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Aktivuje přirozený proces obnovy kůže,
postupně dojde k projasnění a revitalizaci pleti.
Obsahuje nově sestavený komplex CRC k vnitřní
i vnější regeneraci z červeného jetele (hydratuje
a regeneruje matrici pleti) a fermentovaného černého
čaje kombuchy, („houba dlouhověkosti“, vyrovnává
barevný tón, stimuluje vývoj a zrání tukových buněk
v kůži). Hyaluronová kyselina, vitaminy, perské
hedvábí, kmenové buňky alpské růže a další složky,
fungují výtečně jako anti-aging koncept.
Přípravky příjemně voní, zpevňují, rozzáří a vyhladí pleť.
Vědecká studie o vlivu ESP
(Elastin stimulující peptidy)
• Zvýšení syntézy elastinu +15% (studie in vitro)
• Podpora ukotvení elastických vláken +94%
studie in vitro)
• Posílení pružnosti pokožky +14% po 2 měsících
(klinického hodnocení)
• Zpevnění rysů obličeje (povislé tváře) +11,3%
po 2 měsících (klinická studie)
• Sebehodnocení 26 jedinců s viditelně povadlou kůží:
Po dvou měsících používání ráno a večer krému
se 4% ESP.

řada pro
náročnou pleť
TVORBA VRÁSEK, ZMĚNY BAREVNOSTI, ELASTICITY
A VZNIK TMAVÝCH SKVRN, POSTIHNE V URČITÉM VĚKU
KAŽDÉHO Z NÁS. PRO TENTO TYP NÁROČNÉ (ZRALÉ) PLETI
MÁ JANSSEN COSMETICS INOVATIVNÍ ANTI-AGING SÉRII
SE SILNÝMI AKTIVNÍMI INGREDIENCEMI, KTERÉ BYLY
VYVINUTY SPECIÁLNĚ PRO POTŘEBY NÁROČNÉ PLETI.
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Dnes jsme se probudili do skutečné zimy. Za okny poletoval sníh a co víc, na internetu
jsme se dočetli, že nás snad, po několika letech čeká i bílý začátek roku, kdy si
koulování užijeme i v nížinách. Proto není divu, že i naše aktuální vydání magazínu
Ice, které právě teď držíte v ruce, je naladěno hezky zimně. Popovídáme si o tom,
kam vyrazit na hory a jak si jaksepatří užít. Ale protože zimní sezóna není úplně pro
každého, řekneme si zároveň, kam se vydat za exotikou a do tepla a kde se nechat
náležitě hýčkat. Zapomenout nesmíme ani na spoustu zajímavých rozhovorů.
Ten profilový je s americkým hercem Hugh Jackmanem. O životě si popovídáme
s Luckou Vondráčkovou, která si právě užívá dětství svých dětí v Kanadě a jejím
mužským protějškem bude populární herec Martin Stránský.
Dále vám představíme ty nejžhavější novinky z estetické dermatologie, podíváme
se na poslední trendy v bydlení a na to, jak by měla vypadat luxusní a pohodlná
kuchyně. Protože je ale venku opravdu občas hodně nevlídno, připravili jsme
i zajímavé povídání o teplých nápojích, které budete jistě potřebovat. Chybět nesmí
ani zamyšlení u dobrých míchaných nápojů, které už k zimním dlouhým večerům
patří. Jako tradičně ani v tomto čísle nebude chybět módní inspirace z Paříže
a přinášíme i novinky ze světa automobilismu.
Takže příjemné počteníčko a krásnou zimu. I s magazínem Ice

Alice Kelly
šéfredaktorka
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Text: Monika Seidlová, foto: Cinemart, Bonton film, TV Prima

Z MUTANTA
PRINCEM
HUMBUKU

HEREC, PRODUCENT, ZPĚVÁK A TANEČNÍK. MUŽ, KTERÝ SI PLNÍ SVÉ SNY. TAKOVÝ JE AUSTRALAN
HUGH JACKMAN, KTERÉHO FANOUŠCI ZNAJÍ PŘEDEVŠÍM Z ROLE MUTANTA WOLVERINA A KTERÝ SE
FANYNKÁM TAK MOC LÍBIL VE FILMECH KATE A LEOPOLD NEBO AUSTRÁLIE. NEJNOVĚJI JEJ MŮŽEME
VIDĚT V ŽIVOTOPISNÉM FILMU NEJVĚTŠÍ SHOWMAN.

12 | Ice Zima 2017

Profil

V

tomto výpravném filmu hraje producenta, podnikatele a vizionáře P. T. Barnuma, který zemřel na
konci 19. století a který založil legendární pojízdný cirkus a je zároveň považovaný za průkopníka
showbyznysu. Barnum pocházel
z chudých poměrů, ale díky neuvěřitelným nápadům a víře,
že se je všechny podaří uskutečnit, se postupně jeho sen
splnil a on sestavil nevídanou show plnou žonglérů, artistů,
tanečníků i různých zvláštních umělců, kterou jedni kritizovali, druzí obdivovali. Nabídl angažmá liliputům i jinak
netypicky vypadajícím lidem a dal jim pocit, že mají být
pyšní na svou originalitu. Stal se průkopníkem v přístupu
k zábavě a tomu, jak ji naservírovat obecenstvu. Protože se
Barnumovi dařilo nejen lidi svým charismatem i svou show
oslnit, ale taky ji uměl skvěle prodat, vysloužil si přezdívku
„princ humbuku“. V životě se řídil heslem, že „nejvznešenější umění je to, které dělá lidi šťastné“.

Jackman jako princ humbuku

Mluví se o tom, že má Jackman velkou šanci získat za tuto
roli Oscara. Režisér Michael Gracey si jej nemohl vynachválit
a mluvil o něm jako o člověku, který má velkou schopnost
vést lidi a jít jim sám příkladem. „Má charisma, je plný energie a pracuje na 150 procent, dokáže lidi strhnout svým zaujetím pro věc. Je na něm vidět, že svou práci miluje.“ Pravda
je, že role J. T. Barnuma je Jackmanův vysněný projekt,
o kterém mluvil už od roku 2009. „Barnumovi by se film
o něm líbil. Byl to člověk, který měl smysl pro drama
a věděl, jak vystavět dobrou show, jak vyprávět dobrý příběh, někdy i za cenu toho, že pravda zůstala někde v pozadí. Založil dějiny showbyznysu. Nebýt jeho, nevíme dneska,
co je reality show. Jasně že show a cirkusy existovaly i před
ním. Ale on byl zakladatelem marketingu, protože pochopil,
co lidé chtějí, jak se chtějí bavit,“ říká Jackman. Manželku
mu tu hraje Michelle Williams a obchodního společníka Zac
Efron. „Michelle má stejně starou dceru jako já. Obě byly

VÍTE – NEVÍTE O HUGHU JACKMANOVI?
• Herec velmi dobře zpívá, deset let dochází na hodiny zpěvu. Nazpíval
mimo jiné písničky pro několik animovaných filmů, jejichž postavám
propůjčil hlas.
• Kvůli romantické komedii Kate a Leopold, v níž si zahrál s Meg Ryan,
se učil jezdit na koni a studoval etiketu 19. století.
• V show Jaye Lena jednou řekl, že byl fanouškem série Pátek třináctého,
a proto se chtěl stát hercem. Doufal, že by si jednou mohl zahrát
postavu Jasona.
• V civilu nekouří, kouřit před kamerou v rámci role je pro něj proto
velmi nepříjemné.
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pár dní na natáčení. Moje dcera mi pak jednou řekla: „Tati,
to je úplně nejlepší film, jaký jsi kdy natočil“. Budu jí věřit.
A když poslouchala písničky z filmu, které zpívám, prohlásila
ohromeně. „Ty jo, fakt zníš dobře“. Je to asi největší poklona, jaké se mi od ní dostalo,“ říká herec.

Rozloučení s Wolverinem

Hugha Jackmana nejvíc proslavila komiksová série X-men,
v níž hraje mutanta Wolverina. Zatím poslední díl z této
série nazvaný Logan: Wolverine jsme mohli vidět v únoru
2017. Hugh Jackman řekl, že tímto snímkem končí s rolí
Wolverina. Ostatně zahrál si ho 9krát během 17 let a stal
se tak prvním hercem, který ztvárnil stejnou komiksovou
postavu v nejvíce filmech. Jako svého nástupce navrhl Toma
Hardyho. V tomto svém ohlášeném posledním snímku série
Wolverinova schopnost uzdravování pomalu vyprchává.
Spolu s Charlesem Xavierem, který je vážně nemocný a ztrácí
paměť, se Wolverine ukrývá na americko-mexické hranici.
Jednoho dne se ale objeví mladičká Laura, která má stejné
schopnosti jako Wolverine, ale zatím je neumí dobře ovládat. Má také velmi nebezpečné nepřátele, kteří se jí chtějí
zmocnit. Wolverine a Charles Xavier ji vezmou pod svou
ochranu. I když – kdo koho tu vlastně chrání? „Myslím, že
tento film je mnohem opravdovější a mnohem lidštější než
ostatní, které jsme v sérii X-Men natočili. Wolverine je podle
mě zároveň jednou z nejtemnějších a nejsložitějších postav
v komiksovém světě,“ řekl Jackman na adresu hrdiny, kterého ztvárňoval tolik let.

Hugh benjamínek

Oblíbený herec se narodil 12. října 1968 v Sydney a jeho angličtí
rodiče mu dali jméno Hugh Michael Jackman. Je nejmladší
z pěti sourozenců. Má dva starší bratry Iana a Ralpha a sestry
Sonyu a Zoe. Když mu bylo osm let, rodiče se rozvedli
a maminka se vrátila do Anglie. Starost o děti přenechala své-
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mu muži. Když chodil na chlapecké gymnázium, Hugh si zahrál
v představení My Fair Lady, a tím začal postupně směřovat
k herectví. V devatenácti odjel pracovat do Anglie a pak se
vrátil se domů a nastoupil na University of Technology v Sydney. Díky tomu, že zdědil po příbuzných nějaké peníze,
mohl si pak dovolit studovat na Západoaustralské akademii
muzických umění a začít se herectví naplno věnovat. 189 centimetrů vysokého urostlého mladého muže s laskavýma očima
a klukovským úsměvem si nešlo nevšimnout. Začal hrát v různých divadelních kusech jako třeba Kráska a zvíře nebo Sunset
Boulevard, za hlavní roli v muzikálu Oklahoma! Z roku 1999
byl dokonce nominovaný na prestižní cenu Laurence Oliviera.
Začal se objevovat i v televizních seriálech, při jednom natáčení
poznal svou manželku Deborru-Lee Furness.

První Wolverine

Poprvé si mutanta Wolverina zahrál ve filmu X-Men v roce
2000. Film podle známého komiksu se odehrává v nedaleké
budoucnosti, kdy se vyostřuje postoj lidí k mutantům. Po
celé planetě se rodí děti s X-faktorem v genech, který jim
dává zvláštní sílu - schopnost létat, přesunovat předměty,
ovládat počasí a podobně. Lidé, kteří takové schopnosti
nemají, se jich bojí a jejich strachu využívají určití politici.
Jeden z mutantů s mimořádnými telepatickými schopnostmi
Charles Xavier založil a vede speciální školu, která má naučit
žáky své schopnosti správně používat. A taky jim umožnit
být sami sebou, neschovávat se před okolím. Sem jednoho

dne přijdou dva noví studenti. Wolverine – muž s neuvěřitelnou silou, kterému se z hřbetů rukou při boji vysouvají
adamantiové drápy, a tulačka Rogue, která může přijmout
jakoukoliv sílu i paměť od každého, koho se dotkne.

Ještě víc mutantů

Druhý díl se noří hlouběji do mytologie X-menů, kteří se
spojí, aby bojovali proti armádnímu veliteli, jenž stojí v čele
antimutantního hnutí. Scénář dvojky prý měl 27 verzí, než se
začalo natáčet. Další pokračování mělo dvojnásobný rozpočet než úplně první film a přibyli tu další mutanti. V pořadí
čtvrtý film se vrací na začátek ságy, odehrává se v 70. letech
minulého století a odkrývá tragické události Wolverinova
života. Další film se vrací ještě víc do minulosti do období
studené války a odhaluje příčiny nenávisti mezi postavami
Magnetem a Charlesem Xavierem. Jackmanova postava
v této sérii se vzápětí dočkala samostatného filmu, jejíž děj
se odehrává převážně v Japonsku a navíc jako jediný v současnosti. Naopak ve dvou časových rovinách se odehrává následující film, takže v něm uvidíme nejvíc mutantů ze všech
filmů celé ságy. Pouze Wolverine, který nestárne, je jeden
jediný. Ve filmu s podtitulem Apokalypsa se po tisíci letech
probudí první a nejsilnější z mutantů, který je nesmrtelný
a neporazitelný a když vidí, co se stalo se světem, chce nastolit nový pořádek. Tady poprvé se Jackman nechal slyšet, že
chce s rolí Wolverina skončit.

Přepracovaná Kate a vévoda Leopold

Kromě mutanta si Hugh Jackman stihl zahrát i spoustu rolí
v jiných filmech. Například v romantických. Jedním z nich je
Kate a Leopold, kde hraje vévodu Leopolda, který se nedopatřením ocitne z 19. století v současném New Yorku. Azyl
najde u reklamní manažerky Kate, která ho vzhledem
k jeho způsobu vyjadřování i oblečení považuje za podivína a netuší, že jde o muže z minulosti. Čím víc je v jeho
blízkosti, tím víc si je nejistá svou budoucností. V Animální
přitažlivosti hraje Jackman kamaráda reportérky Jane, které
poskytne azyl poté, co se s ní rozejde milenec. Protože mají
oba šrámy ze svých posledních vztahů, mají spoustu společných témat. Jane začne prostřednictvím Eddieho názorů na
romantickou lásku a monogamii utvářet svou vlastní teorii
o chování mužů a žen a Eddie se stane objektem jejího
průzkumu. Ve výpravném filmu Austrálie si zahrál trochu
nerudného dobytkáře, který spojí své síly s Lady Ashly (Nicole Kidman) a společně ženou dvoutisícové stádo dobytka na
druhou stranu Austrálie. To vše pod kulisou druhé světové
války. Filozofickým zamyšlením nad touhou po nesmrtelnosti, které se odehrává ve třech různých časových rovinách, je
mysteriózní sci-fi Fontána.

Dokonalý trik a Bídníci

Ve filmu Sólokapr si zahrál britského aristokrata podezřelého z vraždy. Zamiluje se do něj studentka žurnalistiky, která
má za úkol vraha odhalit. V Dokonalém triku si vedle Christiana Balea zahrál iluzionistu, jehož snaha dokázat, že je
lepší než protivník, si zahrává i se smrtí. Film nabízí otázku:
Jak daleko je kouzelník ochotný zajít, aby předvedl dokonalý trik? Sci-fi Ocelová pěst vypráví příběh bývalého boxera,
který už nemá práci, protože box teď ovládají ohromní roboti, tak si přivydělává jako promotér zápasů. Když se mu ale
naskytne šance vytrénovat robota, který by ho mohl vrátit
zpátky do hry, neváhá. Obzvlášť, když má podporu svého
Ice Zima 2017 |
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nikdy nepoužíval. Prosím, nebuďte stejní
blázni jako já,“ varuje veřejnost.

Slavný a přísný otec

syna. „Moje děti měly radost, že mě konečně mohly vidět
v nějakém filmu. Jinak mě totiž mají většinou zakázaného,“
smál se herec. Jeana Valjeana si pak zahrál v dalším přepisu
Hugových Bídníků.

Boj s rakovinou kůže

Hugh Jackman je nejen uznávaný herec, ale velmi dobře
také zpívá, hraje na kytaru a klavír. Spolu se svou ženou
a dalším obchodním partnerem Johnem Palermem založili produkční společnost, kterou sice později zrušili, ale i
nadále spolupracují. Jackman podporuje některé australské
kluby, angažuje se v boji proti chudobě, AIDS, rakovině a v
dalších charitarivních organizacích. S rakovinou má bohužel
zkušenosti i on sám. Od roku 2013 se mu opakovaně vrací
rakovina kůže. Už šestkrát mu museli odstranit zhoubný nádor na nose, tak zvaný bazaliom. Jackman proto v
různých kampaních vyzývá fanoušky, aby nepodceňovali
používání opalovacích krémů s ochrannými faktory a aby
si na sluníčko dávali velký pozor. „Opalovací krémy jsem

Hugh Jackman se zdá být ideálním mužem
nejen co se vzhledu týče, ale také pro svůj
styl života. Neprovázejí ho žádné skandály
ani aférky s herečkami, a že se jich s ním
před kamerou vystřídalo hodně. Už dvaadvacet let žije s o třináct let starší herečkou
Deborrou-Lee Furness. Jejich seznámení
je trochu jako příběh z červené knihovny.
Hugh dostal v roce 1995 poté, co absolvoval
školu - Západoaustralskou akademii muzických umění v Perthu - nabídku zahrát si roli
vězně v televizním seriálu Correlli. Deborra-Lee byla tehdy slavná seriálová herečka a
měla úlohu jeho obhájkyně. Jejich postavy
se v seriálu do sebe zamilovaly a totéž začali
prožívat i herci samotní. „Byl jsem do ní
zamilovaný jako spousta dalších mužů. A byl
jsem z ní nervózní, ale jednou jsem ji pozval
na večírek a přiznal se jí, co k ní cítím. Ona
řekla, že je to vzájemné. Do roka jsme měli
svatbu,“ říká herec. Protože pár se neúspěšně několikrát pokusil o vlastního potomka
– Deborra několikrát potratila – nakonec si
dvě děti adoptovali. Syn se jmenuje Oscar
Maximilian Jackman a dnes je mu sedmnáct,
dcera Ava Eliot je o pět let mladší. Herec přiznává, že po
dětech chce, aby nezapomínaly na respekt a slušné vychování. Že je na ně přísnější, protože si je vědom toho, že je
známá osoba, která má neustále za zády fotografy. Protože
je na jeho děti více vidět, chce, aby si toho byly vědomy.
Netají se ani tím, že dětem občas kontroluje mobil. „Dneska se může snadno stát, že se na vás přes internet napojí
někdo, kdo vám způsobí problémy. Tím, že jsem známý člověk, mohl by někdo chtít mých dětí využít k tomu, aby se
dostal ke mně. Děti proto stále varuju, aby si na to dávaly
pozor,“ říká herec.

Šťastná žena znamená šťastný život

Jaký je Jackmanův recept na spokojené manželství? Prý
nezapomenout na romantiku a snažit se trávit co nejvíc
času spolu. Jackman prý s manželkou například velmi rádi
meditují. Také se celý život drží hesla „Šťastná žena znamená šťastný život“. A podle toho se taky ke své ženě chová.
Tvrdí, že manželka je to nejlepší, co ho v životě potkalo.

VIDĚLI JSTE?
• 2017 Logan: Wolverine • Největší showman • 2016 X-Men:
Apokalypsa • 2015 Chappie • Já, Earl a holka na umření • 2014 Noc
v muzeu: Tajemství hrobky • X-Men: Budoucí minulost • 2013 Wolverine Zmizení • 2012 Bídníci • 2011 Ocelová pěst • X-Men: První třída •
2009 X-Men Origins: Wolverine • 2008 Austrálie • 2006 Dokonalý trik
• Fontána • 2004 Příběhy ztracených duší • Sólokapr • X-Men: Poslední
vzdor • Van Helsing • Van Helsing: Londýnská mise • 2003 X-Men 2 •
2001 Animální přitažlivost • Kate a Leopold • 2000 X-Men • 1999 Halířový román

16 | Ice Zima 2017

Text: Eva Brabcová, foto: Shutterstock.com
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ESTETICKÁ
MEDICÍNA,
ZÁZRAČNÝ
STROJ ČASU

Zdraví a krása

PŘIBÝVAJÍCÍ ROKY NÁM DÁVAJÍ NADHLED,
SCHOPNOST ODLIŠIT PODSTATNÉ OD MÉNĚ
PODSTATNÉHO I UMĚNÍ ZASMÁT SE SÁM SOBĚ.
PŘINÁŠEJÍ ALE TAKÉ NĚCO, OČ NESTOJÍME.
VRÁSKY, POVADLOU PLEŤ, ZTRÁTU PRUŽNOSTI
POKOŽKY A BOJ SE ZEMSKOU GRAVITACÍ.
MŮŽEME BUĎ REZIGNOVAT, NEBO SE S PROJEVY
STÁRNUTÍ PUSTIT DO BOJE. POMŮŽE NÁM
V TOM ESTETICKÁ MEDICÍNA, KTEROU LZE
S TROCHOU NADSÁZKY OZNAČIT ZA ZÁZRAČNÝ
STROJ ČASU.

Z

važujete i vy, zda podstoupit některý z estetických
zákroků, avšak váháte, který si vybrat? Některé
vám představíme a třeba vám pomůžeme usnadnit
rozhodnutí, který z nich v zimním období absolvovat.

Pohled do dekoltu

Krásná prsa jsou přáním všech žen. K některým se však
zachovala v tomto směru příroda macešsky, další přišly
o původně pevná a pěkná prsa v důsledku mateřství či
váhového úbytku. Viditelně se dokáže na jejich vzhledu
podepsat také obyčejná zemská přitažlivost. Není proto
čemu se divit, že mezi nejvyhledávanější plastické operace
patří zvětšení prsou.

Jak si vybrat nová prsa
Na velikosti záleží
Na začátku stojí rozhodnutí, jak velká prsa si pořídit.
V tomto případě neznamenají slova „co největší “ vždy to
nejlepší. Nová prsa by měla vypadat přirozeně a korespondovat s vaší tělesnou konstitucí. Lékaři doporučují zvětšení
maximálně o tři velikosti, neboť větší prsa vypadají příliš
uměle a navíc představují značnou zátěž pro páteř. V důsledku toho pak mohou jeho majitelku trápit bolesti zad.

Přirozené nebo s push-up efektem?
Důležitá je volba typu implantátů. K dispozici jsou anatomické ve tvaru kapky, vhodné pro co nejpřirozenější tvar
nových prsou, nebo kulaté implantáty s push-up efektem.
Významnou roli ve výběru vedle vašeho přání hraje přirozená velikost prsou, tvar jejich základny i množství svalové
a tukové tkáně. Zkušený lékař zohlední všechny aspekty
a vybere pro vás optimální variantu.

Klasika, či odlehčené?
Poměrně nedávno se na trhu objevila novinka v podobě
odlehčených B-Lite implantátů. Jejich váha je až o 30% nižší oproti ostatním prsním implantátům. Naopak cena je
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o poznání vyšší. Investice do odlehčených implantátů se
však určitě vyplatí, neboť jejich nižší hmotnost eliminuje
možnost vytažení kůže a nežádoucího povisu prsou.

Cesta implantátu
Zvětšení prsou se provádí v celkové narkóze. Operace trvá
přibližně 1 – 2 hodiny, o její délce rozhoduje náročnost zákroku. Implantát lze vložit do těla třemi možnými způsoby.
Řezem v podprsní rýze, pod prsním dvorcem a řezem
z pažní jamky-axily. V prvním případě se jizva nachází
přímo pod prsem a ve vzpřímené poloze není prakticky
viditelná. Nenápadná je i v poloze vleže, ale chvíli trvá,
než se zhojí a vybledne. Pokud je implantát vložen řezem
pod prsním dvorcem, jizva se nalézá v místě, kde se sbíhá
pokožka prsa a prsního dvorce. Také v tomto místě je sice
nejprve viditelná, ale postupem času bledne a stává se
téměř nepostřehnutelnou. Nejméně nápadná jizva vznikne
při vložení implantátu řezem z pažní jamky. Jedná se však
ze tří metod o náročnější.

Za trochu bolesti to stojí
Augmentaci, neboli zvětšení prsou, jako každou jinou operaci provází určitá bolest. Jak velká bude, je zcela individuální, neboť každý má jiný prah bolesti. Svou roli však sehrává i způsob umístění implantátu. Větší bolestivost většinou
nastává po implantaci pod prsní sval, než když je implantát
vkládán pod prsní žlázu. Pooperační bolest se mírní pomocí
analgetik a do několika dní vymizí. Za chvíle dyskomfortu
však nová prsa zcela jistě stojí.
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Jsou prsní implantáty vhodné pro všechny
ženy?
Implantáty nejsou vhodné pro ženy s autoimunitním onemocněním, infekční chorobou, rakovinou prsu, pro těhotné
ženy, a pro kojící matky, které ukončily kojení před méně
jak šesti měsíci.

Nepodceňujte speciální pooperační prádlo
Po operaci vás čeká režim zahrnující také nošení speciálního kompresivního prádla. Tuto část pooperační léčby nepodceňujte, byť se vám elastické prádlo nemusí právě líbit,
a raději byste své nové vnady oblékla do svůdné krajkové
podprsenky. Speciální prádlo totiž stabilizuje implantáty,
formuje kontury, minimalizuje otoky i hematomy a v neposlední řadě snižuje bolestivost. Jeho nošení se doporučuje
po dobu 4 – 6 týdnů po operaci.

Po liposukci je
doporučováno
dodržovat tři až čtyři
dny klidový režim.

Liposukcí k žádoucím tvarům
Řada žen má plnější bříško, silná stehna či boky zaoblenější
více, než by si přály. Byť se tento problém se dotýká žen
bez rozdílu věku, početnou skupinu tvoří dámy po čtyřicítce, které za nežádoucí přírůstek tukové tkáně vděčí hormonálním změnám, souvisejícím s blížícím se klimakteriem.
Trápí tento problém i vás? Veškeré diety a pohyb se míjí
účinkem a nejraději byste své tělo od pasu dolů vyměnily?
Nechejte si přebytečný tuk odsát. Vypadá to možná trochu
strašidelně a jistě lépe zní slovo liposukce. Jedná se o moderní operační techniku, s jejíž pomocí se zbavíte nežádoucích špíčků a tukových polštářů.

Úbytek tuku na počkání
Liposukce probíhá v místním znecitlivění. Nejprve jsou
oblasti indikované k redukci tuku napuštěny pomocí tenké
jehly tumescentním roztokem, který zajistí znecitlivění.
Následně je z drobných vstupů v kožní řase tuková tkáň
opakovaně rozrušována kanylou napojenou na přístroj vyvíjející podtlak a nadbytečný tuk je odsáván. Vzniklé drobné tunýlky vytvoří síť, která způsobí plošné a rovnoměrné
ztenčení podkožní tukové vrstvy. Během hojení se kůže
v ošetřené oblasti smršťuje, přihojuje k podkoží a dochází
k požadovaným změnám tělesných proporcí.

Malé nepříjemnosti brzy odezní
Po liposukci je doporučováno dodržovat tři až čtyři dny
klidový režim. Poté je možná lehká mírná, postupná zátěž.
„V souvislosti se zákrokem je třeba počítat i s některými
nepříjemnými jevy, jako je vytékání infiltrační tekutiny
během prvních 24 hodin po zákroku, mírné otoky, modřiny
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či přechodná ztráta citlivosti kůže v operovaných oblastech.
Všechny patří k normálnímu pooperačnímu průběhu, stejně
jako případná bolestivost po odeznění místního znecitlivění, kterou lze účinně potlačit medikací,“ upozorňuje odborník. Dle domluvy s operatérem se asi od desátého dne
doporučuje válečkování operovaných oblastí, které podporuje vyhlazení případných drobných nerovností. Po liposukci hraje důležitou úlohu speciální kompresivní prádlo, které
napomáhá rovnoměrnému smršťování kůže a jejímu přilnutí k podkoží. Doba, po kterou je zapotřebí jej nosit, závisí
na rozsahu liposukce, věku pacientky, napětí kůže a mnoha
dalších faktorech. Obecně lze říci, že se pohybuje od 2 do
8 týdnů a vždy je důležité držet se doporučení lékaře. Bez
podpory elastického prádla by mohla kůže zůstat uvolněná
a hrozilo by i riziko vzniku nerovností.

Laser pro krásu i zdraví
Skvělým pomocníkem určeným k odstranění projevů
stárnutí je frakční laser, který s minimálním rizikem přináší
maximální efekt omlazení pokožky. Ošetření je vhodné
k vyhlazení pleti, zvýšení napětí pokožky a také ke sjednocení její barvy. Celkově se pole působnosti laserových paprsků stále rozšiřuje a tak jsou v estetické medicíně úspěšně
využívány také například pro odstranění bradavic a některých typů znamének, k úpravě keloidních jizev, odstranění
jizev po akné, zmírnění vzhledu strií, ale také třeba k řešení
problémů intimního rázu.

Laser jako stroj času
Pleť po 30. roce života začíná pomalu stárnout. Bývá povadlá a vypadá unaveně. Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak vrátit čas, dopřejte si laserovou rejuvenaci - omlazení pokožky, které vám ubere pět až deset let. Rejuvenace
pokožky vysokovýkonovými frakčními lasery je vhodná pro
ty, kteří hledají efektivní metodu vedoucí k dosažení mladistvé pleti bez vrásek. Laser jako stroj času pootočí „ručičkami hodinek“ a vy zaznamenáte neuvěřitelnou proměnu.
Jeho světlo ozáří pokožku, prohřeje vazivovou vrstvu
a nastartuje tvorbu nových kolagenních a elastických
vláken. Nový kolagen se vytvoří asi za 6 – 8 týdnů a v tuto
dobu také zaznamenáte, že se vaše pleť začíná zlepšovat.
Je hladší, vypjatější, jasnější, zlepšuje se její povrchová
struktura, redukují se jemné vrásky a nerovnosti, ale také
rozšířené póry. Pokud si chcete omlazení dlouhodobě udržet, je třeba ošetření absolvovat alespoň jedenkrát ročně,
obvyklá jsou tři sezení v intervalu jednoho měsíce.
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Jak dlouho se budete z omlazené pleti těšit, ale záleží i na
vás. Efekt je sice dlouhodobý, avšak při dodržování zásad
zdravého životního stylu s dostatkem spánku a odpovídajícím pitným režimem můžete dobu omlazení pokožky ještě
podpořit. Jistě vás potěší, že zákrok je prakticky bezbolestný, pro někoho může být jen trochu nepříjemný. Protože
po ošetření je nezbytné chránit se před slunečním zářením,
je právě zima pro rejuvenaci pomocí laseru ideální dobou.

dyskomfort a pokles uspokojení obou partnerů. Vítaným
řešením je ošetření metodou IntimaLase. Jedná se o neinvazivní, jemné ošetření vaginálního kanálu, které zlepšuje
vaskularizaci vaginální stěny, obnovuje její strukturu a
funkci vaginální sliznice. Princip neinvazivní rejuvenace vaginy spočívá v intenzivním laserovém prohřívání tkáně, což
má termální efekt na kolagen v poševní sliznici. V důsledku
toho dochází k remodelaci kolagenových vláken a stimulaci
tvorby nového kolagenu, potřebného pro zpevnění pochvy.

I skrytá místa zasluhují péči

InkontiLase, aneb již NE v nesprávný čas
a na nesprávném místě

Účinnost laserových paprsků vešla již do širokého povědomí, ale stále ještě není příliš známo, že laser pomáhá také
v péči o intimní partie. Do popředí zájmu se nyní dostávají
nové metody léčby uvolněných poševních stěn a léčby stresové inkontinence.

Dalším, velmi nepříjemným intimním problémem je nechtěný únik moči, tak zvaná stresová inkontinence. Trápí
mnoho žen a je jen málo těch, které spontánně porodily,
a problémy s inkontinencí se jich netýkají. Možná to znáte
i vy – stačí kýchnout, zakašlat, popoběhnou či poskočit,
a problém je na světě. Ačkoliv na trhu je pestrá nabídka
diskrétních absorpčních vložek, není nutné se s nastalou
situací smířit. Lepším řešením je inkontinenci účinně zabránit. K léčbě lehké a střední formy se využívá laserových
paprsků, které způsobí zpevnění přední vaginální stěny,
zlepšení podpory močového měchýře a schopnosti bez-

IntimaLase pro spokojenost obou partnerů
Po opakovaných spontánních porodech, ale také v důsledku těžké fyzické práce, nebo naopak fyzické neaktivity,
např. při sedavém způsobu života, dochází u řady žen k
uvolnění poševních stěn. To má za následek ženin sexuální
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problémového zadržení moči. Poté vás již nebude trápit
problém, který vás do té doby dokázal zaskočit v nesprávný
čas a na nesprávném místě.

Je to podobné, jako vyšetření u gynekologa…
Ošetření nevyžaduje žádnou speciální předoperační ani
pooperační péči. Provádí se ambulantně, trvá přibližně
patnáct až dvacet minut, je prakticky bezbolestné a není
zapotřebí žádné, tedy ani lokální anestezie. Zákrok se provádí na gynekologickém křesle a v mnoha ohledech připomíná běžné gynekologické vyšetření. Nejprve je pacientce
aplikován znecitlivující krém do poševního vchodu. Poté je
do pochvy zavedena speciální sonda a laserový aplikátor.
Při rejuvenaci pochvy je laserovým paprskem cirkulárně
a podélně ošetřen její vnitřek. Při ošetření IncontiLase je
navíc ošetřena rovněž oblast přední poševní stěny proti
močové trubici a spodní části močového měchýře. V závěru
zákroku je laserem ošetřena oblast poševního vchodu. Po
zákroku můžete asi jeden až tři dny pociťovat mírné pálení
v pochvě, které se tlumí pomocí preparátů doporučených
odborníkem. Nutná je týdenní sexuální abstinence. Výsledek se poté dostavuje v rozmezí jednoho až tří měsíců. Na
rozdíl od klasické operace přináší laserový zákrok vysoce
sofistikované řešení. Výkon je neinvazivní a nedochází při
něm k porušení integrity sliznic.

Krásná na počkání s kouzelnými nitěmi
Trápí vás povolená kůže na obličeji a krku? Nemusíte hned
absolvovat chirurgický lifting, aby vaše kontury vypadaly
zase skvěle. Velice účinnou a moderní metodou je lifting
pomocí vstřebatelných nití.

APTOS
Jedná se o ambulantní zákrok, během kterého se po předchozím ošetření znecitlivující mastí do podkoží zavedou
nitě opatřené speciálními protisměrnými zoubky. Ty zajistí,
že se zde nitě zachytí a vypnou kůži. Volba typu nití, jejich
množství a směrování je rozhodnutím lékaře, vždy s ohledem na maximální efekt ošetření. Ten nastává okamžitě
a postupem několika měsíců se dále zlepšuje díky vlivu nití
v podkoží, kde díky nim vznikají kolagenové srůsty udržující ošetřené partie v žádoucí poloze. Po aplikaci nití je třeba
asi na dva týdny omezit sportovní aktivity, aby se kůže
v klidu postupně vypnula. Účinnost zákroku trvá až pět let
a poté jej můžete bez obav zopakovat.

