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editorial

Podzim je tu. A s ním samozřejmě i takové nepříjemné věci jako mráz
zalézající ráno za nehty, odpolední mlhy, chřipka a nachlazení, vstávání
do tmy, ale i příjemné věci jako třeba blížící se Vánoce a s nimi spousta
dárků pod stromečkem, lyžování a samozřejmě podzimní vydání magazínu Ice,
který právě teď držíte v ruce. A to je naladěno, jak jinak, než už zimně, abyste
se měli na co těšit. Jenom těch zimních lyžařských středisek, která
vám představíme, českých i zahraničních. Tak hurá balit a vyrazte na hory.
Před tím si ale přečtěte něco o jazzmanovi s pohledem na měsíc, neboli
o Ryanovi Goslingovi o muži, který si šel za svým snem, ačkoliv to neměl
zrovna jednoduché.
Ve výčtu osobností, o kterých se v podzimním magazínu Ice dočtete,
samozřejmě nesmějí chybět takové osobnosti, jakými jsou Alena Mihulová
a Osmany Laffita. Je mým potěšením přinést vám rozhovor s herečkou,
která svým pozitivním přístupem k životu dokázala zvládnout mnohé.
Bylo mi ctí, že jsem mohla nahlédnout pod pokličku její práce. A stejně mi
bylo ctí nahlédnout pod pokličku práce předního českého návrháře Osmany
Laffity. Víte, že tento návrhář světového formátu je spolu s Billem Clintonem
či Ronaldem Raeganem pověřený kolonelem Kentucky guvernérem státu
Kentucky?
Vánoce a Silvestr se skutečně blíží. Což takhle přivítat Nový rok v některém
z alpských středisek, kde zimní příroda neztratila své kouzlo?
Dále vám představíme ty nejžhavější novinky z estetické dermatologie,
podíváme se na poslední trendy v bydlení a řekneme si něco o umělém
oplodnění. Takže příjemné počteníčko, krásný zbytek podzimu, veselé Vánoce
a šťastný Nový rok. I s magazínem Ice.

Alice Kelly

šéfredaktorka
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Profil

MUŽ, KTERÝ SI ŠEL ZA SVÝM SNEM A V TOUZE SI JEJ SPLNIT SE STAL MOŽNÁ AŽ POSEDLÝM.
TO JE KANAĎAN RYAN GOSLING V HLAVNÍ ROLI ASTRONAUTA NEILA ARMSTRONGA VE FILMU
PRVNÍ ČLOVĚK. PO PIANISTOVI V HUDEBNÍ KOMEDII LA LA LAND A UČITELI TĚLOCVIKU VE SNÍMKU HALF NELSON JE GOSLING VELMI BLÍZKO TOMU, ABY KONEČNĚ NATÁHL RUKU PRO SOŠKU
OSCARA, KTERÁ MU UŽ DVAKRÁT UTEKLA. UVIDÍME, JESTLI SE MU TO TENTOKRÁT KONEČNĚ
PODAŘÍ.

F

ilm První člověk vznikl na motivy knihy
Jamese R. Hansena „První muž: Život Neila
A. Armstronga“ a režisér Damien Chazelle
v něm ukazuje astronauta, který poprvé
stanul na Měsíci, z trochu jiné stránky. Jako
muže posedlého vším, co dokáže vzlétnout,
muže, který touží zapsat se do historie kosmonautiky a neváhá kvůli tomu i velmi riskovat, ale také jako otce a manžela. Bohužel soukromý život
Armstronga byl jeho celoživotním snem hodně ovlivněný.
Na jedné straně to byl člověk, který se dokázal během jedné vteřiny rozhodnout v situaci, kdy šlo o život, na druhé
člověk, který sice žil rodinným životem, ale jakoby byl pořád schovaný v nějaké bublině. Film není jen o přistání na
Měsíci, ale také o tom, co to znamenalo pro lidi, kteří se na
misi podíleli. A co pro splnění svého snu museli obětovat.
Příběh začíná v roce 1962, kdy se Armstrong stal zkušebním
pilotem NASA, ale zároveň se s manželkou musel vyrovnat
s tragédií, když jim zemřela malá dcerka. Na jedné straně je
někým, kdo mění budoucnost lidstva, na druhé je bezmocný, protože nedokáže pomoct vlastnímu dítěti.

Extrémní příběhy

Když se Gosling na roli připravoval, skutečný Neil Armstrong
byl už pár let po smrti. Gosling se ale setkal s jeho sestrou
a jeho syny a dalšími členy rodiny. Čím víc se herec o svém
hrdinovi dozvídal, tím víc ho prý fascinovalo, jak těžký byl
život astronautů . „Vždycky jsem se zajímal o extrémní

příběhy. Nedovedu si představit větší kontrast, než mezi
intimitou a jedinečností osobního života Armstrongů
a nekonečnou povahou vesmíru, se kterým se to prolíná.
Tito astronauti používali vědu a své schopnosti k tomu, aby
se přiblížili Vesmíru, ale zároveň to byli tátové od rodin, kteří na svých pozemcích sbírali odpadky a sekali trávníky.
Létali na velmi křehkých strojích, podstupovali velké riziko
a to všechno sledoval celý svět. Byl pro mě zážitek nejen to,
že jsme natáčeli v dokonalé kopii skutečné kosmické kabiny,
ale i to, že se tam jako odborní poradci pohybovali lidé, kteří
se tenkrát podíleli na přípravách letu Apollo 11 a vyprávěli,
co všechno se tenkrát dělo,“ líčí herec.

Muzikálový La La Land

S režisérem Chazellem se Gosling potkal už v hudebním
romantickém filmu La La Land, kde si zahrál hlavní roli
po boku Emmy Stone. Milostný příběh, ale taky moderní
drama plné písniček a vypilovaných muzikálových čísel
vypráví o zvláštním vztahu Mii, která pracuje jako servírka,
ale snaží se splnit si svůj sen a stát se herečkou, a nadaného
pianisty Sebastiana, který touží po svém vlastním jazzovém
klubu. Sen si tímhle filmem splnil i režisér, který chtěl vyzkoušet propojení moderního hektického světa s kouzlem
amerických muzikálů ze zlaté éry filmu. „S tanečními čísly
jsme se hodně nadřeli, ale oba jsme do nich vložili kus svého srdce. Ty písničky mi ještě dlouho potom zněly v hlavě,“
říkal herec, který má tanec velmi rád i v osobním životě
a svého času dokonce docházel na hodiny baletu. Před
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tímto muzikálovým filmem ale Gosling natočil snímek Blade Runner 2049, který je pokračováním kultovní scifi
z roku 1982. Hraje tu důstojníka losangeleské policie K,
který pátrá po bývalém Blade Runnerovi (Harrison Ford),
který je již spoustu let nezvěstný a od nějž potřebuje získat
zásadní informace.

Už jako kluk

Gosling je neuvěřitelně všestranný a nadaný herec, který
má spoustu koníčků. Hercem a showmanem chtěl být už
jako kluk. Narodil se 12. 11. 1980 jako Ryan Thomas Gosling ve městě London v kanadském Ontariu. Jeho otec
Thomas pracoval v papírnách, jeho matka Donna jako sekretářka. Rodiče se později rozvedli a on i se starší sestrou
Mandi zůstal s matkou. V roce 1997 se přestěhoval do Los
Angeles. Od roku 2011 žije v New Yorku. Herecké zkušenosti sbíral nejdřív v pořadu Mickey Mouse Club, v seriálech
jako Cesta do Avonlea, Zámořská střední, Mladý Herkules
a mnoha dalších. První větší roli dostal ve filmu Svatý boj,
kde hraje mladíka, který – ačkoliv sám pochází ze židovské
komunity – se stane nakonec členem skinheadského nacistického gangu.

Vzorec pro vraždu

V krimináním thrilleru Vzorec pro vraždu hraje sebevědomého bohatého studenta, který se svým spolužákem vymyslí a uskuteční brutální vraždu. Případ vyšetřuje energická
a velmi neústupná agentka, kterou si zahrála Sandra
Bullock. Velkou příležitost dostal Ryan a novým idolem žen
se stal, když si zahrál v romantickém dramatu Zápisník jedné lásky, která je příběhem velké lásky mezi bohatou jižanskou dívkou Allie a chudým chlapcem Noahem. Gosling byl
rázem zařazený do padesátky „nejžhavějších svobodných
mládenců“. Ve filmu Hranice života si zahrál uzavřeného
a zvláštního Henryho, kterému se psychiatr snaží zabránit
v tom, aby přesně na své 21. narozeniny spáchal sebevraždu, kterou si předem důkladně naplánoval. Psychiatr je
postupně natolik vtahovaný do světa svého pacienta, že má
problém rozlišit, co je vůbec realita. Ve snímku Half Nelson
hraje středoškolského učitele tělocviku, jemuž se život změní ve chvíli, kdy ho jedna ze studentek přistihne při užívání
drog na půdě školy. Za tenhle film byl nominovaný na
Oscara, stejně jako později pak za La La Land. Ani jednu
z nominací se mu ale nepodařilo proměnit.

Lars a jeho známost

V komedii Lars a jeho vážná známost hraje nesmělého mladíka z malého města, který si jednoho dne přivede domů

VÍTE – NEVÍTE
O RYANU GOSLINGOVI
• Jeho nejoblíbenější film je Na východ od ráje z roku 1955
s Jamesem Deanem a Richardem Davalosem v hlavních
rolích.
• Jeho oblíbeným hercem je Gary Oldman.
• Ve škole měl přezdívku Trouble.
• Stejně jako jeho postava Sebastian ve filmu La La Land
miluje jazz.
• Zpívá a hraje na kytaru a s kamarádem Zachem
Shieldsem založil kapelu Dead Man‘s Bones.
• Je spolumajitelem marocké restaurace, která sídlí
v Hollywoodu.
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VIDĚLI JSTE?
• 2018 První člověk • 2017
Blade Runner 2049 • 2016 La La
Land • Správní chlapi • 2015
Sázka na nejistotu • 2012 Za borovicovým hájem • 2011 Bláznivá, zatracená láska • Den zrady
• Drive • 2010 Blue Valentine •
V lepší společnosti • 2007 Lars
a jeho vážná známost • Okamžik zlomu • 2006 Half Nelson
• 2005 Hranice života • 2004
Zápisník jedné lásky • 2003 Svět
podle Lelanda • 2002 Vzorec
pro vraždu • 2001 Svatý boj
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Ryan a jeho starší ženy

Díky filmu Vzorec pro vraždu se Ryan seznámil se Sandrou Bullock. Ačkoliv je dělil
čtrnáctiletý věkový rozdíl, začali spolu
chodit. Jejich vztah ale vydržel něco přes
rok. Při natáčení Zápisníku jedné lásky
se Ryan dal dohromady s herečkou Rachel McAdams, která hrála Allii. Vztah se
ale po třech letech rozpadl. Pak se znovu
dali dohromady, aby se posléze po roce
už definitivně rozešli. S herečkou Evou
Mendes, která je o šest let starší, se potkali ve snímku Za borovicovým hájem. Ona
tehdy hrála jeho milenku a matku jeho
syna. Dnes spolu herecký pár vychovává
dvě dcery – čtyřletou Esmeraldu Amadu
a dvouapůlletou Amadu Lee. Nejen že si
hodně hlídají své soukromí, ale dokonce
utajili i svou svatbu.

V ženském světě je spokojený

přítelkyni Biancu. Problém je ale v tom, že Bianca není
skutečná dívka, ale nafukovací panna. Lars neprahne ani
tak po sexu, jako spíš po vztahu, proto s sebou Biancu vodí
všude jako svou přítelkyni. Film Den zrady vypráví příběh
mladého tiskového mluvčího, který se stane obětí zákulisních intrik v prostředí vysoké politiky. Ve filmu Drive hraje
řidiče, který je ve dne filmovým kaskadérem, po nocích si
ale přivydělává jako nájemný řidič zločineckých gangů. Na
rychlou jízdu je zvyklý, jen v noci mívá v zádech policejní
auta. Sní o tom, že si koupí auto, s nímž by se mohl zúčastnit profesionálních závodů. Pak se ale potká se sousedkou
Irene a jeho plány se změní. Ve snímku Bláznivá, zatracená
láska, hraje pohledného svobodného sportovce Cala, který
si vezme pod svá křídla kamaráda, s nímž se právě rozešla
žena. Protože hrál sportovce, snažil se před natáčením
Ryan chodit do posilovny, aby si trochu vyrýsoval postavu.
I tak mu k ní ale filmoví mágové zčásti dopomohli taky
počítačově. V dramatu Za borovicovým hájem hraje kaskadéra, který se rozhodne postarat o svou milenku a jejich
společného syna. Aby na to měl prostředky, spáchá nejdřív
několik zločinů.
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Gosling si libuje v tom, že žije v ženském
světě a i když jeho vztah s Evou občas není
idyla, protože Eva je prý hodně žárlivá,
své tři ženy si hýčká. „Myslím, že ženy jsou
lepší než muži. Jsou silnější, jsou napřed.
Vychovávaly mě maminka a sestra, takže
jsem vyrůstal v ženském světě a vždycky
jsem měl raději ženy. Jsou lepší než my.
A dělají nás lepšími,“ prohlásil Ryan
v rozhovoru pro jeden zahraniční časopis.
Když Ryan nenatáčí, věnuje se svému oblíbenému jazzu, sportuje, užívá si rodinu.
Baví ho, že se s každou novou rolí dozvídá
a učí stále nové a nové věci. „Bylo
období, kdy jsem nebyl úplně šťastný
a nevěřil jsem si. Ale to už je pryč. Postupně jsem se naučil, že je důležité nebát se
a neomezovat se. Baví mě tanec, chtěl
jsem se naučit základy baletu. Jen tak,
protože mě to zajímalo. Tak jsem tam začal chodit.
Člověk může dělat všechno, co chce dělat a co miluje.
A tím se řídím.

www.janssen-beauty.cz
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Text: Eva Brabcová, foto: Shutterstock.com

VĚK JE JEN ČÍSLO

TATO SLOVA ZNÍ SICE HEZKY, ALE NEÚPROSNÉ STOPY ČASU NÁM ČASTO DOKÁŽOU ZKAZIT
NÁLADU A V HORŠÍM PŘÍPADĚ DOKONCE POŠRAMOTIT SEBEVĚDOMÍ. TEHDY PŘICHÁZÍ NA
ŘADU MOC ESTETICKÉ MEDICÍNY, VYZBROJENÉ PRO BOJ S ČASEM ŘADOU ÚČINNÝCH PROSTŘEDKŮ A MOŽNOSTÍ.

OBLIČEJ A KRK

Někoho trápí kruhy pod očima, jež v mládí téměř
s pýchou sváděl na probdělé noci, jiného unavený výraz, jehož příčinou je pokles očních víček. Další si stěžuje na vrásky a rozměklé kontury obličeje, a v neposlední
řadě je tu strašák v podobě stárnoucího „krůtího krku“.
Síla účinných krémů a sér není nekonečná, problémy
gradují a zrcadlo by člověk nejraději rozbil, kdyby mu
ovšem pak nehrozilo sedm let neštěstí. Nabízí se otázka: co s tím?

Kruhy pod očima

S tmavými kruhy pod očima se v životě setká téměř
každý. Nejčastěji bývají známkou nadměrné únavy,
stresu, deficitu spánku či nedostatečné hydratace.
Kromě toho může být příčinou také genetická zátěž,
případně nadměrná pigmentace kůže, za níž stojí
mikroskopické propouštění droboučkých kožních cév
a oxidace krevního barviva v okolí očí. Pokud se kruhy
pod očima staly vašimi permanentními souputníky, měli
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byste dbát na dodržování pitného režimu a alespoň
dvakrát denně používat pod oči chladivé gely. Jelikož
je v oblasti kolem očí pokožka oproti jiným částem obličeje výrazně tenčí, ošetřující krémy i gely je zapotřebí
nanášet velice opatrně jemným vklepáváním. Velkým
pomocníkem je zde kyselina hyaluronová, o jejímž příznivém účinku bylo napsáno již mnohé. K jejímu dobru
je tak třeba připsat další bod, co se týká péče o pokožku kolem očí. Jednak se doporučuje používat k ošetření
přípravky, které tuto látku obsahují, ale navíc ji lze do
pokožky aplikovat také injekčně. Kyselina hyaluronová
dokáže mimo jiné vyplnit i propadlé oční okolí a efekt
takového ošetření přetrvává po dobu několika měsíců.
Podobně skvěle působí i živý kolagen, na který bychom
rozhodně neměli zapomínat. Právě množství a kvalita našeho tělesného kolagenu ovlivňuje nejen délku
a kvalitu života, ale vypovídá i o našem biologickém
věku. Na trhu s kolagenem, kolagenovou kosmetikou
a doplňky stravy se kolagen objevuje v nejrůznějších
podobách a někdy je i pro odborníky velmi těžké se
v této nabídce orientovat. Vždy bychom se ale měli

Zdraví a krása
Rozjasněte svůj pohled

S přibývajícími roky často souvisí ztráta elasticity pokožky a ochabováním kůže očních víček. Kromě toho, že se
jedná o estetickou záležitost, přinášející obličeji unavený výraz a roky navíc, kožní řasy na horních víčkách
mohou způsobovat také potíže s viděním a v těžších
případech dokonce omezovat zorné pole. „Achillovou
patou“ dolních víček bývají zase váčky. Tento problém
však není jen záležitostí ubíhajících let, ale z důvodu
vrozené dispozice se může vyskytnout i dříve a tak specializovaná pracoviště vyhledávají i mladší lidé. Řešením je operace očních víček, tak zvaná blefaroplastika.
Provádí se buď jako samostatný výkon na dolních, nebo
na horních víčkách, případně je možné během jedné
operace odoperovat obě oblasti zároveň. Při operaci
horních víček je odstraněna nadbytečná kůže a řez je
veden tak, aby jizvička byla ukryta v přirozené ohybové rýze. Při operaci na dolních víčkách prochází řez
těsně pod řasami. Během zákroku jsou podélně rozdělena vlákna kruhového očního svalu, obnaženy tukové
váčky, je rozrušeno jejich vazivové pouzdro a odstraněn
nadbytečný tuk. Operační zákroky na víčkách se provádí ambulantně, v místním znecitlivění a rozhodně není
třeba se jich obávat. Zákrok je nebolestivý a pacient při
něm vnímá jen intenzivní světlo. Kromě klasické metody
lze operaci dolních víček provést také pomoci laseru.
Tuto metodu lze kombinovat s klasickou operací horních víček. Všechny tyto metody mají jedno společné:
po zhojení jsou stopy po zákroku téměř neviditelné,
zato proměna výrazu je patrná na první pohled.

Moc dermálních výplní
ptát po živém kolagenu nové generace, který se pro
své omlazující a regenerační účinky právem dostává do
popředí zájmu odborníků. Toto výjimečné kosmeceutikum účinně doplňuje kolagen do těla a dlouhodobě
oddaluje přirozené procesy stárnutí. Dokáže obohatit
mezibuněčnou tkáň ve všech vrstvách pokožky o cenné
aminokyseliny, čímž posiluje aktivitu fibroblastů ke znovuobnovení produkce vlastního kolagenu.

S postupujícím časem jde ruku v ruce úbytek kolagenu,
který je zodpovědný za plný a pěkný vzhled pokožky.
Tím jak jej v organismu ubývá, tvoří se vrásky a pleť
pozbývá svého původního svěžího vzhledu. Markantní
je to zejména v obličeji. Velice oblíbeným a komfortním
řešením je aplikace dermálních výplní (fillerů). Jedná se
o vstřebatelnou gelovitou látku na bázi kyseliny hyaluronové, která je tenoučkou jehličkou injekčně vpravena
do problémových partií. Spolehlivě vyrovná v pokožce
prohlubně, hluboké vrásky a nosoretní rýhy, ale také
doplní potřebný objem v místech, ze kterých se vytratil.
S oblibou se využívá rovněž při tvarování rtů. Kyselina
hyaluronová je látka tělu vlastní, takže tyto přípravky
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Při operaci
horních víček
je odstraněna
nadbytečná
kůže a řez je
veden tak, aby
jizvička byla
ukryta v přirozené ohybové
rýze

organismus bez problémů přijímá a snáší. Z ošetření
nemusíte mít obavy. Zákrok se provádí v lokální anestezii, s pomocí speciální znecitlivující masti, která způsobí
krátkodobou ztrátu vnímání bolesti na povrchu kůže.
Během aplikace tak můžete pociťovat jen nepříjemné
pocity tlaku. Bezprostředně po ošetření se můžete vrátit do běžného života. Jediné viditelné známky, které se
mohou objevit, je mírné zarudnutí míst po vpichu, které
však brzy mizí. Efekt nastupuje prakticky okamžitě
a postupem času ještě sílí. Obecně lze říci, že trvanlivost
dermálních výplní je osm až dvanáct měsíců, ale mohou
„vydržet“ i déle. To, jak dlouho se budete z výsledného
efektu těšit, závisí na rychlosti vašeho metabolismu. Každý člověk je jiný, a proto je trvanlivost výplní individuální.

Kouzelné nitě pro mladistvý vzhled

Oblast dolní čelisti a krku patří mezi místa, která zejména ženy dokážou pořádně potrápit. Když se rozhlédnete kolem sebe a zamíříte pozornost na ženy věkové
kategorie 50+, zaznamenáte, že mnohé z nich nosí roláky, vážou si ozdobné šátky nebo nosí šperky nazývané
„obojky“. To všechno proto, aby zamaskovaly tak zvaný
„krůtí krk“. Dnes ale i tento problém již má řešení
a dokonce ne jedno. Povolenou kůži na krku lze úspěšně korigovat poměrně jednoduchým ošetřením pomocí
liftingových nití, nebo radikálním zákrokem v podobě
plastické operace. Ošetření oblasti krku níťovým liftingem spočívá v napnutí kůže speciálními vlákny, která
jsou aplikována pod kůži a jednoduše ji „vytáhnou“.
Pod kůží pak vytvoří kolagenové srůsty, které zajistí
držení problémových partií v požadované poloze. Liftin-
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gová vlákna, která se při tomto zákroku používají, jsou
podobna těm, které se běžně využívají v chirurgii, jen se
od nich odlišují speciálními háčky umístěnými na povrchu. Pro níťový lifting se používají vlákna neodbouratelná, která zůstanou ve tkáni navždy, i vstřebatelná, která
se postupem času rozloží. Zákrok je prováděn v místním
znecitlivění, nevyžaduje žádnou rekonvalescenci a efekt
nastupuje rychle. Jeho nevýhodou je pouze to, že se
jedná ošetření s krátkodobějším efektem. Ženy jej proto
nazývají „krása s omezenou trvanlivostí“, avšak i tak se
těší stále větší oblibě.

Facelifting aneb skalpelem pro krásu

Daleko trvalejším řešením korekce povolené kůže krku
je její operační napnutí. Byť se může zdát, že povolenou
kůži by bylo nejsnazší odstranit tím, že by se jednoduše
odřízla, prakticky není možné ji izolovaně odoperovat.
Téměř vždy je zapotřebí zároveň napnout minimálně
také dolní část obličeje a provést tak zvaný facelifting.
Tento zákrok se řadí do kategorie operací s celkovou
anestezií a na poli plastických zázraků se stal již evergreenem. Díky němu lze omládnout o hezkou řádku
let a navíc si nového vzhledu zrovna tak dlouho užívat.

