídku
saun a masáží. Sauny zaujmou zejména svou rozmanitostí,
otevřeností a propojením s okolní přírodou. Vyzkoušet zde
můžete parní lázně a jedenáct druhů saun zajišťujících hlubokou relaxaci – příkladem je sauna bylinná, zahradní, panoramatická s nebeským výhledem nebo tradiční Banja Sauna.
Během saunování si můžete dopřát očišťující medovou nebo
solnou proceduru. Součástí saunového světa je i velký bazén
a mnoho odpočinkových místností vybavených krby a vodními lůžky. Relaxovat můžete také na venkovních terasách,
přičemž součástí venkovního areálu je další bazén s vodou
teplou 36 stupňů.
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Vyzkoušet zde můžete také nevídané množství masáží
z celého světa, a to nejen klasických, sportovních či aromaterapeutických. Tým zkušených odborníků vás zasvětí také
do ájurvédských procedur, thajských masáží, Shiatsu či Lomi
Nui, jejichž součástí jsou i harmonizační obřady a rituály.
Masáže se obvykle provádějí v otevřených dřevostavbách –
můžete tak na sebe nechat působit okolní lázeňské prostředí a kochat se pohledem na všudypřítomnou zeleň. Pokud
by vám však masáže pod otevřeným nebem nevyhovovaly,
jsou vám k dispozici luxusní pokoje poskytující naprosté
soukromí. Všechny procedury zde probíhají velmi přirozeně, ve spojení s přírodou – to je také důvod, proč v lázních
nejsou povoleny plavky, ale pouze osušky a župany.
Relaxační rituály saunování, masáží a koupání jsou v lázních vabali spa Berlin hojně propojeny s jedinečnými gastronomickými zážitky. Během procedur je hostům podáván
lahodný čerstvý horký nebo ledový čaj zesilující relaxační
atmosféru. Nabídka místní restaurace je pak ukázkou nejvyššího kulinářského umění, které vás ujistí o tom, že
se nacházíte ve skutečném ráji. Hlavní nabídku tvoří asijské a středomořské delikatesy a dále mezinárodní klasiky.
Gastronomie vabali spa Berlin dbá nejen na chuť, ale i na
zdraví – všechny pokrmy jsou proto plné čerstvé zeleniny,
mořských ryb či jemného masa. Součástí nabídky jsou
i zdravé nápoje vlastní výroby, avšak ani milovníci kvalitních vín zde nepřijdou zkrátka.
Tak zapomeňte na ruch a shon a nechte se zlákat balijskou
romantikou.
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ČESKO

Velké Losiny – Wellness péče
s dotekem historie
V podhůří Hrubého Jeseníku se nacházejí termální lázně
Velké Losiny, které mají nebývale dlouhou tradici. Historie
lázeňství v této oblasti sahá až do 16. století – první zmínka
o místních léčivých pramenech totiž pochází již z roku 1562.
Termální lázně Velké Losiny představují ráj na zemi – jsou
totiž zbudovány v rozlehlém lesoparku se stoletými stromy
a vzácnými dřevinami. Lázeňský resort tvoří celkem 5 stylových lázeňských pavilonů a unikátní termální park, jediný
svého druhu v České republice. Ubytovat se zde můžete
v hlavním hotelu Eliška, wellness hotelu Diana, lázeňském
sanatoriu Šárka, lázeňské vile Gazárka nebo lázeňském domě
s příznačným názvem Chaloupka, který připomíná Perníkovou
chaloupku a je určen zejména pro dětskou klientelu nebo
větší skupiny.
Termální lázně Velké Losiny jsou vyhledávány zejména pro
své termální, sirné, minerální vody teplé 36,8 stupňů, které
mají jedinečné léčebné účinky a tvoří tak základ místní hydroterapie. Přírodní léčivé zdroje vod jsou využívány také
v termálním parku, který nabízí devatero termálních bazénů, z nichž čtyři se nacházejí ve venkovním areálu, čtyři typy
saun a množství vodních atrakcí. Mezi služby parku patří také
masáže, cvičení ve vodě, vnitřní samoobslužná restaurace či
animační programy pro děti.
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V blízkosti lázeňského areálu se nachází velkolepý renesanční zámek Velké Losiny, který neblaze proslul krvavými
čarodějnickými procesy v 17. století a v jehož komnatách byl
zčásti natočen slavný film Kladivo na čarodějnice. Zámek dal
zbudovat v roce 1589 Jan ml. ze Žerotína, který se zároveň
postaral o zvelebení již fungujících přilehlých lázní. Zámek se
pyšní specifickou architekturou; interiér zámku pak návštěvníky nejvíce láká na bohatě zdobený rytířský sál, obrazárnu
s díly středoevroských malířů a cennou tapisérii ze 17. století
zobrazující výjevy antické mytologie.
Vedle lázní a zámku patří k nejstarším a nejvzácnějším objektům Velkých Losin Ruční papírna, jediná svého druhu v
České republice. Původně žerotínská manufaktura na výrobu
papíru pracuje nepřetržitě od konce 16. století do dnešních
dnů a je tak jednou z posledních ukázek starého papírenského řemesla. V areálu papírny se nachází také Muzeum papíru
představující návštěvníkům dějiny řemesla, výrobní techniku
papíru i řadu zajímavostí. Zájemci mají možnost si v autentických prostorách této technické a kulturní památky zhotovit
vlastnoruční listy papíru či se zúčastnit tvůrčích workshopů
a speciálních večerních prohlídek.
Lázně Velké Losiny si tak oblíbí nejen milovníci wellness,
ale i historie.
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PŘEDPLATNÉ
Objednávkový kupón

Proč se rozhodnout pro předplatné?
Držíte v ruce třetí číslo jedenáctého ročníku
magazínu ICE.
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obdobu.
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můžete se navíc těšit na hodnotný dárek.
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