Mezo-nitě
Kontury obličeje lze vypnout rovněž pomocí tak zvaných
mezo-nití, které jsou tenké jako vlas a lze jich aplikovat větší
množství. Mezo-nitě jsou vhodné pro pokožku, která ztratila
svou elasticitu, na povislé kontury obličeje i pro korekci
drobných vrásek v oblasti kolem očí a rtů. Podobě jako
u metody APTOS jsou tyto nitě vyrobeny ze vstřebatelných
materiálů běžně používaných v chirurgii, které nevyvolávají
nežádoucí reakce na cizorodý materiál a postupem času se
v organismu zcela rozloží. Účinek mezo-nití přetrvává přibližně jeden a půl roku. V případě aplikace liftingových nití
je zapotřebí jen zcela miniaturních drobných vpichů, které
se velice rychle zhojí, aniž by za sebou zanechaly sebemenší
jizvičky.
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Rty se před aplikací
nejprve ošetří speciálním znecitlivujícím
krémem a poté je
výplň aplikována
do potřebných míst
pomocí tenké jehly.

Odhalte tajemství smyslných rtů
Obličej je to první, čeho si na vás lidé všimnou. Vedle
očí jsou jeho magnetem rty. S přibývajícím věkem však
v nich ubývá kolagen, elastin a kyselina hyaluronová
a rty ztrácejí svou původní pružnost. Zcela logicky se
tak v popředí zájmu ocitá možnost jejich vyplnění. Využívá se k tomu látka tělu vlastní, kyselina hyaluronová.
Vyniká schopností vázat enormní množství vody, výrazně pleť hydratuje, regeneruje a omladí.
Rty se před aplikací nejprve ošetří speciálním znecitlivujícím krémem a poté je výplň aplikována do potřebných
míst pomocí tenké jehly. Zeptali jsme se paní Kláry, zda
vnímala během ošetření nějakou bolest. Na stupnici
jedna až deset ji označila číslem dvě. „Je to o něco více
nepříjemné, než výplně v ostatních částech obličeje.
Přeci jen rty a jejich blízké okolí jsou velmi citlivé. Takže
zatímco vyplnění nosoretních rýh bych označila číslem
jedna, rty mě bolely o stupínek silněji.“
Z plných smyslných rtů se budete těšit asi půl roku až
deset měsíců. Poté lze zákrok bez obav opakovat.
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INZERCE

VZDORUJTE STÁRNUTÍ
JAKO HVĚZDY

Aurum Clinic je klinika estetické medicíny, která pod vedením MUDr. Ivany Němečkové
používá k odstranění příznaků stárnutí nejmodernějších metod, jako jsou: nové výplňové
materiály, speciální Silhouette Lift nitě, bionitě, mezoterapii, Hifu terapii a karboxyterapii
(k odstranění celulitidy), Silkpeel Dermolissage a další.
Docílí se tak odstranění vrásek na obličeji, krku i rukou, vypnutí a omlazení stárnoucí
kůže, zpevnění a zdůraznění obrysů například dolní čelisti, dekoltu nebo i dodání objemu
rtů, hýždí i intimních partií.
Tyto metody se používají i k opravě vrozených či získaných vad atd.
Ke zpevnění kůže a tím i k jejímu omlazení využíváme nově ortomolekulární léčbu.
Vše doplněno nabídkou dietologie, kosmetické péče, pedikúry a manikúry, masážemi.
AURUM CLINIC s.r.o
MUDr. Ivana Němečková
Zborovská 56, 150 00 Praha 5 – Malá strana
tel.: 722725703, 601322822
web: aurumclinic.net

Text: Monika Kovačková, foto: Shutterstock.com

BYTOVÍ ARCHITEKTI DNES SÁZÍ NA NÁPADITOST A JEDINEČNOST. PŘI ZAŘIZOVÁNÍ INTERIÉRU HRAJE
PRIM SKLOUBENÍ CHYTRÝCH TECHNOLOGIÍ SE STYLEM, KTERÝ SI ZVOLÍTE. VE VÝSLEDKU TO ZNAMENÁ, ŽE V DNEŠNÍ DOBĚ NENÍ V MÓDĚ JEDNOTVÁRNOST. PLATÍ, ŽE V ČEM BYDLÍTE, TAKOVÍ JSTE.

B

ez ohledu na to, zda řešíte zařízení jedné
místnosti, garsonky, velkého bytu nebo interiér celého rodinného domu, vždy potřebujete rozsáhlou inspiraci. Aktuální trendy v interiérovém designu kladou důraz na kontrast
moderních technologií a autentických kvalitních starších předmětů. Z barev jsou velmi
žádané tmavší odstíny a upřednostňuje se
matné zpracování povrchů nábytku. Design
interiéru je ovšem orientován také typem
domu. Pokud máme pro bydlení moderní vilu, tak lze realizovat
mnoho myšlenek. Pokud máme k dispozici roubený dům, tak se
styl opět mění. V tomto ohledu se vrací do módy styl vintage,
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majitelé garsonek a malých bytů by měly naopak orientovat celý
styl interiéru jedním směrem. Všeobecně platí,
že míchání různých stylů je vhodné pro větší prostory.

Otevřené lofty

Jednoznačně nejmodernějším trendem jsou loftové byty.
Stejně jako pro prostory továrních hal a skladů, kde tento
druh obydlí čerpá svou inspiraci, je i pro bytové interiéry v
industriálním stylu typická otevřená dispozice bez vnitřních
zdí a příček. Ta dává vzniknout multifunkčnímu prostoru se
vzájemně propojenými obývacími zónami, částečně oddělené bývají jen ložnice a koupelna s toaletou. Díky vysokým
stropům jsou často v industriálních interiérech budována

Bydlení

MODERNÍ
INTERIÉR
vestavěná patra, kam jsou – pro navození většího pocitu
soukromí – právě ložnice obvykle situovány. Pokud si z různých důvodů nemůžete ve vašem interiéru dovolit zrušení
vnitřních příček, podobného efektu lze dosáhnout omezením nábytkového vybavení na nezbytné minimum
a celkovým „vyčištěním“ prostoru od zbytečných doplňků
a dekorací, včetně např. odstranění okenního stínění
(závěsy můžete nahradit lamelovými roletami). Tento styl
přiznává použité stavební materiály, jako je například beton, pálené cihly a říká si o industriální nábytek, převážně
z recyklovaného železa a dřeva. Jde o hrubě opracovaný
nábytek za použití starých kovových součástí z bývalých
továrních, nebo zemědělských strojů. Co kus, to originál.
Industriální styl nic nepředstírá - všechny materiály jsou
ideálně ponechány ve své původní, neupravené podobě,
konstrukční a instalační prvky zůstávají odkryty.

Méně znamená více

Na první pohled vypadá minimalismus stroze a studeně.
Opak je pravdou, minimalistický styl se už léta drží na první

příčce oblíbenosti. Typické jsou pro něj jednoduché, pravoúhlé tvary, hladké povrchy jsou upravené do vysokého
lesku prostřednictvím laků nebo vysoce lesklých laminátů.
Barvy jsou neutrální, převažuje bílá, černá, šedá a případně
nějaká živější barva jako doplňková. Úložné prostory (nejen
šatníky) jsou často řešeny jako vestavěné. Oblíbeným prvkem minimalistického stylu jsou posuvné příčky, které dělí
jinak velmi vzdušně koncipovaný prostor. Totéž platí
o rozmístění nábytku. Je ho méně, zato ale luxusní kousky,
většinou designérské lahůdky: netypicky tvarovaný sedací
nábytek, moderní abstraktní obrazy na stěnách a artová
svítidla. Dominantními materiály jsou kov, sklo, moderní
plasty, kompozity a keramika. Je to jednoznačně reprezentativní styl.

Návrat k přírodě

Tomuto trendu se říká severský, protože Skandinávci ho
dovedli nejdále. Není to jen styl pro ekologické aktivisty,
ale pro lidi, kteří mají blízko k přírodě. Jeho dominantou je
dřevo použité na stolní desky, sedadla a opěradla židlí, ná
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šlapné plochy schodišť, podlahy. Na dotek jsou nejpříjemnější povrchově neupraveně, ale dokonale vyleštěné plochy
masivního dřeva. Povrchy se upravují přípravky na bázi přírodních olejů a vosků, což pozitivně ovlivňuje mikroklima
prostoru. Ale pozor –platí zde pravidlo, všeho s mírou. Příliš
mnoho dřeva v místnosti totiž může působit na uživatele
až klaustrofobicky, zvláště v malých prostorách. Tomuto stylu sluší minimalismus. Právě „lidský“ rozměr dřeva vynikne
více v kontrastu s chladným materiálem nábytku.

Jako u italského moře

Nejlepším způsobem, jak vnést kus Itálie i k vám domů, je pořízení precizního italského nábytku. Jedná se o typ nábytku, který je
vyráběn z masivního dřeva paulownie v kombinaci s překližkou.
Tato volba materiálů činí italský nábytek vysoce odolným. Italský
nábytek je specifický zpracováním dřeva. Dodáván je totiž v
rozmanitých odstínech, díky čemuž dokáže z každého interiéru
vytvořit nezaměnitelné místo s atmosférou. Italský nábytek je
možné mít v odstínech bílá patina, černá patina a ořech. Pokud
vám to nestačí, můžete si objednat i nábytek v lesklém provede-
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ní či v kombinaci barev jako černá patina a ořech, nebo podobně. Opravdový luxusní vzhled může nabídnout italský malovaný
nábytek. V italském interiéru vypadají dobře thonetky. Při výběru židlí zkuste vsadit třeba na klasické thonetky z ohýbaného
dřeva. Ladné tvary budou italskému interiéru slušet.

Francouzský venkov

Jen těžko bychom hledali populárnější styl bydlení než je
provensálský. Nábytek z Provence, evokující pohodovou
atmosféru francouzského venkova v bílých až krémových
tónech ve spojení s typickými látkovými doplňky, naplní
domov přátelskou atmosférou plnou důvěry. I když se to
možná na první pohled nezdá, sestavit interiér v provensálském stylu není náročné a aktuální nabídka na trhu vám
umožní prostor zařídit za finančně přijatelné podmínky.
Provensálský nábytek má selský charakter. Je složen ze
solitérů různých tvarů a velikosti, které jsou vyrobeny ve
stylu Ludvíka XV a Ludvíka XVI. Nejtypičtějším kusem je
velký stůl a židle se slámovým sedákem. Tradiční nábytek je
vyroben z ořechového dřeva. Jeho povrch může být leštěný

nevyčerpatelnou
inspirací jsou
zejména
šedesátá léta

do vysokého lesku nebo opatřený matným nátěrem. Nábytek má světlou barvu, v lehkých odstínech bílé, šedé, zelené
nebo modré. Na dřevo navazují okenice a dveře, které
mají stejnou barvu jako nábytek.

Etno nejen pro cestovatele

Když máte slabost pro etno vzhled, je vhodnější sáhnout
po nábytku vyrobeném z tmavých spíše exotických dřevin,
nebo alespoň nábytek z dřeva tmavě namořeného. Ideální
jsou odstíny mahagonu, ale klidně také třešně (obojí je
o něco více do červena). Jestli navíc chcete, aby nábytek
působil luxusněji a celý styl interiéru vypadal honosněji,
dodejte nábytku lesk. Aby pak interiér působil teple a hřejivě, je potřeba zdi vymalovat sytějšími barvami. Bílé zdi v
kombinaci s tmavým nábytkem vytvářejí nechtěný dojem
studeného tmavého interiéru, v kterém se člověk necítí příjemně. Jakmile ale přidáte na stěny barvu, úplně se změní
atmosféra prostoru. Pokud se vám podaří sehnat nábytek ze skutečně exotických dřevin, je sice jasné, že za něj
zaplatíte více, než třeba za běžnou borovici – ale máte to

Zlatá šedesátá léta

Pro interiérový design jsou stále vděčnou
a nevyčerpatelnou inspirací zejména šedesátá
léta minulého století. Oblé tvary, avantgardní design, plasty a kov v kombinaci se sytými
(psychedelickými) barvami vnesly do této krátké éry zvláštní náboj a nebývalou dynamiku.
Květinové vzory symbolizují svobodu, návrat
k přírodě a romantiku a v jemném provedení vypadají elegantně na kobercích, závěsech
i povlečení dekorativních polštářů na sedací
soupravě. Například efektní je oranžovo růžový
květinový vzor polštářků pohozených na šedé
pohovce. Moderní obývací pokoj se vyznačuje
jednoduchostí, čistými liniemi, lakovaným nábytkem; lesklá povrchová úprava, která byla ještě
relativně nedávno tabu, dodává interiéru punc
jisté vznešenosti, elegance a čistoty. Vhodnými
doplňky jsou barvené sklo, kámen, kov či plast.
Lesklé prvky nejlépe vyniknou ve velkorysém,
otevřeném prostoru rodinných domů.

štěstí, že ho s poměrně klidným vědomím můžete umístit i
do koupelny. Exotické dřeviny jsou mnohem tvrdší než naše
evropské dřevo, takže poměrně zdařile odolávají vlhkosti.

Vzhůru do kosmu

Futuristický styl vhodnou volbou barevných odstínů
a tvarů vybavení navozuje dojem kosmické lodi. Šedé
tóny navozují klidnou atmosféru a poskytují prostor pro
rozjímání. Vybavení futuristického interiéru je připravené na umístění uměleckých děl, které v tomto prostoru
mohou vyniknout a lépe tak působit na své pozorovatele. Nábytek se vyznačuje atypickými tvary, zakřivenými
liniemi a asymetrickými konstrukcemi. Barevná paleta
nábytku zůstává stejná – vedou neutrální odstíny spolu
s černou a bílou barvou. Futuristický design vytváří nevšední kombinace materiálů, jako je především
sklo, plast a beton. Dekorativní doplňky nejen z těchto
materiálů by měly znázorňovat výjevy z budoucnosti.
Mezi oblíbené patří motivy z oblasti abstrakce, vesmíru,
geometrie a počítačů.
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jídelní stůl CIPRO, casamoderna.cz

Zpátky do historie

Retro se opět v poslední době dostává do popředí zájmu.
Hlavní myšlenkou je vytvořit atmosféru už dlouho obývaného místa, z něhož právě někdo před chvílí odešel. Zkrátka každý vintage prostor, by měl mít své unikátní „genium
loci“. Tenhle styl je charakteristický používáním nábytku
a bytových doplňků z dvacátého století z období dvacátých a třicátých let a americké či dánské moderny čtyřicátých a padesátých let. Paradoxem je, že drtivá většina
z nich se vyrábí dodnes. Autentické kousky z období jejich
vzniku se ale prodávají na světoznámých dražbách za
vysoké částky. Chcete mít originál? Pak je jen jedna cesta
– do starožitnictví a prodejen antik či na burzu. Základem
tohoto stylu je detail, takže zkuste začít drobnými doplňky, jako jsou polštářky z hedvábí a sametu, kovové svícny
s patinou nebo měkké závěsy. K postupné přeměně interiéru napomohou tkané koberce, přehozy, obrazy a fotky
ve starých rámech. Nic nezkazíte ani omšelými knihami
z antikvariátu. Vintage interiér je jednoduchý, vzdušný,
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ale potrpí si na drobné detaily, které prostor zútulňují
a dodávají mu na osobitosti.

Výstřední extravagance

Extravagance si zakládá na kontrastu a protikladech,
zdánlivé disharmonii. V extravagantních interiérech se plně
odráží osobitost majitele, sklony k výstřednosti, revoltě
a odporu ke konformitě. Extravagance je vysoce individuální styl. Vyberte si extravagantní doplňky pro originální interiér dle vašeho životního stylu. Co třeba „lidský nábytek“,
který je oslavou krásy a smyslnosti ženských, ale především
i mužských těl? Tento nábytek zobrazuje horní či dolní
části těla v kombinaci s řadou odkládacích ploch, úložných
prostor a jiných důmyslných aspektů, jež skýtají příslib vysokého komfortu užívání. Rozhodně výstřední bude i barevně
pruhovaná komoda na ptačích nohách nebo křesla z drátů,
inspirovaná moderním výtvarným uměním. Nepodléhejte
ale extravaganci za každou cenu a na každém metru čtverečním vašeho domova. Vybírejte si pouze ty předměty,
v jejichž společnosti se cítíte dobře. Nezapomínejte na

www.casamoderna.cz

… dodáme vašemu
interiéru styl
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Jídelní sety a židle

Knihovny a komody

Křesla a stolky

Postele

Skříně a šatny

Showroom: Vídeňská 573, Praha–Vestec

kombinací
dobově rozdílného nábytku
můžete oživit
i již zabydlený
prostor

starou dobrou zásadu, že méně znamená více. To platí nejen, pokud jde o množství, ale i co se týče použitých materiálů a barev. Jděte ve stopách nadčasového designu. Pak se
můžete právem pyšnit stylovým extravagantním bydlením.

Napříč styly

Eklektický styl patří mezi nejzajímavější, ale zároveň nejobtížnější ze všech stylů, protože je postaven na libovolné
kombinaci všeho okolo nás. Ze všech současných interiérových trendů, je tento trend nejvíce individualistický.
Je perfektní pro kreativní lidi, kteří milují experimentování,
a kteří předem vidí potenciál ve zdánlivě bezvýznamných
předmětech. Při tvorbě eklektického interiéru se můžeme
vydat „hrubou cestou“ – tzn. můžeme kombinovat starožitnosti z klasických obdobích s uměleckými i primitivními
předměty ve stylu etno, s doplňky z přírodních materiálů
(oblíbené jsou zvířecí kůže jako předložky na podlaze),
s moderním uměním a designovými výstřelky. Pokud váháte, zda je vhodné zařizovat moderní prostory starožitnostmi, nebo historické budovy moderním nábytkem, odpověď
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zní jednoznačně ano. Chce to nicméně opět velkou dávku
odvahy a hlavně cit a dobrý vkus. Pokud jste zdědili krásnou komodu z konce devatenáctého století, velmi dobře ji
můžete zakomponovat do moderního prostoru. Jak?
Základním pravidlem je vedle výrazně tvarovaného klasického kusu nábytku umístit jen jednodušší kousky interiérového vybavení, aby daly vyniknout jeden druhému
I eklektické pojetí interiéru může vypadat dobře, pokud
se jednotlivé styly kombinují tak, aby jeden druhý podporoval. Naučte se jednotlivé prvky kombinovat s lehkostí,
inspirujte se kombinacemi nábytku z poloviny století s rustikálními vintage kousky, doplňky ve stylu etna a orientu.
Tak třeba skvěle vypadají orientální doplňky, příborník
s květinovým vzorem nebo dřevěné skříně s patinou. Nicméně po pravdě – na tento styl má opravdu jen kreativitou
obdařený člověk…

Individualita se cení

Nemáte kreativní buňky, a nechcete se podřizovat nějakému z výše uvedených stylů, protože máte obavu, že se

zařizování nového interiéru. Kombinací dobově rozdílného nábytku můžete oživit i již zabydlený prostor. Stačí jen
některé kousky obměnit, a hned váš interiér dostane nový,
zajímavější look.

Multifunkční nábytek

Chytrý nábytek nejenže elegantně vypadá, ale také poskytne vše to, co potřebujete, a to aniž by zabíral moc místa.
Například konferenční stolek pro 21. století může mít vestavěnou zásuvku, která funguje jako chladnička. Majitelé
si v ní mohou chladit nápoje, zmrzlinu nebo drobné pohoštění určené k občerstvení během sledování filmů. Pracovní
stůl nemusí být jen praktickou součástí vašeho bytu, ale
může „umět“ nabíjet telefon či tablet. Stůl se speciálním
povrchem umožňuje indukční nabíjení elektronických zařízení, které na něj položíte. To vše bez zbytečných nabíjecích kabelů. Dalším příkladem funkčního designu může být
stolní lampa, která nad světelným difuzorem s LED diodou
má zabudován USB port pro pohodlné dobíjení chytrých
telefonů a tabletů.

Zrušené zárubně

vám brzy okouká a zatoužíte zase po změně? Ta by vás
pak opravdu vyšla docela draho. Naštěstí je dnes doba tak
uvolněná, že se nemusíte do ničeho nutit a podřizovat se
přísné stylové čistotě. Zkrátka si vytvoříte svůj vlastní styl,
ve kterém vám bude dobře. Jednu zásadu však doporučujeme dodržet: dnes vévodí v interiéru vzdušnost, lehkost
a praktičnost. Pokud chcete docílit opravdu rafinovaného
řešení například obýváku, je potřeba vzít v potaz dispoziční
řešení dané místnosti a rozkreslit si vše do půdorysného
plánku. Pokud vládnete grafickými počítačovými programy,
můžete využít některého designérského softwaru a rozvrhnout si váš obývák coby 3D model. Ten bude kreativní
za vás a zapojí do vašeho interiéru i prvky, které se tam na
první pohled nehodí, a ani by vás nenapadly.
Volíte-li materiál, rozhodně neprohloupíte, vsadíte-li na
nábytek vyrobený ze dřeva (viz dub), klasickou kombinací
je také dřevo-sklo, efektní sklo-plast či matné nebo mléčné sklo-kov. Ale proč moderní nábytek nedoplnit retrem v
podobě 60. let minulého století nebo dokonce oprýskanou
komodou ze starožitnictví či z blešího trhu? A to nejen při

I zdánlivá maličkost, jako je schování zárubní u dveří do
místnosti, může vašemu domovu dát naprosto moderní
vzhled. Chcete mít stěnu, zárubeň i dveře v jedné rovině?
Pak je třeba nejprve na stěnu ukotvit takzvanou kovovou
kontrazárubeň neboli vnitřní zárubeň, a do ní se osazuje
dřevěná zárubeň, mezi kterými vzniká přiznaná mezera tři
milimetry. Přestože existují dveřní systémy i bez zárubně,
ve velké většině případů se bez nich skutečně neobejdete
(představte si otvor bez zárubní, tedy velmi ferekventované místo – když jím budete procházet či něco pronášet,
došlo by lidově řečeno k „otlučení“ rohů stěny). Pokud
byste však zárubně raději skryli, žádný problém. Instalují se
do stěny nebo i do sádrokartonové příčky v době stavby či
rekonstrukce, a jakmile se dokončí povrchová úprava zdi,
zárubně opticky zmizí. Ovšem stejně skrýt se dají i samotné dveře, když jejich povrch sladíte s malbou na stěnách či
jinou estetickou úpravou (tapeta, ozdobné omítky a štuky
či moderní stěrky). V tomto případě je jen třeba, aby dveřní
křídlo bylo hladké. Každému se jednolitá plocha nemusí
líbit a rád by určitým způsobem naznačil, kde dveře vlastně
jsou. Pak lze na zárubně připevnit úzké dekorativní rámečky, jež vlastně vymezují prostor, kudy vejít.
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zastínění je
obvykle řešeno klasickými
horizontálními žaluziemi

Sklo jako designový prvek

Sklo slaví velký interiérový comeback, sluší jakémukoliv stylu a je na rozdíl od minulosti naprosto bezpečné. Takzvané
grafosklo s vnitřní bezpečnostní folií zabraňuje vysypání
úlomků do prostoru, protože zůstanou pohromadě na folii.
Kalené sklo lze umístit prakticky kamkoliv i do těsné blízkosti topení a krbů, protože toto sklo odolá teplotě až do
200ºC. A dají se s ním dělat divy, protože se na ně dá promítnout jakýkoliv vizuální motiv. Jde o unikátní interiérový
systém celoskleněných prvků se zalaminovaným digitálním
tiskem nebo textiliemi, který umožňuje designově sladit
interiér do jednoho celku. Gragosklo může dělat parádu na
vašem stole i na dveřích, může efektně coby paravan oddělovat obývací prostor od pracovního koutu nebo ve formě
celé stěny vytvořit samostatnou místnost.

Světelné hry

Velmi záleží i na nasvícení interiéru. Moderní světelné
zdroje LED a oLED nabízejí řadu výhod jako energeticky
úspornější provoz, dlouhou životnost, vysoký stupeň svítivosti. Tyto moderní typy osvětlení lze používat jako hlavní
zdroje, tak i jako efektové. Například kombinací LED pásků
můžeme podsvítit lišty nábytku nebo pomocí folie rozsvítit
celou plochu stropu. Nové světelné systémy umožňují také
regulovat intenzitu osvětlení, světlo stmívat či měnit jeho
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barvu, a tím měnit celkovou náladu místnosti. Vždy je lepší
použít více zdrojů a kombinovat je navzájem. Zkuste doplnit hlavní zdroj světla doplňkovými a efektovými svítidly.
Se světlem také souvisí kvalita stínění, není nutné se omezit
jen na klasickou záclonu a závěs. Moderní stínící systémy
umožňují jednoduché ovládání a tím v průběhu dne měnit
intenzitu prostupujícího slunečního světla. Zastínění je
obvykle řešeno klasickými horizontálními žaluziemi, vertikálními lamelami či roletami. Zajímavou alternativu nabízí
unikátní látková roleta, která v sobě spojuje výhody žaluzií
a rolet. Systém funguje na principu, kdy se střídavě vysouvá
či zatahuje proužek neprůhledné a transparentní látky,
a tak umožňuje plynulou regulaci světla.

Ekologie na prvním místě

V moderní bytové architektuře se klade důraz na ekologické principy, kdy se využívají osvědčené přírodní materiály
a kombinují se s novými materiály a technologiemi. Ekologicky šetrné výrobky, jako jsou energeticky úsporná svítidla,
nábytek z masivního dřeva, kovové, dřevěné, keramické
a skleněné doplňky, či přírodní tkaniny a domácí dekorace,
vytvořené z recyklovaných materiálů udávají trendy interiérového designu domácnosti nejen dnes, ale výhledově
si budou přední pozice na žebříčku priorit interiérového
designu držet ještě dlouho v budoucnu.

www.kliky-mt.cz

KOLEKCE MINIMAL BLACK MATT 20 YEAR LIGHT
Unikátní kolekce v ORIGINÁLNÍM MATNÉM ČERNÉM 3D DRÁSANÉM POVRCHU
s ABSOLUTNÍ NOVINKOU – nepřetržitě svítící klikou, která vám pomůže neomylně
a s jistotou i v noci otevřít ty správné dveře!

Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com
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Bydlení a domácnost

KUCHYŇ

JE VIZITKOU DOMOVA
MÍSTNOST, KDE VAŘÍME, JE STEJNĚ JAKO LOŽNICE NESMÍRNĚ DŮLEŽITÝM MÍSTEM.
JEN JE VÍCE NA OČÍCH, PROTOŽE SE STALA SRDCEM OBYTNÉHO PROSTORU.
ZASLOUŽÍ SI PROTO NÁLEŽITOU PRESTIŽ.
Základní zásadou je u dnes preferovaných otevřených kuchyní, které navazují na obývací prostor, aby zapadaly
do konceptu celého interiéru, který má být kompaktní
a harmonický. Pokud rádi vaříte před zraky ostatních,
oceníte takzvanou komunikativní kuchyň, která má varné
centrum otočené směrem k jídelnímu stolu a obývací části.
Kuchař není oddělen od společnosti, a ta zase může ocenit
jeho gastronomické umění. Spojení kuchyně a obývacího
pokoje by nemělo být jen prostorové, v ideálním případě by se měly sjednotit také barvy a materiály na všech
prvcích. S tím kde ruku v ruce i design. Kuchyně by měla
odpovídat stylu, v němž je zařízen zbytek bytu nebo domu.
I když dnes se i zdánlivě neslučitelné styly mohou prolnout
díky chytrému výběru a uspořádání nábytku.

Rustikální není staromódní

Po venkovských kuchyních je stále velká poptávka, především ženám se stále líbí jejich romantičnost. Rustikální kuchyně upřednostňují přírodní materiály, vyřezávané dřevo
i cihly. Kamenná pracovní deska, jídelní nábytek z masivu,
dekorativní košíky, poličky a svícny z tepaného kovu jsou
přesně tím, co vytváří v kuchyni příjemnou atmosféru
venkova. A pokud máte moderně zařízený byt, a přesto
toužíte po rustikální kuchyni, pak zkuste tyhle dvě místnosti stylově propojit tak, že do rustikální kuchyň postavíte
moderní jídelní stůl, který odpovídá stylu vašeho moderního obývacího pokoje. Oba styly se tak do sebe propojí.

Jako ve Francii

Francouzský kuchyňský design má blízko k venkovskému
a rustikálnímu stylu, proto patří ke klasickým, prostorným
a zároveň velmi oblíbeným designům kuchyní. Vyznačuje
se především květinovými vzory na tapetách a textiliích, sladěnými béžovými a hnědými barvami užitými na stěnách,
dlažbě i krajkovými záclonami. A nezapomeňte na živé
květiny na oknech i na jídelním stole. Mezi nejvyužívanější
materiály patří ve francouzské kuchyni sklo a dřevo.

Francouzi si také potrpí na účelné vybavení kuchyně i na
každičký detail.

…nebo ve staré Anglii

Stylová anglická kuchyň si žádá to nejlepší – od stylových
a funkčních spotřebičů přes důmyslné kuchyňské doplňky
až po exkluzivní obklady. Bílá evokuje nejen designovou,
ale i hygienickou čistotu, a proto zůstávají bílé obklady
stejně populární jako v dobách minulých. Pro anglickou kuchyň se proto hodí obklady, které jsou sice nové, ale navržené v typickém venkovském stylu – jsou obvykle v menším
formátu s čtvercovým, pětiúhelníkovým či šestiúhelníkovým
tvarem, nebo dokonce ve tvaru lilie.

Moderní design

Moderní kuchyně musí především splňovat vysoké nároky
na funkčnost, prostor a po estetické stránce musí vyhovět
požadavkům na originalitu a neotřelý vzhled. Z kuchyně
– tedy z místa přípravy a konzumace jídla – se postupně vyvinula velmi reprezentativní místnost. Moderním kuchyním
proto často vévodí čisté a jednoduché linie, výrazné barvy
a jejich kontrasty, hladké plochy a nejmodernější materiály
jako jsou exotické dřeviny, nerezová ocel a mramor. Významní světoví návrháři potlačují „kuchyňský“ charakter
nábytku a pracovních ploch. Z kuchyní mizí standardní
prvky, které je dříve nápadně odlišovaly od zbytku domácnosti (například „přežité“ úchytky na dvířkách kuchyňských
skříněk). Kuchyně se tak stávají plnohodnotnými místnostmi, které díky svěžímu a minimalistickému vzhledu nenásilně zapadají do celkové kompozice bytu. Důraz je kladen na
skloubení dokonalých materiálů, jedinečného designu
a jemné řemeslné práce.

Ultralesk a ultramat

Hitem posledních let jsou vysoký akrylátový lesk a naopak
mat. I u lakovaných kuchyní lze vybírat z široké nabídky
odstínů barev. Ultralesk je výjimečný pro stupeň lesku
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Kuchyňské obklady
ze skla si můžete
zvolit v různých
variantách

– nejvyšší v porovnání se standardními lesklými materiály.
Disponuje také vysokou hloubkou barev. Že se lesklá dvířka
špatně udržují v čistotě, protože je na nich vidět každý
otisk prstů? Opak je pravdou! Kvalitní fólie, kterou jsou
skříňky ve vysokém lesku potaženy, se snadno otře vlhkým
hadříkem. Je-li potřeba, finálního lesku se docílí vyleštěním
suchou utěrkou. Pokud chcete ale zcela bezúdržbový povrch, zvolte naprostý opak – ultramat. Ten je kromě vzhledu nedocenitelný právě z pohledu užitnosti. Proti jiným
matným materiálům totiž odolá otiskům prstů.

Skleněné obklady

Kuchyním už delší dobu vévodí keramické obklady.
V posledních letech se ale do popředí dostává nový materiál - sklo. Je zcela univerzální a dá se kombinovat se dřevem
i kovem, zároveň celý prostor dokáže prozářit a malé tmavé místnosti opticky zvětšit a prosvětlit.
Kuchyňské obklady ze skla si můžete zvolit v různých variantách. Jako obkladové desky nebo jako skleněné dlaždice.
Ty se dají různě kombinovat, vytvoříte s nimi dokonalou
mozaiku a můžete je použít i na menší plochy. Kombinace
barevných skleněných dlaždic, barevné kuchyňské linky
nebo zajímavé podlahy už je pro odvážnější. Pokud se
nebojíte jít do hry s barvami a materiály, barevné dlaždice
jsou pro vás tou správnou volbou.

Retro kuchyně

Kuchyňský design rád vzpomíná i na dávnější časy 50. a 60.
let minulého století, které dnes označujeme za retro styl.
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Ten milují především mladí, kteří „ulítávají“ na výrazných
barvách, crazy kombinacích, syntetických materiálech i na
neuvěřitelných geometrických vzorech. A co přináší takový retro design do našich kuchyní? Předně by zde neměla
chybět původní stará kredenc s vitrínkou na sklo, plastový
sedací nábytek s měkkými opěráky a sedáky, pohodlný otoman pro odpolední odpočinek a dostatečný úložný prostor,
který zajistí například špajzka – vysoká skříňka pro ukládání
potravin.

ECO styl

Celkový trend ekologického smýšlení, návratu k přírodě
a k duševní harmonii se promítl i do oblasti interiérového
designu. Kuchyňské linky s motivy přírodních materiálů

Potěšení pro chuťové buňky.

jsou velmi populární. Čisté linie, zemité tóny doplněné
o přírodní prvky kamene a dřeva jsou ideálním řešením
především v menších kuchyních, kde využijete jejich schopnost opticky prostor zvětšit. Lze je sladit s jakoukoli barvou
a pokaždé docílíte jiného vzhledu. Se zemitými barvami
krémové a hnědé působí uklidňujícím dojmem, naopak
s pestrými odstíny zelené získají na výrazu. Vkusným doplňkem je například ratan, jenž ještě více podtrhne přírodní ráz kuchyně. Ratanové misky, ošatky, prostírání skvěle
zapadnou a navíc mají své praktické využití.

Dřevo pro náročné

Pokud chcete exkluzivní stylovou kuchyni, nechte si ji vyrobit na míru z dřevěného masivu. Kuchyňské linky z masivního dřeva jsou vyhledávané náročnými zákazníky, kteří
chtějí kvalitní a stylový nábytek s dlouhou životností – ať už
v klasickém rustikálním provedení, nebo v moderním stylu.
Linku si můžete uzpůsobit přesně podle svých představ, aby
vše bylo funkční, praktické a estetické. Podle svých požadavků si kuchyňskou linku můžete nechat doplnit různými
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pojezdy, výsuvy, otočnými karusely a drátěnými programy.
Nejčastěji používané dřeviny pro výrobu masivních kuchyňských linek jsou dub, buk, bříza, třešeň, višeň, olše, kaštan,
javor a ořech. Povrch se upravuje mořením a lakování.
Originální speciální povrchové úpravy je možné docílit například vnášením patiny do jasanového dřeva. Ze stejného
materiálu jako je kuchyňská linka si můžete nechat vyrobit
i různé doplňky a ozdobné prvky, například věncovou lištu,
mřížky atd.