RUCE A PAŽE

Ruce jsou vystaveny sluníčku a povětrnostním vlivům
daleko víc, než jiné části těla a tak i rychleji stárnou.
Jejichž kůže se tenčí a v pozdějším věku začíná připomínat pergamen. Rovněž paže s časem svádí marný boj.
Zatímco hřbety rukou lze omladit jednoduchou, neinvazivní cestou, můžeme opět doporučit použití živého

DARUJTE
VÁNOČNÍ
DÁRKOVÝ
CERTIFIKÁT

Zdraví a krása
a UVB záření, a volba stravy bohaté na vitamíny,
zejména C a E, beta karoten, zinek a selen. Pokud
vás však již pigmentové skvrny trápí, svěřte se do
rukou odborníků. Na „zaručeně spolehlivé recepty,
co pomohly tetě Zdeně a sousedce Jarmile“, raději
zapomeňte. Právě jeden takový způsobil nemalý
problém paní Štěpánce. „Kamarádka mi poradila
na odstranění skvrn chemický peeling, a v dobré
úmyslu mi obstarala přípravek s vysokoprocentním
obsahem ovocných kyselin, o kterém bohužel až
dnes vím, že je naprosto nevhodný pro domácí použití. Tyto přípravky totiž patří výhradně do rukou
dermatologů. Namísto odstranění jednoho problému mi tak vznikl další, neboť díky neodbornému
použití u mě došlo k poškození pokožky,“ svěřila
nám. Odborně provedený chemický peeling aplikací vysoce koncentrovaných účinných látek však
dokáže zázraky. Zabojuje s pigmentovými skvrnami, odstraní odumřelé buňky, podpoří tvorbu
kolagenu a ve výčtu jeho schopností bychom mohli
pokračovat klidně dál. Jednou z účinných metod
Ochablost paží je běžným projevem stárnutí, který však není
odstranění pigmentových skvrn je ošetření pulstřeba pasivně přijmout. Můžete podstoupit operaci vnitřních
ním světlem IPL, které „rozstřelí“ pigment na malé
valů paží, tak zvanou brachioplastiku, při které chirurg upraví
části, které se postupně vstřebají. Světlo kromě
horní část končetiny od podpaží k lokti. Po této operaci bude
toho zatáhne jemné žilky a díky tepelnému efekpokožka vašich paží opět vypjatá a získá zpátky pevné kontutu vytvoří podmínky pro obnovu a tvorbu nových
ry. Požadovaného efektu se docílí chirurgickým odstraněním
kolagenních vláken. Ošetření IPL je proto vhodné
přebytků kůže v horní části paží, zredukováním jejich objenejen pro odstranění pigmentových skvrn, ale také
mu a vypnutím uvolněné kůži. V případě potřeby se zároveň
pro omlazení pleti. Nadbytečný tuk na bocích
odstraní nadbytečný podkožní tuk. Řez je veden po vnitřní
a stehnech je jedním z nejčastějších problémů
straně paže podpažní jamkou a na rozhraní vnitřní a zadní
žen. Mnohdy se tento „genetický dárek“ přestrany paže. Vzniklá jizva mívá tvar velkého písmene T nebo Y.
dává z generace na generaci a nezabírá na něj
Postupem času vybledne do podoby tenké linky.
cvičení ani diety. Řešením je liposukce, metoda
při které dochází k odsávání tuku z problematických partií těla a k jejich tvarování. Při tomto
výkonu lze zredukovat podkožní tukovou vrstvu
kolagenu. Právě ruce však nejlépe prozradí věk ženy.
do té míry, že vám může přinést překvapivou změnu
Po každém mytí nezapomeňte nanést živý kolagen
v podobě vaší vysněné konfekční velikosti. Liposukce
a použít výživný krém na ruce. Pro zpevnění paží je
se již dlouho řadí mezi vyhledávané zákroky se spolehtřeba ostřejšího pomocníka - skalpelu.
livým výsledným efektem. Existují dva druhy, tak zvaná
suchá, a vlhká varianta, při které je ošetřovaná oblast
napuštěna tumescentním roztokem. První metoda je
Pokožku rukou lze omladit pomocí výplňových materidnes na ústupu a v současné době se setkáte zejména
álů, kyseliny hyaluronové a hydroxyapatitu. Podobně,
s liposukcí tumescentní, jejíž výhodou je mimo jiné to,
jako například při ošetření obličeje, je do hřbetu rukou
že je prováděna ambulantně v místním znecitlivění
injekčně aplikována látka, která vyplní potřebná místa
a je prakticky bezbolestná. Nejprve je na tělo paciena navrátí rukám mladistvější vzhled.
ta zakreslena oblast určená k ošetření a následně je
napuštěna tumescentním roztokem obsahujícím lokální
anestetikum. Poté následuje rozrušování a odsávání
S pigmentovými skvrnami se v průběhu života setká praktukové tkáně, které probíhá pomocí kanyl napojených
ticky každý. Ženy se s nimi potýkají častěji, než muži. Tyto
na přístroj vyvíjející podtlak.
skvrny mohou být vrozené, získané na základě genetických
V průběhu hojení se kůže nad ošetřeným místem se
dispozicí, ale také se mohou během let kdykoliv vytvořit.
ztenčenou tukovou vrstvou smršťuje a dochází k požaNejčastější za jejich vznikem stojí hormonální příčiny, ale
dované změně. První známky vaší proměny jsou viditeltaké nadměrné a intenzivní slunění. A právě na hřbetu runé asi za šest týdnů po liposukci, finální výsledek
kou, které bývají vystaveny slunečnímu záření více, než jiné
se dostavuje přibližně po třech měsících. A na závěr
části těla, se pigmentové skvrny - Lentigo senilis vyskytují
jedno upozornění: nějaký čas po operaci je zapotřebí
nejčastěji. Objevují se většinou u lidí vyššího věku, avšak to
nošení speciálního elastického prádla. Nejprve, ideálně
neznamená, že by jich mladší lidé byli vždy ušetřeni. Tak
po dobu čtyř týdnů neustále, poté asi dva další týdny
jako ve všem, i zde je důležitá prevence, která v prvé řadě
alespoň na noc. Doporučení lékaře v tomto případě
zahrnuje rozumné vystavování se slunečním paprskům
určitě neberte na lehkou váhu a do krajkového prádla
a umírněné opalování v soláriích. Vhodné je používání
nespěchejte. Nemuselo by se vám to vyplatit.
kvalitní pleťové kosmetiky s ochrannými faktory proti UVA

Pomoc!
Visí mi paže

Omlazení rukou

Pryč s pigmentovými skvrnami

22 | Ice Podzim 2018
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JAKO HVĚZDY
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PRSA

Která žena by si nepřála mít krásná prsa odpovídající
velikosti a pevnosti? Plastické operace této výsostně
ženské části těla tak stojí v popředí zájmu něžného
pohlaví napříč všemi věkovými kategoriemi. Nejčastějším přáním je zvětšení prsou. Na druhé straně pod
skalpel přivádí ženy také požadavek na jejich zmenšení. Jak dokáže poprsí nadměrné velikosti svou majitelku potrápit, umí pochopit jen žena se stejným problémem, nebo lékař a fyzioterapeut, který se setkává se
stížnostmi na bolesti zad, jež nadměrná zátěž hrudníku přináší.

Výrazná nebo přirozená

Operace prsou (augmentace) dokáže zvětšit tuto partii
až o několik velikostí. V současné době se ke zvětšení
prsou využívají silikonové implantáty, a to kulaté či
anatomicky tvarované. Kulaté implantáty jsou vhodné
tehdy, pokud od operace očekáváte výraznou změnu
velikosti a tvaru prsů. Anatomické implantáty kapkovitého tvaru zachovají prsům maximálně co nejpřirozenější podobu. Pro vložení implantátu existují tři
přístupové cesty: první z nich je hojně využívaný řez
v podprsní rýze, druhá vede řezem na spodní hranici
prsního dvorce a další vede řezem v podpaží. V prvním
případě vznikne asi 4 – 6 cm dlouhá jizva pod každým
prsem. Při řezu na dolní hranici prsního dvorce jizva
splývá s rozhraním dvorce a okolní kůží. Nejméně viditelné jsou jizvy v podpaží, ale tato operační metoda
patří k nejnáročnějším.

Důležitá jen přirozenost

Samozřejmým požadavkem většiny klientek je, aby
jejich prsa vypadala především přirozeně. Tento požadavek splňují prsní implantáty MENTOR® jsou plněny
originálním silikonovým kohezivním MemoryGelem ®
v medicínské kvalitě. Unikátní gel s pamětí je
navržen tak, aby implantátům zajistil optimální tvar
i měkkost pro dokonalý dojem přirozených prsou.
Také výrazně zvyšuje bezpečnost implantátů
MENTOR ®, protože neunikne ani při narušení
celistvosti povrchu implantátu. Nabídka omlazení
a úpravy vzhledu je dnes opravdu pestrá. Je jen třeba
odhodit obavy a svěřit se do těch správných rukou, které
vám pomohou.

V čem je výjimečná plastická operace?

V čem jsou plastické operace jiné než ostatní operace?
Zatímco k chirurgovi, gynekologovi, urologovi, ortopédovi a k dalším lékařským odbornostem přichází
pacient se zdravotním problémem a operace ho má
tohoto problému zbavit, plastického chirurga většinou
navštěvuje v podstatě zdravý člověk. Přeje si jen vypadat lépe, jde tedy především o kosmetický efekt. Proto
je také – vedle nároku na zručnost plastického chirurga – ještě větší důraz než u ostatních operací kladen
i na rychlý a bezproblémový průběh hojení pooperační
rány a na tvorbu co možná nejmenší jizvy.
Dobrým pomocníkem při hojení je lék Wobenzym,
který pomáhá při redukci otoků a hematomů, urychluje hojení a léčbu pooperačního „zánětu“ a zkracuje
dobu léčby až o třetinu. U liposukcí navíc podporou
činnosti lymfatického systému zlepšuje vstřebávání

24 | Ice Podzim 2018

STÁRNĚTE DO KRÁSY
S ŽIVÝM KOLAGENEM
NOVÉ GENERACE

eshop – maloobchod – velkoobchod

www.nezestarni.cz 775 373 379

Vrásky vznikají v místě,
kde dochází
k pokrčení
povrchu pleti, a to buď
následkem
mimických
pohybů,
nebo gravitačních sil
působících
na části těla

narušené tukové tkáně.
Výborným pomocníkem je i, jak jsme si řekli v úvodu,
článku, živý kolagen. Abychom se mohli co nejdéle těšit
z mladistvého vzhledu naší pokožky, je potřeba do ní
dodávat potřebné molekuly, které budou schopny doplnit
chybějící složky pro její stavbu, stimulovat a podporovat
její přirozené funkce. Základními stavebními složkami
kůže jsou bílkoviny. Mezi nimi pak zejména kolagen, peptidy a elastin, jejichž doplňováním dosáhneme při nedostatku bílkovin nejlepších výsledků.
Kolagen je základní stavební látkou kůže. Obsah kolagenu
v lidské kůži se pohybuje mezi 70 až 75 %. Při čemž obsah
kolagenu v kůži je závislý na věku člověka. Nejvíce kolagenu obsahuje kůže ve věku 15 – 20 let, potom se jeho obsah
postupně snižuje. Snížení obsahu kolagenu je závislé na
genetických faktorech člověka, pohlaví, způsobu a periodě
péče o kůži, na stravování, vlivech prostředí. Kolagen tvoří
celou třetinu hmotnosti bílkovin člověka. Mezi 25. až 30.
rokem se jeho tvorba začíná snižovat a deficit se projevuje
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tvorbou vrásek, suchou pletí, pigmentací kůže, lámavými
a řídnoucími vlasy, křehkými nehty… U žen po menopauze
nastává následně mnohem rychlejší pokles obsahu kolagenu v kůži. Kolagen se nachází v kůži hned v několika formách. Především ve formě vláken tvoři tzv. membránu ve
vrstvě příslušné kůže.Membrána, jinak řečeno mezivrstva
vaziva, je tvořena především z kolagenových vláken typu I.
a III. a vláken elastiny. Kolagen typu IV. spolu s lamininem
se nachází v bazálních blánách cév a bazálních blánách
pokožky. Kolagen je vytvářen pomoci buněk fybrocitů a
fibroblastů. Během stárnutí produkce kolagenu oslabuje.
Vrásky vznikají v místě, kde dochází k pokrčení povrchu
pleti, a to buď následkem mimických pohybů, nebo gravitačních sil působících na části těla, zvláště na té, které
nejsou propojené s kostrou, čili tvář a záhyby kůže na
krku ap. Pokud je v místech, kde se kůže ohýbá příliš málo
kolagenu, vrásky se prohlubují a upevňují. K rychlejšímu
snížení kolagenu v těle přispívá i dehydratace, stres, těžká
práce, pobyt na slunci, kouření, menopauza ap.

Text: Eva Brabcová, foto: Shutterstock.com

UMĚLÉ
OPLODNĚNÍ
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Zdraví

V SOUČASNOSTI SE TOTIŽ NEPLODNOST
TÝKÁ AŽ 20 % ČESKÝCH PÁRŮ A JEJICH
POČET KAŽDÝM ROKEM MÍRNĚ NARŮSTÁ.
NA DRUHOU STRANU – I LÉČBA NEPLODNOSTI SE V PRŮBĚHU LET VÝRAZNĚ POSUNULA A JE-LI ZAHÁJENA VČAS, DOKÁŽE
POMOCI AŽ V 95 % PŘÍPADŮ.

D

ůvěra v moderní medicínu částečně stojí
za vyšším věkem prvorodiček, zároveň ale
tvoří i počátek jakéhosi „kruhu“. Právě
neustále se zvyšující věk nejen prvorodiček,
ale matek obecně, je totiž jedním z hnacích
motorů vzniků nových klinik a modernizaci
klinik původních. Průměrný věk, ve kterém
mají ženy své první dítě, vzrostl od roku 1989 o více než
5 let. Momentálně se pohybuje na hranici 28 let. K největšímu skoku přitom došlo v období mezi lety 1993 a 2008,
průměrný věk prvorodiček se zvyšoval o více než 4 měsíce
za každý rok.
Počet center, která se asistovanou reprodukcí zabývají,
v Česku opravdu stoupá: Zatímco před patnácti lety jich
bylo 26, v roce 2013 se metodám AR věnovalo už 41 klinik.
Za tímto nárůstem se skrývá jednak větší poptávka, jednak
také fakt, že jejich zakládání či akvizice představují zajímavou investiční příležitost. Právě Česká republika se totiž
s ohledem na vysokou kvalitu poskytované péče může
v celoevropském kontextu pyšnit skvělým renomé. Zatímco
ještě v roce 2007 v Česku proběhlo zhruba 17 tisíc cyklů
asistované reprodukce (AR) s cílem otěhotnět (kromě nich
existují ještě IVF cykly s cílem uskladnění vajíček za účelem
jejich použití v budoucnu), v roce 2013 jich bylo už přes
27 tisíc Jak již jsme si řekli, průměrný věk prvorodiček se
(nejen) v Česku každým rokem zvyšuje. Za tímto trendem
stojí především společensko-ekonomický vývoj, jako je důraz na vybudování kariéry, pozdější sňatky apod., svou roli
ale hraje i vzrůstající důvěra v to, že pokud nebude něco
v pořádku, dokáže si s tím moderní medicína ve stále větším počtu případů poradit. Moderní medicína také už dnes
dokáže postupně zmírňovat dříve poměrně nepříjemné
procedury.
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Moderní aplikační metody

Jedním z příkladů ulehčení celého procesu IVF pro pacientky je stále častější využití roztoků v předem plněných
aplikačních perech (např. Gonal) namísto dřívějších injekcí
pro hormonální stimulaci. Jejich používání je nejen šetrnější
a méně bolestivé, ale je i výrazně jednodušší pro samotné
pacientky. Tzv. stimulace je první částí celého IVF procesu
a následuje poté, co partnerka i partner projdou sérií nezbytných testů majících odhalit příčinu problému. V průběhu stimulace začne ve vaječnících díky dodávaným hormonům dozrávat více vajíček (obvykle se jejich počet pohybuje
mezi pěti a patnácti). Následuje odběr (punkce) folikulární
tekutiny, který se provádí tenkou jehlou pod ultrazvukovou
kontrolou poševní cestou, to vše za dohledu anesteziologa.
Narkóza přitom trvá jen krátkou chvilku, zhruba
10-15 minut.
Podobnou zkušeností prošla i klientka liberecké kliniky
paní Tereza:
„Podstoupila jsem hormonální léčbu, která pro mě byla
poměrně náročná, protože v té době ještě nebyly vyvinuté
moderní způsoby aplikace a musela jsem si píchat standardní injekce. Znamenalo to pro mě zajistit si sestřičku, která
za mnou dojížděla do práce. Sama bych se bála, abych
namíchání látek nebo samotnou aplikaci neprovedla špatně. Bylo to pro mě těžké i po psychické stránce, protože
mě lidé strašili, že přiberu, začnou mi padat vlasy, kazit se
zuby a že se dostaví další vedlejší účinky. Naštěstí jsem pak
poznala, že to tak není,“ přibližuje detailně paní Tereza,
která je dnes maminkou zdravé holčičky.

Dnes máme
s manželem
ještě zmrazená tři vajíčka
pro případ,
že bychom
se rozhodli
pro další
dítě
zdravotních pojišťoven i celého systému českého zdravotnictví.
„Mezi deseti nejdražšími diagnóznami z hlediska pojišťoven je asi 80 % onemocnění, která se dají řešit pomocí
genetické prevence a preimplantační genetické diagnostiky,“ odhaluje Kateřina Veselá.

Důležité je odhodlat se včas
Naději dala asistovaná reprodukce právě i paní Evě, která
je stejně jako její manžel zdravou přenašečkou poruchy
genomu způsobující spinální muskulární atrofii. Právě tato
nemoc byla bohužel příčinou úmrtí jejich první dcery. „Po
smrti naší první dcery jsme vůbec nevěděli, jestli budeme
moci mít další děti. Že bychom mohli být s manželem přenašeči spinální muskulární atrofie, jsme nevěděli, protože
jsme neprošli genetickými testy. Na internetu jsem se poté
sice dozvěděla, že bychom se o další dítě přirozenou cestou
mohli pokusit, bylo by zde ale 25% riziko, že by bylo znovu
postižené,“ popisuje paní Eva.

„Po sérii genetických vyšetření, která odhalila poruchu
u nás obou, jsme se dozvěděli, že je možné mít dítě za
pomoci asistované reprodukce a neriskovat jeho postižení.
V tu dobu nám byla také doporučena metoda tzv. karyomappingu, která u embrya dokáže odhalit různé chromozomální abnormality,“ dodává paní Eva, která je dnes díky
IVF v devátém týdnu těhotenství.
Zákeřnost podobné diagnózy potvrzuje i MUDr. Kateřina
Veselá, Ph.D.:
„Že jste nositeli jakékoli mutace, se většinou dozvíte až ve
chvíli, kdy se vám narodí postižené dítě. Novinkou pro páry
je tak možnost nechat se otestovat moderními prediktivními systémy. Nemusejí tak postupovat metodou pokus-omyl,
tedy otěhotnět a následně nechat embryo testovat na
prenatální diagnostice,“ vysvětluje lékařka.
Co nejširší záběr genetických testů je přitom i v zájmu
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„Mladých žen se na IVF klinikách objevuje minimum,
pokud se ale problém odhalí už v nižším věku, je to jedině
dobře. Musíme si uvědomit, že už nikdy pak nemá žena
větší šanci otěhotnět, než je tomu právě v tomto mladém
věku. Věkový průměr našich pacientek se zvyšuje poměrně
rapidně. V posledních třech letech se jedná o šest měsíců
každý rok a momentálně jsme a průměru přes 35 let, což je
opravdu vysoké číslo,“ říká MUDr. Kateřina Veselá.
S tím souvisí i stále populárnější fenomén tzv. social freezingu, tedy odběru pohlavních buněk (ženských i mužských) v mladém věku za účelem jejich kryoprezervace
a pozdějšího oplodnění.
„U ženy, pokud si zavčas pořídí embrya, která se otestují
a jsou zdravá, není v pozdějším věku výraznější problém
provést transfer embryí a přivést na svět zdravé dítě. Problémem může být odkládání samotného odběru embryí.
Pokud se u nás octne pacientka, která měla první dítě např.
v 35 letech, její ovariální rezerva už nemusí být v souladu
s tím, abychom mohli další oocyty odebrat,“
říká MUDr. Veselá.
Jedna z pacientek – paní Tereza – tuto skutečnost potvrzuje: „Že nemůžu normálně počít dítě, jsem zjistila už jako
mladá dívka, ve čtyřiadvaceti letech. Ve věku, kdy většina
lidí ještě o dětech vůbec nepřemýšlí, jsem se také dozvěděla, že pokud budu s IVF čekat, už bych nikdy mít dítě nemusela. Absolvovala jsem genetická a imunologická vyšetření
a ve 26 letech jsem absolvovala samotný proces.
Dnes máme s manželem ještě zmrazená tři vajíčka pro
případ, že bychom se rozhodli pro další dítě,“
popisuje Tereza svůj postup.

Medicínský turismus

Fenoménem moderní doby je cestování za odpovídající
lékařskou péčí. V případě IVF hraje svou roli i legislativa.

„V Česku je legislativa v oblasti IVF liberálnější oproti jiným
zemím. Naši specialisté navíc patří ke špičkám v oboru.
Poskytujeme služby na úrovni západních zemí, ovšem ceny
zůstávají na úrovni zemí východních. To jsou také důvody,
proč o IVF roste zájem a proč se u nás rozvíjí tzv. medicínský turismus. Že hraje legislativa jednotlivých států zásadní
roli, ukazuje současná situace např. v Irsku či Itálii. V těchto
zemích dochází k postupné liberalizaci legislativy týkající se
IVF, čímž se přirozeně snižuje zájem irských a italských párů
o léčbu na českých klinikách,“ říká MUDr. Radka Jarošová.
Jednotlivé státy se v postoji k umělému oplodnění liší.
Nejpropracovanější systémy můžeme najít ve skandinávských zemích, kde se také rodí velké procento dětí z IVF.,
Za další zemi s dobře zpracovanými předpisy týkajícími se
asistované reprodukce je považována Velká Británie, jež
patří v oblasti IVF k těm liberálnějším. Na opačném konci
naopak stojí Německo, jehož legislativa striktně udává,
které úkony jsou povolené, přičemž řadu z nich zakazuje.
Někde mezi těmito dvěma přístupy se nachází Francie nebo
Rakousko. Zcela specifický přístup k rodičovství představuje Čína. I zde však v posledních letech došlo k radikálnímu
obratu. V roce 2015 tamní vláda po 36 letech oficiálně
zrušila politiku jednoho dítěte a v současnosti dokonce
rozhodla o finanční podpoře rodinám s druhým narozeným
dítětem.
Rozdíly panují také v počtu přenášených embryí při umělém oplodnění. Například ve Finsku se upřednostňuje přenos jednoho, ve Velké Británii nejčastěji dvou, výjimečně
tří. Obecně jsou ve vyspělých zemích standardem dvě embrya, ale kupříkladu Belgie má jejich počet přímo legislativně určený. Ženám se do 36 let věku v prvních dvou cyklech
IVF povoluje pouze přenos jednoho embrya, v dalších
3-6 cyklech pak dvou. Ve věku do 39 let se přenáší maximálně dvě embrya a od 39 let pak maximálně tři.

„V ČR žádná konkrétní směrnice, která by určovala počet přenášených embryí, neexistuje. Dle aktuálního znění
zákona se smí přenášet pouze tolik embryí, kolik je podle
současného stavu lékařské vědy zapotřebí k úspěšnému
navození těhotenství. Standardně se ale zavádí jedno,“
upřesňuje MUDr. Radka Jarošová.
Zajímavé z hlediska přístupu jednotlivých zemí je i tzv.
surogátní neboli náhradní mateřství, kdy je embryo biologických rodičů umístěno do dělohy náhradní matky. Ta jej
odnosí a porodí dítě pro biologický pár. Zároveň souhlasí,
že se po narození vzdá rodičovských práv a povinností
a biologičtí rodiče si tak dítě mohou adoptovat. V ČR není
surogátní mateřství legislativně upraveno, ale soudní praxe
jej toleruje. Ne všechny země surogátní mateřství povolují. Praktikuje se např. ve Spojených státech a v několika
dalších zámořských zemích. Co se týče Evropy, tak v úvahu
přichází pouze ve Velké Británii nebo Řecku.
Jisté rozpory vznikají také v případě heterologní inseminace, tedy metody, kdy se k oplodnění ženy využije sperma
dárce. Ve většině vyspělých zemí, včetně České republiky,
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jsou tyto metody legislativně možné, avšak v určitých
zemích vznikají problémy. Například
v arabských zemích tuto metodu
odmítají a považují ji za cizoložství.
V některých dalších zemích (např.
Pobřeží slonoviny) považují takto
narozené dítě za nemanželské
a samotnou metodu za trestný čin.

Medicínský turismus

Existuje celá řada příčin, jak na straně ženy, tak na straně muže, které
brání přirozenému početí vlastního
potomka. Patří k nim genetické
důvody, zvyšující se věk prvorodiček, gynekologická onemocnění,
kvalita spermií, kouření, obezita ale
i jiné zdravotní komplikace. Nicméně svoji roli hrají i příčiny psychické.
Psychika může být u neplodného
páru dvojsečná – má vliv na to, že
se páru nedaří přirozeně počít, a zároveň se na psychice páru následně
podepisuje dlouhodobá bezúspěšná
a mnohdy urputná snaha o početí.
Neplodnost bývá vedle rozvodu či
smrti blízkého člověka označována
za jednu z nejbolestivějších životních zkušeností. Je to stresor, který
do značné míry ovlivňuje psychiku
páru. Nejčastěji vyvolává pocit viny,
hněv, frustraci a beznaděj. Špatné
psychické rozpoložení pak může
spustit lavinu dalších psychických
problémů. Objeví se pocit zklamání,
zoufalství, smutek, strach, ponížení,
či deprese, které potíže s otěhotněním stále více prohlubují.

„Psychický problém s otěhotněním
může nastat právě až ve chvíli, kdy
se pár dostane za pomyslnou hranici, kterou si vytyčil pro naplánování
těhotenství. Situaci zhoršuje i tlak
okolí, otázky či rady blízkých, i postoj společnosti, která má stále řadu
předsudků a neplodnost vnímá jako
neúspěch či selhání,“ říká psychoterapeutka Mgr. Zuzana Stejskalová.
Vliv psychiky na schopnost otěhotnět ukazují i výsledky průzkumu
agentury STEM/MARK realizovaného letos v lednu. 61 % žen označilo
psychický stav za faktor, který má na
plodnost největší vliv. Muži psychice
rovněž přisuzují velký význam – jako
příčinu neplodnosti ji na druhém
místě hned po dědičnosti označilo
36 % mužů.2 Průzkum rovněž ukázal, že klíčovou roli v této souvislosti
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hraje komunikace
o problému s okolím.
Zatímco mladší ženy
(cca do 25–35 let)
bývají v komunikaci
otevřenější, nevadí jim
mluvit o problému a v
okolí hledají podporu,
pro starší ženy (35 a
více let), které problém
s plodností řeší déle,
je to mnohdy intimní
téma. Rozhovorům
na téma rodičovství
se častěji vyhýbají, nechtějí své okolí zbytečně zatěžovat, ale také
se chrání před dalším
tlakem
a stresem. Neplodnost
se může na psychice
obou
v páru podepsat různě.
Ačkoli je stresujícím
faktorem u obou pohlaví, ženy jsou obvykle situací stresovány
více než muži – zažívají
větší míru deprese,
hněvu, snižuje se jim
sebevědomí. Mnohdy
považují neplodnost za

vlastní selhání. Mohou pocítit
odpor ke svému tělu, které
vnímají jako nedostatečné
k početí, často jsou nespokojené se svým sexuálním
životem.
U mužů vyvolává neplodnost
pocit ponížení – ve srovnání
s plodnými muži se cítí méněcenní, často spojují neschopnost zplodit dítě s pocitem
ztráty mužnosti a sexuální
potence. Na rozdíl od žen se
ale muži za neplodnost tolik
neobviňují.

„V určité fázi, kdy se páru
nedaří počít potomka nebo
to trvá příliš dlouho, se téma
těhotenství a plánování
rodičovství stává pro oba
v páru stresující, nepříjemné,
někdy až otravné. Na druhou
stranu, první pochybnosti
a obavy mohou mít i pozitivní vliv – mohou být impulsem
k vyhledání odborné pomoci a absolvování prvotních
vyšetření. Zkrátka oba či alespoň jeden v páru se začnou
o problematiku neplodnosti
a její léčbu více zajímat,“
upřesňuje Mgr. Stejskalová.
Co tedy dělat v případě,
kdy se páru mj. i díky špatné
psychice nedaří dlouhodobě
otěhotnět? Jak nepropadat
dalším negativním myšlenkám a emocím? Důležité je
snažit se uchovat pozitivní
přístup a nepodléhat beznaději. Pokud srovnáte svou
psychiku, tělo se uvolní
a uklidní a vy tak budete mít
větší šanci na otěhotnění, ať
už přirozenou cestou nebo za
pomoci léčby. Určitě je dobré
se zaměstnávat jakoukoli činností, která vyplní váš čas
a zabrání nekonečným úvahám o problému – ať už je
to sport, domácí mazlíček,
koníčky, cestování.
Je vhodné vyhýbat se stresu,
nepřipouštět si tolik stávající
problémy a nekumulovat
problematické situace (nekupovat ovulační testy, nečíst
internetové diskuse apod.).
A v neposlední řadě – nebuďte na to sami a hledejte

pomoc u svého nejbližšího
okolí, popřípadě u odborníků. Psychologická podpora může pomoci snížit stres
a tím zvýšit šanci páru na
početí.

Sekundární
neplodnost
Na rozdíl od neplodnosti
primární, kdy je absence
početí absolutní i přes
pravidelný nechráněný pohlavní styk po dobu delší
než jeden rok, sekundární
neplodnost se projevuje
i přes to, že v minulosti
již k početí završenému
úspěšným porodem došlo.
Sekundární neplodnost
často u žen souvisí s věkem. Než se žena rozhodne pro druhé dítě, může
uplynout několik let
a nastanou problémy.
Se stárnutím vajíček ve vaječnících se totiž zhoršuje
jejich kvalita, což znamená, že ve 35 letech jsou
u ženy šance na otěhotnění výrazně nižší než
v mladším věku.

„V praxi se také stává, že
k sekundární neplodnosti
dojde následkem prvního
těhotenství. Po porodu
může dojít k jizvení kolem
vejcovodů, což posléze zapříčiňuje jejich neprůchodnost. Ke srůstům mohou
vést i případné nitrobřišní
a pánevní operace.
A v neposlední řadě může
sekundární neplodnost
nastat vlivem endometriózy, děložních polypů nebo
poruch ovulace,“
vyjmenovává specialista
z kliniky asistované
reprodukce MUDr. Štěpán
Machač, Ph.D.
Léčba sekundární neplodnosti se odvíjí od její
příčiny. V případě, že se
jedná o hormonální nerovnováhu, léčí se podáváním
hormonálních preparátů.
Při mechanickém uzávěru
vejcovodů nebo problému
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v imunitě je možné přistoupit k umělému oplodnění.
„Žena je nejdříve klinicky
a gynekologicky vyšetřena, muž se podrobí vyšetření spermiogramu. Tato
metoda spočívá v odebrání pohlavních buněk jak
mužských, tak ženských.
V laboratoři je provedeno
spojení vajíčka
a spermií a oplodněné
vajíčko je navráceno do
těla ženy. Těhotenství pak
probíhá úplně stejně, jako
u ženy, která počala přirozenou cestou,“ doplňuje
MUDr. Štěpán Machač.
V současné době bez
pomoci lékaře neotěhotní
15–20 % všech párů, které
se o dítě snaží déle než
rok. Ročně se u nás provede přes 15 000 cyklů umělého oplodnění, přičemž
celkový počet narozených
dětí po technikách asistované reprodukce je 2-3 %
ze všech narozených.

Nejčastější příčiny neplodnosti
Neplodnost má různé fyzické příčiny – u některých
párů je jedna, u jiných se
problémy kombinují.

„Muž je zodpovědný za
40 % případů problémů
s početím, žena ze
40-50 %. U 20 % případů se jedná o kombinaci
faktorů u obou partnerů.
Jen zhruba u 10 % párů
se i přes využití moderních
diagnostických metod nepodaří jednoznačně určit
příčinu neplodnosti,“
upřesňuje MUDr. Machač.
Co konkrétně ovlivňuje
plodnost? U žen jsou to
hormonální problémy,
endometrióza, příliš hustý
děložní hlen, imunologická rejekce (odmítnutí)
spermatu, problémy
s uhnízděním oplodněného vajíčka, poškození
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nebo neprůchodnost vejcovodů, chromozomální/genetické
příčiny a předčasná menopauza. U mužů je to především pokles kvality spermatu,
také chromozomální/genetické příčiny, autoimunita
k vlastním spermiím, poškozená DNA spermií, epididymální blokáda chámovodů
(ucpání seminálního kanálku
nadvarlete způsobené infekcí, blokáda výtoku spermatu
způsobená infekcí), koitální
problémy (impotence, ejakulační selhání), vasektomie.
Kvalitu spermií mohou ovlivnit rovněž některé léky.

Darované vajíčko
je spásou
mnoha žen

V současné
době bez
pomoci
lékaře neotěhotní
15–20 %
všech párů,
které se
o dítě
snaží déle
než rok

Dárcovství vajíček je v současnosti hojně využívanou
metodou léčby neplodnosti.
Pro ženy, jež trpí poruchou
tvorby vlastních vajíček, je leckdy jedinou možností k početí
dítěte. První úspěšné těhotenství s využitím darovaných
vajíček je ve světě známé
z roku 1984. Od té doby se
tato metoda stala běžným
způsobem léčby, který se
nadále intenzivně rozvíjel.
4,6 Na našem území byl
program dárcovství vajíček
a embryí zahájen v roce 1997,
přičemž první dítě z darovaného vajíčka se narodilo o dva
roky později.

Motivace dárkyň

„Motivace žen darovat vlastní vajíčka se mnohdy rodí
jednoduše z touhy pomoci
ženám, které nejsou schopné
ze zdravotních důvodů počít
dítě přirozenou cestou. Jako
dárkyně často přicházejí ženy,
které se s neplodností setkaly
například u svých příbuzných či kamarádek, a vidí,
že darované vajíčko je pro
tyto ženy spásným řešením.
Své dárcovství tedy vnímají
primárně jako pomoc potřebným a finanční kompenzace
pro ně hraje až druhotnou
roli,“ vysvětluje Petra Hánová,
vedoucí darovacího týmu

Dnes máme
s manželem
ještě zmrazená tři vajíčka
pro případ,
že bychom
se rozhodli
pro další
dítě
V určité fázi, kdy
se páru nedaří počít potomka
nebo to trvá příliš
dlouho, se téma
těhotenství a plánování rodičovství
stává pro oba
v páru stresující

jedné z reprodukčních klinik. Program darování vajíček
se řídí přísnými pravidly. Dárkyní může být pouze žena
ve věku od 18 do 35 let s dobrým zdravotním stavem,
pravidelným menstruačním cyklem a normální hodnotou BMI, v jejíž rodině se nevyskytují žádná dědičná
a psychiatrická onemocnění, a není drogově závislá.
V rámci dárcovství podstoupí kompletní krevní a genetické vyšetření a hormonální stimulace. Celý proces
přípravy trvá 1-2 měsíce, samotný odběr vyžaduje krátkodobou anestezii, avšak pár hodin po zákroku
je dárkyně z kliniky propuštěna.
Ačkoli je odběr vajíček regulérní lékařský zákrok,
komplikace se při něm vyskytují zřídka. Zásluhu na
tom má především série důkladných vyšetření, která
musí žena před odběrem podstoupit a která ji případně z programu vyřadí.8 Tato vyšetření jsou tak zároveň
dalším benefitem, kdy žena díky dárcovství vajíček
může zjistit svůj zdravotní stav a predispozice k případným onemocněním do budoucna.

„Dárcovství vajíček není třeba se bát. Je to jako darovat
krev, jen o něco složitější. Mně osobně k darování vlastních
vajíček vedla touha pomoci. Dlouhodobý problém s otěhotněním má několik mých kamarádek a vyskytl se i v mé širší
rodině. Mám dobrý pocit, že darováním vajíček jsem mohla
udělat někoho šťastným. Finanční kompenzace pro mě
nebyla prioritou, vnímala jsem ji jako adekvátní náhradu
za čas, který jsem přípravě na odběr a vlastnímu zákroku
věnovala,“ říká osmadvacetiletá Kamila B., dárkyně vajíček.
Poskytnutí vlastního vajíčka je pro dárkyni spojeno s určitou kompenzací nákladů spojených s darováním, jež mají
pokrýt například zdravou výživu, ušlou mzdu, ušlý čas
a cestovné. Pohybuje se až do částky 25 000 Kč. Žena může
darovat vajíčka opakovaně. Nejčastěji je to 3x až 4x, přičemž se doporučuje tříměsíční interval mezi jednotlivými
odběry. Pro dárkyni může být dárcovství zajímavým přivýdělkem, nicméně důvod podstoupit náročný proces dárcovství bývá mnohdy jiný než finanční.
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Text: Monika Kovačková, foto: archiv firem, Shutterstock.com

Prohlédněte si
interiérové vychytávky
pro pohodlný život
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I KDYŽ SE RÁDI OBKLOPUJETE MODERNÍMI VĚCMI,
VŽDY BYSTE SE MĚLI ŘÍDIT
JEDNODUCHÝM PRAVIDLEM: NOVÉ INTERIÉROVÉ
PRVKY VYBÍREJTE TAK,
ABYSTE SE DOMA CÍTILI
POHODLNĚ A DOBŘE.
BYTOVÉ KATALOGY
I DESIGNOVÉ OBCHODY
PŘEKYPUJÍ NOVINKAMI,
S NIMIŽ VÁŠ INTERIÉR
BUDE MODERNÍ, STYLOVÝ I PRAKTICKÝ. PROTOŽE
UDRŽET KROK S TRENDY
NENÍ SNADNÉ, VYBRALI
JSME PRO VÁS VYCHYTÁVKY, S NIMIŽ SE VÁŠ DŮM
NEBO BYT POVZNESE.

B

ydlení se stále více stává
výrazem nás samotných.
Už nám nejde jen o to, aby
naše kuchyně získala novou
kuchyňskou linku, na níž
uvaříme večeři. Měla by
s námi splynout, začlenit se
do chodu rodiny, vyjadřovat
nás životní styl. I proto vznikají celé koncepty zabývající se bydlením.
Hitem poslední doby je například koncept
Modern Elegance, který je popisovaný jako
vyzývavý, ale zároveň elegantní styl. Spolu
s ním do domovů pronikají obkladové kameny a tapety s motivy dřeva nebo kamene.
Hlavními barvami jsou krémová, bílá, šedá
a béžová. Jemné barvy mají podtrhnout
vkus. Světlé prostředí vytváří hřejivý nádech
a pocit luxusu.
Pokud jsou pro vás takové barvy příliš mdlé
a depresivní, možná vás osloví koncept
Sunny Place, jenž do interiéru vnáší světlo,
květinové vzory nebo dřevěné prvky, lehce
připomíná venkovský styl, ale je elegantnější než dříve populární rustikální koncept.
Zjemňují ho svíčky, sametové nebo saténové
polštáře. A samozřejmě je důležité světlo.
Vítané jsou zlatavé odstíny odrážející sluneční paprsky.
V zimě potom hodně svíček a světýlek.
V době, kdy se znovu vracíme ke kořenům,
k opravdovému a přirozenému, vede i koncept Planet Home. Je mladistvý a povznášející. Důležité jsou opravdové materiály,
například len, korek nebo dřevo. Interiérům
většinou dominují zelené rostliny s velkými
listy, jež kontrastují s dřevěnou podlahou.
Chybu neuděláte s různými odstíny želené,
například mátovou nebo olivovou. Na neutrální plochy se používá světle nebo tmavě
šedá barva.
Každý z těchto stylů vnáší do interiéru své
vychytávky. Ať už jsou to nápadité doplňky,
netradiční barvy nebo velmi praktické neviditelné otevírání skříněk, případně chytré
šuplíky, které vám pomohou udržet pořádek. Ke všem se postupně dostaneme.

Bydlení a domácnost

Stylové posezení
Alfou a omegou každého obývacího pokoje,
ať už je malý nebo velký, je sedací souprava.
Zatímco jednou jsou populární hrany, podruhé ustupují. Mění se také materiály
a barvy. Letošní rok je kompromisem mnoha
trendů, a tak se dá říct, že s žádnou sedací
soupravou neuděláte chybu. Pravda, přece
jen více jsou moderní zaoblené nebo lehce
zkosené hrany. Interiéru také stále vládne
minimalismus a praktičnost. Proto sedačka
nesmí být jen hezké, ale také pohodlná.
Protože retro rozhodně nekončí, naopak
se pořád dokola vrací (aktuálně jsou hitem
padesátá a sedmdesátá léta inspirovaná
západním designem této doby), můžete si
dovolit sáhnout například po ušáku jako
vyšitém ze starých anglických domů. Pokud
vás srdce táhne do první republiky, klidně
si pořiďte křeslo připomínající dobu Adiny
Mandlové nebo křeslo inspirovaném zlatými
šedesátými.
Rozhodně se nebojte barev. Sedačky si ji zaslouží. Mátová interiér omladí, kouřově růžová, která je posledním hitem, váš obývák
prozáří, kraluje také modrá ve všech svých
podobách. A samozřejmě i vzory – pruhy,
puntíky nebo květy. Vždy se ale zamyslete,
zda se vám sedačka po roce nebo po dvou
neomrzí. Vhodnější je dát přednost nadčasovým kusům s odolným materiálem a pevnou
konstrukcí.
Detaily jsou už na vás. Jestli jste fanda do
hudby, můžete mít křeslo s vlastním reproduktorem, pokud milujete kávu a nechcete
se na ni natahovat na konferenční stolek,
možná oceníte křeslo s držákem na kávu.
Relax vám zase dopřejí polohovatelná křesla
s podpěrkami paží i nohou.
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Od podlahy
Nová podlaha jednoznačně povznese každý interiér, ať už je to
malý byt nebo velký rodinný dům.
Na předních příčkách se už po staletí drží dřevěné podlahy. Dubová
prkna jsou klasikou, která nezklame, ale současní truhláři
a podlaháři toho umí mnohem víc.
Pokud se smíříte s vyšší cenou
a náročnější údržbou, nemůžete
s dřevěnou podlahou udělat
chybu. Do českých domácností
pronikají i exotické dřeviny nebo
netradiční úpravy prken, vyniknout se nechává zejména přirozená struktura dřeva. Interiéry teď
nosí hlavně světlé podlahy.
Trendy v bydlení zvou do bytů
znovu korek. Tento příjemný přírodní materiál dobře izoluje hluk
i teplo, a navíc odpuzuje prach,
takže ho uvítají i alergici. Výborně
se s ním pracuje a je voděodolný.
Moderní úpravy, například speciální laky nebo polyuretanové pasty,
zvyšují odolnost korku i jeho
životnost.
Zapomenout nesmíme ani na linoleum, které prodělalo velký comeback. Nepleťte si ho ale s levným
PVC. Linoleum je přírodní krytina,
vyrábí se z juty, ze směsi lněného
oleje, korku, dřevité mouky, vápence a pryskyřice. Dobře izoluje
teplo, prodává se v různých dekorech a snadno se udržuje. Právě
prostřednictvím linolea můžete
podlaze propůjčit žádaný módní
odstín, například světle šedý.
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www.casamoderna.cz

… dodáme vašemu
interiéru styl

Otevřeli jsme pro vás
nový showroom v Dolních Břežanech!
Sedací soupravy

Jídelní sety a židle

Knihovny a komody

Křesla a stolky

Postele

Skříně a šatny

Showroom: Náměstí Na Sádkách 705, 252 41 Dolní Břežany

Zrcadla a světla
Asi nikoho nemohou dlouhodobě bavit tmavé a ponuré interiéry. Hlavním trendem současné doby je světlo. Osvětlují
se i místa, na něž se předtím zapomínalo. A právě tady slaví
velký úspěch různé vychytávky a moderní technologie. Příkladem jsou LED pásky, diody a bodovky. Ty se objevují nad
kuchyňskými linkami, osvětlují pracovní plochy, tlumeně
vyznačují cestu chodbou nebo po schodech, vytváří intimní
atmosféru v ložnicích nebo v obývacím pokoji. Instalovat
se dají velmi snadno, například lepením nebo montáží do
podhledů.
Ani toto moderní osvětlení ale z interiérů nevytlačuje klasické lustry a lampy. Ať už dáte přednost naoko industriální
chladnosti kovových stínidel nebo nestárnoucímu křišťálu, nemůžete sáhnout vedle. Kromě centrálního svítidla
nezapomeňte také na lampu u čtecího křesla a pracovního
stolu. Pokud máte rádi správnou atmosféru, oceníte lampy,
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jež umožňují nastavit různou intenzitu světla.
Osvětlení je důležité hlavně tam, kde jsou malá okna, respektive kde stíní protější budovy nebo stromy a také v malých interiérech. Světlé barvy a světlo je totiž opticky zvětší.
Dobrou službu v tomto ohledu prokážou také zrcadla.
Ta rovněž zvětší prostor a zároveň mohou posloužit jako
důmyslné úložné prostory – například za velké stojací zrcadlo můžete schovat žehlicí prkno. Některá zrcadla mohou
mít i malé zásuvky nebo věšáky na kabáty.
Nepřekvapí proto, že nejen zrcadla, ale i různá barevná skla jsou posledním hitem v bydlení, který představil
poslední milánský svátek interiérů. Návrháři si prostě rádi
hrají, a tak vědomě zapojují do nových designů hru světla a barev, nábytek dostává zrcadla a sklíčka, což interiér
provzdušňuje.

Úložné prostory
Kamenem úrazu každého interiéru se
mohou stát úložné prostory. Pokud je ale
vychytáte, bude to na vašem bydlení velmi
znát. Zvlášť v malém bytě se počítá každý
centimetr. A proto vám mohou pomoci
i takové detaily, jako jsou skříňky bez
madel.
V menších prostorách může snadno vzniknout dojem nepořádku, proto platí: schovejte, co můžete. Ideální je nábytek s plnými dvířky, ta mohou být i zrcadlová, ovšem
neprůhledná, aby se za nimi nevršilo, co
má být zraku skryto. Vystavené suvenýry
z dovolených jsou spíše minulostí, pokud
jste ale na své drobnosti pyšní a chcete je
ukázat světu, zvolte pro ně jednu skříňku
a úhledně je naaranžujte.
Když úložnými prostory zařizujete malý
byt, zvolte spíše světlý nábytek: krémový,
bílý, světle šedý nebo ze světlého dřeva.
Tento základ mnohem lépe doplníte barvami, například výraznými polštáři, závěsy,
koberečky nebo designovou vázou.
A potom jsou tady ještě neviditelné vychytávky, které vám pomohou prostor opticky zjemnit, schovat, co nemá být viděno.
Základem je nábytek bez úchytek. Hladké
provedení skříní a kontejnerů, jimž chybí
úchytka, je moderní a praktické – takový
nábytek se snadněji udržuje. Jak ho ale

otevřete? Je to velmi snadné. Dvířka lze
otevřít buď manuálně nebo pomocí elektrického pohonu. Prodává se také nábytek s úchytkovým profilem, jenž má tvar
písmene U, který se zasazuje do bočnice
skříňky, v níž je už připravený prostor. Profil je hlubší než korpus, takže ho snadněji
uchopíte prsty. Další vychytávkou v oblasti
úložných prostorů jsou skryté nebo také
chytré zásuvky, které jsou zvlášť v poslední
době velmi žádané. Jestli jste o nich ještě
neslyšeli nebo neměli možnost si je vyzkoušet v obchodě či u známých, představte si
je následovně. Jde o systém, kdy zásuvka
tvoří celou čelní plochu skříňky. Když skříňku otevřete, vidíte další vnitřní zásuvku.
Pokud něco hledáte nebo přemisťujete,
můžete mít otevřené obě zásuvky najednou, což je pohodlné a praktické.
Protože už jsou dávno pryč doby, kdy
středobodem obývacího pokoje byly velké
obrazovky, výrobci nábytku přišli s důmyslným řešením: když se na obrazovku nedíváte, můžete ji schovat. Existují speciální
komody nebo televizní stolky, do nichž
obrazovka prostě zajede, když ji nechcete
sledovat. Vše je automatické, ovládání je
zpravidla dálkové. Až zase budete chtít televizi sledovat, stisknutím jednoho tlačítka
ji vyzvete, aby se znovu objevila.