Industriální kuchyň

Kovový nábytek do kuchyně? Ano, jde o velmi oblíbený
trend, nabízející mimořádnou eleganci. Kuchyňský nábytek
tažený z jednoho, nebo více kusů ocelového či jiného plechu, bývá ozdobou katalogů těch nejslavnějších světových
producentů (mezi které patří např. Arc Linea, Boffi nebo
Bulthaup). Jde o industriální styl, charakteristický kovovými odlesky. Svítidla přenesená jakoby z továrny, kovové
stoličky u kuchyňských pultů, odsavače par, horkovzdušné
nebo indukční sporáky a trouby, varné konvice v kovovém

Kuchyně budoucnosti

Kovový nábytek
do kuchyně?
Ano, jde o velmi
oblíbený trend

Dnešní trendy ukazují, že digitální platformy se stávají
nepostradatelnou součástí našeho každodenního života.
Ani kuchyním se tento trend nevyhýbá. Do budoucna
budeme mít chytré kuchyně, jejichž jednotlivé spotřebiče
budou propojeny online bezdrátovou technologií
a budou tak otevřeny neomezeným možnostem ovládání,
komunikace mezi sebou, s námi a v neposlední řadě se
servisním centrem. Prostřednictvím jednoho přístroje se
budou ovládat spotřebiče, sledovat průběh pečení nebo
např. mytí nádobí. Svou domácnost budeme mít pod kontrolou, i když nebudeme doma. Navíc se přímo do spotřebičů budou moci stahovat aktualizace, nové programy
nebo funkce.

Nejdražší kuchyň světa

Toužíte po unikátní kuchyni? Inspirovat se můžete
u kuchyně za 30 milionů korun, kterou navrhl italský
designér Claudio Celiberti. Jeho záměrem nebylo stvořit
pouze kuchyň vybavenou těmi nejmodernějšími elektrospotřebiči s dokonalými funkcemi, ale naprosto jedinečnou estetickou královnu mezi kuchyněmi. Základem
je samozřejmě důraz na ty nejkvalitnější a nejvzácnější
materiály a špičkové řemeslné zpracování veškerého
vybavení. Jen hodnota elektrických spotřebičů, které designér do své kuchyně zvolil, dosahuje úctyhodných výšin.
Křišťálová pracovní deska přesáhne svou cenou milion
korun. Celiberti dále vsadil na měď, speciální kameninu
nebo třeba drahokamy, kterými je osázen třeba lustr.

provedení, to je pouhý zlomek toho, co dodá kuchyni
industriální kouzlo. Chromová sprška nad kovovým
kuchyňským dřezem, kovová pracovní deska na kuchyňské lince, přídavný kovový stůl či stolek ke kuchyňskému
barpultu, chromovaný kávovar nebo pouhá termoska na
čaj, zkrátka, jak větší plochy, tak detaily v kovovém
vzhledu přinesou industriální nádech.

Nejnovější trendy

Míchání stylů, tedy kombinování zdánlivě nesourodých prvků
je dnes trendy u bytových architektů ve všech interiérech.
Proč by to tedy nemohlo být stejné i v kuchyni? V tomto případě se nechte vést sladěním buď barev nebo tvarů a zapojte
fantazii. Typickým příkladem kombinace nového a sterého
jsou retrolednice nebo obrovské americké sporáky. Víte,
jakou parádu udělají v supermoderní kuchyni? Pokud vás
zajímají horké barvy letošního roku, tak in jsou černé a šedé
kuchyně. Můžete je použít samostatně nebo v kombinaci se
dřevem, kontrastní bílou, ale i jinými pestrými barvami. Obě
barvy přinesou do prostoru kus elegance.
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Designéři se
předhánějí
v nových tvarech
a liniích kuchyňských ostrůvků
Kombinace netradičních materiálů

Do kuchyní nově pronikají materiály, které zde až dosud
byly spíše vzácností – mimořádně působivě vypadá například vzácné tropické dřevo tmavých barev (eben, mahagon) nebo keramika imitující přírodní vzory.V těch nejluxusnějších kuchyních pak nesmí chybět kamenný prvek,
například žula či onyx, vyzařující chladný a surový půvab.
Špičkový granitový dřez pak oživí každou pracovní desku. Vzájemná kombinace všech výše uvedených materiálů
zaručuje skutečně úctyhodný výsledek. A mění se rovněž
designové provedení klasických spotřebičů – ty již nemají
plnit primárně funkční účel, ale především harmonicky ladit
se svým okolím.

Multifunkční pomocník

Ať už bude mít vaše nová jakýkoliv dispoziční tvar, dopřejte
si ostrůvek, který propojí kuchyňský a společenský prostor
a je zároveň praktickým prvkem v kuchyni. Ostrůvky jsou
v podstatě multifunkčním pomocníkem do kuchyně. Budete-li při zařizování prostoru postupovat podle pravidel
ergonomie, nemusíte se obávat a klidně jej využijte jako
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oddělenou zónu pro vaření (pak ovšem nezapomeňte na
digestoř) či jako zónu umývání. Kolem ostrůvku bychom
měli počítat s minimálně 90 centimetry volného prostoru
na pohodlné a bezpečné procházení.Velmi praktický je
kuchyňský ostrůvek i z hlediska úložných prostor, jejichž
kapacitu umí v kuchyni i několikrát navýšit. Přitom zůstane všechno nádobí pořád na dosah ruky. Velkou výhodou
je, že vnitřní prostory ostrůvku si můžete uzpůsobit podle
sebe.

Netradiční ostrůvky

Designéři se předhánějí v nových tvarech a liniích kuchyňských ostrůvků. Může být třeba oválný s krytem na elektrické dotykové nebo dálkové ovládání. Když se odklopí,
je pod ním skrytá celá kuchyň – indukční varná deska, dřez
s baterií na lehce dotykové spouštění vody s přenastavitelnou teplotu, pracovní plocha, integrované jsou i zásuvky na
připojení malých kuchyňských spotřebičů. A co třeba kuchyňský ostrůvek v podobě jakési vlny, podepřený na jedné
straně ve skříňce skrytým odpadem od dřezu a na druhé
jen volně stojící nohou?

Samostatné nebo zabudované
spotřebiče?

Využijete i specializované
pomocníky?
Supermoderní kuchyně připomínají promyšlenou laboratoř.
Vše, co má složitější tvar, vyžaduje pracné čištění od mastného
prachu, a tak kořenky, naběračky a další pomůcky zmizely za
hladkými dvířky z odolných materiálů. Dnešní moderní kuchyně
mají dokonalé a elegantní linie, které si bez vestavných i volně
stojících spotřebičů už ani neumíme představit. Trouba, varná
deska, lednice, mikrovlnná trouba, digestoř, myčka, kávovar,
někdy svoje místo v kuchyni najde i pračka. Při pořizování dalších kuchyňských pomocníků ale dvakrát měřte a jednou řežte.
Využijete originální polentovač na výrobu polenty, japonský
rýžovar použitelný jen na specifické druhy rýže, otvírák na šneky, automatický rolovač sushi nebo sušičku domácích těstovin?
Trh je zaplaven stále důmyslnějšími přístroji, ale porovnejte,
kolik vám zaberou místa a kolikrát je vlastně využijete. Opravdu
potřebujete třeba miniaturní kotoučovou pilu na řezání pizzy
nebo gilotinu na máslo? Kuchyňská linka není nafukovací,
a i když menší spotřebiče schováte za dvířka nebo do zásuvek
– někdy je méně více, už kvůli přehlednosti.

Ne všichni touží po „zneviditelnění“ spotřebičů. Volně
stojící kuchyňské spotřebiče poznáte podle toho, že jsou
ke kuchyni pouze přistavené a nejsou do kuchyňského
nábytku zabudovány. Mezi tyto volně stojící kuchyňské
spotřebiče patří například chladnička, sporák, pračka
nebo myčka nádobí. V nerezové podobě jsou ozdobou
moderních kuchyní. Vestavné kuchyňské spotřebiče jsou
zabudovány přímo do kuchyňského nábytku a vytvářejí
dojem kompaktního celku celé kuchyně. Výrobci vestavných kuchyňských spotřebičů jsou přísně omezeni typizovanými rozměry kuchyňských skříněk a to z toho důvodu,
aby vestavné kuchyňské spotřebiče přesně pasovaly do
kuchyňských skříněk. Můžeme se setkat například s těmito vestavnými kuchyňskými spotřebiči - vestavná chladnička, vestavná trouba, vestavná myčka nádobí, vestavná
mikrovlnná trouba atd.

Energie a hlučnost

Kde jsou ty časy, kdy áčko byla nejvyšší třída. Dnes už jsou
spotřebiče kategorie A standardem, existují kategorie
A+, A+++. Štítkování výrobků můžete věřit, je standardizované a platí pro celé území EU. Výrobcům nařizuje,
že například chladničky a mrazničky musí mít ve třídě
A+ spotřebu energie minimálně o 25 % nižší, než je
spotřeba energie spotřebičů třídy A. Při dnešním trendu
propojených obývacích pokojů s kuchyněmi je důležitým
faktorem i hlučnost spotřebičů. Uslyšíte druhého člena
rodiny od televize, když v kuchyni pustíte varnou konvici,
digestoř? Zjistěte si předem parametry hlučnosti každého
spotřebiče, který si chcete pořídit
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Všechny kuchyňské
spotřebiče můžete
pořídit v jedné
barvě.

Designové lahůdky

Sáhnete-li hlouběji do svého účtu, můžete mít třeba lednici
z dubu nebo jasanového dřeva s vnitřkem rozškatulkovaným na jednotlivé zóny včetně spižírny a centrálně umístěného dávkovače ledu. Nebo si můžete všechny kuchyňské
spotřebiče včetně robotů, tyčových mixérů, toasterů, rychlovarných konvic, kávovaru a váhy pořídit v jedné barvě
od sněženkově bílé, přes pampeliškově žlutou, limetkovou
zeleň, mátově zelenou, pomněnkovou modř, šeříkovou lila
a sakurově růžovou až po korálově červenou a broskvově
oranžovou.
Nebo toužíte po venkovské kuchyni jakoby z devatenáctého století, ale s chytrými spotřebiči? Žádný problém.
Hypermoderní technika se schová za masivními „historickými“ dřevěnými dvířky.

Praktičnost především

Základní myšlenkou je nepřeplácat trendovou kuchyň ani
nábytkem ani spotřebiči. Ať už zvolíte klasicky řešenou kuchyň, vyrobenou na míru z masivu s mramorovou pracovní
deskou, nebo je vaším snem linka s prosklenými dvířky plná
kovových efektů s použitím těch nejmodernějších materiálů
a technologií, je dobré se řídit pravidlem, že prostor by měl
působit uceleným dojmem. Při rozhodování o koupi moderní designové kuchyně dejte pozor na to, aby supermoderní
design nebyl na úkor funkčnosti. Pak by takováto kuchyňská linka sloužila spíše ke koukání…
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Text: Ilona Mádrová/Paříž, foto: autorka a archiv značek

„MÓDA JE ZRCADLEM HISTORIE“, PROHLÁSIL LUDVÍK XIV., KRÁL
FRANCIE A NENAPRAVITELNÝ ESTÉT. UŽ V 17. STOLETÍ SLOUŽILA
JAKO PROSTŘEDEK HLEDÁNÍ ESTETIČNOSTI, VYJÁDŘENÍ OSOBNOSTI, SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ ÚROVNĚ. POTĚŠIT KRÁLE NEJPŮVABNĚJŠÍ A NEJORIGINÁLNĚJŠÍ RÓBOU VYSOCE MOTIVOVALO DĚLNÍKY MANUFAKTUR. JEHO ZÁSLUHOU DOŠLO V PAŘÍŽI K ROZŠÍŘENÍ
MÓDNÍCH ATELIÉRŮ A BUTIKŮ A VZNIKL MÓDNÍ PRŮMYSL. POVĚST
PAŘÍŽE, METROPOLE MÓDY, ZŮSTALA DODNES. JE BRILANTNÍ, VZRUŠUJÍCÍ, MILOVANÁ I ZATRACOVANÁ A PŘEKVAPUJE NEKONEČNÝM
VÝBĚREM.
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MÓDA
NA ZIMU

CHANEL

Móda

příchodem podzimu dorazila (zase) nová vlna módních nápadů.
Odívání přerůstá v určitou formu zábavného sportu, jde o hru originality, výstřednosti, překvapit a hlavně být první. Takové chování
vychází z obou stran, módní domy chrlí co tři měsíce nové nápady
a kolekce a jejich zrcadlem jsou módní nadšenci zastoupeni na
sociálních sítích v čele s Instagramem. Spotřebitelé, klienti, blogeři,
influenceři následují módu, publikují stále více módní kombinace,
jsou dokonalejší, krásnější a... rychlejší.
Móda a celý tento vibrující svět je jako kolotoč, kde je důležité
stát nohama pevně na zemi. Brát vše s nadhledem, humorem
a nepropadnout této módní masáži. Děkuji za práci, kterou mám
ráda, že jsem u zdroje, součástí tohoto systému i za Paříž. Přestala
jsem si klást otázky, jestli někdy návrháři opravdu myslí na ženu,
tu, která chodí do práce, na nákupy a dobíhá na metro. Ano, jsem
z Moravy a zápasím s pragmatičností, která mi občas hází klacky pod nohy. Způsobuje, že na některé modely zírám s údivem,
jelikož nedávají smysl, jdou proti praktičnosti a pohodlí, iritují svou
zvláštností ba dokonce ošklivostí. Myslívám na Gabrielle Chanel
a její první klientky oblečené do skromného žerzeje a košil nebo
mladičkého Yves Saint Laurenta, který oblékl ženy do kalhotového
kostýmu. Také riskovali inovátorstvím a zvláštní kreativitou, jenže
na rozdíl od dnešní doby se jejich nové trendy hřály na výsluní
obdivu dlouho, postupně se vyvíjely a obnovovaly. Zatímco
dnešní módní nápady jsou efemerní, jeden trend vytláčí druhý
a ještě lepší. Celý tento mechanismus se odvíjí intenzivní rychlostí
spotřebního moderního světa. A taková je i Paříž, kolébka módy
a luxusu. Sem jezdí miliony žen, aby našly vlastní styl, kráčely po
šarmantních bulvárech a avenue, elegantně usrkávaly café au lait
a usazené na ratanových židlích v rohových kavárnách sledovaly
módní představení kolemjdoucích Pařížanek. Ostatně chování žen
v Paříži vkusně rezumoval Oscar Wilde: „Obyčejné ženy pláčou,
krásné ženy nakupují“.
Abyste se neztratily v záplavě nových trendů, připravili jsme
pro vás módní manuál, díky kterému vkročíte do zimy řádně
připravená...
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ANGEL SCHLESSER
EMILIO PUCCI

AILANTO

MAX MARA

ION FIZ

Už si nemusíte
lámat hlavu se
souladem barev.
Vyjděte do ulic
v jedné barvě
od hlavy až
k patě včetně
doplňků. Vedou
šedá, červená,
modrá, ale také
printy s florálními a geometrickými motivy.
Takovému
outfitu se
říká colorfull,
v Paříži
žhavým
trendem.
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ALBERTA FERRETTI

Ve vzduchu voní romantika, sensualita a chytře
zdůrazněné ženské
křivky. Tento trend je
nostalgickým mixem extravagance z Versailles,
stylu buržoazní dámy
a moderní femme fatale. Štíhlost zajistí korzet
nebo široký pásek
a sukně se nosí bohatě
nabírané. Hlavní roli
sehrávají pláště, peleríny, halenky a košile
s nabíranými rukávy,
volánkové ozdoby
a výrazné límečky.
Vsaďte na brokát, krajku, heboučký samet,
odstíny bordó a červené, kontrasty černé a
zlaté. Noblesní krásu
podtrhávají mašle, šněrování, dekorace peřím
a barevné výšivky.

FENDI

COLORFULL

ALTUZARRA

CHÂTEAU

PRADA

DOLCE&GABBANA

Snad nikdy předtím nebyla tématika zvířat natolik oblíbená.
Ve vzduchu panuje vzrušení z
nového trendu a dobrodružství
z výpravy do inspirujícího světa
zvířat. Základ šatníku tvoří oblečení z ovčí vlny. Měkké kudrliny vykukují z kabátů, oblékají
obuv i kabelky. Atraktivní volbu
nabízí ptačí peří, kterým návrháři rozhodně nešetřili. Hojně se
vyskytuje na oděvech, dekoruje
šály, obuv i kabelky. Vzory kůže
plazů stále bodují na plné čáře
a celé divočině kraluje leopardí
srst. Pozornost odvede invaze
drobného hmyzu, motýli, mušky, vážky i berušky se neposedně prohání na luxusních doplňcích a vlastně podepisují tvorbu
Diora nebo Gucci. Novinkou
jsou motivy koček a psů, jejichž
podobizny tvoří zajímavý vzor
a mnohdy působí jako umění.
Inspirujte se modely návrhářů
jako jsou Paul&Joe Sister, Stella
Mc Cartney nebo Givenchy.
Huňaté boty u Prady, chlupaté rukavice MiuMiu, batohy a
kabátky ve tvaru medvěda nebo
tygra u italské dvojice Dolce&Gabbana, vrací chvilkami do
dětských let. Koneckonců proč
ne, vždyť móda je hra a trochu
humoru neuškodí...

PRADA

ZVÍŘÁTKA
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Svetry letos vřele doporučujeme. Nejenže spolehlivě zahřejí, ale také zpestří váš
outfit. Vyhlídněte si svetr zdobený perlami, výšivkami, printy, krajkou, kamínky,
peřím nebo se zipem, masivními knoflíky
či šněrováním. K módním lahůdkám patří
pletené sukně.

DOLCE & GABBANA
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MICHAEL KORS

VICTORIA BECKHAM

AMAI RODRIGUEZ

ANGEL SCHLESSER

PLETENINY

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
www.jaroslava.cz, jaroslava@jaroslava.cz
Otevřeno po – pá 11–19, so 11–15

Víte jaké doplňky se budou nosit?
Připravte se na pořádný odvaz.
Půjde o extravagantní výrazné
kousky a logománii v plném proudu. Pokrývky hlavy na všechny
způsoby jsou trefou do černého.
Zatímco eleganci nabízí barety
a klobouky, ležérnost dodají pletené čepice a čelenky. Comeback slaví
uvázané šátky na hlavě, oblíbený
způsob nošení našich babiček.
Oprašte ledvinky, jsou totiž absolutním módním hitem. Kabelky se nosí
připnuté na opasku, nově kolem
krku zepředu nebo pod paží. Zkuste
se inspirovat novými a zajímavými
tvary. Jejich velikost se zredukovala
na mini a mikro a s bídou schováte
mobilní telefon.
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GIVENCHY

GUCCI

GUCCI

CHANEL

DOPLŇKY

CHANEL

DRIES VAN NOTEN

Pokud ještě
nemáte koupené kozačky
a chcete
s módou držet
krok, sáhněte
po bílé nebo
stříbrné barvě.
Frčí široké podpatky, kotníková ponožková
obuv a kozačky
do půl stehen,
často nahrazující kalhoty.

CHANEL

CHANEL

Letos se neobejdete
bez návleků
a nasazovacích rukávů. Módní třešinkou
jsou rovněž kapsy
připevněné na opasek a nošení pouze
jedné náušnice
masivního dekoru.
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Během příštích měsíců
zapomeňte na dokonalost a trénujte nonšalantní eleganci. Vedou
modely na oko nedokončené a záměrně
nedokonalé.
Že někde trčí nitě, táhnete za sebou provázek
či mašli, části modelu
jsou nesouměrné, děravé, působí otrhaným
a roztřepeným dojmem,
svetry nedopletené a se
zubatým lemem? Buďte
trpělivé a chápavé. Oděv
bude na vás působit poněkud artizanálně, příliš
krátký nebo dlouhý,
s maxi dlouhými rukávy.
Vázanky, šátky a pásky
také nebyly zkrácené
a sahají po kolena.
Kombinace rozdílných
materiálů, barvy křičící
v opozici, ale i obuv
a náušnice se nosí odlišné barvou i tvarem.
Všechno, co oponuje
dokonalé estetičnosti je
zkrátka trendem sezony.
Detaily, které dříve patřily na rub, dnes musí
být vidět.

DOLCE & GABBANA
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STELLA MC CARTNEY

EMILIO PUCCI

SONIA RYKIEL

AMAI RODRIGUEZ

LEKCE
NEDOKONALOSTI

LOEWE

CAROLINA HERRERA

KENZO

SONIA RYKIEL

Text: Monika Seidlová, foto: archiv Lucie Vondráčkové – Petr Mráček a Robert Vano, archiv TV Prima a Česká televize, imdb
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ŽIJU TAK,
JAK MŮŽU

Rozhovor

LUCIE VONDRÁČKOVÁ MÁ SVÉ PRACOVNÍ AKTIVITY KRÁSNĚ ROZPROSTŘENÉ MEZI ZPĚV I HERECTVÍ.
A TAKY MEZI KANADU, KDE S MANŽELEM A DVĚMA SYNKY ŽIJE, A ČESKOU REPUBLIKU. V KANADĚ
NATOČILA FILM A PRACUJE NA DALŠÍM. V ČESKÉ REPUBLICE JSME JI MOHLI VIDĚT V SERIÁLU, NEDÁVNO SI SEM ODSKOČILA PRO BRONZOVÉHO ČESKÉHO SLAVÍKA A ZÁROVEŇ TU NATOČILA KLIP
K PÍSNIČCE. PROTOŽE TU BYLA JEN NA OTOČKU, NESTIHLY JSME SE POTKAT OSOBNĚ, A ROZHOVOR
JSME PROTO VEDLY PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.
Kolikrát do roka a na jak dlouho jezdíte
do Čech?

Kdy naposledy jste se v Kanadě přistihla,
že se vám po České republice stýská?

Je to vždycky docela fofr. Ale mně to nevadí, naopak.
Já mam rychlost ráda, takže ji vyhledávám a pokud mám
pocit, že je něco pomalé, rychlost dokonce sama vyvolávám. :-) Mám ráda, když všechno funguje a práce běží jako
na drátkách. V osobním životě je to obráceně. V něm o to
víc chci klid a žádný spěch.

V Kanadě se mi nestýská. Byl by nesmysl někde žít a přitom chtít být jinde. Na to je podle mě život příliš krátký.
Žiju tak, jak můžu a jsem ráda tam, kde zrovna jsem. Ale
přiznávám, že Praha a vůbec celá Česká republika je moje
srdcovka.

Před koncem roku jste tu byla pět dní, co
všechno jste stihla?
Teď je pro mě hlavní natočit pěknou desku. Tak se všechno
motá kolem ní. Nové písničky, texty, klipy, nápady...
Ráda bych, aby vyšla v září 2018, tak snad stihnu všechno,
co jsem si vysnila. :-)

Videoklip Nad Vltavou, který jste tu během
těch pár dnů točila, je tak trochu o návratech
a odjezdech. Promítá se v něm vaše cestování
mezi ČR a Kanadou?
Spíš bych řekla, že se v něm spíš než cestování promítá
moje láska k Praze. Narodila jsem se tu a čím dýl jsem pryč,
tím radši se domů vracím. Je to víc než zvláštní pocit. Ale je
úžasný vědět, kam patříte a být tam ráda.

Přesto – je něco, co vám v Kanadě opravdu
chybí?
Jahodový knedlíky. (Za tuhle odpověď Lucka doplňuje
několik smajlíků. Ostatně aspoň jeden smajlík dodává za
většinu svých odpovědí, aby je trochu zlehčila – pozn.red.)

Co byste naopak z Kanady nejraději přivezla sem?
Nic bych sem nevozila. Máme se tu hezky. Praha je plná
kreativních lidí a dobrých nápadů. Když si něco vysním, daří
se mi to právě v ČR a díky lidem tady dát dohromady.

V Kanadě jste natočila romantickou komedii
Perfect Kiss. Jak byste na film nalákala diváky
a kdy ho uvidíme?
Perfect Kiss by měl mít premiéru v únoru. Je to taková milá
romantická komedie. Teď už natáčíme další film, který se
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jmenuje Hotel Limbo a já mám v obou konečně možnost
být za komindu. V Čechách jsem hrála hlavně vážné postavy a Julie a Desdemony, které prožívaly samé tragédie.
V Kanadě mě vidí jinak, což je pro mě herecky krásně občerstvující. :-)

Překvapilo vás něco při natáčení s kanadskou produkcí?
Neuvědomuju si, že by mě něco překvapilo. Jen jsem byla
perplex z toho, jak se mi v angličtině dobře hraje. :-)
Nedávno jsem dělala rozhovor o filmu do jednoho kanadského rádia, který byl celý ve francouzštině. Měla jsem
z toho trochu vítr, ale zvládla jsem to. Cizí jazyky jsou prostě někdy masakr:)

Hrála jste jinak, než kdybyste film točila
v ČR, s českými kolegy? V podstatě – jaké je
kanadské herectví oproti českému?
A jaký je kanadský divák?
(Zase řada smajlíků, což znamená, že otázka evidentně vyvolala její úsměv – pozn.red.) To je zajimavá otázka. Herci
jsou podle mě buď dobří a profíci, nebo... jak to říct... ti,
co nevědí, která bije. :-) Ale to je přece ve všech profesích.
Myslím, že divák je taky všude stejný, nebo spíš chce od
filmu to stejné: Chce vidět příběhy a na chvilku v sále zapomenout na svou vlastní realitu. V tom je velké kouzlo filmů,
že tohle umožňují.
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Bývala jste velká filmová fanynka. Pořád
jste? A jaký film vás naposledy tak zvaně dostal?
Nebo dojal? Nebo obojí? :-)
Nejsem zas až tak velká filmová fanynka. Mám ráda dobré
filmy, ale přiznávám, že nemám moc trpělivost a vlastně ani
čas hledat je jako jehlu v kupce sena. Takže chodím na své
jistoty, jako jsou Denzel Washington, Harrison Ford, filmy
režisérky Nancy Meyers. Víc než koukání na filmy mě ale
baví jejich natáčení. :-)

Vždycky jste byla hodně pracovitá.
Myslíte si, že jste byla v životě ve správný čas na
správném místě? Nebo že jste se na to, čeho jste
dosáhla, hodně nadřela?
Dřít přes 25 let by bylo hodně vyčerpávající. Ale já svou
práci za dřinu nepovažuju. Mě prostě jen baví to, co dělám
a ráda dotahuju věci do konce. Nemám ráda nedořečené
věty a nedokončené úkoly. Nejhorší jsou nesplněné sny.
Ale já si je tak postupně v muzice i ve filmu plním. :-)

Kdysi jste mi v rozhovoru říkala, že hodně
utrácíte za knihy. Platí to pořád?
Teď za ně tolik neutrácím. S dvěma dětma je člověk večer
tak utahanej, že chce jenom zavřít oči a jen chvilku spát.
Teda aspoň já. Ale bez knih to nejde. Jen zas ve větším než
malém množství přijdou na řadu trochu později. :-)

Máte dva malé kluky. Co jste narozením
dětí vzdala, odsunula do pozadí, co vám připadá
nedůležité?
Já se tak trochu vzdala všeho tím, že jsem odcestovala za
Tomášem do Kanady. Nevěděla jsem, jestli budu moct dál
dělat svou profesi, nebo ne, jestli bude možné pracovat na
dálku. A ono to jde. Ale mám v sobě asi příliš silný pracovní
motor, takže i s dětma a z dálky prostě jedu dál. Dvě turné, pár filmů, tři desky. Jediné co nemůžu, je nastoupit do
nějaké hry v divadle a nemůžu přijmout roli v seriálu.

Co nestíháte a ráda byste se k tomu zase
vrátila?
Jak už jsem říkala, možná to divadlo. Činohru. Ale na ni
bude čas, až se vrátíme do České republiky. Teď to zkrátka
nejde.

Nakolik váš život ovlivňuje manželova profese? Jak moc se přizpůsobujete jeho dennímu
nebo pracovnímu režimu?
Přizpůsobujete se na každém kroku. Hokejisti jsou málo
doma a když jsou, tak jsou unavení. Jako máma tím pádem
nemůžete být nemocná, ani když nemocná jste. Tak si to
zakážete a jedete dál.

kou?

Už se synkové seznamují s ledem a hokej-

Kluci se do hokeje moc nehrnou, ale bruslit budou, myslim
oba dobře. :-)

V čem jsou povahově po vás a v čem po
manželovi?
Kluci jsou mixem nás obou. Je v nich trochu introverta,
špetka předvádění se, mají v žilách hodně sportu,
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taky buňky na jazyky, ale vnímám u nich i lásku ke zvířatům, občas projevují netrpělivost, umíněnost... všechno
v nich je.

Věří kluci na Ježíška?
Ano, věří.

Jak jste se změnila vy sama, když jste se
stala mámou?
Jsem citlivější co se týká zvířat a malých dětí. Nesnesu pohled na jakékoliv ubližování. To mě fakt ničí. Způsoby, jakými lidi zneužívají cokoliv a kohokoliv, kdo je slabší nebo
jemnější, mě tak děsí a pobuřují, že se to někdy až nedá
snést. Pomáhám, kde můžu, ale je to tak málo, protože zla
je všude víc a víc. Lidi, kteří loví a zabíjejí zvířata jen kvůli
trofejím, způsoby, jakými se zabíjejí hospodářská zvířata,
že jsou zase jiná chovaná jen kvůli módním kožešinám, psi
vychovávaní k zápasům a týraní, sloni, které mučí jejich
ošetřovatelé, aby turisti mohli jezdit s lepším výhledem,
plavání s delfíny, které se turistům tak líbí, ale neuvědomují
si, že delfíni jsou jako malí ukradení svým mámám.
Je toho tolik, nejde to všechno vypočítat.
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To je smutné téma, o kterém by se dalo
mluvit hodiny a hodiny.
To je pravda. Tak se radši vraťme k Vánocům.

Dobře. Co pro Kanaďany znamenají
typické Vánoce?
Nevím, co znamenají pro Kanaďany, my jsme Češi. :-) Ale
mezi českými a kanadskými svátky je jeden rozdíl:
Stromeček se tu strojí už začátkem prosince. Což se mi líbí.
Člověk má pak delší dobu ten hezký vánoční pocit a jakoby
si svátky mohl dýl užít.

Budete trávit Vánoce jenom v kruhu rodiny,
nebo s nějakými dalšími přáteli?
No, my tu moc na výběr z rodiny nemáme. :-)
Letos tu s námi ale bude babička, na to se moc těším.

Jaký dárek vám Ježíšek nikdy nepřinesl
a vy po něm pořád tak trochu toužíte?
Jednou bych chtěla z nějaké chovné stanice zachránit lišku.
Aby poznala, jaký to je mít pěknej život.

í
n
m
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Na pravém břehu Vltavy, na místě bývalého cukrovaru
a v těsném sousedství prvorepublikových vilek, se nachází
v Praze Modřanech čtyři moderní bytové domy Rezidence
Modřanka. Architektonicky šťastné uspořádání domů do
tvaru podkovy vytváří jedinečný prostor pro rozlehlé atrium se stromy, interaktivními hracími prvky a taktéž dětským hřištěm.
V Rezidenci Modřanka jsou úspěšně zkolaudované a prodané první 2 etapy projektu. Aktuálně je v nabídce zhruba 60 bytů s různými dispozicemi a velikostmi. K dispozici jsou úsporné byty 2+kk i rozlehlé téměř 130 metrové
apartmány ve vyšších podlažích. Orientace větších bytů na
několik světových stran, pěkný výhled na řeku a putující
slunce domov zpestří, podobně jako originální design fasád všech budov. Ten nezapře inspiraci v neoplasticismu
a v díle známého holandského malíře Pieta Mondriana.
Rezidence Modřanka, to je ideální místo pro krásné
a příjemné bydlení.
Bydlení, kde vaše sny vyrostou...

Hästens, slavná švédská firma specializující se na výrobu postelí již od
roku 1852, navázala svou první, průlomovou spolupráci ve sféře designu, a to s duem švédských návrhářů studia Bernadotte & Kylberg.
Výsledkem této spolupráce, při níž si společnost Hästens poprvé
v historii pohrála se svým ikonickým vzorem modré kostky, vznikly dva
nové modely postelí – Appaloosa a Marwari . Oba modely využívají
konstrukci postele Hästens 2000T.
Postel Marwari vděčí svému názvu vzácnému a majestátníum plemenu
koní Marwari, které bylo vyšlechtěno v indickém státě Marwar (Džopúr). Při výrobě originálních detailů inovované látky postele Marwari
využila Hästens podobný postup, jakým se vyrábějí podpěnky koňského sedla, kdy se jedinečným způsobem splétají přírodní vlákna.
Druhou v pořadí je postel Appaloosa. Její název byl inspirován stejnojmenným americkým plemenem koní, proslaveným svou skvrnitou
pestrobarevnou srstí. Design postele vychází z charakteristické modré
kostky, která však tentokrát získala hravý, moderní švih prostřednictvím velkorysého modrobílého vzoru z navzájem se prolínajících velkých čtverců.

64 | Ice Zima 2017

POSTELE HÄSTENS
LZE ZAKOUPIT
v Praze na Vinohradské
třídě 33,
Brně v rámci konceptu
Dreambeds by Vagner
v Žabořeskách,
ulice Štursova 3.