Ice Podzim 2018 |

41

Dveře a okna
bez kliky
Moderní domácnost může být
ještě zábavnější a čistší, než jsme si
zatím ukázali. Dovedete si například představit dveře bez kliky?
Designéři ano. Takové dveře jsou
už na trhu, plně funkční a stále
oblíbenější. Klika nebo madlo se
dá snadno schovat. Místo toho
mají dveře vodorovný nebo svislý
proužek, který jakoby přechází
přes dveře v místě kliky na okolní
stěny, nábytek nebo jiné prvky.
Dveře potom ovládáte zcela intuitivně. Zvolit můžete i variantů
kování bez spodní rozety, takže
neviditelný efekt bude dokonalý
– takové dveře pak ovšem nelze
zamykat, ale to u většiny interiérových dveří nevadí. Když se přece
jen pro kliku rozhodnete, můžete
ji alespoň sladit s barvou dveří,
a tak se vyhnout kontrastu, jenž je
v některých případech nežádoucí.
Protože je trend „neviditelnosti“

opravdu silný, nevyhnul se ani
zámkům, a tak se stále častěji
objevují magnetické zámky.
Jejich jedinečnost tkví v tom, že
u otevřeného dveřního křídla není
střelka zámku vidět, ale vyklápí se
až ve chvíli, kdy se dveře zavřou.
Zavírání dveří je potom velmi tiché
a nerušivé. Minimalismus podtrhuje estetický dojem z dveří, které
v otevřeném stavu neruší vystrčenou střelkou, snižuje se také riziko
zranění, což ocení hlavně domácnosti s dětmi.
Když dostaly neviditelné kliky
dveře, nechybí pochopitelně ani
u oken, hlavně u těch velkých.
Ta se potom otevírají jednoduše
stiskem tlačítka, dálkovým ovladačem nebo chytrým telefonem.
Dokonce můžete použít i čtečku
otisků prstů. Toto řešení se používá u rozměrných oken sahajících
od stropu k podlaze. Zpravidla
mají subtilní rám, jenž přesně lícuje se stěnami a podlahou.

Ještě pár drobností
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Ne každý se hned může pustit do přestavby bytu, zabudovat dveře bez klik nebo si
koupit nábytek bez madel. Pokud se rádi
chodíte inspirovat do obchodů s nábytkem
občas si dopřejete nějakou maličkost, poradíme vám na závěr, na co se zaměřit.
Oklikou se vrátíme ke konceptu Planet
Home, jenž jsme zmínili úvodem. Pořiďte si
domů zeleň, nejlépe v závěsných květináčích. Populární jsou také vertikální stěny se
zelení. Přednost můžete dát rostlinám, které
nevyžadují přílišnou péči.
Zkuste se porozhlédnout také po obchodech
prodávajících výrobky začínajících designérů.
Zpravidla jsou povedené a za dobrou cenu.
Nakoupit můžete výraznou vázu, netypické
hodiny do obýváků nebo důmyslný stojan
na tužky na pracovní stůl.
Večery si zpříjemněte ve stylu skandinávského hygge – tenhle trend minimalizuje cokoli
rušivého, vytváří pohodlí a pohodu. Obklopte se květinami nebo větvičkami, které
jste i přinesli z procházky, pořiďte si svíčky,
drobná zrcadla odrážející jejich plameny,
přehozy, plédy, polštářky a také hrnky, do
nichž si uvaříte voňavý čaj.

SPECIALISTA NA ZASTŘEŠENÍ
TERAS A BAZÉNŮ

SHOWROOM PRAHA
ROHAN BUSSINESS CENTER
Rohanské nábřeží 671/15
www.alukov.cz

Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

KUCHYNĚ
SOUČASNOSTI
MAJÍ KURÁŽ
Dominují v nich tmavé barvy,
revoluční obklady i vyspělé
vychytávky!
Interiérový design roku 2018 je nejodvážnější za několik posledních let.
Fandí sytým a vyzývavým tmavým odstínům, divoké kombinaci materiálů i šokujícím výrobkům, které zvyšují komfort bydlení unikátním způsobem. Tyto trendy se vpisují i do funkce a vzhledu kuchyní, ve kterých se
vaření proměňuje v čirý požitek radosti.
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Moderním kuchyním odvaha nechybí

Interiérové trendy roku 2018 mají svůj charakteristický
rukopis. V jejich jádru stojí dramatické a luxusní tmavé odstíny, kterými se letos nešetří nikde, dokonce ani v malých
místnostech. Tento trend ovlivňuje i vzhled kuchyňských
linek - moderní modely jsou obvykle k dostání v luxusním
černé, královské modré nebo sofistikované šedé variantě.
Také co se týče jejich povrchové úpravy, dochází ke změně.
Upouští se od oblíbeného lesku ve prospěch elegantního
matného provedení.
Díky volbě tmavých odstínů pro kuchyňské linky se dostává
velké pozornosti madlům i úchytům. Ačkoli jsou tyto prvky
vedeny v minimalistickém designu, nejdou přehlédnout.
Prvním důvodem je jejich světlé barevné provedení, které
kontrastuje se zbarvením povrchu linky, druhým jsou materiály, z kterých jsou madla a úchyty vyráběny - vedle osvědčeného nerezu a dřeva jsou k vidění i odvážnější varianty
z leštěné mosazi, starožitného bronzu, matných kovů či
dokonce z kůže.
V dnešních kuchyních zažívá velký návrat dřevo, a to dřevo
přirozené, masivní a ve svém původním odstínu. Takové
dřevo se díky své neutrálnosti výborně hodí k přítomným
tmavým tónům, mezi které vnáší lehkost. Dřevo je obvykle k vidění v podobě kuchyňských skříněk či ostrova nebo
v podobě praktických doplňků, přičemž nejčastěji jde o
pracovní desku či kuchyňské police, které stále ve velké
míře nahrazují klasické horní skříňky. Vedle dřeva dominanci tmavých odstínů vyváží i lesklé kovy, přičemž letos jsou
dovoleny i jejich odvážné kombinace, které v jednom prvku
obvykle mísí atraktivní zlaté, stříbrné a měděné odstíny se
sofistikovanou matnou černí.

46 | Ice Podzim 2018

Také samotné uspořádání kuchyňských linek
se nese v duchu elegance. V módě jsou dlouhé
lineární linky, který
vytváří velmi střídmý
design a působí čistě
a vzdušně. K tomuto
dojmu přispívá i skutečnost, že z povrchu
kuchyňských linek zcela
mizí drobné spotřebiče,
které jsou buď skryty za
dveře skříní, nebo nahrazeny multifunkčními
modely.

Veškerá pozornost tak
může být upřena na kuchyňské obklady, pracovní
desku a dřez s vodovodní
baterií, které jsou z praktických doplňků povýšeny
na hlavní dekorace kuchyně. Za tuto skutečnost
vděčí nejen atypických
tvarům, ale zejména
netradičním materiálům,
z kterých jsou vyrobeny.
Tak jako v rámci celého
interiéru i v kuchyni vedou
kovy, dřevo, sklo, kámen
a beton i jejich povedené
kombinace.

Kuchyňské obklady
z materiálů
budoucnosti
Jedním z nepostradatelných
doplňků kuchyňské linky jsou
kuchyňské obklady, které chrání
okolní zdi před znečištěním.
Ty současné mají své praktické
vlastnosti vyšperkované na maximum – jsou skutečně vysoce odolné vůči nejrůznější zátěži a snadno
udržovatelné, takže bez vady na
kráse vydrží i několik desetiletí.
Tajemství této nezdolnosti tkví
v užití nových materiálů, které
přivádí obklady k dokonalosti nejen po funkční, ale i po designové
stránce.
Teflon již dávno nepatří pouze
do pánví a hrnců, ale naopak
- teflonování různých povrchů je
velmi v kurzu. Kuchyňské dlaždice potažené teflonem překvapí
svými mechanickými vlastnostmi
i zvláštním povrchem, který je
zajímavý nejen na pohled, ale i na
dotek. Teflonové dlaždice navíc do
kuchyní vnáší černou barvu, která
je velmi in a nejpoutavěji vyniká
v kombinaci s kontrastními světlými odstíny. Přestože tmavý odstín v rámci tohoto prvku nutně
převládá, není třeba se obávat
fádního vzhledu. Černá je na
teflonových dlaždicích vkusně
nakombinována s dalšími barevnými odstíny, a to nejčastěji v zajímavých vzorech a obrazcích.
I další způsob povrchové úpravy
materiálů je více než známý,
u dlaždic však působí originálně
a nečekaně. Řeč je o glazurování, které ještě více zesílí lesk
kuchyňských dlaždic. Glazurování
je obvykle užito u dlaždic bílých
a světlých odstínů, netradiční
podívanou vytvoří i s odstíny pastelovými či s dramatickými tóny,
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jako je například hluboká modř,
smaragdová či rubínová. Glazurované dlaždice se výborně
hodí jak k lesklým, tak matným
kuchyňským linkám a sluší jim
přítomnost dřeva, kovu i skla.
Obklady s glazurovaným povrchem mohou být spásou i pro
malé a tmavé kuchyně, neboť se
lesklý povrch postará o rozptyl
světla, a tím i o vizuální zvětšení
prostoru.
V roli netradičních kuchyňských
obkladů se těší velké přízni
i skleněné desky, které nabízejí
populární kombinaci cenové
dostupnosti, snadné instalace
i atraktivního vzhledu. Zatímco loni byly v oblibě zejména
desky z čirého skla, pod něž se
obvykle umisťovaly ještě designové nástěnné tapety, dnes jsou
hitem desky ze skla barevného.
Jelikož rok 2018 fandí sytým
a dramatickým odstínům, zdobí
i stěny moderních kuchyní sklo
nepřehlédnutelných barev.
Nerezové kuchyňské linky a spotřebiče patří mezi vyhledávané
stálice, a to zejména pro svou
nezničitelnost i profesionální
look, které každé kuchyni ihned
propůjčí. V současné době se
lze těšit i z nerezových obkladů,
které se hodí jak k celonerezovým, tak ke klasickým dřevěným
kuchyňským linkám. Nerezové
obklady mají podobu velkých
desek, které opět nabízejí velmi
snadnou montáž a celou místnost obohatí o famózní lesk.

Černá je na
teflonových
dlaždicích vkusně
nakombinována
s dalšími barevnými
odstíny

Stovky modelů nožů
pro každodenní použití

Široký sortiment holení
pro každého muže

RÖSLER PRAHA SPOL. S R.O., K HORKÁM 19/21, 102 00 PRAHA 10, TEL: +420 267 188 023

Hybridní spotřebiče
přinášejí
kuchyňskou revoluci
Přestože je dnešní trh moderními
kuchyňskými spotřebiči doslova zaplaven, podle nejnovějších trendů
se ukazuje, že jejich počet
v kuchyních bude rapidně klesat.
A to díky inovativním pomocníkům, které pojem multifunkční
povyšují na zcela novou úroveň.
Málokdo si dokáže představit svůj
život bez rychlovarné konvice.
Ukazuje se však, že tento dosud
nepostradatelný spotřebič z moderních kuchyní pomalu mizí.
Na vině jsou ultra-vyspělé vodovodní baterie, které v okamžiku
přeměňují pitnou vodu na požadovanou formu. Jediným otočením
kohoutku si tak lze dopřát
i vodu chlazenou, perlivou či vařící
vhodnou pro přípravu teplých
nápojů. Baterie jsou navíc vybaveny filtračním technologiemi, takže
je dostupná voda již očištěna od
všech chemikálií a bakterií. Vedle
své famózní funkčnosti nabízejí vyspělé vodovodní baterie i moderní
design – obvykle jsou k dostání
v kovovém provedení, a to jak
v lesklé, tak i v poptávané matné
variantě.
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Milovníkům kávy a dalších teplých nápojů učarují i revoluční lednice, které mají
zabudovaný nejen výrobník ledu, ale
i velmi výkonný kávovar. Stiskem jediného tlačítka se spustí výroba jakéhokoli
druhu kávy, ale i čaje, horkého kakaa či
čokolády. Zabudovaný kávovar lze ovládat mechanicky, ohřev vody
a výrobu nápoje lze však spustit i dálkově pomocí aplikace. Naopak samotné
lednice v moderních interiérech přibývají.
Komfort chlazených nápojů se stal naprostou nutností, a tak jsou mini-ledničky
zabudovány i do konferenčních, jídelních
či nočních stolků. Ty se na první pohled
v ničem neliší - většinou jde o designově
povedené modely ze dřeva, kovu a skla.
Jejich výsuvný box nebo šuplík však skrývá chladící prostor jako stvořený pro nápoje. Velký zájem vzbuzují také high-tech
lednice s francouzskými celoprosklenými
dveřmi, na které stačí dvakrát zaklepat,
aby se vnitřek lednice rozsvítil. O obsahu
lednice tak můžete mít dokonalý přehled, aniž byste ji museli vůbec otevřít.

Další revoluční novinkou mezi
kuchyňskými pomocníky jsou
senzorické bezdrátové produkty, které odzvonily připáleným
jídlům. Tyto výrobky se skládají
z vysílače, antény a přijímače.
Vysílač se umístí do varné nádoby,
v níž se připravuje jídlo, a předává informace o průběhu přípravy
malému a přenosnému přijímači,
který lze mít neustále při sobě.

Tak lze během vaření zvládnout i další
práce, a přitom mít dokonalý přehled
o tom, co se děje na plotně.
V jednoduchosti je krása, a to rozhodně platí i o špičkových krájecích deskách, které mají zabudovanou digitální
váhu. Suroviny tak lze velmi jednoduše
zvážit rovnou při krájení, což zamezí
i zbytečnému plýtvání jídlem. Některé
modely jsou vybaveny i odnímatelnými
miskami, do nichž lze pokrájené ingredience jednoduše přesunout.

Text: Jana Poncarová, foto: Shutterstock.com

Inteligentní dům:

SLUHA, KTERÝ SE
POSTARÁ O VAŠE
POHODLÍ
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Bydlení a domácnost
CELÝ SVĚT SE PROMĚŇUJE A S NÍM
I BYDLENÍ. NAŠE NÁROKY NA KOMFORT ROSTOU. S ÚDRŽBOU A SPRÁVOU DOMU CHCEME MÍT CO NEJMÉNĚ STAROSTÍ. CHCEME SE VRACET
DO BYTU, KDE JE TEPLO, ČERSTVÝ
VZDUCH A NEČEKÁ NA NÁS ŽÁDNÉ
POHROMA. DNES JE UŽ BĚŽNÉ, ŽE
VYTÁPĚNÍ MŮŽEME REGULOVAT PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO TELEFONU.
A ZATOPIT SI TŘEBA VE CHVÍLI, KDY
VYJÍŽDÍME Z PRÁCE. NA DOVOLENÉ
Z PROSLUNĚNÉ PLÁŽE ZASE SNADNO
ZKONTROLUJEME, ZDA NÁM DOMA
NEPRASKLA VODA, NEBO JESTLI SE
NÁHODOU NESVÍTÍ V OBÝVÁKU.

INTELIGENTNÍMU
DOMU NESLOUŽÍME MY, ALE ON
MÁ V IDEÁLNÍM
PŘÍPADĚ SLOUŽIT NÁM. ZNÍ TO
KRÁSNĚ, ALE
JAKÁ JE REALITA?
A CO VŠE INTELIGENTNÍ BYDLENÍ
OBNÁŠÍ?

ydlení, život v domě
nebo v bytě, je spojené
s opakujícími se činnostmi, které mnohdy ani
nevnímáme: ráno
v zimě roztápíme kotel,
roztahujeme závěsy, rozsvěcujeme v koupelně,
při odchodu z domu
zase všude zhasínáme
a zamykáme dveře. Dovedete si ale představit,
co by se stalo, pokud
byste mohli na tyto činnosti přestat myslet a už
se nikdy nestrachovat o to, zda doma není zaděláno na pohromu, zatímco pracujete nebo si užíváte
na dovolené?
Inteligentní systémy, které pomalu ale jistě pronikají do našich domovů, by nám měly ulehčit život.
Jinak řečeno, neměli bychom se stát jejich otroky
a být přehlcení přetechnizovaným řešením. Měli
bychom ale získat moderní, úsporný, komfortní
a bezpečný domov. O pohodlí a bezpečnost jde
totiž především.
Chytrou domácnost na první pohled od té klasické
nerozeznáte. Když vejdete do domu, budete kráčet
po docela běžné dlažbě a v obýváku se usadíte
v docela normální sedací soupravě. Jenže potom
se něco změní. Stačí jeden stisk tlačítka, třeba na
mobilu, který držíte v ruce, aby se celý dům rozsvítil. Z obýváku začne hrát tlumená hudba. Z koupelny je slyšet voda, protože se vám napouští horká
koupel. Žaluzie se stahují, venku už se totiž stmívá.
Lednička vám připraví oblíbený nápoj a vy po dlouhém dnu relaxujete. Takto to může vypadat v ideální domácnosti, která používá chytré technologie.
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Vše v jednom

Inteligentní domácnost je napojená na mobil nebo tablet. Na něm vidíte všechny procesy, které v bytě či domě
probíhají – vytápění, chlazení, svícení, aktuální spotřeba
energií. Vše můžete jedním pohledem zkontrolovat
a zjistit, zda v horním pokoji nesvítí zapomenuté světlo,
nebo zda trávník dostal svoji večerní závlahu.
O všem máte přehled. Nemusíte chodit kontrolovat, zda
neprotéká WC. Nebo se vracet z poloviny cesty do práce,
protože si nejste jisti, zda jste nenechali zapnutý sporák,
na němž jste si chystali snídani. Ovládání inteligentní
domácnosti také umožňuje provádět hromadné úkony,
například jedním dotykem provedete nastavení všech
spotřebičů v obýváku nebo jen v jednom patře. Podle
své volby a podle aktuální potřeby.
Lze říci, že do jisté míry myslí inteligentní dům z vás.
Když se zčistajasna změní počasí, inteligentní domácnost
si toho všimne, automaticky se zavřou okna a zatáhnou se žaluzie. Kdyby se stala nehoda, například začalo
hořet, detektory kouře se spojí s vašimi chytrými mobily
a budou vás varovat. Většina inteligentních systémů má
také tlačítko pro případ nenadálých krizových situací,
kdy jedním stiskem spustíte poplach – v celém domě se
například rozsvítí světla, vytáhnou se žaluzie nebo se
zapne alarm. To vše se záměrem vyrušit a vyděsit případného pachatele.
Pomyslným srdcem, nebo spíš mozkem, každého inteligentního domu je centrální jednotka, která sdružuje
všechna zařízení. Kromě základních funkcí, například vytápění nebo větrání, tato jednotka řídí i venkovní rolety,
garážová vrata, domácí spotřebiče, napouštění bazénu
nebo zavlažování skleníku. Tedy vše, co jste jinak museli
obsluhovat sami.
Centrální jednotka tak představuje jakýsi pomyslný „jeden mozek“ chytré domácnosti a nahrazuje ovládací jednotky samostatných systémů. Ty pracují odděleně, nejsou
mezi sebou provázané a každý má svoji logiku ovládání,
své ovladače a také své přístupové kódy. Spojením v jeden celek se vše stává intuitivním, snadno ovladatelným.

Už žádné plýtvání energiemi

Důležité je zmínit i úspory energie. Ačkoli se chytrá
řešení samy bez elektřiny (a internetu) neobejdou, umí
najít ve vašem domě úspory. Například s jejich pomocí

54 | Ice Podzim 2018

snadno regulujete vytápění v zimě a chlazení v létě. Už si
nemusíte dělat starost s nastavením radiátoru – jednoduše zadáte do systému, jakou teplotu chcete mít v ložnici
nebo naopak v obýváku. Inteligentní dům se postará
o vhodnou regulaci při vytápění různých místností.
A navíc, nikdy se nestane, že by se topilo a chladilo
současně. Když zapomenete zhasnout ve sklepě nebo
na půdě, inteligentní systém vás na to galantně upozorní, protože každá propálená kilowatthodina se počítá.
A na účtu za elektřinu je to obzvlášť patrné.
„Systém například zamezí současnému chodu chlazení
a topení, které se vypne při zároveň otevřeném okně,
pomocí rekuperace zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu a podobně. Díky inteligentní platformě jsou všechny
technologie v budově provázány do funkčního a integrovaného celku,“ shrnuje Jakub Jiříček z nadnárodní společnosti, která vyvíjí komponenty pro chytré domácnosti
v Česku i v zahraničí.
Součástí inteligentních systémů je centrální jednotka,
která zaznamenává údaje o spotřebě elektrické energie,
vody a plynu v reálném čase a předává je do systému.
Chytrý systém tak umí sledovat, měřit a na základě toho
také předpovídat spotřebu energií a upozornit uživatele
na předpokládaný vývoj spotřeby v čase. Umí rovněž spolupracovat s tepelnými čerpadly, solárními systémy nebo
rekuperací, tedy s technologiemi, které jsou pro moderní
domy typické.
Inteligentní systém také ví, kolik stupňů je venku a kolik
má být v jednotlivých místnostech, takže rozhodne,
zda je nutné chladit, například v létě, nebo zda naopak
vytápět. Je to podobné jako se světlem – když se začne
stmívat, můžete se těšit na to, že vám dům rozsvítí.
Když je venkovního světla dostatek, žárovky uvnitř zhasnou. Inteligentní domácnost je napojená na mobil nebo
tablet.

Inteligentní
systém také ví,
kolik stupňů je
venku a kolik
má být v jednotlivých místnostech
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Chytrá tlačítka

Inteligentní dům myslí v mnoha ohledech za vás. Vy jste
ale ti, co mají ovládací tlačítka v ruce. Dotykové ovládání
můžete umístit doslova všude. Nedávno se na trhu objevilo
nové chytré tlačítko, které připevníte například na desku
pracovního stolu, do sprchového koutu nebo na kuchyňskou
linku. Když budete mít tlačítko vždy po ruce, budete snadno
a rychle ovládat osvětlení, stínění, hudbu nebo teplotu.
Chytré tlačítko se může stát i plnohodnotným doplňkem
chytrého domu. Uchytí se na všech materiálech, ať už je to
sklo, dlažba, dřevo nebo kov. Lze ho ukrýt třeba v nábytku
nebo pod deskou stolu, pokud ho nechcete dávat na odiv.
Komunikace se spotřebiči nebo ostatními systémy v domě
je bezdrátová, takže vás nebudou obtěžovat žádné kabely.
Aby ovládání inteligentního domu bylo pohodlné, je většinou instalován jeden vypínač na všechno. Jedním a tím

Žaluzie
a rolety

samým tlačítkem ovládáte osvětlení, spotřebiče i vytápění. Takto chytré mohou být všechny vypínače v domě.
Budou se lišit jen v tom, co je naučíte – jinak řečeno, jak
si je nastavíte. Chytrý vypínač zvládne například i to, co
deset jednotlivých vypínačů. Centrální ovládání domu
z jednoho místa je možné i po jednotlivých místnostech. Vypínače umí být až tak chytré, že vyhodnocují,
zda je venku světlo či tma, zda prší, jak silný fouká vítr,
jaká je teplota vně domu a v jednotlivých místnostech.
Tyto informace umí chytrý vypínač využít například
k tomu, aby šetřil elektrickou energii na chlazení obytných prostor včasným zastíněním či zatažením žaluzií
nebo aby za šera rozsvítil. Ušetří tak i čas, který potřebujete na obíhání a kontrolu klasických vypínačů.

Zabezpečení domu

Ochrana proti vloupání je důležitým tématem a u novostaveb je běžné používat chytrá zařízení, která zamezují vloupání. Inteligentní systém tak slouží i jako jakási
pojistka. Většina z nás si klade otázku, jak zabezpečit
dům před odjezdem na dovolenou. Chytré technolo-
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Multimédia,
hudba, filmy

Vodostop
(ochrana před
vytopením)

gie umí vytvořit zdání vaší přítomnosti, když
například večer zatáhnou závěsy a chvíli svítí
v obýváku. Ráno zase roztáhnou rolety, což
vytváří dojem, že jste právě vstali. Jediné, s čím
si zatím neumí poradit, je vybírání schránky.
Nejčastěji se v inteligentních domech setkáte
s detektory pohybu a s alarmy. Pokud by se
k vám někdo vloupal, pronikl například oknem, dům vám dá hned vědět a informuje vás
na vašem chytrém mobilu. Na dálku můžete
také využít možnosti odemykání nebo zamykání dveří či garážových vrat – prostě už si nemusíte lámat hlavu s tím, zda jste zamkli (nebo
zda zamklo vaše zapomětlivé dítě).
Při odchodu z domu jednoduše zakódujete
zabezpečovací systém a ten sám vyvolá automatické funkce pro neobývaný dům. „Zhasnou
všechna světla, jsou odpojeny vybrané zásuvkové okruhy, například žehlička a rychlovarná
konvice. Aktivuje se úsporný režim pro vytápění a ohřev užitkové vody, je uzavřen přívod vody. Po určité době se začnou náhodně

Měření spotřeby
elektřiny

rozsvěcovat světla a vytahovat žaluzie pro odrazení
případných nechtěných návštěvníků,“ dodává Jakub
Jiříček.
Instalovat lze i senzory otevřených oken nebo dveří,
které při odchodu majitele z domu podají okamžité
hlášení na telefon. Také okna s pohonem lze automaticky ovládat na dálku, například je otevírat nebo
zavírat. Spojit je lze i s meteorologickou stanicí, aby
se v případě deště samy zavřely. Inteligentní systémy
zároveň zvyšují i požární bezpečnost. Inteligentní
domy jsou totiž vybaveny čidly, jež reagují na kouřové
plyny, oxid uhelnatý a další nebezpečné látky.