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

Bedřichov 106,
543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: +420 499 469 111
E-mail: recepce@harmonyclub.cz
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AKLE KOMPLET KARI TRAA
Novinka a naprostá pecka pro holky na letošní zimu od
progresivní norské značky Kai Traa. Akle je skvělou první
vrstvou, tedy přímo na tělo, do promrzlých dnů, kdy nechceš zůstat doma. Ideální volba pro běh, kolo nebo lyže
a odzbrojující Aprés-ski. Anebo jen tak do města, když
chceš mít jistotu, že se nebudeš klepat zimou. K výrobě
setu použili Norové tu nejjemnější merino vlnu, která
nekouše, nezapáchá a hřeje i vlhká. Stylové zapínání na
knoflíčky a netradiční design dělá z Akle naprosto nepřehlédnutelné termoprádlo a z tebe hvězdu letošní zimy.
Materiál: 100% merino vlna
Gramáž: 210 g/m2
Cena: triko 2 399 Kč, kalhoty 2 399 Kč
karitraa.norskamoda.cz

SAUNA FUTURE – KLENOT MEZI SAUNAMI
Nastavte teplotu na dotykovém ovladači, pusťte si oblíbenou relaxační
hudbu a zvolte barvu hvězdného nebe na stropě. Pak už jen otevřete prosklené dveře a lehněte si na pohodlné lavice vyrobené z africké vrby abachi, která při dotyku nikdy nepálí. A užívejte si saunování
v sauně, která je tím nejlepším, co jsme kdy navrhli a vyrobili.
Sauna Future je plná nejmodernějších technologií – německé topidlo
EOS řady S line, dotyková regulace EOS prémiové řady EMOTOUCH II+
s možností nastavení profilu saunování až pro 8 uživatelů.
Navštivte naše showroom v Praze Uhříněvsi, kde si, kromě sauny
Future, můžete prohlédnout a vyzkoušet 7 dalších saun z naší nabídky. Společně vše probereme a kalkulaci připravíme přesně podle vaší
peněženky.
Těšíme se na vás.
www.saunasystem.cz

NOVINKA PRO MAMINKY
Přebalovací batoh FISHER-PRICE pro vyznavače kvalitních
produktů. Pohodlný a prodyšný zádový systém uchová
maminčina záda v suchu.
Postranní kapsa má okénko na zásobník s vlhčenými
ubrousky (zásobník součástí balení), takže jsou k rychle
k dispozici.
Velká kapsa na zip umožňuje snadný přístup k přebalovací
podložce, která je také součástí batohu. Snadnou
organizaci umožňuje mnoho kapes. Pro zavěšení na kočárek
jsou k dispozici dvě speciální ucha. K batohu je možné
dokoupit další doplňky, jako obal na dudlík, obal na lahev
či organizér na dokumenty.
Materiál: broušený 600D polyester + 210D podšívka
Velikost: 19,5x14x42,5cm
Cena : 2 549 Kč
Výrobky nové řady FISHER PRICE, zaměřené na maminku
a miminko je k dostání na www.pilulka.cz a www.feedo.cz
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DESIGNOVÉ POSEZENÍ
Pokud hledáte jednoduché, ale zároveň pohodlné
křesílko, bude pro vás ideální volbou novinka firmy
Casamoderna křeslo DUOMO (výrobce Miotto).
Subtilní konstrukce v černém matu je současným
trendem italských a skandinávských designérů.
Křeslo je očalouněno příjemnou látkou s teflonovou
úpravou, která je odolná vůči ušpinění a vsáknutí
tekutin. Vybírat lze z odstínů žlutá, modro šedá a taupe.
Za cenu 11 560 Kč můžete zakoupit u společnosti
Casamoderna.
www.casamoderna.cz

CHIVAS REGAL
THE ICON
Whisky The Icon je symbolem luxusu v portfoliu značky Chivas Regal.
Ochutnat tento exkluzivní a velmi jemný
blend znamená vychutnat si whisky té nejvyšší
kvality. Dokonalé propojení tradice a zkušenosti master blendera
značky Colina Scotta
dalo vzniknout zcela
výjimečné směsi, která
je živoucí vzpomínkou
a poctou tradičnímu
palírenskému řemeslu. Chivas Regal The
Icon je smíchána z vyhledávaných a prestižních whisky z více než
20 pečlivě vybraných,
mnohdy časem zapomenutých palíren po celém
Skotsku. Whisky je ukryta
v exkluzivním dekantéru z ručně foukaného křišťálu, vytvořeného mistry skláři
v Dartington Crystal.
Cena: 80 000 Kč

Lesní 50, 543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: +420 499 433 103
E-mail: Hotel@Bedriska.cz
www.bedriska.cz
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NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY
Antikódy a Proměna
Krásné bibliofilie, originální ruční výroba a spojení významných českých literárních děl s unikátní
uměleckou činností. Tím vším jsou díla moderního
českého nakladatelství Teapot, jehož kořeny sahají až do roku 1967. Antikódy Václava Havla s litografiemi Štefana Tótha i Proměnou Franze Kafky
s litografiemi Petra Nikla obohatíte vaší knihovnu,
ale poslouží i jako neotřelý a krásný dárek.
Knihy Antikódy, Proměna i další zajímavé publikace jsou k dispozici na www.tpot.cz, kde si je také
můžete zakoupit.

ŠAMPAŇSKÉ RSRV CUVÉE 4.5
„Cuvée 4.5 je ztělesněním pěti historických vinic vinařství Maison Mumm. Toto sofistikované
šampaňské odhaluje elegantní svěžest, po níž
následuje propracovaná a dokonale vyvážená
celistvost.“
Didier Mariotti – sklepmistr, Maison Mumm
RSRV Cuvée 4.5, které ve sklepích slavného
výrobce šampaňského Mumm zraje po dobu
čtyř let, je oslavou rozmanitosti a prestiže pěti
vesnic v kraji Champagne, hodnocených jako
Grand Cru. Těmi jsou Verzenay, Bouzy, Aÿ, Avize a Cramant; a od roku 1840 jsou součástí vinařství Mumm. Unikátní směs Cuvée 4.5, vytvořená sklepmistrem Didierem Mariotti, spojuje
dvě prestižní odrůdy Chardonnay (40 %) a Pinot Noir (60 %) právě z těchto pěti Grand Cru.

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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20 LET KLINIKY ESTHÉ
Někdo má ve dvaceti letech poměrně jasnou představu, jakým směrem se dále bude ubírat, jiný zase trochu tápe. Dvacetiletou oslavu má v tuto chvíli za sebou klinika plastické
chirurgie Esthé.
Jedná se o prestižní kliniku estetické medicíny, která se
20 let soustředí na neinvazivní zákroky v oblasti laserové
a estetické dermatologie. Pomůže vám s omlazením pleti, odstraněním znamének, žilek, pigmentací, nežádoucích
chloupků nebo například s léčbou nadměrného pocení
a cévní problematiky.
Lékaři z této kliniky jsou ve svém oboru velmi úspěšní.
A k úspěchu pomáhají i svým klientům. „Když má člověk
nějaký handicap, tak ho to brzdí v jeho rozvoji. Tím, že ho
toho handicapu zbavíme, tak ho to strašně nakopne. Nejen, že vytváříme cestu k úspěchu a dodáváme sebevědomí,
ale také vracíme do života nebo mu vytváříme perspektivu,“ vysvětlil zakladatel kliniky a vedoucí lékař Jan Měšťák,
v čem vidí největší přínos oboru plastické chirurgie. Shodují
se s ním i jeho kolegové Libor Kment, Karel Urban a Ondřej
Měšťák.

RELAX NA HORÁCH
Hotel Praha **** patří mezi nejvyhledávanější hotely ve Špindlerově Mlýně, i díky své skvělé poloze přímo v centru města.
Pro zpříjemnění pobytu a relaxaci těla i ducha je pro hosty
k dispozici Spa&Relax centrum. K dispozici je bazén s masážními lavicemi, protiproudem, vodní clonou a masážními tryskami. Využít můžete vnitřní či jedinečnou venkovní vířivku,
finskou, parní a bylinkovou saunu.
V nabídce samozřejmě také nechybí pestrá nabídka masáží,
přísadových koupelí, kosmetický i tělových ošetření.
Dalším zážitkem v hotelu bude jistě hotelová restaurace, která nabízí speciality krkonošské kuchyně. Ve vyhlášeném music
baru Silver Rock pak může ochutnat vynikající koktejly.
Hotel Praha **** Vám přiroste k srdci.

HOTEL PRAHA****, Okružní 118, 543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: +420 499 523 516
Fax: +420 499 433 740
www.spindl-hotelpraha.cz
info@spindl-hotelpraha.cz

DOKONALÉ ZAHŘÁTÍ
Máme tu zimní období a v něm
je potřeba se pořádně zahřát.
Co takhle zkusit něco tekutého?
Jägermeister si pro vás na letošní
zimu připravil novinku v podobě zimního drinku, nazvaného
JÄGER HOT SHOT. Tento nápoj
obsahuje 0,05l Jägermeisteru,
0,05l Red Bullu, 0,05l jablečného
džusu a speciální směs koření.
Tak určitě vyzkoušejte!

Text: Monika Kovačková, foto: Pixabay

TROJICE PŮVABNÝCH
ALPSKÝCH VESNIC
PRO KLIDNOU ZIMNÍ DOVOLENOU

S PŘÍCHODEM ZIMY VŠICHNI VÁŠNIVÍ LYŽAŘI A HORŠTÍ TURISTÉ BEROU ÚTOKEM VYHLÁŠENÁ
EVROPSKÁ LYŽAŘSKÁ CENTRA. POKUD VŠAK LETOS TOUŽÍTE PO KLIDU, NIČÍM NERUŠENÉ RELAXACI
A OPRAVDOVÉM SPOJENÍ S PŘÍRODOU I TRADICÍ, OBJEVTE KOUZLO ALPSKÝCH VESNIČEK, KTERÉ
VÁM POSKYTNOU STEJNÉ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ VYŽITÍ A NAVÍC VÁS OBKLOPÍ JEDINEČNOU
ATMOSFÉROU VENKOVSKÉHO ŽIVOTA I NEDOTČENOU KRÁSOU HOR.
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Cestopis

LECH
Rakousko
Foto: The Lech
Zürs Tourismus

V jakémkoli ročním období nabízí Lech v rakouském Arlbergu mnohem více než běžné prázdninové destinace. Lech
boduje bezkonkurenční kombinací podmanivých alpských
vrcholků i pastvin, nezapomenutelných akcí a nostalgických
horských chat s idylickými výhledy. Není proto divu, že si
toto místo zamilují mnozí – od vášnivých sportovců přes
milovníky přírody až po obdivovatele kultury a umění.
Již více než sto let přitahuje středisko Lech návštěvníky
z celého světa. Ti si zde chválí nejen prvotřídní sníh, ale
i místní pohostinnost, tradici a sofistikovaný klid. O jedinečnosti místa vypovídá také skutečnost, že je Lech zařazen do
prestižní skupiny dvanácti vybraných vesnic s příznačným
názvem „Best of Alps“. V blížící se zimní sezóně, která
startuje 30. listopadu 2017 a končí 22. dubna 2018, Lech
nabídne maximum nejen ambiciózním sportovcům, ale
i turistům a gurmánům.
Milovníci zimních sportů zde mohou využít výhodnou
a praktickou kartu Ski Arlberg, která zajišťuje přístup na
lanovky v celkem pěti střediscích Arlbergu i do lyžařského
centra Warth-Schröcken. K dispozici je zde neuvěřitelných
305 kilometrů dobrodružných sjezdovek a 200 kilometrů ly-

žařských tras ve vysokoalpském terénu. Lech je proto rájem
nejen pro lyžaře a snowboardisty, ale i všechny dobrodruhy, kteří rádi opouštějí sjezdovku a užívají si divoké jízdy
ve vysokém sněhu. Nároční sportovci se tak mohou těšit na
vzrušení z freeridingu, a to vždy při zajištění stoprocentní bezpečnosti. K výhledovým plošinám a tajným místům
mimo běžné trasy zájemce doprovází vysoce vyškolení
lyžaři. Bez obav si tak můžete užít například i nejdelší svah
s hlubokým prašným sněhem – 5,5kilometrů dlouhý Madloch, který dává zakusit opravdový pocit svobody. Pohodlný a snadný přístup na vrcholky hor zde zajišťuje celkem
87 lanovek a vleků i bezplatné skibusy. Ke komfortu přispívá také velké množství rustikálních lyžařských chat a horských restauracích v blízkosti sjezdovek a stezek nabízející
pravé alpské útočiště i mimořádné gastronomické zážitky
v podobě místních specialit. Díky špičkovým službám a servisu i faktu, že tu kvalitní přírodní sníh leží až do dubna, je
Lech právem přezdíván „kolébkou lyžování“.
Pokud by vám adrenalin z freeridingu nestačil, je právě
Lech jediným centrem v Rakousku, kde si můžete užít vzrušující sněhovou aktivitu – heliskiing. Jde o sjezdové lyžování
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nebo snowboarding formou freeridingu, kdy se k vrcholům
panenských liduprázdných svahů dostanete prostřednictvím vrtulníku. Pro heliskiing jsou zde vhodné hned dva
nádherné vrcholy: Mehlsack pro zkušené lyžaře a Schneetäli-Orgelschart pro středně pokročilé.
Lech fandí i dalším zimním radovánkám - běžkám, sněžnicím i sáňkám, pro které je zde připraveno 40 kilometrů
zimních stezek okouzlující přírodou. Mezi oblíbené zimní
atrakce, které letovisko nabízí, patří také romantické denní
i noční jízdy na saních tažených koňmi.
V Lechu se nenudí ani ti, kteří sportu neholdují. K pravidelným místním akcím patří koncerty vážné i moderní
hudby, výstavy, trhy, karnevaly či setkání vinařů. Lech
je navíc jedním z míst s nejvyšší hustotou vysoce kvalitních restaurací a pořádá se tu také série gurmánských
událostí LöffelWeis. Díky kulinářskému umění místních
kuchařů získalo středisko prestižní cenu „World Gourmet
Village“. Nejen výborné jídlo potěší smysly návštěvníků
Lechu – svou zásluhu mají také místní lázeňská a wellness centra, která zajišťují relaxaci uprostřed fantastické
horské scenérie.
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HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

BERGANS HEMSEDAL: LYŽAŘSKÁ KOLEKCE BUDOUCNOSTI

Nová lyžařská kolekce Hemsedal má unikátní řešení regulace tělesné teploty. Díky moderní
kombinaci materiálů a bodymappingu, tedy přizpůsobení se potřebám a specifikům
jednotlivých částí těla, chrání důležité partie, dokonale kopíruje pohyb a odolá drsnému
horskému klimatu. To vám umožní užít si lyžování naplno.

bergans.cz
North Trappers s.r.o., výhradní dovozce a distributor
značky Bergans pro ČR a SR. norskamoda.cz
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GRINDELWALD
Švýcarsko
Foto: Shutterstock

Malebná vesnice Grindelwald ležící ve
švýcarských Bernských Alpách je zakotvena v krásném ukrytém údolí obklopeném impozantní horskou scenérií
masivu Jungfrau. Lokace, atmosféra
i nabízené služby činí
z Grindelwaldu jednu z nejoblíbenějších kosmopolitních rekreačních
a výletních destinací ve Švýcarsku.
Ačkoli místo láká zejména lyžaře
a další milovníky zimních sportů, je
Grindelwald hojně vyhledáván i turisty – ty pak uchvacuje zejména svými
ledovcovými jezery a vodopády.
Grindelwald je největším lyžařským
střediskem v regionu Jungfrau – nabízí 160 kilometrů sjezdovek s 30 vleky
dosahujícími do nadmořské výšky 2971
metrů. Ty doplňuje 80 kilometrů zimních turistických tras
s výhledem na majestátní čtyřtisícovky v okolí a 60 kilometrů sáňkařských drah, včetně té nejdelší v Alpách, která čítá
neuvěřitelných 15 kilometrů. V letním období je pak pro
návštěvníky připraveno až 300 kilometrů stezek pro procházky nejrůznější náročnosti.
Stejně jako mnohá lyžařská střediska je i Grindelwald
připraven splnit i ta nejnáročnější přání všech odvážlivců
toužících po adrenalinu. Vedle klasických sportů zde můžete vyzkoušet i řadu exkluzivit. Příkladem jsou high-tech
elegantní tříkolky, známé jako summer gemel, na kterých
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je možné závodit na 6 kilometrů dlouhé trase, gigantická
dráha zip line pro jízdu na laně ze svahu či úžasně děsivý
canyon swing s volným pádem 85 metrů do úzkého ledovcového kaňonu. Vyhlídkové lety vrtulníkem, sjíždění divoké
řeky, paragliding či tandemové seskoky jen doplňují nadstandardní nabídku místních aktivit.
Vrcholem dovolené se pro mnohé stává výlet do horského
sedla Jungfraujoch, a to po nejvýše položené železniční
trati v Evropě. Železniční stanice se nachází v 3 454 metrech
nad mořem a je více než 100 let stará. Cesta zaručuje nejen
adrenalinový zážitek, ale i nezaměnitelný výhled na vrcholky

pohoří Eiger, Mönch a Jungfrau. Grindelwald je proslulý
mnohými akcemi, které se zde pravidelně konají. Mezi ně
patří například lednový mezinárodní sněhový festival,
v průběhu kterého zahraniční i domácí umělecké týmy
z ledových bloků vytesávají sochy, obrazy a plastiky.
V únoru pak vesnice ožívá mistrovstvím světa jízdy na
sněhových kolech, zatímco jaro a léto se odehrává ve
znamení festivalů s tradičními kostýmy, lidovou hudbou
a vlajkami. Pravidelně, nejčastěji o víkendu, jsou pořádány
také trhy, na nichž jsou k dostání místní speciality a výrobky. Více než bohatý je tu také noční život – luxusní noční

podniky, retro jukebox kavárny a venkovské hospody tvoří
dokonalý mix, který uspokojí každého. Oblíbeným místem setkávání je i autobusová zastávka na konci sjezdové
tratě Grindel, kde najdete originální autobus z roku 1960
proměněný v příjemný bar.
Stejně jako zábava je v Grindelwaldu rozmanitá také nabídka ubytování. Nabídku luxusních hotelů doplňují útulné horské chaty a dokonce i místní farmy a statky, v nichž
si můžete užít spánek na seně nebo slámě. K dispozici jsou
také dva kempy pro karavany, které s oblibou využívají
hlavně výletníci.
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COURMAYEUR
Itálie
Foto: Shutterstock

Courmayeur ležící v italském Údolí Aosty je dokonalým
místem pro zimní dovolenou i víkendový výlet. Okouzlující
vesnice nabízí fantastický výhled na Mont Blanc, známý
jako Monte Bianco z italské strany, a různorodý horský
terén vhodný pro rozmanité zimní sporty všech náročností.
Courmayeur je malý lyžařský areál, který je z velké části
tvořen červenými sjezdovkami, a tak je vyhledáván zejména středně pokročilými lyžaři. Ani lyžařští fajnšmekři však
nepřijdou zkrátka – za doprovodu horského průvodce
mohou prozkoumat ledovec Toula z Monte Bianco a Vallée
Blanche vedoucí přímo do střediska Chamonix ve Francii,
ve kterém jsou připraveny taxíky a skibusy na zpáteční
cestu. Do sousední Francie se mohou podívat také milovníci
adrenalinového heliskiingu, a to po ledovci Ruitor. Celkově
je v Courmayeur k dispozici 36 kilometrů sjezdovek v nadmořské výšce 1210 až 2755 metrů a 18 lanovek.
Mezi oblíbené outdoorové aktivity, které místo nabízí,
patří také turistika po nádherných stezkách směrem k majestátnímu Mont Blancu, horolezectví, jízda se psím spřežením či vodní sporty jako rafting a hydrospeed. Courmayeur
je navíc ideální výchozí stanicí pro výstup na vrcholy místní
čtyřtisícovky.
Vesnice Courmayeur má i klidnější stránku, a to krásné
centrum s typickými úzkými dlážděnými uličkami v italském
duchu. Zachovalé staré budovy, které je lemují, jsou domovem vyhlášených barů, restaurací, pizzerií i módních butiků.
Na své si zde přijdou i milovníci památek – Údolí Aosty je
totiž známe svým půvabným okolím, kde můžete obdivovat
krásu zachovaných hradů i sílu přírodních horkých prame-
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nů. Za návštěvu rozhodně stojí vesnička Entrèves
s překrásnými starobylými stavbami s břidlicovými střechami, půvabné středověké město Aosta, které bývá přezdívané jako „Řím Alp“, či známý hrad Castello di Fénis. Své štěstí pak můžete zkusit ve slavném kasinu Casino de la Vallee
Saint-Vincent , ochutnat vyhlášené bílé víno v nádherném
městě Morgexu či objevit ráj pro běžecké lyžování v Cogne.
Courmayeur má vynikající podmínky pro rodinnou dovolenou s malými dětmi, o čemž svědčí řada pořádaných akcí
pro děti již od 3 let, školka pro děti do 10 let i množství
dětských hřišť. Malé ratolesti se zde mohou zabavit také
v lyžařských školách, naučit se jízdě na koni nebo na psím
spřežení. V Údolí Aosty je navíc celkem devět přírodních
rezervací s obdivuhodnou flórou i faunou, které jsou otevřeny denně a uchvátí všechny věkové kategorie.

GOLFOVÁ UDÁLOST
ROKU 2018
5. ROČNÍK

D+D REAL
CZECH MASTERS
23. – 26. SRPNA
ALBATROSS
GOLF RESORT

Text: Monika Seidlová, foto: archiv TV Nova, TV Prima, České televize, archiv Divadla J. K. Tyla
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Rozhovor

HEREC MARTIN STRÁNSKÝ MĚL PRÁVĚ PO PREMIÉŘE MUZIKÁLU CHYŤ MĚ, JESTLI
NA TO MÁŠ V PLZEŇSKÉM DIVADLE J. K. TYLA. HRAJE V NĚM POSTAVU, KTEROU
VE FILMU ZTVÁRNIL TOM HANKS. PROTOŽE MĚL MARTIN TEN DEN ZA SEBOU OD
BRZKÉHO RÁNA I NATÁČENÍ ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ, KDE UŽ NĚKOLIK LET
HRAJE DOKTORA OTU KOVÁŘE, MĚL TROCHU UNAVENÉ OČI A MOŽNÁ TROCHU
HLUBŠÍ SVŮJ TYPICKÝ SEXY CHRAPLÁK. ALE BYL SPOKOJENÝ, ŽE SE POPRAL S VELKOU VÝZVOU. VYPRÁVĚL NEJEN O HERECTVÍ, ALE I O TOM, JAKÉ TO JE BÝT TÁTOU
DVOU MALÝCH ROŠŤÁKŮ.

JEN ČEKÁM,
CO PŘIJDE DÁL
Po premiéře pokaždé vnímáte
víc radost, že ji máte za sebou, nebo
únavu?
Vždycky z vás spadne nějaký balvan, protože je jasné, jak lidi novou hru přijali. I když
by dopadla špatně, aspoň víte, na čem jste.
Ale představení se povedlo. Po dlouhé době
jsem si zkusil vrátit se do muzikálu a operety.
Ale bez mučení přiznávám, že můj činoherní
mozek je zvyklý pracovat trochu jinak. U muzikálu musíte brát ještě v potaz faktor hýbání
se a faktor textu písniček. Ale dobře, že jsem
to udělal. Naposledy jsem si zahrál Bejbyho v
Šakalích letech a ve Funny Girl Nicka, což bude
možná tak sedmnáct let. Není špatné si po
takové době, kdy máte pocit, že vám všechno
jde, že se zúročila všechna práce, kterou jste za
pětadvacet let u divadla oddřela a jen tak vás
něco nepřekvapí, zkusit takovou výzvu, která
zvedne prstík a varuje: Bacha, chlapče.

Postava Carla je chlap, který se
zarputile snaží dostat svého protivníka do vězení. Jste v něčem podobně
urputný?
Nejsem urputnej a hlavně nejsem trpělivej.
Kdybych měl jít třeba na ryby, umřu. Můj problém je nedočkavost, chci všechno hned.

Hrajete oblíbeného doktora
v jednom z nejsledovanějších seriálů,
v divadle jdete z role do role.
Máte pocit, že jste spíš klikař,
nebo jste si musel všechno vydřít?
Fakt je, že tohle hned nebylo. Do Plzně jsem
nastoupil po škole, vypracoval jsem se od píky,
denně jsem stál na jevišti a hrál jak velký role,
tak čurdy. Řemeslo se nenaučíte jinak než praxí, takže zkušenosti jsem si tvrdě vydřel. Zhruba před pět lety, kdy už jsem začal být hodně
známý z televize, se mnou v divadle začali
trochu šetřit a uvědomili si, že nemusím být
v každým prdu za kvedlačku. Teď se moje práce úročí, ale člověk musí být pořád ve střehu.
Od zhruba sedmadvaceti jsem se začal přehrávat do střeďáků, rolí středního věku.

Proč? Vždycky jste vypadal starší?
Ne, vždycky jsem vypadal jako ucho, ale na
jevišti asi působím jako starší. Princům v mé
kariéře odzvonilo velmi brzo. Přicházely jenom
charakterní role. Což jsem vlastně rád. Protože
jsem dostal spoustu krásných příležitostí
a úkolů. Divadlo je nádherná záležitost, ale
taky s prominutím kurva, žrout času i energie,
vysává vás, ale taky vám hodně dává. To se
nedá popsat.
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Důležité ale je mít určité uzemnění,
nadhled, ventil, kterým upustíte napětí a divadlo
odsunete na druhou kolej.
Je tím ventilem rodina?
Ventil je potřeba, vždycky jsem nějaký měl, i když jsem
ještě neměl rodinu. V mládí se jdete uvolnit tím, že s někým
zajdete na panáka nebo na večírek, ale jak člověk zmoudří
a dospěje, hledá jinou možnost. Ideální je sport a já dřív
hodně hrával squash. Dneska chodím na hokej, seberu se
třeba v devět večer, vyrazím na zimák a hodinu bruslím
a dávám si do těla. Jezdívali jsme i na kole. Ideální je motorka. S mým úhlavním kamarádem, majitelem autoškoly
Alešem Sládkem, který mě na mašině naučil, jsme si koupili
cruisery. Ani jeden z nás není moc družící typ, tak jsme se
sebrali buď sami nebo s našima holkama a vyrazili někam
na výlet. Jedeme šedesátkou, sedmdesátkou a kocháme se
pohledem na krásnou krajinu. Dneska je pro mě největší
uzemnění a ventil rodina. Když jsme zkoušeli Caligulu, což
byl totální magor, takovou roli jen tak nepustíte z hlavy.
Vyšel jsem z divadla ze zkoušky a venku na mě čekali mí
dva řvouni a střihem jsem se musel přeorientovat na ně.
Což pro mě bylo úplně nejlepší. Nadhled jsem měl ale
vždycky. Nikdy jsem neměl vysněný role. Jen čekám, co přijde dál. A většinou přijde něco, na co jsem ani nepomyslel.
V tom mám štěstí. Ale ani tohle nebylo hned. Trvalo možná
patnáct let, než si různé produkce uvědomily, že Plzeň, kde
žiju, není od Prahy na dojíždění na natáčení tak daleko.
Jednu výhodu ale moje vzdálenost od Prahy má. Jsem nezajímavý pro bulvár. Naštěstí. (smích).

Máte spoustu představení v divadle, role nejsou alternované. Žijete s pocitem: Musím si dávat
pozor. Co kdyby se mi něco stalo?
V podstatě ano. Činoherní role moc alternované nebývají
na rozdíl od muzikálů, my i když máme skoro čtyřicítku, na
jeviště stejně vylezeme. Samozřejmě zbytečně neriskuju,
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ale neřeším, že je zrovna období chřipek nebo že bych měl
šetřit hlas. U foniatra jsem byl asi dvakrát v životě. Naštěstí
hraju hlavně v Plzni a v Divadle na Palmovce dohrávám jenom Královu řeč, takže mám relativně víc času než před pár
lety. Jsem rád, protože dokud jsou kluci malí, chci s nimi být
co nejvíc. Ale hodně času mi stejně krade Ordinace. Dabing
o něco méně, jsem pořád trochu na černé listině, patřím
k těm „drahým“, kteří se ozvali. Takže mám práce v dabingu sice méně, chybí mi, ale nevadí mi to.

Když se mají dabovat nové díly seriálu, který
jste začal namlouvat, jak se taková situace řeší?
Předabují vás?
V některých případech ano, ale třeba v případě Sběratelů
kostí si nechali jen Káču Lojdovou a mě a ostatní přeobsadili. Škoda, že tahle situace nenastala v době, kdy jsem
daboval Dr. House. Byl bych zvědav, jak by ji řešili. (smích).

Doktor House byla velmi oblíbená seriálová
postava. Možná si ji leckdo taky spojil s vámi
a měli pocit, že jste stejně – řekněme svérázný.
To je možný. Ale s hlasem House si mě diváci začali spojovat
až díky Ordinaci. S Hughem Lauriem jsem se měl dokonce
seznámit osobně, když tu měl svůj koncert, ale nakonec se
to nedomluvilo, tak jsem ho sledoval jen na pódiu z první
řady. Samozřejmě bych se s ním potkal rád. Se všemi, které
jsem daboval, byla by to slušně dlouhá fronta.

Poměrně hodně také namlouváte audioknihy.
Možná ne až tak hodně, ale spíš jsem měl štěstí na hodně
známý tituly, který byly předem odsouzený, že se z nich staly bestsellery. Třeba životopis Steva Jobse, původně trilogii
Milénium a další. Někdy dokonce vycházela najednou kniha i audiokniha. S textem se dělaly tajnosti, dostal jsem ho
až na poslední chvíli. Mně ale tenhle styl práce vyhovuje.
Přečtu si část knihy a pak skáču ke konci, abych zjistil, jestli

autor nezměnil styl psaní. Když ne, pokračuju tak, jak jsem
začal. Konec nečtu, chci být překvapený.

Paradoxní by bylo, kdybyste řekl, že jste jako
kluk nerad četl.
To není pravda. Četl jsem a čtu hodně a rád. A rád poslouchám i audionahrávky na trase mezi Prahou a Plzní.

Pro ČT Déčko natáčíte pořad pohádek
Čtení do ouška.
Natočil jsem zatím asi patnáct pohádek, mí kluci se na ně
rádi dívají. Líbí se mi, když je práce pestrobarevná, od všeho něco. Chodit jen do dabingu je asi fajn, ale ať se na mě
někteří kolegové nezlobí, když nemáte kde jinde brát, je to
na výsledným výkonu slyšet.

Mluvíte pořád svým hlasem? Nebo ho občas
trochu měníte?
Naopak, mluvit mou přirozenou intonací mi nikdo nedovolí, protože mluvím pomalu a brblám. To jsem si mohl
dovolit jen u Hugha Laurieho. Ve většině bijáků herci mluví
mnohem rychleji a já se jim musím přizpůsobit.

Říkáte, že nemáte vysněné role. Když dabujete pěkný film, neříkáte zahraničním hercům
v duchu: Chlape, tuhle roli ti fakt závidím?
Ne že bych jim záviděl roli, spíš bych si rád vyzkoušel jejich
styl práce. Vědět, že na natočení filmu máme 45 dní místo
25. Natáčet před zeleným pozadím...

...Mít na natáčení k dispozici karavan...
Ten občas míváme, ale dělíme se o něj dva až tři. (smích).
A na zeleným pozadí jsem vlastně taky točil. Pohádku Slíbená princezna, do níž se klíčovalo moře. A teď naposledy
jsem natáčel seriál Černé vdovy, kde se taky občas použilo
zelené pozadí. Tam hraju zavražděnýho manžela Jitky

Čvančarový. Byla to menší role, ale moc fajn. Rád jsem se s
Jitkou znovu potkal. A nejen s ní.

Řešíte někdy, jestli si vybrat tu, nebo jinou
roli? Je někdy těžké se rozhodnout?
Ani ne, spíš jsem řešil, že někde jinde řešili, proč mám natáčet pro Českou televizi Místo zločinu Plzeň, když jsem přece
spojený s Novou. Ale doktor a policajt jsou úplně jiné role.
Pro mě jako herce to rozhodně není problém. I když chápu,
že diváci jsou někdy zmatení, když přepínají kanály a všude
vidí jednoho herce.

Když mluvíte o seriálech, máte čas nějaké
sledovat?
Přál bych si mít čas konečně dokoukat Hru o trůny. Snažíme
se se ženou dívat na Ulici a já sjíždím Ohnivý kuře, baví mě
tam třeba Honza Dolanský nebo Kecka – Lucka Polišenská.
Ze zahraničních mě baví třeba Černá listina nebo Lovci zločinců. Je na co se dívat, ale není kdy.
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tej Štír, ale pak na něj křiknu a on se rozbrečí. Je to citlivá
dušička. Dokážou mě naštvat, ale když jedu domů, už se na
ně těším. Přijedu, ty dvě malý blonďatý hlavy přiběhnou,
přivítají mě, vypadne z nich nějaký moudro, řeknou mi, ať
si jdu s nima hrát. To nemá chybu.

Změnilo vás otcovství?

Mluvili jsme o výzvách. Do které byste se
raději nepouštěl?
Do moderování. Nebaví mě a nemám na ně buňky. Nejsem
improvizátor a nemám nervy na to, aby za mnou těsně
před výstupem někdo přišel a říkal: Ohlaš toho a tenhle
nepřijde. Jsou jiní, kteří to umějí líp.

A výzva, která pořád trvá?
Možná rodičovství. Nevím, jestli je to výzva, ale chlapci mě
denně přesvědčují o tom, že být tátou je pro mě velká a trvající zkouška. Je neuvěřitelné, co se v jejich malých hlavách
dokáže urodit.

Je vám sedmačtyřicet, klukům tři a půl
a dva. Neříkáte si dneska: Proč jsem neměl
děti dřív?
To víte, že mě to napadlo, ale je asi dobře, že jsem se stal
tátou až s Martinou. Kdyby mi bylo o patnáct míň, asi bych
měl víc energie, ale na druhou stranu bych vybouchl mnohem dřív než teď. Speciálně starší Filip mě dokáže dostat
do vrtule jako nikdo na světě. Mladší Kryštof taky, je paliča-

Jsem velký introvert, všechno v sobě dusím, dokud nespadne poslední kapka. Pak vyletím a zase je dlouho klid. Kluci
mě naučili ventilovat vztek rychleji. Dávají mi k tomu dost
příležitostí. Ale jsem díky nim mnohem senzitivnější. Už
nejsem jako buldok, kterého se nic nedotkne. Taky se snažím před nimi nic nehrát. Jsem eruptivní Vesuv, což mám
po tátovi. Táta bouchnul ve vteřině, ale za pár minut na to
zapomněl a nechápal, proč se cítím ukřivděně. Já se snažím
být ke klukům fakt spravedlivý, vysvětlím jim, proč je něco
tak a tak a co je špatně a taky uznám svou chybu. Stejně
chyby dělám dál, ale diskutuju s nimi. Oni do sebe všechno
vstřebávají. Fyzioterapeutka mě třeba upozornila na to, že
Filip, když se postaví rovně, stojí přesně jako já, napodobil
můj postoj, když jsem na jevišti. Před časem vylezl na stůl
a prohlásil, že bude herec jako táta. Tak jsem mu řekl, ať
zase sleze. Jestli bude chtít být, nebudu mu bránit, ale na
tohle je ještě dost času. Na rozdíl ode mě moje žena je
klidnější, důslednější, je tichá síla, která působí jemněji, ale
průběžně.

Čím si vás vaše žena získala? Nebo by bylo
přesnější: Jak vás zkrotila?
Předchozí vztahy pohořely z mnoha důvodů. Žil jsem s herečkami, moje první žena byla kadeřnice, Martina je právnička. Hlavně je ale z Valašska, možná to je důvod, proč je
ta pravá? (smích). Čím déle s ní jsem, jsem jí vděčnější, že
spolu vůbec můžeme být a že právě s ní mám naše dva sviště. Nechává mě dejchat, ale pak ví, kdy a kde přiškrtit.
A umí to. Ví, co potřebuju. Ono je jedno, kdo ve vztahu
strká prádlo do pračky a nádobí do myčky. Pro mě je samozřejmé se o to podělit, stejně jako to, že když se vracím po
natáčení do Plzně, cestou se stavím v obchodě a nakoupím,
aby ona nemusela na nákup s oběma klukama. Jsem vrchním nákupčím naší rodiny. Klidně i vyžehlím, pokud mám
čas a je to potřeba, i když ona to samozřejmě zvládá líp.
Ale nedává mi to najevo. V tom je moudrá.