Musíte se sžít

Chytrá domácnost vám bude sloužit, pokud si ji
dobře nastavíte a sžijete se s ní. Klíčový bude výběr
dodavatele inteligentního systému. Těch na trhu figuruje hned několik. Špatně navržený systém výrazně
ovlivní funkčnost i intuitivnost ovládání. Rizikem je
i krach nezavedeného dodavatele a s tím související
potíže v případě reklamací, poruch nebo aktualizací.
Protože jde o systém, který komunikuje pomocí bezdrátového internetu, není dobré šetřit na zabezpečení proti
napadení hackery nebo úniku
Zabezpečovací
informací. Při napadení může
systém
narušitel například přenastavit
systém, zničit domácí spotřebiče nebo dokonce způsobit
požár. Mohl by také například
narušit zabezpečení nebo
zamčení dveří či garážových
vrat. Zároveň je nutné vyřešit
otázku výpadku elektřiny, a to
krátkodobého i dlouhodobéVytápění
ho, protože bez elektrického
a chlazení
proudu chytrá domácnost
nemůže fungovat.
Z výše popsaného je zřejmé,
že inteligentní domácnost není
úplně levnou záležitostí, ale
Větrání,
investice do systému se
rekuperace,
můžu vrátit například
v úspoře energií. Pokud nad
vzduchotechnika
pořízením systému do chytré
domácnosti uvažujete, nechte si zpracovat nabídky od
jednotlivých výrobců. Na mysli
byste přitom neměli mít jen výhody, které vám systém přinese
hned, ale i pozitiva do budoucna. U většiny instalací je
běžné, že se nevyužívají hned
všechny nabízené funkce. Systémy jsou těmto okolnostem
přizpůsobeny a stavěny jako
modulární, takže se i později
přizpůsobí novým požadavkům obyvatel domácnosti.

Co vše
ovládá chytrá
domácnost?
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Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

NEJ

ROMANTIČTĚJŠÍ
DOVOLENÁ

JSTE ROMANTICI A TOUŽÍTE
SI PROŽÍT TU NEJROMANTIČTĚJŠÍ DOVOLENOU? NAŠICH
PATNÁCT TIPŮ VÁS ZARUČENĚ NEZKLAME. A MOŽNÁ SE
PRO NĚKTERÝ Z NICH, KTERÝ
JE PRO VÁS NOVINKOU, ROZHODNETE. NĚKDO SI POD
ROMANTICKOU DOVOLENOU
PŘEDSTAVUJE LEHÁTKA NA
BÍLÉM PLÁŽOVÉM PÍSKU
POD AZUROVOU OBLOHOU,
DRUHÝ PROCHÁZKY
ULIČKAMI S HISTORICKÝMI
PAMÁTKAMI, TŘETÍ POTÁPĚNÍ DO MOŘSKÝCH HLUBIN
ČTVRTÝ WELLNESS RELAXACI
VE SPA HOTELU. ZKRÁTKA KAŽDÝ SI UŽÍVÁME ROMANTIKU
PO SVÉM. ALE JEDNO JE NÁM
SPOLEČNÉ – CHCEME, ABY
O NÁS BYLO KRÁLOVSKY
POSTARÁNO.

Cestování

Tahiti je ostrov lásky

Tahiti známe především z obrazů Paula Gaugaina a z obrázků katalogů cestovních kanceláří, mnohdy dokonce z jejich titulních stran.
Aby ne, vždyť učarovalo i slavnému z legendárního filmu Francise Forda Coppoly, který si
v této oblasti pořídil vlastní atol. Ostrovu se
říká ostrov srdce a snad každému se vybaví
houpavý tanec místních dívek. Výmluvné pohyby boků mají nejen erotický podtón, ale pro
Polynésany jde zároveň o vyprávění příběhů
zjejich historie. Tahiti je vulkanického původu,
proto se tu turisté dočkají kromě tradičních
„bílých“ pláží I spousty pláží, které pokrývá
černý písek. Přímo na některých z nich pak
leží romantické bungalovy. Stačí je vidět na
fotce a hned je jasné, proč je Tahiti jednou
z nejromantičtějších adres světa. Krásu Tahiti
podtrhují i úžasné deštné pralesy a hory. Svůj
význam tu mají tradiční květiny, kterými se
místní zdobí. Této květinové ozdobě se říká
„tiara“, a pokud se na vás v baru usmívá dívka
s květinou za pravým uchem, říká vám tím,
že je volná. Ozdoba za levým uchem naopak
symbolizuje zadaný stav. Květina vpletená do
copu pak vysílá jasný vzkaz – Následuj mě!.

Luxusní místa
na Maledivách
Vodní bungalovy na atolu Raa byly v roce
2009 vyhlášené nejen nejlepším ubytováním „na vodě“ v celém v celém Indickém
oceánu. Atol Raa a jeho okolí je navíc
I ideálním místem pro potápění – právě
kvůli tomu, že zatím nepatří k turisticky
„profláklým“ místům. Nestane se vám
tady, že se v nějaké potápěčské lokalitě potkáte s další výpravou. Podmořská
příroda zatím není ani příliš poškozená
neopatrnými potápěči, takže z potápění
tady si odnesete zážitek na celý život.
Nedaleko od atolu Raa se nachází další
maledivské místo, které donedávna unikalo hledáčkům cestovních kanceláří –
a sice atol Baa. Ten dělí od Raa Moresbyho průliv, pojmenovaný podle britského
důstojníka, který vytvořil jednu z prvních
map Malediv, a tyrkysově modrá hladina.
Na samotném atolu pak žije na 13 obydlených ostrůvcích zhruba 10 tisíc obyvatel
a turistům je k dispozici například Royal
Island Resort, kde můžete strávit klidnou
a luxusní dovolenou v naprostém klidu
a odříznutí od každodenního shonu.
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Svatý Bartoloměj
je ráj gurmánů
Ostrovy Malých Antil, včetně ostrova
Svatého Bartoloměje, jsou častou a velmi
oblíbenou zastávkou luxusních zámořských
parníků. Ubytování na Svatém Bartoloměji
se nese především v duchu soukromí.
Hotelů je tady jen něco ke třem desítkám
a všechny jsou jen velmi malé, často jen
s deseti a méně pokoji, všechny ale patří
ke špičce. Na pláži kousek od hlavního
města Gustavia tu stojí I jeden z nejlepších
hotelů světa. Není divu, že sem jezdí slavní
a bohatí, včetně Evy Herzigové nebo Ivany
Trump. Svatý Bartoloměj je ráj gurmánů.
V devadesátých letech na ostrově dokonce
působily dvě prestižní kuchařské školy –
jedna se specializovala na francouzskou,
druhá na kreolskou kuchyni. Nutno ale
přiznat, že v některých restauracích dnes
sázejí na snoubení toho nejlepšího z obou
gastronomií. Jemnosti a uměřenosti francouzské kuchyně a ostrých chutí a nečekaných kombinací z té kreolské. I když není
Svatý Bartoloměj součástí Evropské unie,
euro tady zůstalo oficiální měnou. Stejně
jako francouzština oficiálním jazykem.

Cozumel je mexický ráj plodnosti

Je to největší mexický ostrov, který leží západně od
pobřežní oblast Puerto Aventuras. Býval centrem kultu
mayské měsíční bohyně Ixchel. Ta se svým manželem
Slunečním bohem přivedla na svět celé mayské božstvo.
Proto jako bohyně-matka pomáhá s plodností a porody.
Není tedy divu, že sem jezdí páry toužící po dítěti z celého světa. Lásce a reprodukci se tu údajně velice daří. Ať
už je to dílo Ixchel nebo vliv zdejšího klidného prostředí,
soukromí a panenské přírody. Čeká vás okouzlující mix
krásných pláží, hotelů, které obklopují tropické zahrady,
ale i mayských památek, které jsou ukryté v džungli v nitru ostrova. Ostrov je také jednou z top světových destinací
pro potápění. Názvy lokalit jako jsou Palancar, Franceska
nebo Tormentos jsou mezi potápěči pojmem. Pod vodou
tu můžete potkat želvy, manty i menší druhy žraloků. Cozumel se nedávno stal pravidelnou zastávkou plaveb po
Karibiku. Větší část turistů však ze zaoceánských výletních
lodí míří do hlavního města San Miguel a zdejší nádherné
pláže proto zůstávají poklidnou oázou.
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GOLDEN SECRET
24K GOLD EDITION
Zkrášlující klenot s 24karátovým
zlatem, který potěší srdce a pleť
i té nejnáročnější ženy.
Exkluzivní anti-age krém zcela
prozáří a omladí vzhled pleti.
Jeho jedinečné složení naplní
pokožku hydratací a výživou
a aktivuje všechny procesy
obnovy pleti.

limitovaná edice

Výhradní zastoupení pro ČR: společnost Antiz, www.biodroga.cz
Kosmetický salon: Biodroga Hair and Beauty Centre, www.salonbiodroga.cz

Nadpozemská krása
Svaté Lucie
Břehy ostrova pojmenovaného podle
Svaté Lucie ze Syrakusy omývá Karibské moře a vypadá to tam přesně tak,
jak by měl takový ostrůvek v Karibiku
vypadat. Romantické zátoky a dlouhé
pláže s bílým korálovým pískem lemují
vysoká sopečná pohoří. Z tropického
pralesa plného vzácných stromů na
úpatí vulkánu se ozývají zvuky džungle, v mořských mělčinách se prohánějí
hejna barevných ryb. Snědý rybář míchá
koktejl s čerstvým kokosovým mlékem,
zní pohodové plážové reggae. I přes
turistický boom v posledním desetiletí
si ostrov udržel svou panenskou tropickou faunu a floru, která se Evropanovi
zdá téměř nadpozemská. Dominantou
celého ostrova jsou dva vulkanické suky

Velký a Malý Piton, díky kterým si
Svatou Lucii s žádným jiným ostrovem nespletete. Láva tu ale tekla
naposledy v roce 1766, takže jediným větším problémem celé
vaší dovolené bude, do které
z mnoha krásných restaurací zajít
na večeři. Vydat se tu určitě musíte
do některé z restaurací přímo na
pláži. Servírují tu perfektně připravené mořské plody, mimochodem
silné afrodiziakum, a výhled na
západ slunce bere dech.
Z trochu jiného, i když neméně
romantického soudku, jsou zdejší
přírodní lázně Sulphur Spring. Malé
bazénky ukryté uprostřed zelené
vegetace napájí zdejší sirné prameny a koupel v nich má blahodárné
účinky na zdraví.

Santa Barbara v Kalifornii

Romantickou dovolenou můžete strávit v kalifornském rodišti
slavné popové ikony Katy Perry. Město Santa Barbara obklopené křovinatými kopci pohoří Santa Ynez a průzračně modrými
vodami Tichého oceánu nabízí to nejlepší z Kalifornie. Misie
v Santa Barbaře je příkladem církevní architektury 18.století
a může se pochlubit nádhernými pozemky i skvostně zdobeným
interiérem. Přírodní krásy Santa Barbary doplňují fíkovníky,
parky, vodopády a botanické zahrady. Santa Barbara se nachází
přibližně 145 km severozápadně od Los Angeles. Mezi těmito
dvěma městy se vine podél pobřeží Pacific Coast Highway,
a právě této části dálnice se přezdívá “Americká riviéra“.
Pohoří Santa Ynez Miuntains za městem přechází do menších
kopců, posléze do vysokých hor.

Lázeňský luxus v Bath

Polud milujete lázně, vydejte se do jihozápadní
Anglie do nejznámějších lázní Bath, napájených
třemi horkými prameny. Nachází se 159 km západně od Londýna a 21 km na jihovýchod od Bristolu Město Bath v hrabství Somerset patří k deseti
nejnavštěvovanějším místům v Anglii. Turistům
nabízí nádhernou procházku kolem malebné řeky
Avon. Opatství je postavené
v perpendikulárním stylu. Můžete obdivovat
elegantní domy s jednotným průčelím, které
připomínají paláce. Stavěly se z místního kamene
zlatavé barvy a mít dům v Bath se tehdy mezi
aristokraty stalo „in“. To, co ale zastíní výkladní
skříň georgiánské architektury, je stavba daleko
starší – Římské lázně. Bath, jako jedno z nejlépe
dochovaných archeologických míst z doby Římanů v severní Evropě, určitě stojí za návštěvu.
V celé Velké Británii nenajdete teplejší prameny
a žádný další pramen na ostrovech nepřesahuje
teplotu 40 °C. A pro zájemce o zážitek, který si
užívali Římané na počátku našeho letopočtu, byly
v roce 2006 otevřeny nové lázně Thermal Spa.
Větší luxus si těžko představit...

62 | Ice Podzim 2018

Pohádkové Amalfi

Jedno z nejkrásnějších míst v Itálii je bezesporu
několik desítek kilometrů dlouhé pobřeží Amalfi,
vzdálené zhruba hodinu a půl jízdy z Neapole.
Jako ztělesnění přírodních krás byl tento pás pobřeží v roce 1997 zařazen do seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Nejlepší je ho poznat
pěšky nebo z lodi, zážitkem ale je i cesta křivolakými silnicemi. Po jedné straně v hlubinách pod vámi
křišťálově čisté vody Tyrhénského moře, po druhé
hory tyčící se do výšky půldruhého kilometru. Od
přístavu se line až vysoko do hor směsice pastelově barevných domů, naskládaných na sebe jako
v pohádce. Mezi tím všemožně se klikatící silnice
a uličky. Milovníci architektury jistě ocení mnoho
středověkých památek v podobě dómů v arabsko-románském slohu. Pokud hledáte nejdražší místo
na celém pobřeží, vsaďte na Ravello, které se rádo
chlubí tím, že tu pobývala třeba Greta Garbo nebo
D.H. Lawrence. Na cenách je to pak samozřejmě
vidět. V druhé polovině července si můžete výhled
z tohoto „balkónu Amalfi“ zpestřit návštěvou
festivalu vážné hudby, který probíhá na zahradě
Villa Rufolo.

Roztančené
Santorini
Z ostrova Santorini pocházejí ty nejpůsobivější
řecké pohlednice se zářivě bílými fasádami
a modrými kopulovitými
střechami na pozadí azurového moře. Už v dávné
historii se mu říkalo Kallisti, tedy „nejkrásnější“.
Santorini je kouzelným
místem s pohledy na skutečné divy přírody. Zdejší
hotely a penziony mají
komorní charakter
a nenarušují typický místní ráz. Ostrov je zbytkem
po výbuchu sopky
a kromě azurového moře
nabízí také nádherné
pláže nebo ruiny starobylého města. Typicky řecké
stavby vás oněmí, pouze
v noci moc klidu nečekejte. Řekové jsou hluční
a turisté na ostrově se
rádi baví zpěvem a tancem.Pokud vám není cizí
denní romantika a večerní zábava, je Santorini to
pravé místo.
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Italských Pět zemí

Cinque Terre (Pět zemí) je oblast
na východním pobřeží Ligurie mezi
přímořským letoviskem Levanto
a přístavem La Spezia. Oblast,
která patří k nejmalebnějším koutům Itálie, nese název podle pěti
kouzelných vesniček. Z důvodu
obtížné přístupnosti byla po celá
staletí ochraňována před okolním
světem. Díky tomu si zachovala
svůj původní charakter. Ať už se
ubytujete v kterékoliv z pěti vesniček, nebudete litovat. Například
pohádková vesnička Manarola
leží na skalním útesu v nadmořské
výšce 3-25m, na kterém jsou těsně
vedle sebe postaveny domky v
zářivých pastelových barvách. Bývá
označována za nejbarevnější místo
Itálie. Právě zajímavá architektura
a nádherné výhledy na moře jsou
největšími turistickými lákadly.
Manarola byla turisty objevena
teprve nedávno a je nejklidnějším
místem celé oblasti Cinque Terre.
Nejmenší a také nejodlehlejší
vesnička Corniglia leží na útesu ve
výšce cca 100m nad mořem, díky
čemuž je někdy nazývána „Orlím
hnízdem“. Jediný způsob, jak se
dostat dolů k moři nebo železniční
stanici, je po dlouhém kamenném
schodišti čítajícím více než 380
schodů.

Tajemná Normandie

V severozápadní části Francie se nachází Normandie. Drsný region Vikingů na vás dýchne bohatou a temnou historii. V městěo Cabourg najdete písečné pláže s velmi jemným pískem. Zajímavým městem severozápadního pobřeží je také Éntretat. Jedná se o lázeňský městys, který je zasazen do skal, které se prudce
svažují do moře. Štěrková pláž lemuje část útesů. Toto místo si oblíbil i francouzský spisovatel Guy de
Maupassante. V této části Francie najdete nádherná pobřeží se strmými útesy, zachovalá městečka i jednu
z nejznámějších francouzských památek Mont Saint Michel. Gurmáni ocení skvělé ústřice nebo jablečnou
pálenku Calvados. A milovníci historie mohou zkoumat vyloďovací pláže spojené s legendárním dnem D
z druhé světové války.
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ROMANTIKA
V EXOTICE
S CK POZNÁNÍ

Thajsko - Ko Chang

- od zlatých pagod k horským kmenům

- pohoda na Sloním ostrově

Mexiko - Velká mexická cesta

Thajsko - příroda, památky

Mexiko, Guatemala a Honduras
- kolébky Mayů

Mexiko - Pohoda na Yucatánu
- Riviéra Maya a přírodní parky

PO

CK

Tajemství Barmy

a ostrovy pro nenáročné za super cenu

Thajsko, Malajsie - Thajské a malajské

ZNÁ N Í

25

dobrodružství s plavbou po ostrovech
Andamanského moře

Thajsko, Laos, Vietnam

Malajsie, Singapur, Brunej, Vietnam, Hongkong,
Tchajwan, Macao, Thajsko, Kambodža - Metropole

- hory a vesnice staronové Indočíny

a turistické atrakce jihovýchodní Asie

On-line prodej 24 hodin, 7 dní v týdnu • FIRST MOMENT • LAST MINUTE
Objednejte si nový katalog CK Poznání 2019. Zdarma zašleme na Vaši adresu!

www.poznani.cz

www.facebook.com/poznani.cz

CENTRÁLA CK POZNÁNÍ
Palackého třída 2744
530 02 PARDUBICE
Tel.: 466 535 401, tel.:/fax: 466 535 777
poznani@poznani.cz

POBOČKY
PRAHA 3 • Bořivojova 23
Tel.: 222 211 756
BRNO • nám. Svobody 10
Tel.: 542 213 676
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Malebné
Bruggy
Starobylé belgické město je
v současnosti jedním z nejnavštěvovanějších v Evropě. Přezdívá se
mu Benátky severu, protože historické centrum obtékají kanály.
Historické centrum města Bruggy,
které je zapsáno na seznamu
světového dědictví UNESCO, obepínají hradby a příkop, které byly
vybudovány v roce 1127. Díky
bohaté obchodní historii bylo
vybudováno neskutečně malebné
město. Nádherným zážitkem je
projížďka na člunu. Proplujete
spleť vodních kanálů, které tvoří
řeka Reie. Podplujete pod řadou
mostů, můstků, dokonce i pod
domem, který je nad jedním
z kanálů překlenut. Projížďku
člunem centrem Brugg rozhodně
musíte absolvovat, neboť si tak
uděláte lepší obrázek o tomto
městě, z člunu jsou Bruggy ještě
malebnější, než jak je vidí turista
na souši. Útulné belgické hospůdky s desítkami druhů piv, či
kavárny s výtečnou kávou a tradičními čokoládovými pralinkami
jsou pak dalšími důvody, proč
Bruggy navštívit.

Treehouse
v Africe
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V Africe najdete desítky možností, jak se nezapomenutelně
ubytovat v korunách stromů
Jedním z nejkouzelnějších resortů, které ubytování v korunách
stromů nabízejí, je The Kingston
Tree House v Jihoafrické republice. Ubytování v korunách stromů
(tzv. treehouse) je unikátní zážitek. Většina afrických treehouse
jsou luxusní lodge postavené
v korunách obrovských baobabů,
marulí, mahagonů či leadwoodů.
Jsou vybaveny stejně dobře jako
nejlepší hotelové pokoje, ale mají
navíc výhodu neuvěřitelného
výhledu – často můžete doslova
z postele sledovat svět africké
divočiny, pozorovat rozzářenou
africkou noční oblohu nebo
pohlédnout žirafě z oka do oka.
The Kingston Treehouse je unikátní koncept s atmosférou,
na níž nikdy nezapomenete.

Balonem
nad Baganem
Pohádkově krásné město Bagan
(také Pagan) se nacházív Barmě
neboli Myanmaru, republice
v jihovýchodní Asii. Země ukrývá ohromné množství památek
opředených tajemnými legendami. Čeká vás velkolepá podívaná.
Na ploše 40 km² se tyčí na
2000 buddhistických chrámů
a stúp. Stavitelé si v Baganu počínali neuvěřitelně obratně – vše
vybudovali ani ne za 240 let. Vytvořili místo, jehož fotky obletěly
celý svět. Velmi oblíbené jsou tu
výlety balónem a nelze se tomu
divit. Něco tak obrovského jako
40 km² baganské nádhery se ze
země dá plně ocenit jen těžko.
Podle starých barmských kronik
bylo město založeno ve 2.století,
avšak pravděpodobně se to stalo
později. Mezi 14. až 18. stoletím
bylo zcela opuštěné lidmi, mělo
pověst místa, kde straší duchové (naty) a místní do něj raději
vůbec nechodili. Znovu ho osídlili
až Britové. Bagan je opravdový ráj romantiků. Pokud si tedy
chcete dopřát luxusní dovolenou s ozvěnou exotické historie,
zvolte některý z mnoha místních
pětihvězdičkových hotelů.

Divoký a bohatý
Stavanger
Pro romantické duše, které mají rády
i špetku dobrodružství, je tím pravým místem norský Stavanger. Centrum města tvoří
malý přístav s domečky s malými okny kolem
dokola. Norská architektura je romantická
sama o sobě, ale počkejte, až své partnery
vyvezete například na vyhlídku Dalsnuten
nebo se budete kochat výhledem z Preikestolen na norské fjordy. V 70. letech minulého století došlo v Severním moři k objevu
ropných ložisek, která jsou dodnes tahounem ekonomiky Stavangeru. Bohatý však
není jen po historické a ekonomické stránce,
ale také co se týká rozmanitosti zdejších přírodních úkazů – divokých pláží, strmých hor
a fjordů. U Stavangeru se nachází také několik jezer, které jsou oblíbeným místem odpočinku. Město nabízí drahé luxusní ubytování
v hotelích s prémiovým rozmazlováním.

Text: Monika Seidlová, foto: Lenka Hatašová, archív TV Nova, Divadlo Ungelt, Bontonfilm, Falcon
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Rozhovor

ASI BY SE NAŠEL MÁLOKDO, KDO NEVIDĚL MNOHOKRÁT REPRÍZOVANOU KOMEDII SESTŘIČKY. ALENA MIHULOVÁ TAM BYLA
V ROLI MARIE KRÁSNĚ NAIVNÍ ZAČÍNAJÍCÍ ZDRAVOTNÍ SESTŘIČKA.
HEREČKA OD TÉ DOBY ODEHRÁLA DESÍTKY ROLÍ V TELEVIZI,
VE FILMECH I V DIVADLE. PROŠLA SI V ŽIVOTĚ NELEHKÝM OBDOBÍM. KDYŽ S NÍ ALE MLUVÍTE, MÁTE CHVÍLEMI POCIT, ŽE PŘED
VÁMI POŘÁD SEDÍ TA MLADÁ HOLKA, KTERÁ SE DO KAŽDÉ NOVÉ
PRÁCE VRHÁ S NADŠENÍM A V LECČEMS JE POŘÁD STEJNĚ
NAIVNÍ JAKO PŘED LETY.