JAK BUDETE TRÁVIT VÁNOCE?
Letos poprvé, co máme kluky, pojedeme na Vánoce do
Beskyd, odkud pochází Martina. Těším se na to, že budou
jiný. Stromeček už bude stát, dárků s sebou budeme brát
jenom pár. Jednou jsme tam byli s Martinou na Vánoce
ještě bez dětí a pamatuju si, jak mě zaujal stromeček, který se zavěšuje ke stropu. Kluci se budou určitě ptát. Jinak
trávíme Vánoce běžně, nemáme žádnou speciální tradici
ani rituál. Snad jen ten, že já chodím ujídat cukroví. Moje
máma kdysi pekla až šestadvacet druhů cukroví. Jednou
ho nechala na sedačce a náš kokr sežral dva celý plechy
nějakých trubiček. Několik dnů mu bylo blbě, máma
s ním nemluvila a táta se snažil psa s mámou zase usmířit.
(smích)
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KAVÁRNY,
KTERÉ MAJÍ
DUŠI
Dos Mundos Café vzniklo v historickém objektu jako

Oáza klidu
značková kaKAVÁRENSKÁ KULTURA U NÁS ZAZNAMENÁVÁ V POSLEDNÍCH LE- várna rodinné
v ruchu me- TECH MIMOŘÁDNÝ BOOM A NEJDE PŘITOM O ŽÁDNÝ IMPORT NĚJA- firmy, která
tropole
KÉHO ZAHRANIČNÍHO TRENDU. ROZVOJ NABÍDKY KAVÁREN
úspěšně provo-

A KAVÁRNIČEK, BISTER A DALŠÍCH MALÝCH PODNIKŮ SI VYNUTILA zovala pražírnu
O tom, že originální interiér a
na Vinohradech.
POUČENÁ VEŘEJNOST NESPOKOJENÁ S DOSAVADNÍ
moderní kavárna
Prostor bývalého
KONZERVATIVNÍ ŠKÁLOU PODOBNÝCH ZAŘÍZENÍ.
patří k sobě, svědsport baru v ulici
čí řešení podniMilady Horákové
ku Dos Mundos
se změnil ve svěží
tvrdém konkurenčním boji provozovatelé
třejší kavárenská i designová nabídka se objevuje tam,
podniků sázejí kromě nutné kvality nabízené
kde je největší konkurence a zároveň kde má kavárenská
produkce i na originalitu prostředí, a tak se
tradice nejhlubší kořeny, tedy v Praze a v Brně. Určitým
designu a interiérům kaváren věnují přední
fenoménem dneška je bistro či malá kavárna, objevují se
čeští architekti. A není vůbec divu, že nejpesale i cenné rekonstrukce klasických objektů.

V

v Praze na Letné. Kavárna zaujme na první pohled z
ulice víky ve výloze zavěšeným houpačkovým systémům.
Uvnitř pak oči „táhne“ výrazná grafika za barem.
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interiér lákající milovníka kávy. Návrh, pod nímž jsou
podepsáni architekti z ateliéru +arch, zachovává základní vizuální podobnost s pražírnou v Korunní ulici a volně

Téma

Dos
Mundos

Oáza klidu v ruchu metropole

O tom, že originální interiér a moderní kavárna patří
k sobě, svědčí řešení podniku Dos Mundos v Praze na Letné. Kavárna zaujme na první pohled z ulice víky ve výloze
zavěšeným houpačkovým systémům. Uvnitř pak oči „táhne“ výrazná grafika za barem.
Dos Mundos Café vzniklo v historickém objektu jako
značková kavárna rodinné firmy, která úspěšně provozovala pražírnu na Vinohradech. Prostor bývalého sport baru
v ulici Milady Horákové se změnil ve svěží interiér lákající
milovníka kávy. Návrh, pod nímž jsou podepsáni architekti
z ateliéru +arch, zachovává základní vizuální podobnost
s pražírnou v Korunní ulici a volně tak na ni navazuje.
Kavárna o ploše pouhých padesát osm metrů čtverečních
pohostí až třiadvacet hostů a její prostor je orientován do
ulice hlavní místností s barem, na ni pak navazuje prostor
s posezením a dále zázemí kavárny.
Pro podnik je charakteristická přívětivá atmosféra a kolemjdoucí je vytržen z ruchu metropole pohledem na houpající
se návštěvníky ve výloze. Na pozadí červených houpaček
sleduje tapetu, která vypráví příběh kávového zrna od sběru na farmě až po degustaci. Design interiéru v Dos Mundos Café pracuje s masivním dřevem, dýhou a bílou barvou,
kterou doplňují hravé prvky v červené. Zemi původu servírované kávy připomínají obrysy jednotlivých zemí, které
designéři nechali zafrézovat do dubového dřeva kruhových
stolků. K dispozici jsou kromě houpaček různé typy sezení –
velký stůl pro větší společnost, klasické kavárenské stolky
i posezení na baru. Samozřejmostí je špičková úroveň připravované kávy, jíž obsluha věnuje specifickou péči.
Ice Zima 2017 |

85

Kousek Ameriky v Praze

Mr.HotDoG
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Z čistě kavárenské řady tak trochu vybočuje bistro
Mr.HotDoG v pražských Holešovicích. Jeho provozovatelé
se rozhodli přinést do Prahy „trochu Ameriky“ zprostředkované hlavně nabídkou skutečně kvalitních hotdogů. Sázka na tuto produkci jim evidence vyšla a zákazníci – zřejmě
znechucení dosavadní nabídkou hotdogů domácí provenience – dokáží kvalitu ocenit. Na pouhých dvaašedesáti
čtverečních metrech architekti Pavel Nový a Vít Svoboda
z 0,5 Studia vytvořili současný, minimalistický interiér bez
historických odkazů. Šlo jim o to vytvořit důstojný rámec
provozu bistra, a zároveň nestrhávat na sebe zbytečnou
pozornost. „Estetikou jsme se chtěli přiblížit bistrům
a restauracím holandského a amerického stylu, ovšem bez
zbytečných nucených dekorací,“ říká architekt Vít Svoboda. Bistro umožňuje interakci návštěvníků s jídlem a zaměstnanci. „Vstřícný přístup a nahlédnutí do kuchyně jsou
základní myšlenky řešení bystra Mr.HotDoG, které jsme
promítli do naší realizace,“ uvádí architekt Pavel Nový.
To přesně vyhovělo zadání investora, který chtěl vytvořit
interiér bistra s hotdogy.
Zadání investora obsahovalo i požadavek vytvořit podnik,
jehož atmosféra se během dne proměňuje. Přes den funguje jako klidný prostor k vychutnání jídla, večer se mění
v živý bar či místo konání komorních koncertů. A o péči
o design svědčí i to, že investor pro své menu nechal
zpracovat vlastní písmo, které odkazuje na estetiku fixu
a je použito jak na papírové verzi menu, tak lightboxech
a vývěsním štítu. Návštěvníci se v recenzích shodují, že hotdogy v bistru opravdu umí, ale oceňují i koktejly a originalitu interiéru.

100% Made in Italy

Skuteční znalci vědí, že šálek musí mít
správný tvar a design (specielně dno
šálku), silnostěnný porcelán a odpovídající
velikost. Podávat správně espresso
a kapučíno znamená zachovat aroma,
teplotu, pěnu a vůni.

touch the
shop
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Azyl hipsterů i studentů v centru Brna
Brněnské Café Atlas je typickým reprezentantem „hipsterského“ směru rozvoje kavárenské scény v moravské metropoli. Na Žerotínově náměstí v bývalé budově Městského
výboru KSČ, blízko centra města vznikla designová kavárna,
cukrárna a salatérie podle návrhu známého a v oboru návrhů kaváren vyhledávaného architekta Martina Hrdiny. Název
Café Atlas koresponduje s dominantou prostoru, kterou
tvoří výrazná třináct metrů široká tapeta složená z více než
čtyř set ilustrací ze starých atlasů, anatomických příruček,
fotografických záznamů architekta, komiksů a rodinných fotografií. Stejný obrazový materiál je použit také v grafickém
manuálu, všech tiskovinách podniku a na ručně malovaných
kulatých stropních světlech. Výrazné prvky v podobě malby
nebo tapety na stěnu se staly v kavárenském prostředí hitem.
S exteriérem kavárnu vizuálně propojují rozměrná okna, která jsou orientována do ulice s výhledem na Červený kostel.
Nabídka Café Atlas je pestrá a protíná se v ní jak gastronomická české tradice i světové trendy a zajímavosti s kulturním vyžitím. „Při zadávání zakázky mi noví provozovatelé
představili svou koncepci kavárny založenou na pestré
nabídce místních produktů od drobných výrobců v kombinaci
s mezinárodní kuchyní a kávou z různých konců světa.
Součástí plánu byly také jazzové koncerty. Na jednom
- mramorem obloženém - místě se tak měly potkat zavařeniny od babičky s hummusem a francouzskými dezerty za zvuků jazzových skladeb,“ popisuje zadání projektu architekt
Hrdina. Kavárna je částečně přizpůsobena potřebám vysokoškolských studentů, lze se v ní za příznivé ceny dobře najíst,
v nabídce ale nechybí vynikající kávy a domácí limonády
nebo piva méně známých značek.
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Café Atlas

Věříme v kávu
Bistro Proti Proudu v Praze patří k reprezentantům rozvíjející se karlínské kavárenské scény. Interiér z ateliéru
Mimosa architekti je inspirován karlínským inovátorem
v oblasti elektrotechniky Františkem Křižíkem a pracuje
s myšlenkou propojení skrze dobrou kávu a skvělé jídlo.
Při vstupu okouzlí dokonalý minimalistický, ale přesto
originální interiér. V bistru je krásný poctivý nábytek,
industriální stropy i svěže působící bílý koutek, který
dolaďují velice originální posuvné dveře. Hlavní barvou
interiéru je bílá a překližkové stěny s perforací vytvářejí rastr, na který jsou navázány veškeré prvky na stěně,
od vodicích terčů drátů po roli popsanou každodenním
menu.
Síť drátů rozbíhající se od spínačů za pultem ke světlům
nad stoly zviditelňuje propojení mezi obsluhou a hosty.
Světla se rozsvěcují a zhasínají s přicházejícími a odcházejícími hosty, s každým otevřením vstupních dveří se
tak bistro trochu rozproudí. Ocelové prvky mají charakter
surového černého železa, výjimkou je jen rezavý pult
s mottem, které rez neohrozí – IN COFFEE WE TRUST.
Návštěvníci v bistru Proti Proudu nacházejí ideální místo
pro snídaně, ale i posezení u kávy doplněné zákuskem.
Kolem poledne bistro nabízí menu s polévkami, saláty,
quiche a sendviči. Recenze návštěvníků také poukazují
na přívětivý personál ochotný zabalit jídlo „take away“
do krásných novinových papírů.

Bistro
Proti proudu
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Kavárna
ERA
Funkcionalistický klenot zase září
Zástupcem architektonické klasiky, která je ale po rekonstrukci naplněna současným duchem, je funkcionalistická
kavárna ERA v Brně. V současném živém provozu je ale teprve pár let, předtím spíše šlo o ostudu a vizitku brněnské
neschopnosti postarat se o cenný kulturní odkaz. Výjimečná architektonická stavba funkcionalismu z let 1927–1929
postavená v Brně podle projektu Josefa Kranze po válce
zaznamenala strmý pád, byla znárodněna, převedena do
vlastnictví zemědělské univerzity a nakonec zchátrala až do
základu. Opravu vzácné brněnské kavárny zařídili nadšenci,
takže mohla být znovu otevřena, její rekonstrukce přitom
nebyla vůbec jednoduchou záležitostí
O kavárně ERA se dnes znovu v průvodcích píše jako o klenotu meziválečné architektury, dvě patra kavárny architekt
Kranz spojil šroubovitým schodištěm a do fasády domu
zapojil pomocí geometrických tvarů název kavárny. ERA
navíc stojí na trase vedoucí přímo z nedaleké vily Tugendhat, která byla postavena o rok později. Kavárnu v Černých
Polích odborníci významem přirovnávají právě k tomuto
dílu architekta Miese van der Roheho. Zařízení kavárny
a barevné řešení se podařilo rekonstruovat v autentické
podobě a objekt celkově rehabilitovat do podoby, jaký měl
v době svého vzniku. „Vnitřní prostor ovládají výtvarně
organizované emoce. Jedná se o promyšlený a nečekaný
kontrast - překvapení, které nás nenechá zcela chladnými
dokonce ani tehdy, jestliže dobře známe dobové černobílé
snímky a výkresy,“ říká iniciátor rekonstrukce architekt Jan
Velek.
Dnes to v citlivě zrekonstruované kavárně voní kávou
a kuchyní z čerstvých a sezonních surovin a a opět z ní čiší
atmosféra let jejího vzniku. Mezi návštěvníky najdeme jak
místní uctívače funkcionalismu, tak pestrou škálu cizinců,
zřejmě i proto, že míří do nedaleké vily Tugendhat, a tak
v recenzích najdeme jak azbuku, tak i čínské znaky. V kavárně ERA oceňují zejména jídlo, které se nabízí ve škále
od malých brunch záležitostí až po slavnostní obědová
menu. Výtky se občas ozývají vůči akustice interiéru, ve
kterém se zvuk odráží od betonových ploch, s tím se ovšem
ve funkcionalistické stavbě musí počítat.
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Text: Eva Brabcová, foto: Shutterstock.com

40
NENÍ

NOVÝCH

30

JE JIM 40. NEBO 40 A NĚJAKÝ TEN ROK
NAVÍC. MAJÍ MOŽNOSTI A VÝHODY,
O KTERÝCH SE GENERACÍM PŘED NIMI ANI
NESNILO. JSOU (AŽ NA VÝJIMKY) KRÁSNÉ,
ÚSPĚŠNÉ A BEZ NADSÁZKY MLADÉ.
ASI JSTE UŽ SLYŠELI O FENOMÉNU 40 JE
NOVÝCH 30. JE TOMU TAK?

T

uto otázku si musí každá čtyřicátnice zodpovědět sama. Každá jsme jiná, každá máme jiné
sny, vize, životné cíle. Vybrané úspěšné ženy, se
kterými jsem téma čtyřicítky probírala, se shodly
v jednou. Toto období popisují jako zatím nejlepší ve svém životě. A to srovnávaly, když jim
bylo dvacet a třicet.
To něco znamená, ne?

40, krok do nové životní etapy

Čtyřicáté narozeniny nejsou dramatický zlom, ale krok do
nové etapy. Čtyřicítka je zralá a její sebevědomí stojí na
tom, co dokázala, a ne na tom, zda jí příroda a mládí nadělily pevnou pleť a ploché břicho. Ví, co chce, a pokud
to nemá, pak ví, jak to napravit. „Když mi bylo dvacet,
chtěla jsem, aby si mě vážili všichni. Ve třicet jsem si
přála, aby si mě vážilo mé okolí. A ve čtyřiceti, abych
nikdy neztratila důvod, vážit si sebe sama,“ prohlásila
na adresu svých někdejších čtyřicátých narozenin Lucie
Bílá. A vystihla to, myslím, výstižně. Vidíte ten posun?
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Ten proces uzrávání? To, že s přibývajícím věkem roste
moudrost, není jen klišé, ale hluboká pravda.

Vdavky, rozvod a zase vdavky?

Scénáře příběhů většiny současných čtyřicátnic se v mnohém podobají: mnoho z nich se vdalo, rozvedlo a zase vdalo. Je hodně takových, které ve čtyřiceti začínají nový život.
A proč ne? Jen s rozením dětí bych přece jen byla opatrná.
I když Veronice Žilkové se svého času dařilo i to. A je hodně
i takových, které mají ve čtyřiceti mladšího partnera. Taková Lucie Bílá se ve svých čtyřiceti se vdala za svou lásku.
Simona Krainová – podívejte se na její instagram, na všech
fotkách přímo kvete. Našli bychom jich ale víc. Co mají tyto
ženy společného? Vedle toho, že jsou bezesporu atraktivní
pro mužskou populaci, jsou plné energie a elánu.

Čtyřicítka a zdraví

Pak ale máme tu vnitřní stránku věci. Naše vnitřní orgány.
Jak to donutit, aby nám pracovaly jako ve třiceti. O to se holt

Iéma

musíme snažit celý život. Pečovat o sebe, cvičit a „zdravě“ jíst
(přikládám definici stravy podle PharmDr. Margit Slimákové - zdravá výživa je strava založená na příjmu přirozených
zdravých potravin a jídel z nich připravovaných. Přirozené
potraviny jsou potraviny ve své původní podobě, jak nám je
poskytla příroda, nebo pouze minimálně upravované, nejsou geneticky modifikované a neobsahují umělá aditiva.)
To obnáší vyhýbat se pokrmům smaženým na přepáleném
tuku a správným krokem, je i eliminace cukru, který byl
nedávno prohlášen za největšího zabijáka současné doby.
Jídelníček bychom měli mít nabouchaný vitamíny, minerály
a dalšími prospěšnými látkami. K tomu se důležitý pravidelný pohyb, schopnost nakládat se stresem (zde dokáže
pomoci jóga a meditace) a v neposlední řadě pravidelně
absolvovat doporučené zdravotní prohlídky.
A při sebemenších zdravotních potížích se nebát obrátit se na
lékaře a nechat se vyšetřit. Uvědomte si, že většina rakovin
odhalená v raném stadiu je léčitelná. Spousta klinik nabízí
preventivní lékařské prohlídky, v rámci kterých vás proklepnou

doslova od hlavy až k patě. Musíte si za to ale zaplatit. Taková
zevrubná prohlídka vás vyjde tak na 40 tisíc.

Čtyřicítka a vizáž

Pokud jsme zdravé, tak si můžeme pogratulovat, ale neusnout na vavřínech a stále se věnovat prevenci, ve které je,
jak známo, základ. A můžeme se začít věnovat zevnějšku.
Pokud ji můžeme dát do rukou plastických chirurgů a korektivních dermatologů, můžeme věk jako takový hodit za
hlavu. Mám tedy na mysli, že ve čtyřiceti vypadat na třicet
už není jen z kategorie sci-fi. Nějaký ten botox, výplně, silikon sem, silikon tam. Když se to nepřežene, můžeme vypadat k světu. A když se to přežene a my nabydeme podoby
Donatelly Versace, která by z fleku mohla strašit zlobivé
děti, tak holt budeme mít smůlu. Každopádně vypadat ve
čtyřiceti na třicet dnes už není nic nemožného, ale jde to.
Začínat ale ve čtyřiceti, už je pozdě. Snad každý korektivní
dermatolog vám potvrdí, že s takovou prevencí vrásek je
třeba začít už krátce po dvacítce. Opět jsme u prevence.
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ING. LUCIE URVÁLKOVÁ,

45 let, místopředsedkyně představenstva
UNIQA pojišťovny, a.s. Česká republika.
Absolventka Slezské univerzity, obchodně-podnikatelské
fakulta. Hlavní její specializací jsou finance, marketing
a management. Do poloviny roku 2007 pracovala na
pozici finančního manažera. Od té doby zastává funkci
odborné ředitelky ekonomického úseku a zároveň od
1. července 2007 byla jmenována do představenstva
UNIQA pojišťovny, a.s. Česká republika. Od 1. ledna 2014
zároveň zastává funkci odborné ředitelky ekonomického úseku a byla jmenována do představenstva společnosti UNIQA pojisťovňa, a.s. Slovensko. Od 1. července
2016 zastává funkci místopředsedkyně představenstva
UNIQA pojišťovny, a.s. Česká republika.

Jak byste popsala své období ve dvaceti,
ve třiceti a ve čtyřiceti?
Když mi bylo 18, otevřely se hranice a vše se uvolnilo.
Radovala jsem se, že mohu cestovat, učila se německy
a vydělávala si o prázdninách marky. Nastoupila jsem
na vysokou školu, poprvé odešla z domova a starala se
poprvé sama o sebe. Jinak jsem ale byla přesvědčená, že
se po studiích vrátím do Pardubic, založím rodinu, budu
se o ni starat a chodit do práce. Prostě tradiční model
životního harmonogramu z té doby.
Ve třiceti jsem už byla v Praze zaměstnaná ve velké
poradenské firmě. Z vysněné dráhy marketingové manažerky sice sešlo, ale pohltil mě obor financí a celý můj
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Jsou ale ženy, které věk a vše, co k němu patří, neřeší
a stárnou s grácií. Například Táňa Fišerová neřeší šediny
ani vrásky a jaká to je elegantní dáma. Je pravda, že takhle
stárnout umí málokterá. A co kdybychom se na stárnutí
podívali ještě jinak? Vezměte si, že světovým celebritám
vládnou velmi zralé ženy. Vezměte si takovou Madonu,
i když ta už je na tomto světě o dekádu víc. Vede hitparádám a na jevišti svádí zajíčky. Z dalších Michelle Pfeiffer,
Mag Ryan, u nás Bára Basiková, Veronika Žilková. Apropó,
právě jsem v televizi viděla reklamu na šampon pro ženy
nad čtyřicet. Dozvěděla jsem se ta, že už ve čtyřiceti ženám
začínají vypadávat vlasy. Ale i to současná estetická medicína dokáže vyřešit.
Nabídka klinik estetické medicíny je opravdu bohatá: estetická medicína, dermatologie, plastická chirurgie, laserová
medicína. Plasticko-chirurgické zákroky, estetická, korektivní a laserová dermatologie, neinvazivní estetická medicína,

svět se točil kolem práce, kariérního posunu, a také pěkného výdělku a pohodlného života. Dřívější stereotypní
náhled na životní etapy byl pryč. „Jsem mladá - rodinu
ano, ale ne teď. Teď chci něco dokázat,“ říkala jsem si.
A ve čtyřiceti? Dokázala jsem si, že se v práci umím prosadit. Už pár let sedím v představenstvu několika společností, řídím početné týmy a hospodařím s miliardami.
Ale také jsem naštěstí včas potkala partnera,
s nímž jsem založila rodinu. Synek se nám povedl a teď
je středobodem mého vesmíru. Mým cílem je otevírat
mu obzory, prožívat všechno spolu ve třech a být tady
jeden pro druhého. A kariéra? Říkám ano, stále mám
ambice a chci mít silné slovo. Takže nezbývá než tvrdý
time management a poctivě se snažit dělit čas. A ten čas
do dna využít a naplnit. Je to těžké, ale neměnila bych!

Které období vašeho dosavadního života
pro vás bylo nejzásadnější a proč?
Podle mě je zásadní každé období, protože člověku
něco přinese a formuje ho do dalších etap. Nelituju tak
ničeho, co se mi v životě přihodilo. Prošla jsem různými
fázemi s různými scénáři, takže dnes mohu směle říct, že
nejsilnější moment jsem zažila, když mi do života vstoupil partner a o pár let později náš syn. Všechno najednou vidím jinýma očima. Ale mohu to tak vidět i proto,
že jsem předtím měla jiné priority, jiná očekávání. A tak
říkám, že nejsilnější je moje současné období.

Které období vašeho života bylo neproduktivnější (z pracovního pohledu)?
V současném zaměstnání pro velkou mezinárodní pojišťovnu. Dynamicky se vyvíjí a práce se nám daří. Podílím
se ve vrcholovém managementu na díle, které je velmi
úspěšné i v evropském kontextu.

Říká se, že pokud žena nestihne vybudovat svou kariéru do třiceti, pak už je pozdě.
Souhlasíte s tím?

s pomocí kterých snad nic není nemožné a zdaleka se už
nejedná jen o odstranění vrásek či povislé kůže. Omladit
se můžete doslova od hlavy až k patě včetně pohlavních
orgánů.

Čtyřicátnice a mateřství

Na rozdíl od předešlých generací se současné čtyřicátnice
běžně vrhají do mateřství. Do té doby řeší a budují svou
kariéru, což ještě před několika dekádami nebylo vůbec
myslitelné. Já ještě pamatuji doby, kdy nevdaná osmnáctka
byla prohlašována za starou pannu. Dnes žena ve čtyřiceti
nejenomže nemusí být vdaná, ale ani se nebojí v tomto
věku otěhotnět. Není to ale biologicky pozdě? Bohužel,
je, jak vám potvrdí kdejaký gynekolog. Vajíčka jsou v této
době už stará.
Žen, které nejsou schopny počít a následně donosit své
vlastní dítě, rok od roku přibývá i u mnohem mladších ge-

Já jsem přesně případ podle této teorie. Teprve okolo
čtyřicítky jsem se začala snažit skloubit rodinu s prací.
Skoro všechny spolužačky ze střední školy už jsou babičkami, já mám své dítě ve věku jejich vnuků…
Ale já z toho nervózní nejsem. Umím si současné období
vychutnat.
Pokud se někdo rozhodne opačně a dá nejprve přednost
rodičovství před kariérou, určitě má také šanci. Každá
z nás je jiná a měla by se rozhodovat podle sebe. Nedá
se vyslovit jediná poučka, každá to musí cítit sama.
Osobně vidím, že moje single období bylo příjemné
a fajn, ale teď je můj život úplnější a šťastnější. Mám
krásnou práci a kariérní úspěch. Dobře si nicméně
uvědomuji, že to nemusí být napořád. Ale rodina mi
zůstane a je nejdůležitější.

Má smysl pouštět se do nových projektů
i po čtyřicítce?
Já to dokonce doporučuji! Můj hlavní „projekt“ pro čtyřicítce jsou synek a rodina. Ale to neznamená, že tím to
končí. Já například pořád piluji cizí jazyky a navíc jsem
se dala na kurzy tvůrčího psaní. Já, cifršpiónka a mistryně v excelu!
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nerací. Jen v České republice má problémy s otěhotněním
15 až 25 procent párů. Na vině je podle odborníků špatná
kvalita vajíček a spermií v populaci, kterou způsobuje především oddalování rodičovství na pozdější věk. Bingo – ve
čtyřiceti zakládat rodinu je opravdu pozdě, byť díky přelomovým objevům v tomto oboru se většina z nich vlastního miminka nakonec dočká. Jedním z nich je monitoring
embryí, který dává možnost výběru nejlepšího embrya
k transferu nebo dává možnost výběru jednoho embrya
k omezení rizika mnohočetného těhotenství, do kterého
mě svého času zasvětil MVDr. Daniel Hlinka, PhD, jeden
z nejzkušenějších česko-slovenských embryologů, z jehož
rukou v roce 1994 vzešlo první dítě po ICSI (metoda spočívající v přímé injekci jedné spermie do cytoplazmy zralého
vajíčka ženy.)
Kvalita vajíček je tou hlavní příčinou, proč se ženám v současné době nedaří otěhotnět. Kvalita vajíček se samozřej-
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mě zhoršuje s přibývajícím věkem. „Ženy pěkně vypadají,
jsou vyliftované, vyhlazené, upravené, jejich vajíčka ale už
v tak dobré kondici nejsou. Spousta pětatřicetiletých žen
nereaguje na hormonální léčbu, a když na ni reagují, tak
produkují špatná vajíčka,“ posteskl si MUDr. Hlinka. Zeptala jsem se ho proto:

Co má žena udělat pro to, aby to její vajíčko
a následné embryo bylo nejkvalitnější?
Je to jen o věku?
Je to především o věku. Žena má největší šanci ve dvaceti
až v pětadvaceti letech.

Co tedy mají dělat páry, které si chtějí založit
rodinu o něco později?
Ti by měli myslet na prevenci, třeba v podobě zmrazení
vajíček. Budoucnost zachování plodnosti je nekompromisní.

PROFILY ZAJÍMAVÝCH
ČTYŘICÁTNIC

BC. HELENA PLÍVOVÁ
44 let, Manažer speciálních
projektů pro Dermacol
a New business director
pro Omax holding s.r.o.

Patnáct let pracovala v reklamních fullservisových mezinárodních agenturách z první desítky těch největších
u nás v té době. Jednu z nich vedla i jako výkonná
ředitelka. Po narození dcery se stala výkonnou ředitelkou agentury ConPro s.r.o. a poté výkonnou ředitelkou
projektu ŽENY s.r.o. Při práci vystudovala Vysokou školu
finanční a správní obor Marketingová komunikace.
Právě odstartovala třetí rok svého působení na vlastních
nohách a v tuto chvíli pracuje jako Manažer speciálních
projektů pro Dermacol a New business director pro
Omax holding s.r.o. Heleniným hobby je styling
a ve Škole stylu přednáší nastávajícím stylistům to, jak se
připravit na práci s agenturami. Ještě letos se chystá na
spuštění prvního vlastního podnikatelského nápadu.

Jak byste popsala své období ve dvaceti,
ve třiceti a ve čtyřiceti?
Kolem a po dvacítce jsem si myslela, že zvládnu všechno
na světě. Ale byla jsem přesvědčená, že se o to musím
hlavně sama zasloužit. Že je to prostě na mě. Chtěla
jsem být a byla jsem soběstačná. Absolutně. Šla jsem
krok za krokem a i v práci byl pro mě důležitý postup,
zodpovědnost, samostatnost. Mým snem bylo dostat se
za každou cenu do Prahy a to se povedlo. Nastoupila
jsem do reklamní branže, která se u nás teprve rodila.
A teď vím, že to byla zlatá éra reklamy, obrovský boom
kreativity a možností. Byla to jízda, na které jsem nadšeně a až do horlivého vyčerpání jela skoro 15 let. Teď
zpětně jsem přesvědčená, že to bylo také období naivity
a vztahovačnosti a že zbytečně moc věcí jsem si brala
osobně a fatálně.
Po třicítce přišel totální zvrat. Nejdřív bláznivý návrat
do puberty - s klukem, kterého jsem si za 2,5 měsíce po
seznámení vzala. A pak studená sprcha a rizikové těhotenství, které mě „odstavilo“ nejen z ředitelského postu,
ale defacto i od mého manžela a dosavadního přeaktivního života. Ze dne na den se naivní představa o mimi
idylce rozplynula. Bylo to pro mě náročné. A kdybych
to mohla říct na plno, bylo to na palici! A nejen pro mě.
Výměnou za svou tehdejší skálopevnou primární nezávislost jsem ale získala to nejvíc, co jsem v životě získat
mohla: zdravou sladkou dceru. Do mého života vstoupilo tolik nových a do té doby zcela nepředstavitelných
věcí… Dardy lásky, strachů a překonávání sebe sama.
A taky láskyplné radostné starosti i budování našeho
domova a rodinného zázemí. Po návratu do práce bylo
potřeba mých 24 hodin najednou rozdělit úplně jiným
způsobem. Což jsem zdárně pár let nacvičovala – tedy
hroutila se, přepracovávala, bojovala s výčitkami i svým
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U žen to je aktuálnější než u mužů, byť i na jejich straně je
velmi vysoké procento neplodnosti.

Takže i muži by si měli nechat zmrazit své
spermie?
Přesně tak. Možná se to nezdá, ale důvodů, proč by si muž
měl nechat zmrazit spermie, je hodně. Životní styl, kouření,
alkohol, zvýšená radioaktivita, úrazy, užívání testosteronových preparátů, to vše se na kvalitě spermií odráží negativním
způsobem. Málokdo si uvědomuje, že spousta paraplegiků
po pěti letech přichází o spermie. Po úraze se vyrovnávají se
svou novou životní situací, a když se s ní vyrovnají, přijdou o
spermie. Další skupina jsou onkologičtí pacienti, všichni, kteří
podstupují chemoterapii. A svou roli zde hraje i samotná instituce manželství, která jako taková byla vymyšlena v době, kdy
průměrný věk byl 50 let. Takovouto dobu se totiž s jednou
ženou dalo vydržet. Dnes se lidi po deseti letech rozvádějí a
vstupují do nového manželství. Muži si najdou mladou, atraktivní mladou ženu, ale spermie nemají žádné. Důvodů, proč
by si muži měli nechat zmrazit sperma, je hodně.

perfekcionismem a v trendu slaďování jsem sebe samotnou přesvědčovala, že jsem normální superžena, která
naštěstí prý nemusí být dokonalá. A ve čtyřiceti? Díky
za příval klidu a míru. Za to vyrovnání a úsměv Budhy,
který si pěstuju každý den. Už si nemyslím, že nacházení
smyslu v cestě je blábol. Díky za vše, co mě v životě potkalo. Vím, že vše bylo dobré a mělo to tak být. Nevybavuju si, že bych kdy ve dvaceti nebo ve třiceti měla tolik
plánů a těšení se, co mě potká. Učím se opět stavět
sebe na první místo, učím se říkat ne, učím se nemučit
sebe a ostatní svým perfekcionismem. Konečně mám
zase přátele, se kterými se vídám. S manželem si dokážeme uspořádat společný čas, ale věnovat se každý i sám
sobě. K drogám v podobě kávy a slimky přibylo běhání
a čtení. Pracuji sama na sebe a mnohem lépe se mi daří
stanovovat priority, plánovat čas i projekty. Jediné, co
mě tyto dny vytáčí do vrtule, je hormonální exploze
mojí dcery, kterou přepadla puberta nějak moooc rychle
a zastihla mě evidentně zcela mentálně nepřipravenou.

Které období vašeho dosavadního života
pro vás bylo nejzásadnější a proč?
Nejzásadnější bylo rozhodně narození dcery. Můj život
před a po byl a je radikálně jiný. Dceru jsem měla ve 32
letech a život se stal bohatý. Už nikdy nejsem a nebudu sama. Vím, že když dělám něco dobrého pro sebe,
dělám to i pro ni.

Které období vašeho dosavadního života
pro vás bylo nejproduktivnější?

Podle čeho poznám, že právě teď je pro mě
na zmrazení vajíček či spermií ta nejlepší doba?
Nejlepší je nechat si je vyšetřit. Pouhý vhodný věk to totiž
nezaručí. To, že si v devatenácti necháte zamrazit spermie,
neznamená, že budou mít vynikající parametry. I ve dvaceti
letech můžete mít špatné spermie. My třeba na jednoho
dárce spermií musíme vyšetřit deset mužů. Z těch deseti
bude jeden, který bude mít minimum nebo žádné spermie. V těch dvaceti letech jich bude mít málo, ale něco, za
dalších dvacet let nebude mít žádné. A to je velmi špatné
a pokud se to nebude řešit, coby lidstvo se dostaneme do
vážných populačních problémů, kterou už teď řešíme imigrací a to rozhodně není dobře.
Ok, s pomocí moderní medicíny se podaří otěhotnět
i čtyřicítce. Vyvstává ale další otázka: zvládne žena vůbec
mateřství po psychické stránce? A co skutečnost, že desetileté dítě bude mít padesátiletou maminku? I když, ta přeci
bude moci vypadat na čtyřicet, viz odstavec Čtyřicítka
a vizáž. To ale nic nemění na pravdě, že současná medicína
a její možnosti přinášejí spoustu dilemat. Hladina energie

Nejproduktivnější? Rozhodně teď. Už konečně nepovažuji 10-14 hodin každodenní práce za ocenění hodný
důkaz skvěle zvládnutého jobu nebo postu. Neustále
vylepšuji stanovování priorit a zjednodušování pracovních postupů i přístupů. Holt pro někoho toto může být
zřejmé hned, mně to trvalo 25 let pracovních i životních
zkušeností. Jen jsem ráda, že to nakonec konečně docvaklo. Tím rozhodně netvrdím, že nemám projekty, kde
není aktuální taková hodinová nálož. Nicméně není to
v žádném případě stav trvalý a i kýžený jako dříve.
A co mi všeobecně stoprocentně nejvíc a ve všech situacích pomáhá? Říkám si: neber se tak vážně, nikdo jiný to
totiž nedělá.

Říká se, že pokud žena nestihne vybudovat svou kariéru do třiceti, pak už je pozdě.
Souhlasíte s tím?
Vůbec ne. Každé své desetiletí jsem měla jiné cíle
a karierní představy. Bude to do jisté míry hodně individuální. Je to na každém a každé z nás. I ten věkový
limit si dáváme v podstatě samy. (Krizový průvan z věku
obletěl před několika měsíci i mě, ne že ne. Ale zavřela
jsem správné dveře a otevřela jiné.)

Má smysl pouštět se do nových projektů
i po čtyřicítce?
No jasně. Právě se na spuštění toho svého chystám. Mám
pocit, že můj nápad uzrál a že jsem teď nejvíc vyladěná
na nový začátek a zážitky. Najednou se hystericky nebojím chyb a přirozeně věřím v úspěch, který neměřím
míněním ostatních, ale svou spokojeností.
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PROFILY ZAJÍMAVÝCH ČTYŘICÁTNIC

JANINA ŠLEMÍNOVÁ,

CEO agentury Star House Production
Agenturu založila v roce 1996 krátce po ukončení studia
na technické universitě. Z původní agentury zajišťující
služby hostesek a doprovodné programy zejména pro
konference a veletržní akce rozšířila během dvou let
portfolio služeb na kompletní event management servis.
Začínala s jednou asistentkou, později se dvěma zaměstnanci, v současně době vede tým 25 stálých zaměstnanců a konzultantů pracujících v holdingu STARS HOUSE
production a.s. a jeho pobočkách. Má dvacetiletou
zkušenost v produkci a event managementu. V posledních dvou letech se čím dál více orientuje na zahraniční
projekty.

Jak byste popsala své období ve dvaceti,
ve třiceti a ve čtyřiceti?
Z dnešního pohledu jsem byla dítě … ve dvaceti začínám
žít v Praze, bydlím na koleji, studuji na vysoké a k tomu
chodím na brigády různého druhu. Pomalu se rozkoukávám. Vlastně si vzpomínám, že jsem měla ke škole i 5
různých typu prací najednou! Chtěla jsem být samostatná a nezávislá. Je to období hledání se a nabírání zkušeností. Ještě při studiu začínám podnikat, ale bez toho
aniž bych měla nějaký konkrétní plán, natož business
plán nebo vizi. Rozhoduji se ze dne na den a nepřipouštím si rizika ani možnost neúspěchu. Pak přišla třicítka.
Dočetla jsem se, že „Život začíná ve třiceti“ a opravdu
mám ten dojem. Ve třiceti jsem už věděla, co chci dělat
nebo kam směřuji a taky jsem už tušila, co dělat nechci.
Pomalu jsem si urovnávala vztahy, hlavně ty s rodinou,
srovnala se se sebou samou a nastavila si svůj vlastní systém životních hodnot, priorit, vztahů a životního stylu.
Konečně jsem se cítila jako „velká holka“. V práci se mi
dařilo, firma rostla, přibírala jsem zaměstnance, stěhovala se do větších kanceláří. Takový pěkně rozjetý vlak.
Potom střih: těhotenství, svatba, narození dcery. Nepřestala jsem ale pracovat, živila jsem přece rodinu
a budovala firmu. Výsledkem byl nevyvážený vztah
a jeho nevyhnutelný konec, rozvod. Nezhroutila jsem se
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je u čtyřicítek nižší než u třicátnic, a to i když jsou jinak
zdravé a ve vrcholní formě. Neříkejte mi, že prvorodička
čtyřicítka nebude před svým prvním porodem nervózní.
Bude, a jak! A to je i prvorodička třicítka. Nadhled, kterého uměrně přibývá s počtem narozených dětí, chybí všem
prvorodičkám, nejen čtyřicátnicím. Těm hrozí něco jiného.
Protože mají vyřešenou kariéru, které nedávajíc přednost
před dítětem, disponují naopak spoustou času a nimrají
se tak ve věcech, na kterými mladší rodičky jen mávnou
rukou.
A to je může unavovat. A když se k tomu odcizí partnerovi,
přivedou si krizi i na poli intimního a manželského soužití.
„Protože na to, že je výhradně na druhé koleji, chlap prostě není stavěný ani zvědavý,“ prohlásila lékařka Kateřina
Cajthamlová. Opět se ale ptám: netýká se tento problém
i mladších párů? Unavená může být máma ve dvaceti stejně
jako ve třiceti. No, nemáme to my ženy jednoduché v žádném věku.

Čtyřicítka a kariéra

Ve čtyřiceti už bychom měli mít jasno, jestli děti nebo
kariéra. Čtyřicítka podle mnohých znamená vrchol kariéry. Žena ve čtyřiceti umí (nebo měla by umět) oddělovat

a vzala to jako další životní lekci. Nejlepší období zažívám právě ve čtyřiceti. Vím, co chci, co nechci a dokážu
to sama sobě přiznat a nahlas pojmenovat. V osobním
i pracovním životě takové uvědomění si svojí hodnoty
a s tím související pocit osobního štěstí, vyrovnanosti,
pokory a vděčnosti. Období cestování. Hodně cestování
a víc a víc práce na zahraničních projektech. Zkrátka další challenge! Obecně jsem člověk, který potřebuje výzvy.
Změna a nový začátek pro mne není stress, ale motor
a znamená příliv nové energie.

Které období vašeho dosavadního života
pro vás bylo nejzásadnější a proč?
Pracovně určitě období práce na projektu Mercedes-Benz Fashion Weekend. Tam bylo všechno. Zhmotněná vize, tvrdá práce, radost, adrenalin a emoce všeho
druhu. Velká škola. A pak moje milované mezinárodní
konference. Každý rok jiná země, jiné zvyky, nová challenge. Učíte se za běhu. Je to velmi vyčerpávající
a velmi obohacující zároveň. Miluji svůj život.

Říká se, že pokud žena nestihne vybudovat svou kariéru do třiceti, pak už je pozdě.
Souhlasíte s tím?
Nesouhlasím.

Má smysl pouštět se do nových projektů
i po čtyřicítce?
Myslím, že to má smysl kdykoli. Není to o věku, ale
o vnitřním přesvědčení a energii, kterou se rozhodnete
investovat.

Čtyřicítka a duše
důležité od nedůležitého, pracovní věci od soukromých
a lépe se soustředit na detaily. Mladší ženy bývají mnohdy
nekompromisní a nebojí se jít, jak se říká, přes mrtvoly.
Chybí jim ale zkušenosti i kvalifikace. To čtyřicítka je
sebevědomá, otevřená diskusi a dokáže pádně argumentovat. Vyvstává ale otázka: Má čtyřicítka ještě možnost
vybudovat si kariéru, pokud to nestihla do třiceti?
Klinická psycholožka Meg Jay tvrdí, že nikoliv. Podle ní
k nejzásadnějším v životě člověka patří dvacátá léta.
„Víme, že 80 % nejzásadnějších životních milníků se
odehrává do pětatřicátého roku. Prvních deset let kariéry
má rozhodující vliv na to, kolik peněz budete vydělávat.
Vezměte si, že více než polovina Američanů vstupuje do
manželství nebo začne randit s budoucím životním partnerem ještě před dosažením třicátého roku života. Víme,
že mozkové buňky zažívají svůj druhý a poslední spurt po
dvacítce, protože se adaptují na dospělost – takže cokoli
chcete v životě změnit, teď je nejvyšší čas. A v neposlední
řadě víme, že plodnost dosahuje vrcholu v osmadvaceti
a že po pětatřicátém roce už to může být kdovíjaké.“
Já osobně si opět dovolím nesouhlasit. Pokud má žena
energii a chuť pustit se do něčeho nového, proč jí v tom
bránit a srážet jí na kolena.

To již je vážnější nota. S čím se čtyřicítka začne častěji setkávat, to je smrt. Tím, že jí začínají odcházet blízcí, rodiče, ale
i její vrstevnicí, se začíná ocitat tváří v tvář smrti. Pamatuji
si, že právě na to si mi při jednom rozhovoru posteskla jedna významná manažerka: „Nevadí mi, že nemám chlapa,
ten mi v životě opravdu nechybí. Vadí mi ale, že mi odcházejí ti nejbližší.“ Tenkrát jsem si tuto hořkou skutečnost
poprvé uvědomila i já a pomalu ji začínám pociťovat na
vlastní kůži. Byť se o této problematice moc nepíše, odborníci varují, že se může stát zdrojem velké krize. Je třeba
uvědomit si, že smrt je sice bolestivou, ale nedílnou součástí života. Dalším nepříjemným faktorem, který se
v tomto věku začíná objevovat, jsou obavy ze stárnutí
a vlastní smrti. Je zvláštní, že právě v tomto věku řada žen
mění práci i své partnery. Jakoby nechtějí ztrácet čas něčím,
co je už zcela nenaplňuje. Co se partnerů týče, z dávné minulosti si v sobě neseme biologické nastavení, které počítalo s tím, že jeden nebo druhý z partnerů nepřežije více než
patnáct let soužití. Vinou vnějších okolností, těžších podmínek k životu… Z toho důvodu nám ani dnes není příliš
vlastní vydržet s jedním mužem či ženou celý život.
A proto také mnoho žen dnes kolem čtyřicítky zvedá kotvy
a nachází nového, často i mladšího partnera – protože
jejich vrstevníci procházejí po čtyřicítce poklesem sexuální
aktivity, a tedy i rizikem, že budou pro své partnerky méně
atraktivní,“ dodává lékařka.
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Text: Lucie Holásková, foto: Shuttersrtock.com

KAM ZA LYŽAŘSKOU
EXOTIKOU?

UŽ VÁS NEBAVÍ LYŽAŘSKÉ AREÁLY V ČESKU,
ANI SVAHY V ALPÁCH? PAK ZKUSTE LYŽOVÁNÍ
NAPROSTO NETRADIČNÍ A MNOHDY
AŽ NEUVĚŘITELNÉ.

S UpSki kamkoliv

Nudí vás upravené sebedelší sjezdovky a toužíte se radši
dostat na nedostupné svahy kdekoliv v panenské zimní
přírodě? Pak existuje vychytávka, která vám to umožní.
Skupinka nadšených lyžařů z amerického Colorada několik let pilovala konstrukci speciální kulaté plachty připomínající padák, která by dokázala lyžaře s pomocí větru
vytáhnout na vrchol sjezdovky. Na rozdíl od skydivingu či
paraglidingu, které se soustředí na létání, má UpSki udržet
lyžaře na zemi a pouze ho vléci za sebou. Výsledkem snažení je plachta veliká 18 čtverečných metrů, svázaná
s lyžařem či snowboardistou pomocí bezpečného popruhu.
V případě příznivého větru umožňuje dosáhnout jezdci
vysokou rychlost a přitom neztratit na jemném ovládání
směru a nutné možnosti okamžitého zastavení. Tvar otvoru
v plachtě udržuje napnutou plachtu v požadovaném směru
nad zemí, aniž by se lyžař vznášel ve vzduchu. Bezpečnostní tlačítko pak dokáže plachtu sbalit během vteřiny, díky
čemuž lze zatavit takřka na místě.
UpSki lze jednoduše zabalit do k tomu určeného batohu,
jehož rozměry nepřesahují běžné zavazadlo, s jakým obvykle vyrážíte na delší výpravy do přírody. Ani hmotnost
4,5 kilogramu není nepřekonatelnou zátěží. Rozbalení
a navlečení postroje je přitom otázkou několika málo minut a není proto problém si UpSki vzít s sebou kdykoliv
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na sjezdovku i mimo ní. Právě neupravené a jinak nedostupné svahy jsou pro UpSki ideálním místem k vyřádění.
S plachtou se dostanete i do míst, kam byste se za normálních okolností neměli šanci dostat.
UpSki se zatím vyrábí pouze ručně a je možné si jej objednat prostřednictvím sturtupového serveru Kickstarter.
Na výrobu jedné plachty se spotřebuje 45 metrů látky,
137 metrů šňůr a řada spon a dalších součástí. Jednu
plachtu prý nadšenci ušijí za 40 hodin. I proto je cena UpSki
docela vysoká. Základní sadu si lze koupit za 2400 dolarů.

Cestopis

Sjezdovka uprostřed pouště

Právě pro milovníky extrémů a exotických zážitků byl
v Dubaji vybudován krytý lyžařský areál s umělým kopcem,
umělým sněhem a umělou zimou. Zchladit se tu můžete za
asi 300 dirhamů, v ceně už máte i lyžařské vybavení. Pak už
se meze vynalézavosti nekladou – stavění sněhuláka, lyže
nebo snowboard, to všechno uprostřed arabské pouště!
Ski Dubaj je velká hala, která je součástí obchodního centra
Mall Of Emirates, se kterým má i společnou jednu stěnu se
skleněnými okny, kterými se lze oboustranně dívat.
V hale Ski Dubaj je udržovaná teplota kolem bodu mrazu
a je v ní uměle vytvořený sníh. Navíc celá hala je nakloněná, takže se vlastně jedná o zasněžený kopec, na kterém je
možné lyžovat. A to vše ve Spojených Arabských Emirátech,
v podstatě na poušti. Nechybí zde samozřejmě vleky, černá
sjezdovka a za plného provozu i stánky s teplým čajem pro
zahřátí a restaurace.

určují rytmus lyžařského střediska a vymezují striktní pravidla. Většinu návštěvníků střediska tvoří snowboardisté
a zbytek lyžaři na širokých lyžích do volného terénu. Všech
osm lanovek je na dieselový pohon. Sjezdovky sice existují
na skimapě areálu, ukazatele s jejich názvem vás navedou
správným směrem, ale nejsou vyznačeny na svahu.
Na druhé straně natažené provazy a různé výstražné cedule
nepřehlédnutelně vymezují hranice lyžařské oblasti
a jednotlivé zóny. Pokud se je chystáte překročit, musíte
mít s sebou pípák, lopatu, partnera a prokazatelné znalosti
lokální lavinové situace a terénu. Stručně řečeno musíte
respektovat pravidla pro danou vyznačenou oblast nebo
zónu. Nerespektování těchto pravidel může vyústit i v odebrání skipasu a vykázání ze střediska. Mimořádné sněhové
podmínky, výjimečně nebezpečné lokality a přírodní rizika
vyžadují mimořádná pravidla. Mají na to dokonce zvláštní
zákon státu Washington o standardech chování při lyžování.

Metry prašanu na ledovci

Mount Baker, nebo také Kuma Kulšan, jak zní jméno, které
jí dali původní obyvatelé, konkrétně kmeny Lummijů, je
aktivní ledovcový andezitový stratovulkán patřící mezi
Kaskádové sopky a Severní Kaskády v americkém státě
Washington. V Mount Baker nenajdete poštu, obchod,
žádný hotel ani jiné ubytování. Nemají tady dokonce ani
zavedenou elektřinu. Areál určitě nepatří mezi top desítku
světových lyžařských středisek, svým vybavením se možná
nezařadí ani do první stovky. Ale mají tady něco, co schází
ostatním stále častěji – přírodní sníh. Metry prašanu, záplavy sněhu. Od října do dubna, kdy tady trvá lyžařská sezona,
pořád sněží. Bohaté srážky mají na svědomí západní větry
přicházející od Tichého oceánu. Za posledních 15 let tady
průměrně ročně nasněží 16,3 metru. Sněhové přeháňky
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Do Svaté země s lyžemi

Na hranicích mezi Sýrií, Izraelem a Libanonem leží hora
Hermon. Je rozdělená mezi tři země, a tak i na izraelské
svahy v zimě padá sníh. V necelých 3 tisících metrech je
proto vybudován perfektní lyžařský areál, který nabízí
pohodlné trasy pro začátečníky i střemhlavé sjezdovky pro
zkušené lyžaře. Mount Hermon Ski Resort je jediné zimní
lyžařské a snowboardové středisko Izraele, které se nachází na Golanských výšinách v dalekém severu země
a je vzdálený jen dvě hodiny jízdy autem od pouště. Nejde
o světové středisko, ale má sníh po většinu zimy a je neuvěřitelně populární mezi Izraelci a turisty. Středisko nabízí
širokou škálu lyžařských tras pro začínající, středně pokročilé a odborné úrovně. Nabízí také další zimní rodinné
aktivity, jako je sáňkování a nordické lyžování. Resort je
neobvyklý v tom, že v něm není možné ubytování, návštěvnici bydlí v nedaleké izraelské osadě Moshav
z Neve Ativ nebo ve městě Majdal Shams.

Dobrodružství v Africe
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Jestli se někdy podíváte do Marrakéše,
možná při některém z výletů uvidíte úžasný panoramatický pohled na
střechy marockých domků, za kterými
vykukují zasněžené hory. Přesně to je
místo, kde ve 4 tisících metrech pohoří
Atlasu leží nejvýše položené lyžařské
středisko v Africe. Sníh tu je průměrně
100 dní v roce a tak se podnikaví Marokánci rozhodli postavit tady vleky,
které vám připomenou dřevní počátky
sjezdového lyžování. Až se unavíte,
místní ski-bus v podobě oslíka, vás zaveze do nejbližšího hotelu. Středisko
Oukaimeden má sice veškeré vybavení,
které najdete v typickém evropském
středisku - půjčovnu lyží, lyžařskou
školu, restauraci a hotely, ale počítejte s tím, že vše funguje tak nějak po
marocku. Sedačková lanovka je ideální
pro ty, kteří se bojí výšin, protože je
pomalá a nepříliš vysoká. Doporučuje
se vydat se na lyžovačku s průvodcem,
protože sjezdovku vlastně není vidět.
Existuje jen několik značek, které neur-

čitě ukazují různými směry. Jedinou
mapou na sjezdovkách je vybledlá
deska ve spodní části svahu. Nejdelší
jízda je 3 km a žádná trať z vrcholu
sedačkové lanovky není snadná. Hlavní
sjezdovky Grande Combe nebo Pistes
des Mouflons jsou protkány obrovskými balvany. Ale Oukaimeden není jen
o lyžování. K dispozici je velká sáňkařská plocha pro rodiny. A fronta na
sedačkovou lanovku pro lidi, kteří se
chtějí jen pokochat výhledem, je čtyřikrát delší než ta pro lyžaře. K dispozici
jsou čtyři hotely, od 160 lůžek v Club
Alpin až po 101-pokojový čtyřhvězdičkový Hotel Club Louka. Noční život
a další aktivity jsou omezené. Ale to
vše se změní. Dubajská společnost
Emaar investuje ve městě Oukaimeden
1,4 miliardy dolarů - zlepšuje infrastrukturu, aktualizuje výtahy a tratě,
zavádí sněhová děla, staví 11 luxusních
hotelů a instaluje nejvyšší světové
18jamkové golfové hřiště. Zanedlouho
se toto staromódní lyžařské středisko
promění v supermoderní.

Ledový hotel v Quebeku

Ledové hotely najdete v Norsku i Finsku, ale i v Kanadě.
Hotel de Glace v kanadském Quebeku nabízí teplotu okolo
čtyř stupňů a majitel má právo zrušit jakoukoli rezervaci
od poloviny března. Tou dobou totiž při teplejším počasí
hrozí, že hotel prostě roztaje. Není proto divu, že noclehy
jsou tu na dlouhou dobu zarezervované. Hotel má celkem
44 pokojů a tématické apartmány. Najdete zde osvětlené
ledové sochy i postele, křišťálové lustry a ledovou skluzavku. Součástí hotelu jsou také ledové lázně, kde si dopřejete relaxaci v klidném prostředí a zažijete romantiku pod
hvězdami.

Nejdelší sjezdovky světa

Máte-li chuť zakusit, jak chutná rekord, naplánujte si zimní
dovolenou pod slavným Matterhornem, kde se nachází
nejdelší sjezdovka v Evropě označovaná jako Cervinia.
Aby toho nebylo málo, dostanete se na její nejvyšší bod
jak jinak než nejvýše položenou lanovkou v Evropě.
Lyžáky se zde dopínají u stanice Klein Matterhorn ve výšce
téměř 3900 m.n.m. Pak už následuje jen více než dvacetikilometrový sjezd do areálu Valtournenche ve výšce
1524 m.n.m. Garantujeme konstantní zalehnutí v uších,
ale také mimořádný zážitek. Pokud vám 20 km přijde
hodně anebo jen aktuálně dáváte přednost švýcarské preciznosti před italským šarmem, můžete zvolit kratší 13km
sjezd do světoznámého městečka Zermatt na švýcarské
straně. V Alpách najdeme nejméně tucet sjezdovek, jejichž
délka přesahuje 10 km. Oproti tomu nejdelší sjezdovka na
území ČR, nacházející se v Jeseníkách, měří jen něco přes
3 km. Pokud vás tedy láká vidina toho, že se střemhlav
spustíte po blyštivé a sněhem hojně pokryté velehorské
stráni a budete si sjezd užívat třeba dvě hodiny, pak nezbývá než vás nasměrovat směr Alpy. Nicméně před několika
lety vyšlo najevo, že některá evropská lyžařská střediska
falšují údaje o celkové délce svých sjezdových tratí.
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V některých případech byl rozdíl až 150 %. Areály potom
vysvětlovaly, že uváděná celková délka je téměř dvojnásobná proto, že nikdo přece nelyžuje po svazích přímo
dolů, tedy šusem. Výsledky výpočtů ukázaly na fakt, že pro
výpočet délky sjezdovek dosud neexistují jednotné normy
a předpisy. Své údaje o délce tratí nejvíc „vylepšili“: Francouzské Vars (uvádělo 185 km sjezdovek, zatímco podle
GPS měření jde o pouhých 73 km), Isola 2000 (120 km /
54 km), 4 Vallées (362 km / 164 km) a už zmíněné Les Sybelles (310 km / 141 km). Největším lyžařským areálem na
světě zůstává francouzský Trois Vallées (Tři údolí), i když
i tento resort trochu nadhodnotil svou nabídku. Podle měření je ve Třech údolích lyžařům k dispozici 493 km sjezdových tratí, nikoli střediskem uváděných 600 km.

Luxus na lyžích

Jestli vás ale spíš než samotné lyžování láká atmosféra
dlouhých zimních večerů nad svařákem u krbu, pak jeďte
do amerického Aspenu. Snobské lyžařské centrum, kde svahy brázdí Michael Douglas a Jack Nicholson, je srovnatelné
s těmi alpskými, jen ceny jsou tu dvojnásobné a luxusních
butiků je tu víc než horských hospod. Lyžařské středisko Aspen v okresu Pitkin leží ve státě Colorado, asi 350 kilometrů
daleko od jeho hlavního města Denveru, kde svítí slunce
přes 300 dní v roce.
Aspen se nachází na rozlehlé náhorní plošině (2 425 m) na
jihovýchodní straně Roaring Fork Valley, v prostoru mezi
pohořími Elk Mountains a Collegiate Peaks a rezervací
White River National Forest. V zimě jsou zde chladné noci
a teploty klesnou hluboko pod bod mrazu. Denní teploty
se pohybují kolem nuly nebo mírně nad ní. Pro vášnivé
lyžaře nebo snowboardisty naprosto ideální kombinace.
Aspen Mountain, Aspen Highlands, Snowmass a Buttermilk. Za těmito názvy se skrývají čtyři destinace, které
lyžařská oblast Aspen zahrnuje. V nich najdete výběr toho
nejlepšího, co může Amerika dychtivému sportovci nabídnout. Tato jedinečná a osobitá střediska mají k dispozici dohromady 509 km sjezdovek, 46 lanovek a vleků až do výšky
3 818 m. Lyžuje se zde od prosince do března. Mezi areály se
můžete pohodlně pohybovat prostřednictvím ski busu
a k lyžování nebo snowboardingu vám postačí jeden ski pas.

Lyžovačka za polárním
kruhem
Pokud vás láká představa lyžování za
polárním kruhem, vydejte se třeba do
známého městečka Kiruna ve Švédsku.
Kromě těžby železné rudy proslulo
tohle místo svým ledovým hotelem Ice
Hotel anebo svými skvělými sjezdovkami. Kromě klasického lyžování tu ale
můžete vyzkoušet také lyžařskou jízdu
se psím spřežením anebo navštívit chovatele sobů. Pokud toužíte po opravdové specialitce, počkejte si, protože
právě ve Švédsku vyroste nejdelší krytá
sjezdovka světa. Ale už teď se můžete
ubytovat v největším hotelu vyrobeném z ledu a sněhu. Vybrat si lze
některý z tematických pokojů – noc lze
strávit v doprovodu věrně vytesaného
ledního medvěda, v pokoji s ledovým
krbem, nebo v ledové posteli, která vypadá jako auto – veterán. Hotel z ledu
se snaží nabídnout maximální komfort
i přesto, že tu panuje -5°C. Z ledu je
tu všechno. Jediné, co ledové není,

je spacák. Mínus pět stupňů Celsia je
údajně komfortní teplota. Ice hotel je
vyroben ze sněhu a ledových kvádrů
a každý rok se o jeho výstavbu uchází
řada renomovaných umělců. Sen
o stvoření ledového království si však
splní pouze patnácti z nich.
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Text: Aleš Sirný, foto: archiv, Shutterstock.com

Autosalon
ve Frankfurtu nad Mohanem:

NOVINKY I TĚŽKÉ
VYSTŘÍZLIVĚNÍ

V POŘADÍ 67. ROČNÍK AUTOSALONU IAA CARS
VE FRANKFURTU NAD MOHANEM PŘINESL ŘADU
NOVINEK V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU,
ZÁROVEŇ VŠAK TĚŽKÉ VYSTŘÍZLIVĚNÍ V NADCHÁZEJÍCÍM VÝVOJI CELOSVĚTOVÝCH AUTOSALONŮ.
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F

rankfurt nad Mohanem se stal centrem
věrně známých modelů a novinek, které si
návštěvníci mohli poprvé prohlédnout na
vlastní oči. A v tom je ta potíž. Ryzí autosalonové premiéry mizí a výrobci dávají přednost vlastním neveletržním prezentacím,
kdy si mohou zvolit svůj čas premiéry a nesdílet pyšný
okamžik s konkurencí, která na autosalonu odhalila
vlastní novinku před patnácti minutami a další značky
ještě na pozornost reflektorů čekají. Do Frankfurtu
proto nepřijeli Fiat, Jeep, Alfa Romeo, DS, Infiniti,
Mitsubishi, Nissan, Peugeot ani Volvo. Akci bojkotovali a vypadá to, že ve své strategii budou alespoň u
většiny světových autosalonů pokračovat. Takový je
zkrátka stav na poli automobilového průmyslu a spíše
očekávejme postupné zhoršování situace než zlepšování. Navzdory aktuálnímu stavu však autosalon IAA Cars
pořád láká.

Speed
BMW připravilo expozici o rozloze více než 10 tisíc
metrů čtverečních. Velkou pozornost na sebe strhávala
jedna z hlavních novinek bavorské automobilky – nová
generace modelu X3, která následuje své předchůdce
tím, že v sobě kombinuje robustní off-roadový vzhled
se sportovními tvary. Úroveň komfortu si navíc zájemci
mohou zvýšit řadou nových výbavových prvků, mezi
než patří například třízónová automatická klimatizace,
aktivní ventilace sedadel nebo panoramatická střecha.
Díky zvýšené hospodárnosti motorů se u X3 zlepšily dynamické parametry a snížila spotřeba paliva. K dispozici jsou tři motory, třílitrový šestiválcový benzín dává
výkon 265 kW, pod hranicí 200 kW má turbodiesel
stejného objemu a dvoulitrový vznětový motor poskytuje 140 kW.
Prakticky dvojnásobným výkonem motoru než X3 se
může pyšnit nový sedan BMW M5, u nějž si vývojáři
dali záležet na sladění motoru, podvozku, aerodynamiky a inteligentního pohonu všech kol. Elektronicky
ovládaná a plně variabilní distribuce výkonu mezi
přední a zadní nápravou zaručuje modelu M5 skvělé
jízdní vlastnosti. Pokud s vámi někdo bude chtít poměřovat zrychlení tohoto „rodinného vozu“, měl by si být
jist, že se dostane pod 3,4 s. Tolik času totiž stačí BMW
M5 k hodnotě z 0 na 100 km/h.
Komfort na dlouhých vzdálenostech a praktičnost slibuje nové BMW 6 Gran Turismo.
Systematická evoluce této karosářské varianty je evidentní v novém pojetí luxusní sportovní elegance

a vyšší úrovně dynamiky. Interiér je velkoryse dimenzován a orientovan na řidiče se zvýšenou pozicí sedadel.
Lehká konstrukce umožnila snížit hmotnost oproti
předchůdci o 150 kilogramů. Vylepšení se dočkaly
i pohonné jednotky v podobě zážehového čtyřválce se
190 kW a dvěma třílitrovými šestiválci – benzínovým
s výkonem 250 kW a dieselovým se 190 kW.

BMW M5

BMW 6 Gran Turismo
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BMW Concept 8

BMW Concept Z4
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Mnichovská automobilka se samozřejmě pochlubila
i svými koncepty. BMW Concept 8
přinesl návštěvníkům autosalonu
jedinečnou možnost ochutnat nový
model, který přijde na trh v roce
2018. Studie ztělesňuje dynamiku,
luxus a exkluzivitu. Ostré linie zvýrazňují hladké povrchy
a společně se zřetelně vysekanými
plochami inklinují ke sportovní
stránce vozu. Provedení interiéru
a výběr materiálů vyjadřují právě
onen luxus, tvořený například kůží
Merino nebo ovladačem iDrive vyrobeným z křišťálu Swarovski.
Dalším konceptem z bavorska byl
BMW Concept Z4.
Tato designová studie naznačuje,
jak bude vypadat sériová verze

Mini Electric Concept

BMW X3

sportovního automobilu v roce 2018. Kratší kapota a ostré převisy zajišťují, že řidič
sedí blíže ke středu vozidla než v případě
předchozích roadsterů BMW. Velké výdechy
na blatnících za předními koly slouží jako
základ k výrazně modelovaným bokům
karoserie, jejichž úkolem je zvýšit efektivnost proudění vzduchu. Vzhled přední části
evokuje spojení s klasickými roadstery BMW.
V Německu samozřejmě myslí i na elektromobilu, kde za značku BMW vládne model
i3. Ten se ve Frankfurtu představil s omlazujícími prvky designu, špičkovými technologiemi a novými digitálními službami. BMW
ještě přidalo druhou modelovou variantu
pod názvem i3s s vyšším výkonem a výrazně zlepšenými jízdními vlastnostmi, které elektromobil ukazují z té
sportovnější stránky. Výkon elektromotoru je 135 kW,
což je o deset víc než klasická i3. S tím se ale zkracuje
dojezd, jenž činní 280 kilometrů oproti konvenčnějšímu
modelu i3 s dojezdem 300 km.
Z koncernu BMW Group přichází i pojetí budoucí městské mobility z pohledu značky Mini. Novinka jménem
Mini Electric Concept byla navržena pro používání
v městských aglomeracích a má být oknem do budouc-

nosti toho, jak by mohla vypadat čistě elektrická každodenní mobilita. Uplynulo skoro deset let od doby,
co Mini podniklo významný a průkopnický krok s elektromobilem Mini E a v rámci celé BMW Group položilo
základy vývoje řešení elektrické motility pro sériovou
výrobu.
Mini Electric Concept představuje plynulé pokračování
této linie. Šestiúhelníková maska chladiče a kulaté světlomety dávají jasně najevo, o jakou značkou se jedná,
nicméně pod kapotou bude žít zcela nový elektromotor.

A8

Ve Frankfurtu si samozřejmě nešlo nevšimnou čtyř kruhů ve
znaku. Audi rovněž lákalo na několik novinek a vlajkovou
lodí byl model A8, který ocení zejména frustrovaní řidiči
v dopravních kolonách. Automobil byl vyvinut speciálně
pro jízdu s vysokou mírou automatizace. Funkce autonomní jízdy v koloně zajistí řízení v popojíždějící dopravě
při rychlosti až 60 km/h na dálnicích a hlavních tazích se
stavebně oddělenými protisměrnými jízdními pruhy. Funkce
Audi AI zajišťuje rozjezd vozidla, zrychlení, řízení a brzdění. Řidič již nemusí vozidlo nepřetržitě hlídat. Může na
dlouhou dobu pustit volant a věnovat se například zábavnímu systému, jenž je rovněž ve výbavě vozidla. Jakmile
se systém dostane na hranice svých možností, vyzve řidiče,
aby opět převzal řízení vozidla a libovolně využil pohonné
jednotky. Těch je k dostání hned několik, pro český trh byly
připravené zmodernizované třílitrové šestiválce v benzínu
a dieselu s výkonem 250 kW, resp. 210 kW.

Autonomním modelem A8 dává Audi najevo, jakým směrem se chce v nadcházející době ubírat. Ve své expozici
totiž představilo i koncepční vůz Audi Elaine, který posouvá
řízení počítačem na další úroveň. Vůz je doslova prošpikován nejmodernějšími systémy a například jeho miniaturní projektory vytvářejí na asfaltu znaky, jimiž vozidlo
komunikuje s okolím. Také ostatním účastníkům silničního
provozu signalizuje různé jízdní režimy – třeba autonomní
jízdu. Svými rozměry má Audi Elaine blízko k modelu A7.
Mimořádně světlý interiér sází na jednoduchost a vychází
z designérského principu přehledné funkčnosti s minimalizovaným počtem ovládacích prvků. Elaine používá konfiguraci jednoho elektromotoru na přední nápravě a dva
elektromotory na zadní nápravě. Odpovídající dynamiku
zaručuje nejvyšší výkon 320 kW a s energetickou kapacitou
akumulátorů 95 kWh činí dojezd více než 500 kilometrů.
Další stylistická studie Audi se jmenovala Aicon, prezentující přednosti individuální dopravy
„od dveří ke dveřím“ a luxusní
pohody z první třídy v letadlech.
V interiéru bez volantu a pedálů si
lze užívat všechny příjemnosti moderní komunikační elektroniky s dokonalou ergonomií ovládání - je to zkrátka
cestování první třídou. Svým vzhledem
je Aicon nepřehlédnutelný a z vnějšku
naznačuje prostorový komfort pro
cestující i vysoké technické ambice.
Domácí Mercedes-Benz se pak prezentoval hybridem jménem GLC F-CELL,
který se má stát novým milníkem
v bezemisní dopravě.
Mercedes-Benz GLC F-CELL kombinuje
lithium-iontové baterie a vodíkové palivové články, takže se jedná o hybrid
s nulovou spotřebou fosilních paliv.
Německé SUV-kupé má mít výkon
147 kW a dojezd necelých pět set
kilometrů.