Do čeho jste se vrhla naposledy?
Před časem do dvou filmů, které už měly premiéru. Jeden –
Chvilky - je spíš komorní, hraju tam maminku mladé slečny,
která se vypořádává s různými problémy. Ty jsou vyjádřeny
dialogy s jejími nejbližšími lidmi. Se mnou jako maminkou,
s otcem, babičkou a dalšími. Druhý film se jmenuje Zlatý
podraz a je ze sportovního prostředí, konkrétně vypráví
o mladých basketbalistech, hraju maminku jednoho z nich.
Není to nijak velká role, ale prochází celým dějem v průběhu deseti let. Když zvažuju nějakou nabídku, zajímá mě,
jestli je role pravdivá, jestli jí já sama můžu věřit a naplnit
ji. Pokud ano, nezáleží mi na rozsahu. A tahle maminka
byla přesně taková. Podobně jako Hana v seriálu Přijela
pouť, který jsme dotočili nedávno a od půlky října se vysílá.
Ta mě neuvěřitelně nadchla.

Čím nejvíc?
Odehrává se v prostředí kolotočářů, zkrátka světských, a to
těsně po revoluci v roce 1989. Tihle lidi jsou úplně jiní než
třeba úředníci z banky. Řekla bych, že mezi nimi platí jiné
vztahy, jiné rodinné vazby, jakoby to byl svět sám pro sebe.
A já se v tom prostředí cítila neuvěřitelně dobře a přirozeně. Hned od prvního dne na place, jsem si říkala, že sem
tak nějak patřím. Hraju Hanu, která věští z lógru od kafe
i z křišťálové koule, vykládá karty a pomocí svých předpovědí varuje lidi před nebezpečím. Má přirozený respekt
ostatních a dokáže porovnat i svérázné chlapy. Vlastně
netuším, do jaké míry opravdu umí věštit budoucnost
a nakolik je jen mazaná ženská, která se dobře vyzná
v lidech a umí si dát dohromady všechno, co se dozví.
Říká třeba něco v tom smyslu, že lidi chtějí takový život,
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jaký vidí v televizi. Ona sama v maringotce pořád kouká
na televizní seriály a podle nich věští. Říká, že v budoucnu
na ně budou koukat všichni a vlastně má pravdu. I já na ně
koukám, hlavně na kriminálky. Scénář napsal Petr Kolečko,
který psal například i Okresního přebor, kde jsem hrála.
Tam jsem neměla tak velký prostor, i když ona ani tato
role není hlavní, ale docela výrazná. Před kamerou jsem
se potkávala třeba s Michalem Suchánkem nebo Oldou
Navrátilem nebo s Kubou Prachařem. Už když jsem četla
scénář, nahlas jsem se smála. Ta role mi opravdu neuvěřitelně sedla. Mám ráda tenhle druh humoru, anglický a suchý,
kdy stačí jen říkat vtipné dialogy a nemusíte ještě k tomu
klouzat po banánových slupkách a padat na zem.

Je vám blízké to, čím se vaše postava v seriálu
zabývá, tedy věštění, věci mezi nebem a zemí?
Myslím, že ženy podobné věci oslovují víc než muže.
Já sama mám s věštěním pomocí kyvadla nebo i s kartami
minimální zkušenost. Ale myslím si, že když je člověku
z různého důvodu těžko, je tohle jedna z cest, jak si leccos
v sobě srovnat, možná i jak se chytit alespoň nějaké naděje.
A když tomu někdo věří a ta víra mu pomůže, tak proč to
odsuzovat? Rozhodně bych si o žádné z těch metod nedovolila tvrdit, že nefunguje. Jen proto, že já jí třeba tak
úplně nevěřím.

O ženách se říká, že mají mnohem víc vyvinutou intuici. A když na ni dají, spoustu situací si
v životě tvoří samy, jdou jim naproti.
Já na ni taky dám. A už jsem se naučila mnohem víc dát na
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svůj první dojem, než dřív. Poslouchám svůj instinkt, který
mi z výrazu člověka, jeho gesta, pohledu, napovídá, že
tam něco není v pořádku, něco mi tam připadá tak říkajíc
cinklé. Dřív jsem ten pocit sama sobě omlouvala a pak jsem
byla překvapená, jak se ten člověk vybarvil. Neuměla jsem
si ty pocity vysvětlit, neumím si je vysvětlit ani teď. Ale už
na ně dám. Musela jsem zažít pár špatných zkušeností,
abych pochopila, že své intuici mám věřit. Tak ji dneska víc
poslouchám. Já vlastně dost často i intuitivně odpovídám.
Někdy si říkám, že už jsem dospělá holka a měla bych se
nad odpověďmi víc rozmýšlet. Ale když dostávám pořád
stejné otázky, odpovídám na ně taky pořád stejně. Aspoň
se lidi přesvědčí, že nelžu a říkám pořád to samé.

Říkala jsem si to
hodně dlouho
a dlouho jsem žila
pro to, abych druhým zajistila blaho.
A teď si říkám:
A dost, teď já.
Vlastně už si to ani
neříkám, už se podle
toho chovám.
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Asi tuším, jaké stejné otázky dostáváte?
Po smrti mého muže (režisér Karel Kachyňa – pozn.red.)
to byly otázky typu jak jsem se s jeho smrtí vyrovnala nebo
jaké je pro mě mít dítě s jinou orientací. Nevím, asi je to
to jediné, co lidi zajímá. Ale já nikoho nesoudím. Už jsem
toho v životě zažila hodně, než abych soudila. Hodnotila
něčí životy. A taky klidně přiznám, když něco nevím. Nebo
to, že se pořád učím.

pak jdete na jiný, do filmu, do divadla. A vždycky začínáte
znovu. Protože každý z těch úkolů chce jinou techniku, jiné
nasazení. Proto možná Američané mají herce víc selektované. Protože každá část si žádá své.

Zase máte práci pestrou...
Herec v mém věku už by asi měl vědět, čemu chce dát přednost. A tomu by se měl věnovat. Jenže to v Čechách nelze,
aby se uživil, musí dělat vícero věcí, což je někdy na úkor
kvality. Já dělám to samé. Když mám příležitost, pracuju.
Někdy jsem ale odmítla práci jen proto, že jsem dostala
téměř totožnou roli, jakou už jsem hrála. Nechtěla jsem se
stát jen jedním „typem“. Ale jsem moc ráda za to, že ke
mně chodí hezká práce. Že můžu hrát v Divadle Ungelt,
stejně jako v seriálu Ulice. Teprve když jsem si seriály vyzkoušela, mám obdiv k hercům, kteří v nich hrajou. Protože
se musíme naučit velký objem textu do velkého množství
obrazů a zároveň do toho vložit nějakou emoci. Takhle
náročná seriálová role, která nějakou dobu trvá, je velký
kus mého života, a já ho nechci strávit nepříjemně – proto
je pro mě podstatné, s kým pracuju. Chvíli mi trvá, než do
prostředí vklouznu, než získám pocit, že jsem mezi svými.

Potřebujete mít pocit, že jste vítaná?
Je velké štěstí, když můžete dělat práci, která vás živí
a děláte ji s lidmi, se kterými jste ráda. Naštěstí se mi často
velmi rychle stane, aniž bych se já o to přičinila, že mě štáb
přijme mezi sebe. Že jsou mně naklonění. Pak nemám pocit
pnutí nebo čehokoliv negativního. Mě to uklidní a připadám si jako ve vatě. Podobné pocity mívám právě v Divadle
Ungelt. Pro mě je radost tam už jenom vejít. Vím, že to člověk nemůže vyžadovat pokaždé, ale mně se tak líp pracuje.
Vždyť tam trávíme pokaždé dvanáct hodin. V Ulici se ještě
navíc starají o to, abych dobře vypadala, to se mi nestalo
už dlouho, že jsem nalíčená na krásnou a mám krásné kostýmy. To mi taky dělá dobře. Vždycky tam přijdu a řeknu si:
Běž tam a zkus to udělat nejlépe, jak to za daných okolností půjde. A když mám pocit, že to tak bylo, říkám si, že to
byl hezký den.

To, že vás lidi hned přijmou, je možná proto,
že působíte velmi bezprostředně a pozitivně.
Co se učíte?
Když jsem natáčela scény s Míšou Suchánkem a Oldou
Navrátilem, nebo když oni točili a já jsem čekala na svůj
obraz, sledovala jsem je, protože oni mají s komediálnějšími rolemi mnohem víc zkušeností, a učila jsem se od nich.
Sestřičky byly tragikomedie, i ve filmu Kráva jsou komické
prvky, ale tady – mluvím o seriálu Přijela pouť - je silnější
komediální linka. Nejen že se vyptávám režiséra, jestli roli
hraju dobře, tedy tak, jak si představoval, ale pořád se
někoho na něco ptám a chci se něco nového naučit. Když
jsem s Bolkem Polívkou natáčela film Domácí péče, taky
jsem ho sledovala. Jako studentka herectví. Kdyby pořádal
nějaké herecké kurzy, hned bych k němu chodila a učila se
od něj.

Proč máte pocit, že byste měla chodit
na nějaké herecké kurzy?
Protože člověk se má vždycky co učit. Natočíte jeden seriál,
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Opravdu? Jestli to tak je, jsem moc ráda. Tak by to mezi lidmi mělo být. Rozhodně něco takového nevyrábím vědomě.
Chápete, ještě na tohle brát energii? Stačí, že ji vydávám
na odvahu, abych se vůbec do nějakých odvážnějších věcí
pouštěla. Stát na jevišti je stresující i po několika letech
a tajně možná doufám, že pro každého, nejenom pro mě.
Asi mám jen starost o ten celek a nějakou zodpovědnost
- hlavně abych to nekazila těm ostatním. Možná by někdy
bylo snazší, kdybych byla trochu jiná. Ale měnit bych se
vlastně ani nechtěla.

Říkáte si tohle i v životě? Abych druhým něco
nekazila?
Říkala jsem si to hodně dlouho a dlouho jsem žila pro to,
abych druhým zajistila blaho. A teď si říkám: A dost, teď
já. Vlastně už si to ani neříkám, už se podle toho chovám.
Ale musela jsem si nabít pusu, abych pochopila, že mám
jen jeden život a nikdo mi ho nedá znovu. Že si ho musím
užít naplno a říct si, že tu nechávám úžasnou bytost, svou
dceru, Tomuhle světu nemůžu dát víc.
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ALUKOV PERGOLA – OÁZA POHODY
A RELAXACE NA VAŠÍ TERASE

„UŠÁKOVÁ POSTEL“
Postel Mario ze Skandinávie je zajímavá nejen prošitím
do bochánků, ale také ušákovým tvarem zadního čela.
Černé kovové nohy dodávají posteli odlehčený dojem.
Výběr je z mnoha typů látkového čalounění. Postel se
vyrábí pro velikosti matrací 140 x 200 cm, 160 x 200 cm,
180 x 200 cm.
Cena bez matrace od: 27 360 Kč vč. DPH
(bez roštu a matrace).

www.casamoderna.cz

Systém zastřešení terasy ALUKOV PERGOLA je novinkovým
zastřešovacím systémem společnosti ALUKOV. Vyznačuje se
stabilní konstrukcí a neposuvnou, pevnou střechou. Dodáváme
jej na míru Vaši terase, jejíž obyvatelnost se zvýší až na 200 dní
v roce. Základní model ALUKOV PERGOLA si můžete rozšířit
vhodnými doplňky jako jsou boční skleněné stěny,
stínění nebo dálkově ovládané osvětlení terasy. Objednání
ALUKOV Pergola je snadné, montáž rychlá a jednoduchá.
Vytvořte si na terase pravou atmosféru a oázu pohody
a relaxace.
www.alukov.cz
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TEN PRAVÝ DÁREK
PRO VAŠI PLEŤ...
Kaviárový krém a kaviarové ampulky,
to je letošní vánoční Duo Pack
od Janssen Cosmetics.

ŽÁDEJET U VAŠÍ
KOSMETIČKY.
SEZNAM PARTNERSKÝCH
SALONŮ NAJDETE NA
www.janssen-beauty.cz

POTĚŠTE SVÉ BLÍZKÉ
A POMOZTE JIM K VYŠŠÍMU
SEBEVĚDOMÍ!

OUCHER
DÁRKOVÝ V
DARUJTE POUKAZ,
________
__________________
__________________
___
:
NÝ
VA
OBDARO
_______________
__________________
__________________
Ě:
OT
DN
V HO
__
__________________
__________________
: _______________
IL
AV
ST
VY

KTERÝ UDĚLÁ RADOST,
WWW.ESTHE-PLASTIKA.CZ

Společnost Esthé si opět pro letošní
Vánoce připravila možnost dárkových
poukazů. Obdarovat své blízké můžete
bezplatnou konzultací u libovolného
lékaře Esthé nebo je možné rovnou
předplatit některý z vybraných zákroků
Poukazy je možné na klinice
zakoupit až do 21. 12.
Na klinice pracují s nejmodernějšími
přístroji v ČR a hlavně, za lékaři z Esthé
v čele s doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc.
stojí tisíce spokojených pacientů..

www.wellness-vision.cz
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OSVĚDČENÁ KVALITA
Už přes 200 let vyrábí společnost Wüsthof v německém Solingenu
široký sortiment nožů pro náročné kuchaře od nadšených amatérů
až po profesionály. Široká nabídka modelů a řad, vysoký řezný
výkon, optimální tvrdost, prodloužená záruka a důraz na kvalitu
jsou atributy, na které značka sází v konkurenčním boji.
O tom, že se jí to daří, svědčí i poslední z řady ocenění. V hodnocení
nezávislého testu časopisu dTest v červenci 2018 byl v konkurenci
26 různých výrobků vyhlášen jako úplně nejlepší Kuchařský nůž
20 cm Wüsthof Classic Ikon.
V předvánočním období je oceněný nůž, stejně jako řada dalších
nožů značky Wüsthof, u všech autorizovaných prodejců
k dispozici ve zvýhodněných akčních sadách.
www.wusthof.cz
www.autorizovani-prodejci-wusthof.cz

NEWYORSKÝ HIT PROFI KADEŘNÍKŮ
Luxusní přírodní vlasová kosmetika Yarok vznikla
v New Yorku v reakci na volání nejnáročnější
klientely a profi kadeřníků po vlasovém stylingu
bez kompromisů: tedy zcela přírodním, veganském
a maximálně funkčním!
Během několikaletého vývoje se podařilo vytvořit
špičkové stylingové a pečující produkty pro péči
o vlasy, které jsou určeny i pro použití v salonech.
Všechny výrobky jsou nejprve testovány v Yarok
Beauty Kitchen salonu v New Yorku. Dvanáct
Yarok produktů chrání a vyživuje vlasy i vlasovou
pokožku a aromaterapeuticky působí na vaše smysly
díky obsahu mnoha éterických esenciálních olejů.
Yarok minimalizuje uhlíkovou stopu a používá pouze
ekologické obalové materiály. 3 % ročního zisku
věnuje organizaci The Pachamama Alliance, která
chrání více než 10 akrů deštných pralesů.

Lázně Mšené, a. s.
Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007
e-mail: lazne@msene.cz

Antistresový pobyt

Mšenský balíček

Délka pobytu: 4 dny / 3 noci
Ubytování: komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje
Strava: polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• perlivá Calmonalová koupel
• celotělový zábal se zeleným čajem
• aroma masáž zad
• čínská masáž hlavy
Cena pobytu již od
• havajská masáž zad
5.125,- Kč/osoba*
• parafínový zábal na ruce

Balíček lázeňských procedur, vhodný jako doplněk
k pobytu nebo k čerpání během jediného dne.
• mšenská slatinná částečná masáž
• koupel s rašelinovým extraktem
• vulkanpack (termoterapie na záda)

Cena balíčku 1.010,- Kč*

Další nabídka léčebných i relaxačních pobytů na

www.msene.cz
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Lázeňský
resort nedaleko Prahy.

*/Uvedená cena je včetně
zákonné sazby DPH.

Originální
dárek

ROXOROVÝ DRÁT JAKO INSPIRACE PRO KLIKU!
Nejnovější model dveřního kování Rocksor je důkazem, že i ten nejobyčejnější stavební materiál lze proměnit v designový klenot! Předlohou
pro jeho návrh se totiž stal obyčejný roxorový drát využívaný jako výztuž do betonových konstrukcí! „Za prvotním návrhem designu kliky,
která původně vznikla pro projekt DRN (dříve Palác Národní) v Praze,
stojí Ing. Arch. Stanislav Fiala. Toho okouzlil tento stavební materiál
natolik, že jej začal využívat nejdříve jako netradiční dekoraci, a nakonec se jej rozhodl s naší pomocí převést i do podoby kliky,“ říká Roman
Ulich, hlavní designér společnosti M&T, jediného českého výrobce designového kování, a doplňuje: „Na rozdíl od ocelového roxorového drátu
je kování Rocksor vyrobeno z kvalitní masivní mosazi a nabízí výběr hned z několika povrchových úprav – od klasické naturální
mosazi, přes titan černý mat až po unikátní zrychleně zestařenou antique mosaz.“ Kování Rocksor navíc nemusíte mít ve svém
interiéru pouze jako kliku – je totiž dostupné například i ve variantě madel, okenních kliček či kování pro celoskleněné dveře!

TIPY NA ZDRAVÉ VÁNOČNÍ DÁRKY
Nechte svou rodinu a přátele zamilovat se do prvního mikrodrinku na
světě. Waterdrop přináší velkou sílu
v malé kostce.
Pět příchutí dodá tělu potřebné látky
a minerály, to vše bez cukru, lepku
či kofeinu. Stačí hodit malou kostku
do vody a nechat rozpustit. Darujte
pod stromeček empowerment box.
Čtyřicet osm kapslí ve čtyřech chuťových variantách a v praktickém designovém obalu pro zdravý a lahodný
pitný režim. Dopřejte svým blízkým
radost z hledání oblíbené chuti.
Aby bylo kvalitní pití vždy po ruce, vyberte si praktický a krásný carry kit, do něhož se vejdou čtyři kostky ve vaší oblíbené
příchuti. Toto luxusní designové a ručně vyráběné pouzdro
je v nabídce v bambusové verzi. Vybírat můžete také z bílé
a hnědé elegantní dřevěné varianty.
A pokud máte doma milovníka či milovnici designu, sáhněte
po nové lahvi, jejíž motiv navrhla módní designérka
Natali Ruden. Novinka je inspirovaná asijským symbolem
štěstí - jeřábem ve formě origami.

JÄGERMEISTER ODKRÝVÁ TAJEMSTVÍ
ÚSPĚCHU NULTÝCH LET
Začátek milénia. Pro někoho jen číslo, pro jiného začátek životních změn. Jägermeister přichází s novou kampaní, v níž roky 2000–2009 hrají hlavní roli. Devět aktérů
z umělecké scény i sportovního světa. Devět příběhů,
jimž nulté roky daly zásadní směr. Průvodcem kampaní
je legenda české a slovenské graffiti scény 2MAD, který
v jejím průběhu sbírá všechny story jako inspiraci k vyjádření pocty meisterstücků z těchto let.
Sledujte sérii videí, které po celý listopad poběží
na Jägermeister YouTube kanálu. 2MAD jako tajemná
postava se zahalenou tváří a skicákem v ruce v nich
zpovídá devět legend, jejichž počiny z nultých let se
staly odrazovým můstkem k jejich dalšímu rozvoji.
Do koho se od té doby vyprofilovali a jak nulté roky
ovlivnily jejich dosavadní život? Nepřestávejte lovit
tajemství úspěchu lidí, jejichž jméno si na umělecké
a sportovní scéně vydobilo renomé. Po jaké cestě jde
zakladatel a hlavní organizátor festivalu Hip Hop
Kemp, jak žije držitelka prestižní ceny Czech Press
Photo, co obnáší každý rok zorganizovat závod
světového skateboardového poháru, s čím se rok co rok
potýká promotér tanečního festivalu The Legits Blast
nebo jak si vysloužit a udržet uznání u graffiti komunity?
Kampaň startuje 5. listopadu. Inspirujte se příběhy
lidí, jimž prvních devět let milénia změnilo život.
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77

Text: Ilona Mádrová/Paříž, foto: autorka a archiv značek

POD
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Móda

VOILÀ!
CHANEL

LÉTO SICE SKONČILO, ALE O TO VÍC SI MŮŽETE VYCHUTNAT
KOUZELNÝ PODZIM. PŘÍRODU PROMĚNÍ DO KRÁSNÝCH HŘEJIVÝCH
TÓNŮ, KTERÉ NAJDETE V NOVÝCH KOLEKCÍCH. ODPOLEDNÍ
PROCHÁZKA V PAŘÍŽSKÝCH ZAHRADÁCH PŘINÁŠÍ ROMANTICKÝ
ZÁŽITEK. PADAJÍCÍ NAZLÁTLÉ LISTY, SVĚŽÍ VÁNEK SI POHRÁVÁ
S NEPOSLUŠNÝMI PRAMÍNKY VLASŮ A TVÁŘE VYBARVUJE
DOČERVENA. POHODLNĚ USAZENÁ NA TERASE KAVÁRNY
POPÍJÍM VIN CHAUD SE SKOŘICÍ (TEPLÉ VÍNO), VYCHUTNÁVÁM SI
POSLEDNÍ SLUNÍČKO BABÍHO LÉTA A VZPOMÍNÁM
NA UPLYNULÝ FASHION WEEK.
JE MI TADY DOBŘE...

Módní přehlídky jsou nejvíce kuriózní záležitostí
ze všech společenských událostí. Trvají pouhých
patnáct, někdy dvacet minut, jejich příprava trvá
měsíce, stojí sice pořádný ranec eur, ale shromáždí hosty z celého světa a hovoří se o nich
celé roky. Je obtížné se jich zúčastnit, jelikož jsou
organizované pro uzavřenou společnost sestávající z novinářů, investorů, zaměstnanců a VIP
hostů. Samozřejmě, pokud se velmi dobře znáte
s organizátorem či tiskovým zástupcem značky, máte místo zajištěno. Ale taková je Paříž ve
všem, zaměstnání nevyjímaje. Známosti, známosti a zase známosti.
Ve vzduchu panuje vzrušení, energie a zvědavost.
Stála jsem v davu a čekala až nás usadí. Rozhlédla jsem se kolem. Na přehlídce jste osobností
také vy, přece jen jste se sem dostali a tvoříte
součást uzavřené společnosti. Kolem postávají

blogeři, zvědaví turisté a Francouzi s iPhony
v rukou. Tady si každý prohlíží každého a pokud
zaujmete originálním lookem či stylem, neuniknete objektivu fotoaparátů a kamerám. Je zajímavé sledovat, kolik lidí pracuje v módě a kolik
se o ní zajímá. Snad v žádném jiném velkoměstě
není móda tak všudypřítomná jako v Paříži, vždyť
Pařížanům móda a estetičnost proudí v krvi.
Takže buď půjdete s davem nebo se stáhnete
někam na francouzský venkov.
Konečně sedím v hale, skupina mačkajících
fotografů a kameramanů dolaďuje své přístroje
a hosté si zkracují čekání ovíváním pozvánkami.
Místnost se rozzáří, decibely zajistí správný přísun
adrenalinu, srdce se rozbuší a všichni vzhlížíme
na začátek mola. První modelka vchází energickou chůzí a show začíná...
A co se vlastně bude nosit ?
Ice Podzim 2018 |
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BRUNELLO CUCINELLI
DOLCE & GABBANA

ALICE AND OLIVIA BY STACEY BENDET

BAREVNÝ MIX
Sezona startuje energicky!
Zatímco pastelové a pudrové
tóny bodovaly v létě, podzim
hýří pestrými a výraznými
barvami. Na výběr máte
oranžovou, zelenou, žlutou,
růžovou nebo červenou.
Takže kombinujte a kontrastujte, hezky vyniknete
v podzimním dekoru.

123

H&M

LOUIS
VUITTON

DIOR

DIOR

GUCCI
PIERRE HARDY
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DOLCE & GABBANA

SEDMDESÁTKA
VERSACE

Nastávající půl rok prožijeme v nádechu sedmdesátých let. Období nesmírně živé a vzrušující, ovlivněně hnutím hippies. Absolutní must-have budou
kalhoty a džíny s vysokým pasem a nohavicemi
do zvonu, nejlépe nošené s květovanými košilemi.
Zkuste obléct syté barvy, motiv kohoutí stopy,
tartan, manšestr a semiš. Tenkrát délka áčkových
sukní a šatů dosahovala nad kolena. V opozici najdeme rozevláté šaty s maxi délkou, halenky
s objemnými rukávy a zakončené širokými manžetami a samozřejmě nesmí chybět vázanky, mašle
a další aplikace. Outfit vzorné školačky je zpět,
takže sáhněte po krátké sukni se sklady a košili
dopněte do posledního knoflíčku. Svetry letos
báječně unosíte a zvykněte si na brože. Přichází
čas pro obuv na platformě a na širokém podpatku.

LOUIS
VUITTON
SAINT
LAURENT
SONIA
RYKIEL

GUCCI

DIOR
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GUCCI

DIOR

ČERNÁ
&
BÍLÁ

LOUIS VUITTON

AGNES B

DOLCE & GABBANA

Jestliže experimentování s barvami nepatří k vašim silným
stránkám,
u kombinace
s elegantní černou
a sváteční bílou
máte perfektní
výsledek předem
zaručen. Vždyť
protiklady se báječně přitahují a dnes
tvoří nestárnoucí
klasiku. O tom
Pařížanky ví své,
elegantně vchází do
ulic v dokonale padnoucích černobílých
outfitech. Zkuste si
černobílý look podle
vašich představ,
který můžete lehce
oživit doplňkem ve
výrazně barvě.

GUCCI

CHANEL

DIOR
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DOLCE & GABBANA

LOUIS
VUITTON

Zapomeňte na klišé ospalosti a poklesu nálady. Podzim je tady, běžte
ven a rozhlédněte se kolem: nejsou
barvy podzimu kouzelné? Odstíny
běžové, okrové, hnědé, kamelové,
oranžové a zlaté budou vaší preferovanou paletou. S vínovou si také
budete rozumět, je barvou skutečné
dámy, která dříme v každé
z nás. Podzim se ponese ve stylu easy
wear, tj. pohodlná a praktická móda
s bohémskými prvky a folkovými
aplikacemi. Představte si pobyt na
venkově a začněte chystat výbavu.
Zachumlejte se do objemných svetrů,
vytáhněte roláky a lehké péřovky,
motivy kostky a kára, vysokou obuv
podobnou pohorkám.

DIOR

ZARA

SONIA RYKIEL

BRUNELLO CUCINELLI

H&M

COUNTRY LIFE

LOUIS
VUITTON

CHANEL

GUCCI
DIOR
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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

VYRÁŽÍME
ZA EXOTIKOU
EXOTICKÉ THAJSKO, ČISTÝ NOVÝ ZÉLAND,
JAPONSKO, ŘECKO, OSTROVY JIŽNÍHO PACIFIKU. VŠECHNA TATO MÍSTA SI MI JAKSEPATŘÍ
ZAPSALA DO SRDCE.
Text: Jana Abelson, foto: Shutterstock.com
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C

estuji od svých 17. narozenin (je mi 42).
Mou první zemí, kterou jsem sama navštívila, byly Kanárské ostrovy. Tenkrát
to byla Gran Canaria. Bylo pár let po
revoluci a na cesty jsem se vydala sama.
Byla jsem přímo v sedmém nebi, nadšená téměř ze všeho. Vždyť jsem poprvé
seděla v letadle. Až zpětně si uvědomuji, jak si člověk
více užívá věcí, které mu jsou odepřeny. Ptám se tak, co
vůbec těší lidi, kteří žijí v naprostém blahobytu a mohou
si dopřát naprosto všechno? Mohou vůbec pociťovat
radost? Ale zpět k cestování. Od té doby jsem se na
ostrovy severního Atlantiku několikrát vrátila a ke Gran
Canarii připojila ještě Fuerteventuru. A těmto dvěma
jsem zůstala věrná. Druhým rokem, to mi bylo 18, jsem
navštívila Thajsko. To byla má vůbec první zaoceánská
cesta, která mé cestování povznesla na zcela jinou úroveň. Opět jsem byla nadšená. A opět naprosto ze všeho
a bez výjimky. Užívala jsem si i bangkokského smogu,
vlhkosti a tamních dopravních zácp. Pak následovaly
další cesty do Mexika, Guatemaly, Japonska, Evropu
mám projetou snad celou a nakonec mě osud zavedl do
Austrálie a na Nový Zéland. A tam jsem dokonce založila rodinu. Vybavuji si tak slova jedné cikánky (pardon
Romky), která mi na ulici za malý poplatek četla z dlaně.
Řekla mi, že tam vidí časté cesty na dlouhé vzdálenosti.
Je pravda, že na Nový Zéland jsem se brzy začala pravidelně vracet. A do této daleké ostrovní země se vracím
dodnes. Dalo by se tedy říci, že jsem otřelou cestovatelkou. Cestování jsem vždy milovala a miluji. Brala jsem
ho jako únik z reality a ten nejlepší způsob, jak dobíjet
baterky. Proto jsem se rozhodla téma cestování pojmout
trošku jinak. Představím vám země, které si mi nějakým
způsobem zapsaly do paměti, země, které jsou mou
srdcovou záležitostí.

Cestování

Thajsko
Thajsku se říká země úsměvů. Ale i protikladů. Já osobně
zemi navštívila před dvaceti lety a co se mi dnes vybaví?
Samí usměvaví lidé. Země, která leží v jihovýchodní části
Asie a je obklopená Myanmarem a Laosem na severu, Kambodžou na východu a Malajsií na jihu, je stále oblíbeným
a zároveň i dostupným cílem i českých dovolenkářů. Své si
zde ale nacházejí i dobrodružné povahy. Thajsko je totiž romantické s puncem orientu. I v moderních velkoměstech se
tu setkáte se silnou buddhistickou tradicí, která je pro mnoho Evropanů tak exotická. Duše si zkrátka v Thajsku přijdou
na své. Paní Jitka Rudolf, která má s touto zemí mnohaletou
osobní zkušenost a pobyt zde zprostředkovává, doporučuje
největší z thajských ostrovů, což je Phuket s nádhernými plážemi Kata, Karon a Patong, které omývá Andamanské moře.
Říká, že toto oblíbené letovisko vás uchvátí překrásnou
přírodou, dlouhými písečnými plážemi a průzračným mořem.
Dominantu Phuketu tvoří 45 metrů vysoká socha nazvaná
Velký Buddha. „V turistických oblastech snad není jediné
místo, které by nebylo vhodné pro potápění nebo šnorchlování. Pestrobarevné korálové útesy s krásně zbarvenými
rybkami, hvězdicemi a sasankami k tomu přímo vybízejí.
Na pobřeží Siamského zálivu leží velmi atraktivní letovisko
Pattaya, které rovněž nabízí spoustu aktivit (tenis, golf
a další). Koh Chang, druhý největší ostrov Thajska, vás
okouzlí krásnými prosluněnými plážemi, lemovanými
kokosovými palmami,“ vysvětluje.
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Bangkok

Svobodný Bangkok

Thajsko je samozřejmě i zemi exotickou.
Bílé pláže, hory, ale i čajovníkové plantáže,
to vše uspokojí většinu cestovatelů. Problémy a starosti zde mizí jako mávnutím
kouzelného proutku, popřípadě se ztratí
v lidské megadžungli Bangkoku. V dobách
minulých se hlavnímu městu Thajska říkalo
Siam, což v překladu doslova „svobodný“.
A dalo by se říci, že takový Bangkok zůstal
dodnes. Svoboda sexuální tu zachází až
do extrémů, ale opatrnosti je na místě
v souvislosti se svobodou „drogovou“.
Za pouhé držení omamných látek se můžete dostat do thajského vězení, které rozhodně nepatří k těm s nejlepší pověstí. A už
vůbec se drogy do země nesnažte pašovat.

Pulsující metropole

Vyjma drog je ale Bangok vskutku pulsující metropolí. Ovšem zasasenou do smogového hávu. Bangkok je až ukázkovým
příkladem tzv. skleníkového efektu. Zdraví
nepřidají ani vysoké teplotní skoky z klimatizovaných prostor s teplotami kolem
šestnácti stupňů do venkovního smogového
vedra přesahujícího pětatřicet stupňů.
Pokud tímto způsobem zahájíte svou
dovolenou, hrozí vám, že ji strávíte
s angínou. Na organismus zkrátka Bangkok
může být zápřahem, proto doporučujeme
obezřetnost – přinejmenším se vyhýbejte
klimatizovaným místnostem. Pokud to jde,
což většinou nejde. V hotelovém pokoji ji
rozhodně nenastavujte na nízké teploty.
Thajsko, to samozřejmě ale není jen Bangkok. Když už jste v Thajsku, ujít by vaší
pozornosti neměly místa jako Pataya,
Čiang Mai, nebo již zmíněné ostrovy
Phuket, Ko Čang a provincie Krabi.
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Koh Chang

Japonsko

Japonsku se pro změnu říká „země vycházejícího slunce“. Po Japonsku jsem zhruba dva měsíce cestovala,
když mi bylo dvacet let. Jak bych ho s odstupem času
popsala? Tak moc jiné a tak moc lákavé. Zcela jistě naprosto jiné od všech zemí, které jsem kdy navštívila
a země nejzvláštnější. Tak ráda na něj vzpomínám.

Anglicky se téměř nedomluvíte

Přitom si také vybavuji, jak ráda jsem se vracela domů.
Japonsko je totiž jiné, Japonci jsou jiní a po určité době
si v tamních davech připadáte strašně sami. Když se
v úzkých a třeba se ztratíte, což se mi také jednou stalo,
tak se s nikým nedomluvíte. Mimo Tokio se anglicky
téměř nemluví. Tamní ulice jsou jinak značené, domy
nebývají číslované, jízdní řady včetně číslic psané pouze
japonskou abecedou. Latinkou málokdy. Nic si tedy nepřečtete. Pro samotnou dívku to byly docela překážky.
Ale zvládla jsem to. A vzpomínky nevyprchaly ani
po dvaceti letech.

Sakury a sushi

Dominují v nich sakury, komiksy manga a anime, sushi,
rychlovlaky a všudypřítomné davy. Takové je Tokio. Kjóto je pak místem, kde se stýká staré s novým. Stále
tu na ulici můžete potkat tradiční Gejši. Vedle posvátných chrámů tu stojí moderní mrakodrapy se zářícími
neónovými reklamami. Starodávná božstva a tradice tu
koexistují vedle supermoderních výdobytků 21. století.
A jaká místa při návštěvě Japonska nevynechat? Jednoznačně Tokio, pak již zmíněné Kjótó, já navštívila
i Horošimu a lázeňské městečko Hakone. Zážitkem
je i návštěva tradičních lázní ónsen. Dále si samozřejmě
nesmíte nechat ujít návštěvu tradičního sushi baru.
Ovšem nenechejte se zaskočit zvláštními pokrmy.
Já třeba v tradiční polévce Miso našla i tři rybí hlavičky
s očičkama.

Hirošima
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Nový Zéland

Řecko

Santoriny

Další mou srdeční záležitostí je Řecko. Když
zkrátka nejsme na Zélandu nebo v Čechách,
najdete nás zřejmě v Řecku. Každý rok samozřejmě volíme jiné místo, respektive jiný
ostrov. Ve svém portfoliu tak máme Santoriny,
Rhodos, Samos, Chalkidiky, Krétu. Jen loni jsme
se nechali zlákat Itálií, konkrétně Kalábrií.
A letos se vrátíme znovu do Řecka.

Úchvatná středomořská kuchyně
Já osobně na Řecko nedám doputit pro tamní
středomořskou kuchyni. Úžasná rajčata, tzatziky, dolmades, skvělý olivový olej, řecký jogurt,
med. I do Řecka jezdíme na takové gastronomické prázdniny. Milujeme řecké taverny.
Ty obyčejné, ve kterých stolujete pod olivovníky na papírovém ubruse. Milujeme řecké
rybárny, kde vám naservírují ty nejčerstvější
ugrilované sardinky. Milujeme historii starověkého Řecka, která tu na vás dýchá na každém
kroku. Prostě milujeme Řecko jako takové
a už se nemůžeme dočkat, až znovu staneme
na tamní půdě. Ještě nevím, kam to bude,
ideálně někde mimo davy turistů v all inclusive
rezortech. Nějaký malý hotýlek na nějakém
pěkném místě... Už se nemůžu dočkat.
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Nový Zéland

Nový Zéland, neboli země dlouhého bílého mraku, je mou vůbec největší srdeční záležitostí. A už téměř 14 let mým druhým
domovem, do kterého rok co rok prcháme přečkat českou zimu. A během té doby se mi jaksepatří zaryl pod kůži. Už jsem si
zvykla na tamní vynikající víno, a to nejenom proto, že pobýváme ve vyhlášené vinařské oblasti. Nový Zéland se spolu s přírodou
a divokým oceánem, kterým je ze všech stran omývaný, vyznačuje i, nebojím se toho označení, nejkvalitnějšími potravinami na
světě. Ne, nepřeháním. Jednou jsem se v letadle dala do řeči s jednou Britkou, která se mi svěřila, že na Zéland pravidelně létá
především kvůli gastronomii a kvalitním potravinám. A je to pravda. Během našeho každoročního dvouměsíčního pobytu se po
gastronomické stránce tak rozmazlím, že po návratu nevím, co doma konzumovat. Především Zéland vyniká produkcí hovězího,
jehněčího ryb a mléčných výrobků. Ale i ovoce a zeleniny všeho druhu. A v čem je tamní produkce výjimečná? Kvalitu hovězího
a mléčných produktů osobně přičítám především tím, že na Zélandu nejsou kravíny, všechny krávy se pasou na loukách a to se
podepisuje jak na kvalitě masa, tak i mléčných produktů. Ryby zase žijí v čistých vodách a ovoce a zelenina se zase pěstuje ve
vybraných lokalitách bez používání pestidiců. Novozélandská gastronomie zkrátka patří mezi nej.

Novozélandské národní parky

Ale není to asi jen jídlo, co by turistu až na opačný konec světa vylákalo. Tím největším artiklem je samozřejmě příroda.
Můžete tu chodit po horách či se toulat v bushi. Milovníci přírody zajásají i nad počtem národních parků, kterých je
14 a zaujímají třetinu celkové rozlohy Nového Zélandu. Systém novozélandských národních parků je přímo dokonalý.
Jejich cílem je udržet je v původní podobě, což se zatím daří. Novozélanďanům se podařilo navrátit do volné přírody
spoustu ohrožených druhů ptáků. Novozélandské národní parky navíc zahrnují téměř všechny krajinné typy. Mangrovníkové
břehy, lesnaté plochy, kamenité vulkanické plošiny, ale i sněhem pokryté štíty Jižníách Alp či ledovcem vyryté fjordy. Táboření,
pěší turistika, rybolov, pro romantické a dobrodružné duše přímo ráj na zemi.

Ostrovy jižního
Pacifiku

Fidži

Z Nového Zélandu to je coby kamenem dohodil na ostrovy jižního
Pacifiku, což je další mé srdcové místo. Cookovy ostrovy, Tonga, Fidži,
Samoa a stovky dalších ostrůvků
s překrásnými písečnými plážemi,
džunglemi a tropickou florou
a faunou se vším, co k ní patří. Na
těchto ostrovech zapomenete, že
existuje nějaký svět mimo ně. Lidé
si tu žijí v krabičce své vlastní mysli
a mimo občasných tajfunů a cyklonů je nic netrápí. Připadají mi
šťastní. Co mi vyhovuje je
i tamní vlhké klima. Vždy na ně
totiž přicestujeme v době monzunů, což v proaci znamená, že v noci
na nich hodně prší a přes den vás
atakuje velmi vysoká vlhkost. Ta mi
ale maximálně vyhovuje. Sice z vás
stékají krůpěje potu, ale ta bujná
vegetace. Jakobyste zelené a vůbec
všem barvám přidali na saturaci.
Dále ma na těchto ostrovech ládá to
množství tropického ovoce, mnohdy
druhů, které se do Evropy nemají
šanci dostat.
A pokud se dostanou, tak u nás
chutnají jinak. Zralý ananas utržený
ze stromu chutná mnohem lépe,
než ten, který byl utržen zelený
a putoval k nám přes půlku planety.
To samé platí na kokosové ořechy,
melouny, banány atd.
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FENOMÉN

Text: Jana Abelson, foto: Shutterstock.com

SIN

JSOU MLADÍ, POHLEDNÍ, ÚSPĚŠNÍ. NEBO MLADÉ,
POHLEDNÉ A ÚSPĚŠNÉ. A PŘITOM ŽIJÍ SAMI. A SAMY.
ALE NEJENOM, ŽE SE JIM NECHCE O CHOMOUTU,
ONI A ONY ALE NECHTĚJÍ ANI ŽÍT „NA HROMÁDCE“.
JSOU TAKZVANĚ SINGLE. A VYHOVUJE JIM TO.
ALESPOŇ TO TVRDÍ.

J

ejich okolí (především z řad starší generace) je
straší, že až budou staří, budou sami. A samy.
Oni a ony na to ale neslyší. Že by se život bez
závazků, jak by se tento fenomén dal přeložit, stal trendem? Co nám solitérní život může
dát a co naopak vzít? A co pak vlastně dělá
singles fenoménem?

Kdo je single?

Single člověk je starý 25 až 40 let. Je nesezdaný a žije
sám. Nežije ani s nikým „na hromádce“. Single je ekonomicky nezávislý. Nemá konkrétní vizi a je se svým
stavem spokojený. Na přední žebříček hodnot staví
svobodu a nezávislost. Sám je navíc ze svého přesvědčení a výhledově svou situaci nehodlá měnit. Vyhovuje mu totiž. Jedná se většinou o movité jedince,
kteří se se svými příjmy nemusí s nikým dělit. Nikdo
je nic nestojí. Tak opření o různé výzkumy a statistiky
o singles hovoří sociologové.
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Proč někteří volí samotu?

Podle statistik a výzkumů lidé upřednostňují samotu
z několika důvodů: 63 procent z nich uvedlo, že nenašlo tu pravou či pravého. Celých 44 procent je se svým
stavem spokojeno. 34 procent respondentů prohlásilo, že člověk, o kterého by měli zájem, je zadaný či
zadaná. Celých 26 procent respondentů od dalšího
vztahu odrazuje vztah nezdařený. 15 procent lidí pak
vůbec není na vztah připravený. A 3 procenta lidí si
není jisto svou sexuální orientací. Potud čistá fakta.

Proč singles přibývá?

To, že v současné době ubývá manželských svazků, ze
známé již několik let. Ono ale ubývá i svazků partnerských. Že by lidé přestali toužit po sounáležitosti? Nechtějí sdílet své radosti i starosti se spřízněnou duší.
Ono už totiž není tak snadné tu spřízněnou duši najít.
Spolu s dalšími výše zmíněnými důvody se spřízněné
duše stávají nedostatkovým zbožím. A pak tu máme
nechvalně známou „uspěchanou“ dobu. Nemám ráda

GLE
tento termín, ale něco na něm bude. Tato uspěchaná
doba po nás žádá víc a víc. Maximální nasazení, maximum času, maximální odevzdání se. Žijeme
v době, ve které je kladen důraz na jednotlivce, na
jeho seberealizaci a blaho. „Až budeme klást důraz
na kooperaci, tedy spolupráci, možná to bude jiné,“
prohlásil na téma singles jeden známý psycholog.
A nelze s ním jen souhlasit. Každá generace má své.
Za totality dívka, která v osmnácti nebyla v chomoutu, měla na mále. Ve dvaceti už měla mít minimálně
dvě děti. Pokud tomu tak nebylo, byla starou pannou.
To ale byla totalita, uzavřené hranice, nemoci téměř
nic. Co jiného člověk měl dělat, než rodit děti? Dnes
to je jiné. Dívky se nechtějí vdávat, ani se vázat. Chtějí cestovat, poznávat svět. A když ho poznají, začnou
si budovat kariéru. Děti i manželství jsou pořád na
vedlejší koleji. A u mužů to platí jakbysmet.

Odindividualizovaná doba

I podle odborníků je na vině tzv. odindividualizovaná

Téma

doba. Životní tempo se zrychlilo, z našich životů se vytrácí vřelost a blízkost. Nejsme ochotni nebo to už ani
nedokážeme investovat do přátel. Zároveň také stoupají nároky zaměstnavatelů na naši výkonnost. Chtějí
hodně práce za málo koláčů. A stoupají i nároky i na
partnera. O vztazích přemýšlíme s větší racionalitou.
Na hlas srdce už moc nedáme. Zkrátka se nehodláme
smířit jen tak s někým.

Přemýšlíme hlavou

Za single stavem ale mohou stát čistě racionální důvody. Sousedka, matka dvou dospívajících dětí, uvalila
celou rodinu do třímilionové exekuce. Napůjčovala
si peníze, o kterých nikdo nemá tušení, kde skončily.
Příbuzní tipují, že je prosázela. Na všechny nemovitosti, u kterých byl její manžel veden jako spolumajitel, je
uvalena exekuce. Manžel se chce okamžitě rozvést, ale
dle právníka na současné situaci nic nezmění. Dluhy
vznikly v době manželství. A podotknul, že
v tomto ohledu je institut manželství velmi nevýhodný.
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Já bych doplnila, že se jedná až o instituci nebezpečnou.
Co vy víte, jaké dluh vaše legální polovička kde naseká?
Tento problém se sice týká institutu manželství, ale nedovolila jsem si ho nezmínit. Jsou to totiž i obavy z toho,
že mě ten druhý stáhne dolů, nedůvěra, která výběr či
spíše nevýběr partnera ovlivňuje.

Vliv okolí

Na to, zda-li i vy neskončíte jako single, mají vliv i jiné
faktory jako například prostředí, ve kterém vyrůstáte
a ve kterém žijete. Pokud je například vaše nejlepší kamarádka, se kterou trávíte hodně volného času, nesezdaná, je možné, že vás „nakazí“ a vy začnete přemýšlet
stejně jako ona. Nebo můžete vyrůstat v polorozpadlé
rodině. Maminka se zklamala v tatínkovi a o žádném
jiném muži nechtěla ani slyšet. A vás od nich tak nepřímo
odrazuje. Velký vliv má i to, kde žijete, zda-li ve městě
či na venkově, kde si všichni vidí, jak se říká, do pusy. Velkoměsta totiž bývají semeništi solitérů. Více než polovina
solitérů žije ve městech.

Single ženy versus single muži

Ženy se také liší od mužů. Muže prý obecně velmi ovlivňuje společnost, ve které žijí. Zajímavé zjištění je, že
single muži většinou pocházejí z rodin, kde měli či mají
velmi úzký vztah k matce. Spíše se jedná o jedináčky
nebo syny prvorozené, zkrátka tzv. mamánky. To je pochopitelné. Maminka vždy pekla ty nejlepší buchty
a jiná na ně nemá. To single ženy spíše bývají „kariéristkami“ (dávám toto slovo do uvozovek, protože ho
nemám ráda). Rodinu odsouvají na druhou kolej a ani
nechtějí slyšet o nějaké roli ženy v domácnosti vychovávající děti. A tím pádem mají vysoké nároky na partnera.
Věc je taková, že hodně takových žen v pozdějším věku
změní názor. Ale to už je pozdě. Zatímco muži dnes směle zakládají rodiny i v sedmdesáti letech (vybavila jsem
si úsměvnou poznámku Jana Saudka, že jeho dvouletá
dcera má šedesátiletou sestru), ženy takové privilegium
nemají.