Audi Aicon
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Silnicím vládnou SUV

Citroën z koncernu PSA představil své kompaktní SUV C3 Aircross, v němž byl kladen
důraz na prostornost a modularitu, která tkví
v posuvné zadní lavici, rozdělené na dvě samostatné části. Dále možnost sklopení opěradla
předního sedadla do polohy stolek, čímž se
zvětšuje délka zavazadlového prostoru na
240 cm. Silueta C3 Aircross je zdůrazněna
výraznými grafickými prvky, jako jsou barevné body na střešním nosiči a zadní postranní
okénka s efektem žaluzií. C3 Aircross bude
nabízen v pěti motorových verzích, benzínové
zastupují tři verze tříválce o objemu 1,2 litru
s výkonem 60 kW, 81 kW a 96 kW.
Z turbodieselů jsou v nabídce dvě varianty
1,6 litru s 73 kW a 88 kW.
Opel se nedávno začlenil do koncernu PSA
s krédem Budoucnost patří všem, a ve Frankfurtu představil řadu novinek s logem blesku
na masce chladiče. Mezi nimi vynikl nový Opel
Grandland X, který byl vyvíjen už zcela ve
spolupráci s PSA. Vůz má být s prostorem pro
pět osob se zavazadly vážným konkurentem
v prudce expandujícím segmentu SUV. Mimo
jiné nabízí nejmodernější asistenční systémy
a komfortní prvky: Forward Collision Warning
s funkcí nouzového brzdění a rozeznáváním
chodců, monitorování únavy řidiče, parkovací
automat a kamerový systém se záběrem 360°.
Nejvýkonnějším motorem v nabídce je zážehový čtyřválec s turbodmychadlem
o objemu 1,2 litru, poskytující výkon 96 kW.
Druhou a třetí světovou premiérou Opelu byly
Insignia GSi a Insignia Country Tourer. Oba
modely mohou být vybavené novým naftovým
čtyřválcem 2.0 BiTurbo s výkonem 154 kW.
Insignia GSi, ať ve verzi kombi či jako limuzína,
je sportovní automobil pro maximální požitek
z jízdy na všech druzích silnic. Podvozek
FlexRide se umí adaptovat na momentální
jízdní podmínky a s dvoulitrovým motorem
dokáže z 0 na 100 km/h zrychlit za 7,8 vteřiny.
Model kombi Insignia Country Tourer je charakteristický pro dolní plastové obklady blatníkových lemů. Zadní část karosérie zase opticky
rozšiřují dvě výrazné výfukové koncovky po
obou stranách nájezdového štítu v nárazníku.
Peugeot z koncernu PSA do Frankfurtu nedorazil, takže další francouzská expozice patřila
Renaultu, jenž se prezentoval třetí generací
ikonického modelu Mégane ve sportovním
převleku s názvem R.S. Pod kapotou má nový
čtyřválcový turbomotor o objemu 1,8 litru
s výkonem 205 kW. Zážitek ze sportovní jízdy
navíc vedle motoru zajistí i aktivní řízení všech
čtyř kol, zvyšující přesnost v zatáčkách a vyšší
rychlost průjezdu. Renault při vývoji sportovní
verze Méganu těžil z vlastní bohaté historie
v motorsportu a využil prvků z okruhového
i rallyeového prostředí.

Audi
Aicon

Opel Insignia Country Tourer

Renault
Mégane
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Škoda
Karoq

Bohatou historii v rallye má i mladoboleslavská Škoda.
Ve Frankfurtu se ale zaměřila na nejnovější přírůstek
v portfoliu – Škodu Karoq a vizi budoucnosti v podobě
Škody Vision E. Karoq měl výstavní premiéru právě na
autosalonu ve Frankfurtu, kde se ocitl pod drobnohledem
novinářů i veřejnosti. K dispozici je pět variant motorů od
litrového benzínového čtyřválce s výkonem 85 kW (115 k)
až po vznětový čtyřválcový dvoulitr s výkonem 110 kW. Karoq je mimochodem nejdigitálnějším vozem značky Škoda,
jenž je k dostání s programovatelným digitálním panelem
přístrojů a displej lze personalizovat a propojit s informačním systémem vozů. Cena nástupce Škody Yeti startuje
v základní verzi na částce 529 900 Kč.
Škodovka se pochlubila i svou první elektricky poháněnou
studií v historii firmy. Vision E umožňuje autonomní jízdu
a přitom pozdvihuje konektivitu na novou úroveň: kromě
obrazovky v přístrojové desce a centrálního dotykového

Škoda
Vision E
114 | Ice Zima 2017

displeje má navíc každý cestující k dispozici svůj vlastní
displej. Přes tyto displeje může posádka získat mnoho informací a údajů, jako například data o voze nebo možnosti
palubní zábavy. V porovnání s verzí, která slavila světovou
premiéru v Šanghaji, je nyní čelní partie tvarována ještě
výrazněji. Zvláštními prvky jsou navíc protiběžně se otevírající dveře a čtyři samostatná otočná sedadla. Elektromotory
s celkovým výkonem 225 kW pohánějí všechna čtyři kola.
Vůz má dojezd až 500 kilometrů a maximální rychlosti 180
km/h, navíc studie Vision E disponuje autonomním řízením,
takže na dálnici umí samočinně zrychlovat, řídit, brzdit
a vyhýbat se překážkám.
Hyundai, jako druhá nejprodávanější značka v České republice, postavila svou německou prezentaci na představení
tří modelů. Hyundai i30 N je prvním členem řady vysokovýkonných modelů N. Vůz má nový podvozek, který zvládne
i ostrou jízdu na závodním okruhu. Celkově poskytuje vyšší
úroveň preciznosti, ovladatelnosti, bezpečnosti i odolnosti,
při vývoji auta totiž hrály rozhodující roli odolnost a výkony
na okruhu. Hyundai i30 N absolvoval 10 000 testovacích
kilometrů na známé Severní smyčce Nürburgringu a dvakrát absolvoval tamní čtyřiadvacetihodinový závod. Vůz je
poháněn přeplňovaným dvoulitrovým motorem, který je
k dispozici ve dvou výkonových stupních: standardní verze
s výkonem 184 kW a varianta Performance s výkonem
202 kW.
Sportovně laděnou vizáž a podvozek má i Hyundai i30 Fastback, který se pyšní dynamickými proporcemi sportovního
kupé díky elegantně klesající linii střechy a dlouhé kapotě.
Nabídka motorů pro model i30 Fastback zahrnuje dvě zážehové jednotky s menším zdvihovým objemem a přeplňováním turbodmychadlem. Zákazníci mají na výběr přeplňovaný čtyřválec 1,4 T-GDI o výkonu 103 kW nebo přeplňovaný
tříválec 1,0 T-GDI s 88 kW. Nabídka motorů pro modelovou
řadu i30 Fastback bude dále rozšířena o nově vyvinuté
hospodárné vznětové čtyřválce s přeplňováním turbodmychadlem, dodávané ve dvou výkonových verzích: se 80 kW
a 100 kW.

Hyundai
Kona

Seat
Arona

Volkswagen
Polo

Novinkou v populárním segmentu SUV byl vůz Hyundai Kona s odvážným a progresivním designem, prémiovými prvky a nejnovějšími bezpečnostními technologiemi. Nové SUV nabízí na přání pohon všech kol
a automatickou sedmistupňovou dvouspojkovou
převodovku. Na trhu bude nabízen s dvěma přeplňovanými zážehovými motory o objemu 1,0 litru
a 1,6 litru s výkonem 88 kW, resp. 130 kW. Na přání
dodávaný pohon všech kol modelu Kona podporuje
řidiče ve všech jízdních situacích přenosem až 50 %
točivého momentu na zadní kola, např. na sněhu,
šotolině a samozřejmě i na silnicích s běžným zpevněným povrchem. V létě 2018 pak Hyundai uvede Konu
s novou generací hospodárných vznětových motorů
1,6 litru.
Kia zahájila autosalonem prodej kompaktního crossoveru Stonic na českém trhu. Model inspirovaný třídou
SUV, má ambici stát se jedním z nejprodávanějších
modelů automobilky Kia v České republice. Na elegantní karosérii s nízkým těžištěm spolupracovalo
evropské studio Kia s návrháři v korejském Namyangu.
Důraz byl také kladen na precizní a rychlou odezvu
vozu, sportovní řízení a stabilitu jízdy. Stonic
disponuje speciálně naladěným zavěšením zadních
i předních kol a hydraulickými dorazy propružení na
přední nápravě, které účinněji vyhlazují rázy za jízdy
po nekvalitních vozovkách. Stonic je nabízen s lehkým
zážehovým motorem 1,0 litru T-GDI s přímým vstřikováním paliva a výkonem 88 kW, zároveň se jedná
o nejsilnější motor v nabídce.
Dacii rozhodně nelze upřít snahu o prosazení na
evropském trhu a lze konstatovat, že se jí to daří.
Od představení původního modelu Duster uplynulo
sedm let a za tu dobu Dacia prodala více než milion
vozů. Na tento milník navázala novým modelem Duster, který má modernější design interiéru a robustnější
vzhled exteriéru. Do nabídky motorů spadají zážehové čtyřválce 1,6 litru s výkonem 85 kW a 1,2 litru
s turbodmychadlem o výkonu 92 kW. Turbodiesely
pak budou dva s výkonem 66 a 81 kW.
Španělský SEAT se pochlubil modelem Arona, který
byl poprvé představen v červnu v Barceloně. Arona je
další z mnoha SUV na trhu a prodávat se začne v roce
2018. Vyznačuje se typickými znaky SUV čili výškou,
robustní čelní maskou, bezpečností a nechybí ani
moderní technologie v palubním počítači. Elegance,
prostornost a praktičnost mají charakterizovat tuto
novou vlajkovou loď španělské automobilky SEAT, která je vlastně zvýšenou Ibizou. Pod kapotou bude mít
litrové tříválce s výkonem 70 a 85 kW a čtyřválec 1,5
l s výkonem 110 kW. Nabídku naftových motorů pak
doplní 1,6 litrové čtyřválce (70 a 85 kW).
Domácí Volkswagen spoléhal na trojlístek tvořený malým Polem, kterého se celosvětově prodalo už čtrnáct
milionů, dále na robustní T-ROC a bezemisní koncept
I.D.CROZZ. Volkswagen Polo bude v základu čtyřdveřové s litrovým motorem o výkonu 48 kW a v případě
modelu GTi s turbomotorem se šestá generace dostane až na hodnotu 147 kW. Ve výbavě nebudou chybět standardní bezpečnostní systémy jako asistované
brzdění, monitoring chodců a podobně.
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Volkswagen
I.D. CROZZ
Zatímco Polo je nejmenším automobilem wolfsburgské
automobilky, SUV s názvem T-ROC je největším modelem
v historii značky. Automobil má zásadně zahýbat celým
segmentem SUV. Je k dostání s náhonem na přední nápravu nebo všechna kola, která přenášejí výkon motorů od 85
kW až k 140 kW. V nabídce jsou litrové i dvoulitrové benzínové a naftové motory s automatickými převodovkami.

Jaguar
E-Pace
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V expozici VW nechyběl ani modernizovaný koncept I.D.
CROZZ. Tento čtyřdveřový elektromobil je pohledem na
budoucnost vozů SUV z dílny Volkswagenu. Koncept je
neustále vyvíjen a směřuje k produkční výrobě, které by
se měl dočkat v roce 2020. Volkswagen pak chce v příštích
letech nabízet rovných 23 elektromobilů a do celého vývoje
bezemisních vozů investuje pět miliard euro. Ale zpět
k I.D. CROZZ, které umí i poslouchat. Dveře půjdou zavřít
a otevřít hlasovým povelem, jenž může aktivovat i autopilota. Přední a zadní nápravu pohání elektromotory s kombinovaným výkonem 225 kW. Maximální rychlost velkého
SUV je 180 km/h a dojezd na jedno nabití je 500 kilometrů.
Japonská automobilka Toyota vedle svého věrně známého
konceptu C-HR Hy-Power přivezla v premiéře nový Land
Cruiser, který slaví pětašedesátileté výročí. Toyota Land
Cruiser si stále drží vysokou pozici v segmentu terénních
automobilů a další generace kombinuje spolehlivost
a kvalitu, která je v náročných terénech tak důležitá.
Japonci ovšem nezapomínají ani na komfort při cestách.
V západní Evropě bude Land Cruiser pohánět turbodiesel
2,8 l s výkonem 130 kW a ve východní Evropě si budou
zákazníci vybírat i mezi benzínovými motory s výkonem
až 183 kW.
I Jaguar se rozhodl jít cestou robustních automobilů a ve
své nabídce má čím dál častěji skloňovaný model E-Pace,
jenž je v základní výbavě a s dvoulitrovým vznětovým motorem s 110 kW dostupný za necelý milion korun. Vrcholnou pohonnou jednotkou je potom benzínový čtyřválec
s výkonem 221 kW. Samozřejmostí značky jsou moderní
elektronické technologie.
Zatímco Jaguar se do segmentu SUV teprve dostává, Porsche už je zažitým členem těchto prostorných vozů. Stuttgartská značka přivezla do Frankfurtu nové Porsche Cayenne s přívlastkem turbo. O maximální rychlost (286 km/h)
se postará čtyřlitrový přeplňovaný osmiválec s výkonem 404
kW, který v kombinaci s efektivnější aerodynamikou vybízí
k sportovní jízdě, jež je značce Porsche tak blízká. Cayenne
bude k dostání na sklonku roku za necelé dva miliony korun, silnější verze s turbem vychází na 3,6 milionu.

Mercedes-AMG
Project One
Formule 1 pro smrtelníky

Mercedes-AMG Project One je dvoumístný supersportovní
vůz s výkonem přes tisíc koňských sil a rychlostí překračující 350 km/h. De facto se jedná o monopost formule 1 se
zakrytými koly, homologovaný na silnici a tudíž běžně dostupný. To už ovšem tak úplně neplatí, všech plánovaných
275 kusů je zarezervováno. Poptávka čtyřikrát převýšila nabídku a u Mercedesu museli své zákazníky, prahnoucí utratit za Project One více než dva miliony euro, odmítat. Tento
supersportovní vůz má v sobě pohonnou hybridní jednotku
z monopostu formule 1, upravenou samozřejmě tak, aby
vydržela mnohem déle než křehké agregáty velkých cen.
Kdo si nestihl Project One zarezervovat, nebo nemá na
kontě přes dva miliony euro, může zaměřit svou pozornost
na daleko dostupnější nový Ford Mustang pro rok 2018.
Ačkoliv cena pro český trh nebyla ještě zveřejněna, v USA
startuje na 26 485 dolarech. Nový Mustang má propracovanější motor, vylepšené zavěšení kol, pokročilé asistenční
funkce a sportovnější vzhled. Od roku 2015, kdy se Mustang začal po padesáti letech prodávat v Evropě, získal
tento typicky americký muscle car téměř 30 000 nových
majitelů. Devizou Mustangu je samozřejmě pětilitrový
osmiválec s výkonem 367 kW. Agregát, stejně jako menší
2,3 litrový motor EcoBoost s výkonem 213 kW, je propojený s desetistupňovou automatickou převodovkou, která
využívá adaptivní řazení v reálném čase, což zefektivňuje
spotřebu paliva a zvyšuje zrychlení vozu.
Pozornost vyznavačů sportovních vozů na sebe strhla třetí generace luxusního Bentley Continental GT, jenž v sobě
kombinuje výkon, luxus a moderní technologie. Navzdory
muskulárnímu exteriéru se britskému výrobci podařilo snížit
celokovovou váhu a zároveň zvýšit tuhost podvozku. Motor
na přední nápravě se podařilo posunout ještě víc dozadu,
čímž se zlepšilo rozložení váhy a tím pádem jízdní vlastnosti.
Pohonnou jednotkou nového Bentley je dvanáctiválcový šestilitr s výkonem 460 kW, takže z nuly na 100 km/h se dostanete
za 3,7 vteřin a ručička tachometru vystoupá na dostatečně
dlouhé rovince až na hodnotu 333 km/h.

Na autosalonu samozřejmě nemohla chybět ani italská
značka se vzpínajícím se koníkem ve znaku. Ferrari připravilo druhou světovou premiéru kabrioletu Portofino
s osmiválcovým turbomotorem o výkonu 441 kW. Rudý vůz
z Maranella akceleruje z nuly na 200 km/h za pouhých
10,8 vteřiny. Ferrari Portofino je čtyřmístné, ovšem zadní
sedadla příliš pohodlí neposkytují a pasažérům poslouž
í spíš na krátké cesty.
Ačkoliv mnoho známých a zavedených značek ve Frankfurtu nechybělo, absence některých automobilek vyvolávala
pocit nekompletnosti. Nutnost prezentace na důležitých
veletrzích slábne a představitelé koncernu začínají pečlivě
vybírat, ve kterých destinací rozbalí nákladné expozice,
a kde raději účast odpískají. Frankfurt nad Mohanem se
stejně jako například autosalon v Paříži ocitl v nemilosti automobilek. Jejich strategií je pečlivý výběr. Nejsilnější pozici
má pořád Ženeva, ve svém jarním termínu doslova jako dělaná pro představování novinek. Jak dlouho ale bude trvat,
než přestane být objektem touhy vedoucích představitelů
světových automobilek i Ženevský autosalon?

Ferrari
Portofino
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Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

JAKÝM
DRINKEM
SE ZAHŘEJETE?
SNĚHOVÉ VLOČKY POLETUJÍ ROMANTICKY ZA OKNY A MY SI PO
NÁVRATU DOMŮ JISTĚ ŘÍKÁME, ČÍM
SE ZAHŘÁT. CO TAKHLE NĚCO
TROCHU JINÉHO, NEŽ JSME ZVYKLÍ?
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Gurmán

K

áva, čaj, v lepším případě ještě čokoláda. Jistě, to
je základ, který má v sortimentu každý. Ale výběr
teplých nápojů, které vás mohou zahřívat nejen
u srdce, může být mnohem bohatší a luxusnější.
Teplé nápoje, jako pravděpodobně nejstarší
míchané nápoje vůbec, původně sloužily jako posilující, povzbuzující, před zimou chránící a uzdravující léky. Důvodů
bylo několik. Je všeobecně známo, že pochutiny, byliny
a kořeny se lépe vyluhují ve vodě teplé než ve studené.
Proto se léčivé nápoje a lektvary vařily. Co se týká alkoholu,
tak některé národy věřily v až magickou moc jeho účinků.
A odtud je již jen kousek ke vzájemnému smíchání alkoholu s teplým bylinným vývarem. Navíc chlazení bylo vynalezeno až dlouho poté, co lidé začali ohřívat nápoje na ohni.
Alkohol také používali mnozí slavní vojevůdci, ať již pro
zlepšení nálady nebo k povzbuzení a zvýšení bojovnosti vojáků. V zimě jistě bylo daleko příjemnější podávat „v poli“
alkohol ohřátý, případně naředěný horkou vodou – z důvodu jeho nedostatku či příliš silného účinku čistého nápoje.
Stejně tak horké svařené víno je vynálezem z vojenských
zákopů. To ovšem neznamená, že teplé nápoje pili pouze
vojáci. Už Jerry Thomas ve své dnes již legendární knize míchaných nápojů „The Bonvivant’s Companion“ uvádí přes
osmdesát punčů. Dnes se teplé nápoje servírují v celé řadě
podob, při nejrůznějších příležitostech, v mnoha variantách
nealkoholických i alkoholických, a mimo jiné se podávají i
jako dezert či jako dezertní doplněk. Pojďme si ty nejpopulárnější představit.

Chuťovky s Baileys

Tento krémový likér patří díky své jedinečné chuti mezi nejoblíbenější krémové likéry na světě. Snoubí se v něm jemná
whiskey, čerstvá smetana s lehkými tóny kakaa a vanilky. Stačí si ho trochu přidat do šálku latté, a uvidíte, jak si odpolední kávu užijete. Horkou novinkou je mléčný punč
s Baileys, který vás příjemně zahřeje při sychravých večerech.
Plánujete-li večerní party, tak určitě vyzkoušejte jednoduchý, ale chuťově skvěle sladěný drink Chocolat Luxe Mocha
Martini, u kterého oceníte propojení kávy a Baileys s pravou
belgickou čokoládou. V čokoládovém stylu je i Baileys Chocolatini, díky kterému zazáříte před každým hostem.

Je to bomba!

Dříve byl hitem horských bufetů i restaurací klasický svařák,
nicméně pomalu a jistě ho vytlačuje italský lomcovák
Bombardino. Jméno dostal drink na základě slov jednoho
z prvních ochutnávačů v italských Alpách, který vykřikl:
„Je to bomba!“ Nápoj tvoří vaječný koňak, mléko, whisky
a šlehačka na ozdobu. Jeho příprava je jednoduchá
- vaječný koňak se zahřeje s mlékem a whisky maximálně
do teploty 80°, tekutina se nesmí vařit. Na závěr se sklenice
ozdobí šlehačkou.
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Caramel BRÛLÉE
COFFEE

Pokud dostanete chuť
na méně tradiční kávový
nápoj, vsaďte na karamel.
Na přípravu této dobroty
budete potřebovat 1 šálek
mléka, 1/4 šálku tekutého
karamelu (karamel můžete
připravit doma, receptur
je spousta, my doporučujeme nechat zkaramelizovat cukr krystal a spojit se
smetanou, min. 31%, a to
v poměru 1:1), dále lžičku
hnědého cukru, 2 šálky
kávy a smetanu (šlehačku).
Na malé pánvi prohřejte
za stálého míchání mléko
spolu s karamelem (část si
nechte na dozdobení)
a hnědým cukrem. Zabere
to asi pět minut, přičemž
napohled se vytvoří kramelová pěna. Dále si připravte
kávu a rozlejte ji do šálků.
Rovnoměrně mezi šálky
rozdělte karamelovou směs
(nejspíš podle vlastní chuti)
a pořádně promíchejte.
Nakonec nápoje ozdobte
šlehačkou a zbývajícím
karamelem. Když tuhle kávovou exkluzivitu naservírujete příbuzným při vánoční
návštěvě, rozhodně vás pak
nebudou pomlouvat.

Irská káva

Jde o jeden z nejoblíbenějších
teplých kávových nápojů vůbec.
Když je správně připravený,
chutná opravdu mimořádně.
Kombinace chladné jemné smetany, teplé silné kávy a zkaramelizované whisky si vás prostě
získá. A jak recept na irskou
kávu vznikl? Stalo se tak roku
1942 na irském letišti Shannon.
Pro nepřízeň počasí ten den
neodletělo několik letadel. Cestující si krátili čekání posezením
v restauraci a tamní barman Joe
Sheridan se rozhodl jim nabídnout na zahřátí nový neobvyklý
drink. Místo aby whisky přidal
do čaje, na což byli Irové do té
doby zvyklí, nalil Joe whisky do
kávy. Kávu ozdobil na povrchu
šlehačkou a servíroval. Odtud
pak putovala irská káva do
celého světa.
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Zahraniční inspirace

Že se dá káva ochucovat a připravovat na mnoho způsobů – od turka až po latté, dobře víme. Ale existují i zvyky,
které nás mohou trochu šokovat. Opravdu extravagantní je
finský Kaffeost – káva a sýr v jednom šálku. Zdá se vám tato
kombinace nemožná? Ve středním Finsku je tento nápoj
velmi oblíbený a populární. Do hrnku nasypete kousky sýra
juustoleipä, zalijete horkou kávou a podáváte. Po dopití
posledního doušku kávy následuje lovení kousků sýru ze dna
hrnku čajovou lžičkou. Proti gustu žádný deputát, říká se…
V Japonsku si zase pochutnávají na Coffee Jelly , což je
slazená instantní káva a želatina, kterou necháte zatuhnout. V Japonsku se tento kávový dezert podává nejčastěji
se šlehačkou, zmrzlinou či čokoládovou polevou. Indonéský nápoj Kopi Ende je zase speciální káva s vůní a chutí
zázvoru. Zázvor s kávou prochází celý proces přípravy již od
samotného pražení. Na druhou stranu, jistě tato káva po
ránu působí jako super lomcovák po prohýřené noci. Možná by stálo zato zkusit si tuto zvláštní chuťovou kombinaci
vyzkoušet
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Daruj chvíli pro šálek čaje
Potěšte své blízké dárkovou kazetou
nejkvalitnějších anglických čajů Ahmad Tea.

EXCLUSIVE ENGLISH TEA
ahmadtea.cz

AhmadTeaCR

darujcaj.cz

ahmadteacz

Egg Noggs

Chcete-li na své zimní party coby hostitel
oslnit, nabídněte tuto teplou specialitu.
Typické pro Egg Nogs je mléko a vejce
(pozor, vždy použít jen čerstvá vejce!),
z lihovin nejčastěji rum, brandy, ale také
dezertní vína či destiláty. Příprava není
složitá: přímo do tumbleru vložíme žloutek a cukr a promícháme vidličkou.
Za neustálého šlehání přiléváme horké
mléko a lihovinu a v závěru nápoj ovoníme strouhaným muškátovým oříškem.
A když jsme u mléka – což takhle nápoj
Posset? Základní surovinou je oslazené
a okořeněné mléko doplněné horkou limonádou nebo vínem, případně vajíčkem
(egg-posset). Připravuje se i podává
v tumbleru.
Děti budou o vánocích vděčné i za teplé
mléko s medem. V konvičce zahřejte
15 cl čerstvého polotučného mléka zhruba na 75 °C a přes sítko přelijte do vysoké
sklenice nebo širokého šálku. Přidejte dvě
lžičky medu, lehce promíchejte a hned
podávejte.

Grogy a punče

Klasika neurazí. Grogy jsou teplé míšené nápoje, jejichž základní suroviny
cukr, citrónovou šťávu, lihovinu a
vodu vložíme do varné nádoby a přivedeme těsně pod bod varu (nesmí
se vařit!). Servírujeme ve sklenkách
z varného skla s ouškem a přiloženou lžičkou. Punče se připravují ve
speciální punčové terině z ovoce,
ovocných šťáv, cukru, vína, lihovin
a koření. Chcete ale tyto tradiční
nápoje inovovat? Tady je tip pod
názvem Broken Legg, tedy Zlomená
noha. Drink sice svým názvem trochu
vystraší, ale rozhodně je to vynikající
způsob, jak se zahřát po návratu ze
zimní procházky. Prostě si dopřejte
sklenku bourbonu, kterou dolijete
horkou vodou. Karibská verze Zlomené nohy je trochu složitější: zahřejte
jablečný cider a do něj přidejte tmavý karibský rum. Aby nebyl nápoj jen
pro drsňáky, přidáme nové koření a
třtinový cukr. Směs nalijte po zahřátí
do velké teplovzdorné sklenice a ozdobte skořicí, která zároveň poslouží
jako míchátko. Efekt je zaručen.
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Mulls vína

Také teplé víno je skvělým zaháněčem zimy. Kdo se nespokojí s obyčejným svařákem, tomu doporučujeme přípravu
Mulls, která vyžaduje velkou péči a používají se k ní dosti
drahé druhy vína. Postup okořeňování můžeme dělat dvěma způsoby: buď v šálku vody svaříme níže uvedené koření
a citronovou a pomerančovou kůru, načež přidáme víno.
Nebo víno nalijeme ho rendlíku a přidáme drcený muškátový oříšek (nesmí být strouhaný), 10 cm kus skořice a 7
hřebíčků. Přidáme kůru z chemicky neošetřených citrusů,
nahřejeme a přecedíme do sklenek. A jaká je správná teplota při zahřívání? Víno se nesmí vařit, nesmí ani vzkypět,
jen se musí teplotě varu velmi přiblížit (začíná šumět a bubliny se už skoro dávají do pohybu). Velmi lehká vína můžeme nechat na minimálním plameni a odstavovat je tak,
aby na něm zůstala i 5 až 10 minut. Silná těžká vína jako je
portské, madeira, nebo sherry jen nahřejeme na teplotu,
při které se budou pít a podáváme. Pozor, sklenka ještě nápoji trochu tepla ubere. Můžeme ji proto nahřát nebo víno
nahřát o něco více. Používáme obvyklé sklenky na horké
nápoje – silnostěnné poháry na krátké stopce nebo sklenky
v kovové objímce. Pokud máte rádi portské, dejte si jeho
teplou verzi pod názvem Negus podle britského plukovníka
Francise Neguse žijícího v době královny Anny. Je to zcela
jednoduché. Portské nebo i sherry, cukr a citronovou kůru
společně zahřejeme, nenecháme dojít ale k varu a nalijeme do čajové sklenky. Přidáme trochu horké vody a nápoj
posypeme strouhaným muškátovým oříškem.
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Čokoládu jen kvalitní

Samozřejmě že čokoláda dělá dobře našemu organismu.
Kakaové boby jsou bohatým zdrojem vitamínu C, obsahují
také velké množství minerálních látek jako železo, mangan, chrom, hořčík nebo zinek. Nezanedbatelný je i jejich
obsah antioxidantů a zdravých tuků omega-6. A není to
tak dlouho, co vědci objevili neurotransmiter anandamid,
který v našem těle vyvolává pocit štěstí, zlepšuje nám náladu. Dalším vylepšovačem psychiky je v kakaových bobech
přítomný známý bserotonin. Poslední studie potvrdily, že
pravidelná konzumace kakaa také snižuje krevní tlak.
Ale pozor na kvalitu horké čokolády, která je u nás bohužel
rozdílná. Většinou je totiž složena z čokoládového nebo
kakaového prášku, cukru a horké vody, a to ať si ji dáte
z automatu nebo ve většině restaurací a bister. Rozdílná
je i kvalita instantní horké čokolády v obchodech. Pokud
si chcete pochutnat na opravdové kvalitě, vyžadujte horké
čokolády, které se připravují z 60% až 80% hořké čokolády
a zalévají se mlékem nebo smetanou. A pak už záleží jen
na vás, zda si tuhle zdravou kalorickou bombu necháte
dozdobit kopečkem pravé šlehačky…

Kakao s jelenem

I když vás opravdový jelen doma asi nenavštíví, nic vám ne-
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brání, abyste místo čaje o páté připravili odpolední kakao,
které vás i vaše přátele rozproudí. Horké kakao nalijte do
teplovzdorné sklenice. Přimíchejte zodpovědné množství
likéru Jägermeister. Kdo tomuto druhu alkoholu příliš neholduje, překvapivě velmi příjemnou alternativou může být
i tuzemák. Aby nápoj vypadal ještě více sladce, ozdobte jej
šlehačkou a zasypejte nastrouhanou čokoládou.

Na co si dát pozor

Dobré rady přijdou jistě vhod i při přípravě teplých nápojů. Horká voda by měla být vždy čerstvě a krátce svařená.
Lihoviny nikdy nevařte – ztratily by svou chuť a aroma.
Pokud možno je ani přímo nezalévejte vařící vodou. Někde,
hlavně u punčů, se doporučuje nalévat lihoviny až jako
poslední. Pro víno platí totéž. Nikdy ho nevařte, ztratilo
by tím svou aromatickou příchuť. Víno zahřívejte jen do
té doby, než se na vrchu začne tvořit bílá pěna. Vína,
a obzvlášť portská, jsou do teplých koktejlů mimořádně
vhodná. Pracovní pomůcky včetně servírovacího nádobí
nesmějí být mastné. Sklo a jiné servírovací nádoby předem
nahřejte. Bylinné odvary a čaje z tvrdých částí rostlin (kůra,
kořeny) připravujte tak, že suroviny vložíte do studené
vody a teprve pak zahříváte až k varu. Naopak klasické čaje
a jim podobné byliny by se neměly vařit vůbec, aby nedošlo

Čokoláda místo cukroví

Až se zachumláte pod deku s šálkem čaje
a budete se natahovat po talíři s cukrovím,
tak to zkuste výjimečně jinak. Zahnat chuť na
sladké a zároveň si dopřát teplý nápoj můžete díky horké čokoládě. Horkou čokoládu v
podobě, jak ji známe dnes, začali připravovat
nejdříve Španělé, kteří v podstatě
u původního nápoje xocolatl studenou vodu
vyměnili za horkou a mnohem déle šlehali kakao. V 17. století se receptura poněkud změnila, místo kukuřičné mouky se začal přidávat
cukr a vodu nahradilo mléko. Nápoj doznal
sladší a také jemnější chuti. A kdo se zasloužil
o rozšíření horké čokolády do mnoha dalších
zemí? Italové. Horkou čokoládu si s oblibou
vařili na obchodních cestách po celé Evropě
a seznamovali s ní své obchodní partnery.

ke ztrátě silic. Pouze se přelijí vroucí vodou a nechají louhovat. Pro míchání nápojů je vhodnější použít černé čaje
výraznější chuti. Nevylučuje to ale ani použití čajů zelených,
ovocných atd. K přípravě kvalitního čaje se nedoporučuje
používat kovový inventář. Teplota nápojů by ve chvíli
servírování neměla klesnout pod 30 °C, ale neměla by
být ani příliš vysoká, aby nedošlo k popálení. V některých
recepturách se uvádí možnost proklepání všech surovin
v šejkru. V tomto případě nezapomeňte šejkr obalit utěrkou, abyste se nepopálili. V žádném případě nepřipravujte teplé nápoje v rychlovarných konvicích ani v jiných
nádobách obsahujících spirálu. Vložíte-li před nalitím
horkého nápoje do tenkostěnné sklenice lžičku, zásadně
snížíte riziko prasknutí skla. Kromě různých druhů cukrů
a sirupů se pro slazení horkých nápojů výborně hodí
med, který dávkujte nebo servírujte se speciální kuličkou/
lžičkou na med. Při přípravě nápojů s vejci se tekutina
nesmí vařit, jinak se vejce srazí. Do horkých nápojů
s vejci použijte pouze žloutek, pokud receptura výslovně
nevelí jinak. Horké mléko nalévejte do sklenic raději přes
sítko – kvůli škraloupům. Do čirých teplých nápojů je lepší používat jiný cukr než moučkový, který by mohl nápoj
zakalit. Moučkový cukr se hodí zpravidla u receptur, kde
je třeba utřít cukr se žloutkem.

Text: Eva Houserová, foto: Shuttesrstock.com

KOUZLO
SVÁTEČNÍCH
DRINKŮ
1

dle obsahu
alkoholu
• alkoholické
• nealkoholické
(soft drinks)

2

dle pozice
vůči menu
• před jídlem
- aperitivy
• po jídle
– digestivy
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Na zdraví

KDYŽ NASTANE TEN KRÁSNÝ ZIMNÍ ČAS, SE SNĚHOVOU NADÍLKOU ZA OKNY, VĚTŠINA Z NÁS
MÁ CHUŤ NA NĚJAKÝ PĚKNÝ ZIMNÍ DRINK…

V

enku je brzy tma a úplně se tak nabízí možnost
sednout si k televizi s něčím dobrým. Nebo co
takhle vypravit se do společnosti na některý
z plesů či bálů? A abyste ve společnosti zazářili,

nabízíme abecedu těch nejzajímavějších drinků, které
existují. Až si budete některý objednávat, vaše znalosti
ocení nejen barista, ale i vaše společnost.
Dělení míchaných nápojů:

4

5
dle teploty
• studené
• teplé (hot drinks)

dle obsahu
cukru

3

• suché (dry)
• polosuché
(medium dry
• sladké (sweet)

dle velikosti porce
• krátké (short drinks)
- do 10 cl
• střední (medium drinks)
- do 20 cl
• dlouhé (long drinks)
- až 30 cl a více

Ice Zima 2017 |

127

Bowle

Coctails

Bowle

Připravují se ve speciální terině (mísa ve tvaru polokoule
s poklicí zabraňující zvětrávání nápoje). Vždy musí obsahovat nejméně jednu perlivou složku (sekt, soda, limonáda), víno, čerstvé či kompotované ovoce, dále můžeme
použít likér, cukrový sirup i vonné byliny. Tyto nápoje se
připravují předem pro větší počet lidí. Bowle se podává
vždy dobře vychlazená (bez ledu!) ve speciálních šálcích
na podšálku se lžičkou. Pro přípravu dětské bowle použijeme místo alkoholických nápojů mošt. Nejvhodnější
druhy ovoce: ananas, jahody, maliny, broskve, meruňky.

Coctails (koktejl)

Dnes se tento název používá jako všeobecný. Typický
koktejl byl podáván do skla typu V-shape (tvar V)
bez ledu. Obsah sklenic byl okolo 1dcl.
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Crustas

Cobblers

Long drinky bez sody, toniku nebo jiných perlivých nápojů. Připravují se přímo do vychlazené sklenice goblet nebo
tumbler. Drink zdobíme vždy ovocem. Ke sklence se vždy
přikládá lžička, sací brčko a podšálek na jejich odložení.

Coolers

Připravují a servírují se ve sklenici tumbler o obsahu 30 cl
a více. Do tumbleru se vloží spirála z celého citronu či
pomeranče (případně obě) tak, že jedna část spirály je
zavěšená přes okraj sklenky. Poté se přidají kostky ledu,
odměřená lihovina, víno či nealkoholický likér a doplní se
sodovkou nebo jiným syceným nealkoholickým nápojem.
Typické pro tyto nápoje je suchost, na přání hosta je možné
nápoj přisladit cukrovým sirupem nebo likérem. Jsou to
long drinky připravené na bázi citrusových plodů a alkoholu, s perlivým nápojem a ledem.

Collinsses

Připravují se a podávají ve sklence tumbler o obsahu nejméně 30 cl až 50 cl. Do sklenky se odměří asi 2 – 3 cl cukrového sirupu, přidají se asi 4 cl citrónové šťávy (středně velký
citron) a 8 cl lihoviny. Vše se promíchá barovou lžičkou,
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přidá se několik kostek ledu a sklenice se doplní předchlazenou sodovkou. Poté se nápoj znovu opatrně promíchá,
ozdobí plátky citrusů a třešní, podává se s přiloženým sacím
brčkem. Patří mezi nejstarší, nejdelší a nejpopulárnější long
drinky. Vytvořily tzv. rodinu, jejíž „příbuzní“ se jmenují
dle použitých bází: Colonel Collins - s bourbon whisky,
Mike Collins - s irskou whisky, Pedro Collins - s kubánským
rumem, Jack Collins - s calvadosem, Pierre Collins - s koňakem, Sandy Collins - se skotskou whisky.

Crustas (krasty)

Typické pro tyto nápoje je cukrová ozdoba (krusta) na lemu
sklenice. Jsou to převážně pánské nápoje, pijí se hlavně večer po jídle. Nejdříve si nachystáme sklenici – okraj sklenice
(středně velká na víno, koktejlová, případně tzv. old fashioned glass) navlhčíme plátkem citronu či limety
a poté sklenici tímto okrajem ponoříme do misky s cukrem,
v dnešní době lze použít krustovač. Do šejkru vložíme
kostky ledu, přidáme 1 díl cukrového sirupu, 2 díly citrónové šťávy, 1-2 střiky maraschina, 4 - 8 dílů zvolené lihoviny
a důkladně protřepeme. Poté se nápoj opatrně přelije do
připravené sklenice (pozor na krustu) a na konec se vloží
citrónová spirála. Při servírování je dobré přiložit ubrousek
na otření rukou, které mohou přijít do styku s cukrem stékajícím dolů po sklenici.

Daisies

Long drinky velmi vhodné pro horké letní dny. Složení:
směs destilátů a ovocných šťáv přislazených červeným sirupem a dolitá sodou. Ozdoba z ovoce.

Egg Noggs

Typické pro tyto nápoje je mléko a vejce (pozor, vždy použít jen čerstvá vejce!), z lihovin nejčastěji rum, brandy,
ale také dezertní vína či destiláty. Podávají se studené
i teplé a jejich příprava je různá.
Studený egg nogg – v šejkru protřepeme vejce s cukrem
a zvolenou lihovinou, toto nalijeme do sklenice (tumbler),
dolijeme studeným mlékem a ovoníme strouhaným muškátovým oříškem.

Fixes

Připravují a podávají se v malých
tumblerech s přiloženou slámkou.
Sklenice se naplní mletým nebo
vločkovým ledem, přidá se 1 díl
Cherry Brandy, 2 díly citrónové šťávy
a 4 díly lihoviny, poté se nápoj promíchá a na konec se na hladinu
položí silnější řez citronu, který je
o trochu menší než je průměr tumbleru.

Fizzes

Typické pro „fizy“ je, že při servírování hostovi musí nápoj šumět.
V šejkru protřepáváme 1 díl cukrového sirupu, 2 díly citrónové šťávy
a 4 díly lihoviny, dokud se neojíní
nebo do typického měkkého zvuku ledu. Poté nápoj přelijeme do
tumbleru či flétny a zprudka dolijeme sodovkou, sektem nebo jiným syceným nápojem.

Highballs

Připravují a servírují se v tumblerech (highball glass). Základní surovinou je lihovina a nápoj sycený oxidem uhličitým nebo suchý či polosuchý sekt, případně barvicí nebo
ochucující složky, nikdy však neobsahují citrusovou šťávu!

Ice-Cream-Frappés

Připravují v šejkru nebo elektrickém mixéru z 1 – 2 porcí ovocné zmrzliny, mléka a aromatické přísady a sirupy. Servírují se ve
vysokých tumblerech s přiloženou dlouhou lžičkou a slámkou
většího průměru.

Juleps

Základní surovinou je máta peprná a cukrový sirup, dále destilát a střiky Angostury. V míchací
sklenici se připraví základ z 1 lžíce cukrového sirupu, 2 – 3 střiky Angostury
a asi tuctu mladých neporušených lístků
z čerstvé máty, které se opatrně vymačkají opačným koncem barové lžičky,
a vše se déledůkladně promíchá. Poté
se do základu vlije odměřená lihovina
(např. whiskey) a po dalším promíchání se vše přelije přes sítko do tumbleru,
který je vytažený z lednice či mrazáku
a naplněný jemně mletým nebo vločkovým ledem. Dle potřeby se může
doplnit lihovina asi do ¾ výšky sklenice a nápoj se míchá, než na sklenici
vznikne námraza. Před servírováním
ještě ozdobíme snítkou máty, která je
opláchnutá a lehce zasypaná moučkovým cukrem a vložíme slámku.

Lemonades

Připravují a podávají se v tumblerech o obsahu 30 cl, které se naplní
drceným ledem, poté se přidají 2 – 4
čerstvé šťávy z citrusových plodů (dle
možností) a sodovka nebo pitná voda,
případně i alkohol. Nápoj se řádně
promíchá, ozdobí ovocem a servíruje
se s přiloženou limonádovou lžičkou
a slámkou.

Flips (short drinky)

Charakteristická surovina je žloutek (pouze čerstvá vejce), dále
cukr a lihovina. Vše se velmi krátce
a razantně protřepe v šejkru, poté
přelije do flipového poháru (příp. malý goblet) a před podáním zlehka nahoru strouhneme muškátový oříšek.

Frappés (short drinky)

Servírují se ve sklence na šumivé víno, koktejlové sklence
nebo v nižším tumbleru s přiloženou lžičkou a slámkou.
Sklenici naplníme vločkovým nebo jemně mletým ledem
a přilijeme odměřenou lihovinu nebo likér, ať už typický mátový, anýzový či jiný. Jakákoliv lihovina na drceném
ledu (frappés - drcený led).

Glacés (glacés - kostky ledu)

Rozdíl mezi předchozí skupinou je, že se používají ledové
kostky, které se pomalu přelévají lihovinou. Servírují se
ve sklence typu „old fashioned“ bez slámky a s karafou
čerstvé vody. Sklenku je také možné předem preparovat
střikem Angostury nebo Bitter Orange, takto upravené
nápoje se jmenují Straights.

Milk shakes

Základní surovinou tohoto nealkoholického nápoje je
vždy mléko, led a další suroviny dle receptury. Vše se promíchá v šejkru nebo elektrickém mixéru, přelije do vyššího
tumbleru a nahoru se strouhne např. muškátový oříšek,
čokoláda, atd.

Pousse cafés

Podávají se bez ledu speciálních sklenkách tulipánového
tvaru, do kterých se vrství podle váhy různobarevné likéry, destiláty a někdy i nealkoholické nápoje. Při přípravě
i servisu je nutná opatrnost a zručnost, aby se jednotlivé
vrstvy nepromíchaly. Přikládá se brčko, aby se nápoj mohl
pít i po jednotlivých vrstvách.

Punches

Teplé i studené nápoje připravované ve speciální punčové
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terině z ovoce, ovocných šťáv, cukru, vína, lihovin a koření. Pro ochlazení upřednostňujeme velký kus ledu před
kostkami, aby se punč co nejméně naředil.

Sodas

Připravují se velmi jednoduše přímo do tumbleru, do
kterého se vloží několik kostek ledu, odměří se lihovina
a doplníme vychlazenou sodovkou.

Sorbets

Připravují a podávají se ve vychlazených miskách na šumivé víno s přiloženou lžičkou a slámkou. Sklenka se
naplní do 2/3 ledem nebo zmrzlinou, ozdobí ovocem
a přidá se lihovina dle receptury.

Sours

Připravují se v šejkru, do kterého se nejprve vloží kostky
ledu, dále citrusové šťávy, cukrový sirup a lihovinu dle receptury. Vše řádně protřepeme a přelijeme do sklenky na
sour ve tvaru šampaňské flétny či koktejlové sklenky. Nakonec sklenku ozdobíme řezy citrusů a koktejlovou třešní.

Toddies

Nápoje velmi podobné slingům, které se ale dolévají obyčejnou vodou a vkládá se do nich plátek citrusů nebo řez
jejich kůry. V případě teplých toddies je podáváme v předehřátých sklenkách z varného skla.

Swizzles

Vyznačují se spíše technologií přípravy. Speciálním míchátkem, které se na jednom konci dobře otáčí mezi prsty
a na druhé straně má jakási křidélka, se nápoj ve sklence promíchává tak dlouho, až se dobře prochladí a stěny
sklenky namrznou. Do sklenice typu tumbler nejprve vložíme drcený led. Přidáme lžičku cukrového sirupu nebo
sladkého likéru, citrusovou šťávu, rum a střik angostury.
Poté vložíme míchátko a host si sám míchá nápoj libovolně dlouho.

Tropicanas

Osvěžující lehce slazený nápoj připravovaný většinou
z rumu, ovocných šťáv a drceného ledu. Zdobí se tropickým ovocem a podávají se s přiloženou slámkou.

Twists

Základní suroviny jsou ovocné sirupy nebo nektary, likér
a destilát. Připravují se v míchací sklenici a poté se servírují v sektové misce s citrónovou spirálou, dodávající nápoji
osvěžující aroma.

Zooms

Do šejkru vložíme led, přidáme 1 díl medu, 2 díly sladké
smetany a 8 dílů lihoviny. Vše důkladně protřepeme a přelijeme do koktejlové sklenice, podáváme.

Fancy drinks

Tyto nápoje většinou vznikají na
různých barmanských soutěžích
a nejsou předem určeny specifickými parametry. Ukáže se zde fantazie a kreativita jejich autora. Nelze
je proto zařadit do žádné z uvedených skupin nápojů.

Bucks

Připravují se a podávají přímo ve
sklence tumbler. Do tumbleru se
vymačká a vhodí ¼ citronu, přidá
se lihovina, led a zázvorová limonáda či jiné nealkoholické nápoje.
Při jejich přípravě se zásadně nepoužívá cukr.

Sangarees („sangrie“)

Vychlazená vína, piva či likéry oslazená zpravidla cukrovým sirupem,
podávaná v tumblerech. Před podáváním se nad nimi strouhne
muškátový oříšek.

Slings

Připravují a podávají se ve sklenkách typu highball, do kterých se
nalije odměřená 1 čajová lžička
cukrového sirupu, dvakrát tolik citrónové šťávy, 10 cl lihoviny a doplní se sodovkou, minerálkou či tonikem. Mohou se podávat i teplé.

132 | Ice Zima 2017

Sangarees

Molekuly a infuze

Nabídku moderních barů doplňují koktejly ve formě
pěny, žele nebo cukrové vaty. Podobně jako v gastronomii se při přípravě drinků využívají extravagantní techniky, jako například molekulární mixologie. Třeba Becherovka se vysuší a z cukru se vytvoří vata. Chomáč vaty
pak může ozdobit koktejl, který tvoří becherovka s tonikem a ledem. Vata se ale také může jíst a zapíjet tonikem. A takový sekt se může jíst lžičkou. Určitou úpravou
vznikne želé, v němž jsou zachovány i bublinky. Destilát
se může také infúzovat. Několik vanilkových tyčinek se
na několik dnů naloží do rumu a vznikne skvělý vanilkový rum. Do ginu se může přidat tymián, rozmarýn nebo
estragon. Ani ty nemusí být přímo v koktejlu. Ochutí se
tím čirý destilát, který se pro přípravu drinku používá.
Velmi populární jsou poslední dobou také koktejly z růžových vín. Samo o sobě má víno ovocnou příchuť. Může
se tam přidat čerstvá ovocná šťáva nebo likér, želírovat
nebo servírovat studené. Hodí se pro mixování se sekty
i destiláty. Velmi důležitý je pro moderní koktejly také
vzhled. Se zdobením by se ale prý nemělo přehánět. Pryč
jsou časy, kdy koktejl dostál svému názvu jako například
Kohoutí ocas. Ozdoba byla skoro stejně důležitá jako
sám koktejl. Současný trend se drží spíše hesla, že v jednoduchosti je krása. Karambola, physalis nebo i obyčejná
jahoda nikdy koktejlu neuškodí. Čím je to jednodušší,
tím může být originálnější.

Lízátka pro dospělé

Chcete své hosty ohromit? Pak by na
vaší párty neměly chybět takzvané jelly
shots, tedy želé panáky. Jsou oblíbené
především v USA, ale momentálně se
prodávají už i u nás. Velmi snadno si je
však vyrobíte i doma. Stačí si připravit
želatinu a váš oblíbený drink Alkoholové želé se dá vytvořit jak z tvrdého
alkoholu, tak i z míchaných drinků nebo sektu. Skvěle funguje také
kombinace tvrdého alkoholu a ovocné
šťávy. Na tyto směsi je nejvhodnější
vodka, rum a gin. Pojem želé evokuje
něco sladkého, proto se nebojte do
nápoje přidat cukr. Jakou želatinu vybrat? Není důležité, zda koupíte plátky nebo prášek. Záleží na tom, s čím
máte lepší zkušenosti, nebo s čím se
vám lépe pracuje. Směs můžete před
ztuhnutím nalít do klasických panáků
a obsah potom vyjídat lžičkou. Nebo
si připravte elegantní kostky. Stačí
nalít alkohol smíchaný se želatinou
do formy na led, nejlépe silikonové.
Po ztuhnutí krásně vyklopíte stejnoměrné kostky. Můžete je podávat
na lžičce nebo jen tak. Nápaditým
řešením může být napíchnutí želé na
špejle, které se poté naskládají do
sklenice tak, aby byla všechna dobrota nahoře. Z alkoholu se pak rázem
stanou „lízátka“ pro dospělé.
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Jelly shots

Nejdražší koktejl na světě

Asi si ho nedopřejete, ale je dobré o něm
vědět jako o případné inspiraci. Mimochodem je to skvělý tip, jak do sklenky drinku
vložit i dárek pro vaši ženu. Luxusní noční
klub v Londýně, kam chodí slavní sportovci
i takové hvězdy jako Beyonce či Prince,
nabízí nejdražší vánoční koktejl na světě
a obvykle je volen jako vánoční dárek.
Jmenuje se Flawless a jeho součástí jsou nejen výtečné ingredience, ale také speciální
show a pozornost všech číšníků na baru.
A z čeho je tento úžasný koktejl za
35 000 liber (1,5 miliónu korun) namíchán?
Z velkého množství koňaku Luis XII, z půlky
lahve šampaňského Christal Rose, trošky
hnědého cukru a drinku Angostura bitter.
Vyvrcholením jsou lupínky z 24karátového
jedlého zlata. Ale ani to není vše. Tou skutečnou třešinkou na dortu je na dně křišťálové sklenky - prsten s 11karátovým bílým
diamantem. Když je koktejl míchán, dohlíží
na to dva hlídači, kteří odchází, až když je
koktejl vypit. Vše je doprovázeno speciální
show.

Koktejl Christmas Sour

Chcete-li jít s trendy, pak vězte, že módním
hitem baristů, který sice nese název Vánoc,
ale namíchat si ho samozřejmě můžete i po
Vánocích je koktejl Christmas Sour. Můžete
si ho ale namíchat i sami. Základ tvoří Havana Club Anějo Reserva, který má krásný
rumový charakter a přitom není tak výrazný,
aby přebil ostatní suroviny. Calvados a skořicový likér jsou úžasně se doplňující suroviny,
které určují jasný směr nápoje. Javorový sirup celou kombinaci osladí a dodá mu hedvábnou, ale přitom velmi plnou chuť. Díky
čerstvému citrónu získáme parádní svěžest
a vaječný bílek všechny suroviny spojí
a zjemní. Díky němu je Christmas Sour harmonický a chuťově kompaktní. Francouzský
šejkr naplníme kostkami ledu a odměříme
bílek. Čichem zjistíme, zda je bílek v dobré
kondici. Poté postupně odměříme ostatní
suroviny a opravdu důkladně protřepeme.
Nápoj přelijeme do sklenky na nožce typu
Goblet o obsahu cca 20 cl na dvě větší kostky ledu.
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Martini
Frizz
Malinový Martini Frizz

Čekáte hosty a chcete jim připravit něco zajímavějšího
než obvyklou welcome sklenku šampáňa? Namíchejte
nápoj, který jim dá zapomenout na předvánoční shony a
stresy a dodá jim opravdový pocit klidu a veselí. Udělejte
dojem na své hosty s tímto stylovým koktejlem – lahodné
plody s ginem, Proseccem a vermutem. Smíchejte Martiny a gin dohromady a dejte vychladit do ledničky. Máte-li prostor v mrazničce, dejte namrazit také skleničky. Až
dorazí hosté, na dno skleniček nasypte trochu moučkového cukru. Zalijte ho martiny-směsí, zamíchejte lžičkou
a přidejte zmražené maliny. Nakonec doplňte šumivé
víno.

Rosemary z ledové kávy

Rosemary je osvěžující koktejl, který obsahuje nejen
alkohol, ale i studenou kávu. A že je namíchaný opravdu skvěle, o tom svědčí stříbrná příčka, kterou si za jeho
přípravu vysloužil český barista Ondřej Hurtík v roce 2015
na mistrovství světa v Göteborgu v kategorii Coffee in
Good Spirits. Příprava kávových drinků s alkoholem zdaleka není jednoduchou disciplínou. Už proto, že i příprava dobré kávy je uměním sama o sobě, ale při míchání
drinků je káva „jen“ jednou z ingrediencí. Jenže právě
proto si na její přípravě dejte záležet a hlavně sáhněte
ideálně po ovocné kávě s květinovým aroma. Sám autor
drinku Rosemary doporučuje například etiopskou nebo
keňskou.
Odměříte a přidáte pomerančový likér. Nalijete do
skleničky na kostku ledu. Ve zmíněném drinku Rosemary ovocnou chuť kávy ještě podtrhne gin, citrusy pak
bublinková růžová limonáda a pomerančový likér. Ano,
jsou to ochlazující citrusové tóny vhodné pro horké léto.
Ale osvěžujícího efektu tohoto drinku je škoda nevyužít
kdykoliv, třeba i v zimě.
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Rosemary

Nezapomenutelný vinný večer

A co třeba oslavit s přáteli vánoce zážitkovým vinným večerem? Večerní program pro vaši skupinku bude spojen nejen
s degustací mnoha druhů vína, ale i s procházkou po sklepě
a výkladem zkušeného sklepiéra, který vás společně zasvětí
do světa vín. Na internetu je pestrá paleta takových nabídek po celé republice. A když budete luxusní vína zajídat
bohatým studeným rautem třeba v podobě speciálních paštik, sýrů, šunky, vepřových škvarků, nářezy z uzených mas
a speciálních salámů, můžete si být jisti, že prožijete báječný večer v uzavřené společnosti.

Trendy non-alcoholic

Nealkoholické koktejly jsou fenoménem dnešní doby –
zdravé, nízkokalorické, bez alkoholu – vyhledává je stále
více lidí. Barmani z celého světa při přípravě zdravých
nealkoholických koktejlů rádi experimentují s kvalitními
čaji. Ukazuje se trend používání sorbetů a někoho může
překvapit koktejl obsahující slad. Trendem jsou málo

sladké koktejly, které jsou pro barmany mnohdy skutečnou výzvou, a reflektují poptávku po méně kalorických
koktejlech, které jsou ideální pro zdravý životní styl. Co se
nemění, je použití kvalitní přírodní minerální vody. Ta je
důležitá pro celkové sladění všech chutí a její bublinky vynášejí vůni koktejlu k okraji sklenice, čímž okouzlí chuťové
smysly. Velmi oblíbená jsou různé druhy zeleniny, bylinek,
ale i květin. Největší úspěch v moderní mixologii slaví neotřelé kombinace chutí i nezvyklé ingredience, jako jsou
například vaječný bílek, lázeňské oplatky či kurkuma.

Hořká tečka na závěr

Trhák business meetingů aperitiv Crodino má ohromnou
budoucnost. Chutná podobně jako třeba Campari, je to
plnokrevný, výtečný nahořklý drink, kterého můžete vypít,
kolik chcete, a pak si vesele odřídit do práce. V Crodinu
totiž není ani kapka alkoholu. A tak by neměl chybět ani
ve vaší lednici pro vánoční návštěvy, které vám přijedou
popřát příjemné svátky autem.
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pro náročné

Text: Eva Houserová, foto: Shuterstock.com

ČESKÉ HORY
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Tip na výlet

DOBRÉ LYŽAŘSKÉ CENTRUM DĚLÁ MĚSTO,
VE KTERÉM SE NACHÁZÍ. VZDÁLENOST HOTELŮ
A RESTAURACÍ OD SJEZDOVEK, POŘÁDANÉ KULTURNÍ AKCE A DOSTATEK OBCHODŮ, POPŘ. PŮJČOVEN LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ HRAJÍ VÝZNAMNOU ROLI. SAMOZŘEJMĚ TO ALE NENÍ VŠE.

D

obré lyžařské středisko by nemělo zapomínat na různě zkušené lyžaře, takže
několik druhů sjezdovek s různým
stupněm obtížnosti, pro děti i velmi
náročné lyžaře. Většina lyžařů si kopec
nahoru nevyšlápne sama, takže i druh
lyžařského vleku či lanovky hraje důležitou roli. Dále
také nesmí zapomenout na lidi, kteří nepřijeli vyloženě za sjížděním kopce, ale například za horskou
(popř. vysokohorskou) turistikou nebo na běžky.
Označené a upravené trasy jsou pro tyto aktivity
podmínkou.
Na nejvyšší příčce pomyslného žebříčku popularity
v České republice rozhodně stojí Krkonoše. Díky
svým krásám a sněhovým podmínkám poskytují ideální možnosti pro sjezdové lyžování, snowboardy,
milovníky běžkařských tratí i pro vyznavače zimních
adrenalinových sportů. Krkonoše nabízejí lyžařská
centra, která jsou proslulá kvalitním servisem, lyžařskými vleky a upravenými sjezdovkami pro začátečníky i zkušené lyžaře. Milovníci běhu na lyžích
si mohou vychutnat množství denně upravovaných
běžeckých stop. A v neposlední řadě Krkonoše nabízejí opravdu luxusní ubytování.
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Ski areál Špindlerův Mlýn
se řadí do skupiny šestnácti
prestižních zimních středisek
Evropy, USA a Kanady, kde se
koná Světový pohár žen
v alpském lyžování.

Špindlerův Mlýn

Je nejznámější, nejnavštěvovanější a nejatraktivnější zimní
středisko. V letních měsících nabízí okolí Špindlerova Mlýna
nespočet turistických a cyklistických tras, od listopadu do
dubna má ideální podmínky pro zimní sporty. Sjezdovka Stoh
se nachází na východní straně areálu Svatý Petr a je populární
mezi pokročilejšími lyžaři. Samozřejmostí je jeden skipas, který platí na všechny svahy ve Špindlerově Mlýně. Na Horních
Mísečkách se nachází lyžařské hřiště pro děti s nejrůznějšími
atrakcemi a také snowpark. Okolí lanovek nabízí velký výběr
restaurací.
Ski areál Špindlerův Mlýn se řadí do skupiny šestnácti prestižních zimních středisek Evropy, USA a Kanady, kde se koná
Světový pohár žen v alpském lyžování. Má 5 lanových drah
a 11 lyžařských vleků, 100 kilometrů denně upravovaných
běžeckých tratí, 25 kilometrů sjezdových tratí, z nichž je 95%
uměle zasněžováno, což umožňuje kvalitní lyžování 5 měsíců
v roce. Středisko si díky moderním snowparkům a U-rampě
zamilují i snowboardisté. V provozu je 5 lanovek – 1 dvousedačková (Svatý Petr), 1 třísedačková (Labská), a 3 čtyřsedačkové (Svatý Petr, Medvědín, Labská) a 12 vleků. Pro běžkaře je
zde na 100 kilometrů upravovaných tratí pro klasiku i skating.
Neměli byste si nechat ujít sáňkařskou nebo bobovou dráhu, snowtubing či za příznivých povětrnostních podmínek
paragliding. Vaše děti určitě uspokojí okružní výlet v saních
tažených koňmi. K nejnavštěvovanějším sportovním areálům
patří Svatý Petr a Medvědín. Burton Snowpark Svatý Petr leží
ve spodní části černé sjezdovky vedle tzv. malého hanku. Tvoří
jej řada dvou skoků s dvěma odrazy, série překážek, crossová
trať, prostor pro big air, popř. akrobatické lyžování a v neposlední řadě pravidelně, strojně upravovaná U-rampa. Zázemí
areálu a velikost snowparku umožňují konání závodů českého
poháru a mistrovství ČR i mezinárodních závodů s celosvětovou účastí.
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© Graubünden Vacation

doporučuje
Ester Ledecká

Specialista na opalování již více než 60 let
Příběh značky Piz Buin® začíná v roce 1938, kdy se švýcarský student
chemie a horolezec Franz Greiter ošklivě spálil při výstupu na horu Piz
Buin. Svoji špatnou zkušenost bral jako výzvu a vyvinul pokrokovou
formuli, která nabídla efektivní ochranu proti slunci. V roce 1946 pak
se svojí ženou Margo odstartovali značku Piz Buin® a představili první
výrobek poskytující ochranu proti slunci.

Stále používáte letní opalovací přípravky?
Zimní sluníčko si žádá speciální ochranu. Řada opalovacích
přípravků PIZ BUIN® MOUNTAIN byla speciálně vyvinuta
pro vysokohorské podmínky. Inovativní složení účinně
kombinuje UVA/UVB filtry, extrakt z protěže, který chrání
pleť před sluncem a dlouhodobým poškozením,
a Cold Shield Complex pro intenzivní hydrataci
a ochranu před extrémním chladem a větrem.

K dostání v síti parfumerií Fann, ve vybraných E-shopech a lékárnách. Více na www.gdist.cz

Atraktivní ledárium

Rádi byste si dovolenou ve
Špindlu zpestřili nevšedním
a zároveň kulturním zážitkem?
Pak navštivte Špindlerovské ledárium u horní stanice lanovky na
Pláních. Těšit se můžete na výstavu ledových soch nebo komorní
koncerty vážné hudby. Špindlerovské ledárium je pro všechny
snadno dostupné. Stačí vyjet ze
Svatého Petra novou vyhřívanou
šestisedačkovou lanovkou na
Pláně, atrakce stojí hned u horní
stanice. Kulturní zážitek můžete
spojit třeba s procházkou, užít
si nádherné výhledy na hřebeny
Krkonoš a dopřát si oběd, kávu
nebo něco ostřejšího ve zdejší
panoramatické restauraci Na
Pláni. Ledárium je možné navštívit
i navečer, kdy zde skiareál několikrát v sezóně pořádá komorní
koncerty vážné hudby nebo jiné
akce. Vstupné do ledária je pro
všechny zdarma. Pro pěší navíc
připravil skiareál zvýhodněné
jízdné lanovkou.
V zimní sezóně můžete využít
nabídky špindlerovských wellness
hotelů a zahrát si tenis
a squash do krytých hal, zaplavat
si v hotelových bazénech, zastřílet
si ve sportovní střelnici, zahrát si
bowling, nebo vylepšit si kondičku
při aerobiku či ve fitness centrech
a saunách. Ve Špindlu kvete
i společenský a noční život,
o čemž svědčí bohatá nabídka
klubů, diskoték, barů, restaurantů
a non stop podniků.
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Harrachov

Patří k nejvýznamnějším rekreačním a sportovním střediskům
západní části Krkonoš. Na milovníky lyžování čekají perfektně
upravené běžecké tratě či sjezdovky, které se v případě nedostatku sněhu uměle zasněžují. Kompletní péči zajišťují servisy
lyží sjezdových i běžeckých, půjčovny lyží, lyžařské školy. Pro
běžkaře je kolem Harrachova udržována lyžařská magistrála
o celkové délce 30 km.
Dominantu města tvoří proslulý areál skokanských můstků na
Čertově hoře přímo nad Harrachovem. Stavbou lyžařského
areálu se standardními běžeckými tratěmi, sjezdovkami a zejména můstku pro lety na lyžích začala po roce 1980 nejslavnější éra Harrachova. Na celkem 8 můstcích, z nichž některé
jsou opatřeny umělou hmotou, se trénuje prakticky celý rok.
Vrcholem sportovního dění jsou v Harrachově atraktivní lety
na lyžích.

Noční život ve městě je velmi rušný, bary i diskotéky
praskají ve švech, stačí si vybrat. V nabídce jsou kluby,
diskotéky, živá hudba, herny – podniky, které nezavírají
před půlnocí. Pokud potřebujete odpočinek po hodinách strávených na sněhu, pobyt ve wellness hotelu je
to nejlepší, co můžete pro své tělo udělat.

(15b) v Peci pod Sněžkou. Lyžaři z Černé hory a Janských Lázní
mohou sjet do Pece pod Sněžkou kdykoliv během dne, aniž
by museli použít skibus. Zpět do Janských Lázní se pak vrací
skibusem na červené páteřní lince.

Rokytnice nad Jizerou

Je to malebné
městečko
známé nejen
jako výchozí
bod na Sněžku
Pec pod Sněžkou

Je to malebné městečko známé nejen jako výchozí bod na
Sněžku, ale také jako aktivní horské středisko. Druhý největší
areál SkiResortu Černá hora - Pec, je s areálem na Černé hoře
lyžařsky propojený díky SkiTour. Právě v areálu v Peci najdete moderní odpojitelnou čtyřsedačkovou lanovku Zahrádky
express, která nahradila kotvový vlek u sjezdovky Zahrádky.
Lyžařské terény vyhovují především rodinám s dětmi, protože
je možné vybrat si od cvičných louček až po náročné sjezdové
terény. Pro běžkaře je stále upravována Krkonošská magistrála.

Zábava na Funline

Místní lyžařskou atrakcí je Funline s klopenými zatáčkami
a 8 m dlouhým tunelem, nebo tratě s časomírou pro sjezd
i obří slalom. Funline je zábavná trať určená lyžařům i snowboardistům všech věkových kategorií. Kombinuje v sobě prvky
mladých olympijských disciplín jako je boardercross, skicross
a freestyle. Trať ze sněhu je postavená na hliněných platformách kombinujících terénní vlny, klopené zatáčky, průjezdové
tunely, bezpečné překážky a další zábavné prvky. Nová forma
pohybu na svahu je ideálním mixem zábavy pro celou rodinu.
Najdete tu také Funpark a Snowpark s překážkami a skoky.
Večerní lyžování nabízí nejširší sjezdovky s umělým osvětlením
v Česku.

Zimní středisko v západních Krkonoších láká především sjezdaře. V okolí se nachází několik areálů, v nichž je k dispozici
celkem 24 lyžařských vleků, dvě 4 sedačkové lanovky a přes
23 kilometrů sjezdových tratí všech náročností. 57 kilometrů
běžeckých tratí je každodenně upravováno. Na milovníky
lyžování čekají perfektně upravené běžecké tratě či sjezdovky,
které se v případě nedostatku sněhu uměle zasněžují. Lanová
dráha Lysá hora měří 2.198 m a je druhou nejdelší v České
republice. Běžkaři mohou vyzkoušet běžecké trasy v areálech
U kapličky a Pod Dvoračkami s kvalitní bílou stopou. Nelyžující návštěvník může zkusit snowtubing – zábavné sjíždění
na nafukovacích člunech v uměle vybudovaném sněhovém
koridoru.

Relax a odpočinek

Všechna zmíněná krkonošská střediska nabízejí svým návštěvníkům kromě sněhových radovánek také pobyty v luxusních
hotelích, které uspokojí i ty nejnáročnější klienty. Skvěle vybavené pokoje a apartmány jsou samozřejmostí zrovna tak, jako
hotelová sportovní a wellness centra. Hotelovým hostům jsou
k dispozici posilovny, bazény, vířivky, sauny, koupele, zábaly,
fyzioterapie, squash, stolní tenis, ricochet či spinning. K dispozici je bazén, vířivka, kuželky, stolní tenis nebo můžete vyzkoušet
lekci spinningu s profesionálním instruktorem. Pro zlepšování
kondice je pak ideální využít hotelovou saunu, nebo posilovnu.
Příjemnou tečkou může být relaxační masáž, perličková koupel,
nebo zábaly z rašeliny či minerálního bahna.
Přímo v hotelech jsou hostům k dispozici lyžařské půjčovny,
kde si můžete půjčit kompletní vybavení pro sjezdové i běžecké lyžování, snowboard, ale třeba i sáně či boby. Součástí půjčovny je také profesionální skiservis, který zahrnuje broušení
hran, voskování nebo kompletní údržbu skluznice. Některé
hotely ve Špindlerově mlýnu a v Peci pod Sněžkou nabízejí svým hostům kromě výše jmenovaných služeb i golfový
simulátor, tenisové haly, squash, sportovní střelnici, bufetovou
restauraci, denní a noční bar, a lá carte restaurant. Zkrátka vše
pro exkluzivní pobyt.

Přeprava na rolbě

Můžete si užít i jízdu na speciální rolbě na vrcholu Černé hory.
Část trasy tu lyžaři překonávají na lyžích, na části je svezou
dvě speciální rolby. První rolba jezdí na vrcholu Černé hory,
kde lyžařům pomůže překonat rovinku dlouhou asi 300
metrů. Druhá rolba na ně čeká na stanovišti „Pod Kolínskou
boudou“, odkud je vyveze do mírného kopce až k Pražské
boudě. Lyžaři vystoupí z rolby na vrcholu sjezdovky Mulda
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K pohodě na horách, bohužel, čas od času patří i zranění. Abyste byli co nejdříve v pohodě a fit, jistě vám
přijde vhod tip na malý zázrak v podobě enzymoterapie, která urychluje hojení a regeneraci.
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