Kdo samotu hůře nese

Výzkumy ukazují, že právě ženy včetně těch, které svého
času o rodině nechtěly ani slyšet, samotu na rozdíl od
mužů dobře snášejí. Zde samozřejmě jde také o to, nač je
člověk zvyklý, neb nejhůře se člověk obecně vyrovnává se
změnami. Když je člověk navyklý celý život žít v páru,
a pak je nucen z jakéhokoliv důvodu žít sám, může se
stát, že to bude těžko zvládat. Hodně staří lidé odloučení od partnera nemusejí přežít. Je známo hodně případů,
kdy druhý z páru zemřel pár dní po skonu svého partnera. Pokud ale člověk celý život žije sám, proč by mu
to najednou začalo vadit. To samozřejmě vidím na svém
otci.

Jak to vidí muž?

Zajímavý je i pohled druhé strany. Můj partner je zarytý odpůrce svateb a manželství jako takového. Děsí ho
případy z jeho okolí. Hodně jeho kamarádů zůstalo po
rozvodu téměř na finančním dně. Manželky je „obraly“
o majetek, auta i děti. Jsou z nich trosky. Nemají nic. Pod
pražskými mosty těchto případů najdeme spousty. Není
se opravdu čemu divit, že do manželství tyto jedince nic
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nedožene. Nevím, nevím, osobně si myslím, že manželství
dvojice může uzavřít snad jen v době nejvyšší zamilovanosti v zaslepení hormonů. Já osobně v něm žádná další
pozitiva nevidím, byť psychologové by vám jich přednesli
celou řadu jistotou.

Jak to vidí odborník?

Podle Zbyňka Mlčocha je život v určitou dobu, respektive
v určitých životních situacích přínosné až blahodárné.
Rozchod s partnerem či partnerkou bývá jedním z nich.
Někdy stačí týdny, jindy měsíce, ale i roky.“ Odborník
také upozorňuje, že rozhodně nemá smysl mít partnera
nebo partnerku za každou cenu. Upozorňuje, že navazovat vztah, ačkoli do něj dotyčný nedozrál, je sobecké.
Důvodem, proč jsme single, může být i nešťastná láska.
Nikdo jiný za to nestojí a samota je tak jasnou volbou.

Jsou singles exoti?

O názor jsem poprosila i PhDr. Petra Šmolku z Poradny
pro rodinu. Jaký ten má na singles názor? “Většinová
společnost mívá někdy sklon považovat single žijící muže
a ženy za jakési zvláštní exoty. Tváří se, jak kdyby život
v páru byl přinejmenším vlasteneckou povinností.
Někteří přičiní i katastrofické vize spojené s vymíráním
lidstva. Jen málokdo z nich si připustí, že jejich negativní
postoje vůči single žijícím mužům a ženám mohou být
též projevem závisti. Na rozdíl od nás mají singles méně
povinností, nikdo je doma nepeskuje, a někoho na jednu
či dvě noci si snadno najdou. Přitom ale jsou singles a
singles. Ti první se rozhodnou pro daný model života v
době, kdy jiní zakládají rodiny. Rostoucí počet těchto
singles lze vysvětlit nejen větším akcentem na profesní
uplatnění
a na možnosti cestování. Svou roli hraje zřejmě i tendence vstupovat do manželství cca o 10 let později, než
bývalo běžné. Okolo třicítky se již jen málokdo žene do
vztahu z mladické nerozvážnosti. Mnozí mají již dobře
„našlápnutou“ kariéru v práci a vyřešené bydlení. Nelze
se divit, že jsou i tací, kdo přišli single modelu na chuť
a nechtějí jej měnit. Druhou mutací singles jsou ti, jimž
se předchozí, třeba dlouhodobý vztah rozpadl. Už dávno
jim není „sladkých –náct“, ale tak o 40 až 50 let více.
Jsou navyklí na svůj styl života, už by se těžko adaptovali
na změnu, mají děti, vnoučata, mnozí i svou profesi a
jsou si celkově docela spokojení,” vysvětluje odborník.

Společenské normy a předpisy

Chtělo by se mi věřit, že u někoho může být volba single modelu projevem ohleduplnosti vůči potenciálním
partnerům. Jsou si vědomi toho, že se sami pro párové
soužití moc nehodí a tak nechtějí dělat druhé nešťastnými. Do jisté míry je popisovaný jev vyvolán i nastavením
společenských norem a předpisů. Před lety si single život
volili snad jen životní kaskadéři nebo masochisté. Nejen
daně, ale třeba i dostupnost bydlení byly nastaveny tak,
že významně zvýhodňovaly sezdané dvojice, později
alespoň ty, kdo žili ve společné domácnosti. Dnes už
většina z nevýhod single žití odpadla, postupně se mění
i postoje okolí. Single je ostatními akceptován podobně
jako zadaný. Snad jen žárlivé ženy nevítají, když okolo
jejich muže krouží single žijící ženy. Popravdě řečeno by
nevítaly, kdyby okolo jejich muže kroužila jakákoli žena!
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Text: Jiří Landa, foto: archiv návrháře

OSMANY
LAFFITA

MÓDA
NENÍ
DIKTÁT
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Rozhovor

KUBÁNSKÝ MÓDNÍ NÁVRHÁŘ OSMANY
LAFFIA ŽIJE V ČESKU OD ROKU 1987.
BĚHEM TÉ DOBY SE ETABLOVAL MEZI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OSOBNOSTI MÓDY. SVÉ
KOLEKCE PŘEDVÁDÍ VE SVĚTOVÝCH METROPOLÍCH, ALE NEVÁHÁ ZORGANIZOVAT
PŘEHLÍDKU TŘEBA I NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ NEBO NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ PRO
ŠIROKOU VEŘEJNOST. ŽIJE SPOLU SE SVÝM
PARTNEREM V NIŽBORSKÉ HVĚZDÁRNĚ,
KDE VZNIKAL TAKÉ NÁŠ ROZHOVOR.

Kdy a při jaké příležitosti jste byl naposledy
na Kubě?
Svoji rodinu se snažím navštěvovat alespoň jednou ročně.
Někdy se však stává, že ji bohužel nevidím i dva roky. Vloni
ale přijela do České republiky moje máma, která tady
s námi oslavila svoje osmdesáté narozeniny. Podle mne má
každý Kubánec potřebu svoji zemi pravidelně navštěvovat,
chybí nám tady totiž moře a slunce.

Jak se vaší mamince v České republice líbilo?
Mamka má Českou republiku moc ráda, dokonce si tu našla
už i kamarádky. V létě totiž bývá na Kubě strašné vedro, takže k nám jezdí celkem pravidelně, tady jsou pro ni
teploty mnohem příjemnější. Samozřejmě miluje Prahu, ale
dobře zná i Český Krumlov, Karlovy Vary nebo vinné sklepy
na Moravě. (usmívá se)

Jak hodně a v čem se Kuba za poslední roky
změnila?
Méně, než bych chtěl, ale na druhou stranu více než jsem
si myslel, že se změní. Na Kubě se toho sice hodně zlepšilo,
ale cesta k otevřené demokratické zemi bude ještě dlouhá… Teď už třeba Kubánci mohou konečně podnikat na
takzvaný „živnostenský list“, což bylo dříve něco nepředstavitelného. I to je velký krok kupředu. Bohužel, pozitivní
změny a trend, co začal za prezidenta Obamy, se teď trochu
zastavil. Jsem však přesvědčený, že dřív nebo později, bude
opět pokračovat. Pokud totiž lidé jednou ochutnají zakázané ovoce, není cesta zpět.

Dokázal byste si ještě představit, že byste se
na Kubu vrátil natrvalo?
Samozřejmě. Problémy jsou jak u nás, tak na celém světě.
Osud tomu ovšem chtěl, že jsem se dostal do České republiky, kde se mi líbí. Ale doma je doma… Umím si představit,
že až ze mě jednou bude důchodce, lehnu si na kubánské
pláži pod palmy a už mě odtamtud nikdo nedostane. (usmívá se)

V České republice přece jen žijete delší část
svého života. Cítíte se už víc Čechem než Kubáncem?
Určitě víc Kubáncem, nikdy jsem se ani nevzdal svého
občanství. Jsem a budu Kubánec, na to jsem hrdý. Je to asi
dáno geneticky. Můžete dát praseti náušnice, namalovat
mu pusu, pojmenovat ho Monikou, ale co naplat, je to
stále prase, což platí i o mně. I když musím přiznat, že těch
jedenatřicet let, co tady žiji, mě hodně změnilo, a to myslím
v dobrém. Když přijedu na Kubu a jsem tam s rodinou, už
také nemohu říci, že bych se cítil být stoprocentním Kubáncem. Jsem takový kubánsko-český hybrid. (směje se)

Už jste od Čechů pochytil nějaké ryze české
vlastnosti, a kterým se stále snažíte ubránit?
Mám moc rád pivo, ale pořád ještě nenosím ponožky
k sandálům. (směje se)

Kdysi jste často říkal, že se Češi moc neusmívají. Už se to změnilo?
Ano, je pravda, že se i tady podobně jako u nás na Kubě
věci mění. Už nejste na všechno tolik naštvaní jako dříve,
ale také máte ještě co zlepšovat. Myslím si, že i v tomhle
hraje trochu roli zmiňovaná genetika. My Kubánci neděláme z ničeho problém, jsme takoví veselí národ. K tomu se
ale časem dopracujete i vy.

V čem zásadním se liší česká a kubánská
móda?
V počasí.

Prosím?
Ano, nesmějte se. U nás je deset měsíců v roce třicet stupňů,
v České republice je deset měsíců v roce stupňů dvanáct.
A tomu se samozřejmě musí přizpůsobovat i móda. Překvapující ale je, že i když na Kubě nemáme tolik peněz, jaké
jsou v Česku, módu milujeme a chceme chodit hezky oblečení. Možná i o něco víc, než tady, což bude zřejmě dáno
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latinskou krví. A na Kubu teď mají určitě velký vliv i módní
trendy z USA.

Za doby vašeho dětství na Kubu jezdili
zpívat i čeští zpěváci. Zaregistroval jste tehdy
některé z nich?
Určitě, mezi prvními, na které si vzpomenu, jsou například
Karel Gott a Eva Pilarová. Jako malý kluk jsem viděl Evičku
s Karlem zpívat na hudebním festivalu ve Varaderu. Bylo
zvláštní, že jsem je znal díky kubánské televizi, a pak jsme
se tady v Čechách spřátelili. Někdy je to pro mě až neuvěřitelné.

Posloucháte nějaké české interprety?
Mám mezi vašimi zpěváky několik kamarádů. Například
Olgu Lounovou, Kamilu Nývltovou, Sámera Issu, no a samozřejmě piju kolu jen od Michala Davida. (směje se)

Docela by mě zajímalo, co by si turista,
který se na Kubu vydá, podle vás rozhodně
neměl nechat ujít?
Být jako my. Doporučil bych mu, aby nechal stres doma
a užíval si u nás života. Někdy se mi totiž zdá, že moji čeští

nesčetně módních přehlídek. Uvízla vám některá
v paměti víc než jakákoli jiná?
Všechny moje přehlídky jsou pro mě nezapomenutelné.
Ať už se jedná o tu na nádraží, na letišti, na Václavském náměstí v Pantheonu, nebo u nás na břehu Berounky. Byla ale
opravdu jedna přehlídka, která splňuje kritéria vaší otázky.
(usmívá se) Šlo o velmi náročnou akci, co probíhala ve
Vysokých Tatrách uprostřed jezera na Štrbském plese,
kde na ledovou plochu vycházely holky z obrovského iglú.

Jak dlouho jste ji připravovali a co při její
realizaci bylo nejnáročnější?
Přehlídku jsme plánovali asi tak čtyři měsíce dopředu.
Na místě se pak muselo především důkladně zkontrolovat,
jestli je ledová plocha dostatečně silná, aby udržela celou
produkci se šesti sty hosty. Navíc padalo více sněhu, než
jsme si přáli, což pro techniku nebylo příliš ideální.
Nakonec se ale přehlídka povedla a byla nádherná.

Jak vlastně probíhají přípravy na prezentaci
nové módní kolekce?
Teď už jde o rutinu. Příprava kolekcí představuje zkoušky,
zkoušky a zase zkoušky, aby na molu šaty perfektně seděly.
Podle mě moji mladí kolegové
většinou zapomínají, že u módy
jde hlavně o oblečení a tělo.
Ne o karneval, nebo o zviditelnění svého jména.

Podílíte se na šití
modelů osobně?
Mám rád ruce všude. Jsem
kapitánem, co řídí loď, i když
nenakládá uhlí do kotle dennodenně.

Jaký z nastupujících
módních návrhářů
vás zaujal a proč?
Miluju kolekci od francouzského
couturiéra Stephane Rollanda.
Je opravdovým kouzelníkem
krásy.

Připravoval jste třeba
kostýmy pro nějakou
divadelní inscenaci?

kamarádi nemají čas na sebe. Pořád někam běhají a něco
zařizují. Ve světě je známé, že my Kubánci tohle všechno
necháváme na „maňana“. Takže by bylo fajn, kdybyste se
tam naučili si užít čas. Prostě si jen tak sedli na pláž, koukali se na moře a přemýšleli. No a samozřejmě, že třeba s
takovým doutníkem nebo se sklenkou rumu jde všechno
líp. (směje se)

Za dobu svého působení v branži jste měl
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A víte, že na tuto otázku odpovídám poprvé? Ještě nikdy mi ji
nikdo nepoložil. Moc lidí totiž
o této mojí zkušenosti neví.
Před pár lety jsem připravil
140 kostýmů pro Belliniho operu Norma, kterou uvádělo pražské Národní divadlo. Šlo
o její první uvedení v historické budově, před tím se v České
republice hrála jen dvakrát, a to v Opavě. Byla to pro mě
nádherná zkušenost. Inscenaci tehdy režíroval Rakušan Bruno Berger-Gorski a výpravu dělal bývalý ředitel Národního
divadla architekt Daniel Dvořák.

Spousta lidí tvrdí, že módu určují módní
návrháři. Je to pravda?
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V jaké cenové relaci se vaše modely
pohybují?
Lidi si stále myslí, že jsem extrémně drahý. Nevím, proč.
Snad proto, že mám tak hezké modely?! (usmívá se)
Pravdou je, že mám stejné ceny pro pánské i dámské modely, které šijeme na míru, jako moji kolegové z Paříže nebo
Itálie, co se prodávají v Pařížské ulici. Rozdíl je jen jeden:
modely od Osmany Laffity nosí pouze jedna osoba,
ne pár desítek lidí.

Půjčujete své modely z „reklamních
důvodů“ pro nějaké akce?
Ne, to už raději šaty někomu daruji, než abych je půjčoval.
Nedovedu si představit, že by je dneska nosila nějaká zpěvačka, zítra herečka a pozítří bych je prodal zákazníkovi,
který by za ně zaplatil těžké peníze. Tato strategie mi
přijde absurdní. A navíc, já reklamu nepotřebuji.
Moje šaty si dělají reklamu samy.

Tvoříte raději pro ženy nebo muže?
Nejraději připravuji zimní kolekce a určitě raději tvořím pro
ženy, kde mohu být kreativnější. Navíc ženy si dají více poradit. U chlapa, když si postaví hlavu, toho moc nezmůžete.
(směje se)

Nemyslím si, podle mě módu určuje „ulice“. Koukám po lidech, jak jsou oblečení a tím mě inspirují. Móda není diktát.
Také proto existuje spousta návrhářů a stylů, protože každý
zákazník hledá něco jiného. Móda by podle mého názoru
měla podtrhovat individualitu každého člověka.

Může se na vaši přehlídku přijít podívat
kdokoli, nebo se vždy jedná vyloženě
o uzavřené akce?
Teď mám nejraději přehlídky pod širým nebem, i když
v České republice je jejich organizace hodně riskantní.
Třeba přehlídku uprostřed Václavského náměstí, nebo na
schodišti pražského Rudolfina, mohl vidět každý. Pro stálé
zákazníky mám ale vždycky vyhrazené místo na sezení. Těší
mě, když moji práci může spatřit, pokud možno co nejvíce
lidí. Móda je totiž sen a sny má rád přece každý.

Vytvořil jste během své kariéry nějaký
hodně kuriózní model?
Jak jsem se zmínil před chvílí, móda není umění. Ano,
možná musíte být umělcem, abyste vytvořil krásnou módu,
ale samotná móda uměním není. Móda je o oblékání lidí.
Pokud obléknete člověka do nějakého kuriózního modelu,
je to poměrně jednoduché, protože je to karneval. Ano,
mohu udělat model například v podobě velkého pánského
přirození na hlavě a každý novinář o tom bude hned psát.
To je pak ale jen senzace, ne móda. Móda je podle mě
v kráse, ve vylepšení nedostatků lidského těla. Prostě
kouzlo, ne cirkus.

Navrhujete oblečení i pro své nejbližší?
Navrhuji pro toho, kdo si mě objedná. A je mi jedno, jestli
jde o premiéra, nebo o mého kamaráda Pepu. Nehraje roli,
zda pracuji pro někoho známého nebo ne. Chci jen, aby byl
můj zákazník vždy spokojený.
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Letos jste se účastnil natáčení pořadu
Výměna manželek. Co vás vedlo k tomu,
abyste vstoupil do tohoto projektu?
Šli jsme do toho víceméně jen z legrace. Pak jsem ale zjistil,
že náš díl vidělo skoro tolik lidí jako prezidentskou debatu,
což není vůbec špatné. (směje se) Jsme rádi, že jsme si něco
takového mohli zkusit, ovšem rozhodně to není nic, co by
nám nějak změnilo život. (usmívá se)

Co pro vás bylo během natáčení
nejsložitější?
Zůstat celých deset dní bez svého partnera.

Byl jste také hostem dalších podobných
pořadů. Lákal by vás ještě nějaký?
Ano, byl jsem jako host ve V.I.P. Prostřeno!, v pořadu
Popelka jsem zase dělal moderátora. A pokud by zítra
přišla třeba nabídka na Robinsonův ostrov, přijmu ji.
Záleží na nabídce a na tom, jestli mě osloví.

Co vás letos čeká v pracovním životě?
Dvě velké věci, na které se moc těším. Představte si, že
hraji v pohádce, což je pro mě zase něco úplně nového.
A pak připravuji nový obchodní projekt, o kterém se už
brzy dozvíte.

S kým jste pohádku natáčel a koho v ní
hrajete?
Hraji postavičku španělského komorníka Marca Asombrosa
v první československé pohádce Když draka bolí hlava.
Režíruje ji Dušan Rapoš.

Překvapila vás tato nabídka?
Hodně mě potěšila, protože jedna z mnoha věcí, co na
České republice miluju, jsou právě vaše krásné pohádky.

Tradice od roku 1993

Prim. MUDr.
Blanka Vraspírová
mezinárodní školitelka
níťového liftingu
Je expertkou na nejmodernější aplikace
v estetické medicíně. Plastické chirurgii
se věnuje už třicet let. Na svém kontě
má přes 100 000 operací a zákroků.
Absolvovala řadu stáží na klinikách
v zahraničí. Ze světových sympozií
přiváží na kliniku v Ústí nad Labem
ty nejmodernější metody, které se zde
často aplikují jako vůbec první v Česku.

Když dobře vypadáte, jste úspěšní také ve své profesi
Naše image - vzhled je to nejdůležitější, co máme a na čem lze stavět.
Vzhled je také dnes velmi diskutované téma – i při schůzce s kamarádkou
si vzájemně sdělujete dojmy z lidí, které jste během dne potkaly, jak
vypadali a co by mohli změnit – ať už se jedná o špatně zvolenou barvu
oblečení nebo špatně zvolené líčení. Podle několika celosvětových
průzkumů za většinou pracovních úspěchů stojí téměř vždy velmi dobrá
image. Naše image, to jsme my, jak nás vnímá ten, kdo nás podrobně
nezná a vidí nás poprvé. Dotyčný se musí v průběhu několika sekund
rozhodnout, jestli stojí za to s námi ztrácet čas a o něčem diskutovat, svěřit
se se svým trápením či problémem nebo jestli se nám raději vyhne.
Naši image ovlivňuje počasí, rodinné vztahy, nálada a mnoho dalších
faktorů. Ale je to pouze o postoji k životu, který se navenek projevuje
hrdým vzpřímeným postojem a uvolněným mírným úsměvem v obličeji.
Každý se cítí lépe, když někam přijde a personál se usmívá, je příjemný
a ochotný, než naštvané a bezduché výrazy, které jsou nepříjemné již na
pohled a člověk by se bál cokoli po nich chtít nebo je jen oslovit.
Pokud chcete mít ve svém oboru úspěch, je nutné se ve své image přiblížit
těm, kteří už úspěch mají. Samozřejmě každý obor má jiná specifika.
Image, kterou si člověk vytvoří o něm musí vypovídat, že není tuctový, ale
že je originální tím, jaký je.

Samozřejmě každý je jiný – každý vnímá svou image jinak. Někteří lidé
na své image staví svou profesní kariéru a udělají první poslední pro to,
aby byli úspěšní díky svému vzhledu. Na druhé straně jsou ale lidé, kteří
své vlastní image nedávají prioritu číslo 1. Jistě, kariérní růst nestojí pouze
na image, ale také na praxi, dovednostech a znalostech. V každém oboru
může image sehrát velkou roli, ať už se jedná o pohovor, vyšetření, osobní
konzultaci nebo přímý prodej.
Já sama osobně vnímám vzhled jako důležitou součást každého z nás.
Jsem plastický a estetický chirurg s 25 lety praxe, kdy se snažím lidem
plnit jejich přání – vysněná krásná prsa, odsátí nadbytečných kil, přišití
odstálých ušních boltců, zvětšení rtů nebo jen odstranění vrásek v obličeji.
I já musím mít jistou vlastní image, díky které se ke mně lidé vracejí a svěří
se mi s čímkoli, co je trápí. Snažím se lidem zvyšovat sebevědomí, které
jde jistě ruku v ruce s jejich image.
Když ke mně přijde klient, který se trápí svým vzhledem a má pocit, že
to ovlivňuje celý jeho život včetně práce, vyslechnu ho a nabídnu mu
nejvhodnější řešení, aby se cítil lépe. Není lepší pocit, než vědět, že je
klient spokojený a že i já mám zásluhu na zlepšení jeho života ve všech
oblastech.

Klinika plastické, estetické a laserové medicíny
Velká Hradební 3385/9, Ústí nad Labem
T.: +420 475212047 • M.: +420 775122031
E: info@esteticusti.eu

www.esteticusti.eu • www.vraspirova.cz

Text: Jana Poncarová, foto: Shutterstock.com

NA

HORY!

JAK SE VYBAVIT STYLOVĚ
A FUNKČNĚ?

SVÉ HORY MÁTE PRAVDĚPODOBNĚ ZAMLUVENÉ MĚSÍCE DOPŘEDU. A POSTUPNĚ
NAKUPUJETE TAKÉ VÝBAVU. UŽ V LÉTĚ SE VÍ, JAKÉ TRENDY OVLÁDNOU NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNU. S NOVINKAMI PŘICHÁZEJÍ VÝROBCI LYŽÍ, A TO VE VŠECH
SEGMENTECH. DOKONCE SE I DO LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ PROMÍTÁ VŠUDYPŘÍTOMNÁ DIGITALIZACE. MÓDNÍ DIKTÁT JE NEÚPROSNÝ A UŽ DÁVNO NEPLATÍ, ŽE
NA HORY SE OBLÉKÁTE HLAVNĚ TAK, ABY VÁM NEBYLA ZIMA. OBLEČENÍ JE NEJEN FUNKČNÍ, ALE TAKÉ STYLOVÉ. PLATÍ TO NEJEN O BUNDÁCH A KALHOTÁCH
NA SJEZDOVKY, ALE TAKÉ O OUTFITU NA HORSKOU PARTY.

B

ude zima, bude mráz, kam se lyžaři,
kam se schováš? Nejlépe do teplé
bundy, pod níž bude hodně vrstev.
Vrstvení je funkční, a proto zůstává dlouhodobým trendem. Základ
tvoří vždy tři vrstvy: spodní, izolační
a svrchní. Mrazivé zimní počasí pochopitelně
vyžaduje více izolačních vrstev. Vždy proto platí,
že byste vrstvení měli přizpůsobit aktuálním
podmínkám.
Začneme spodní vrstvou. Ta odvádí tělesnou vlhkost od těla, zároveň by měla udržovat příjemný
pocit, prostě, i když se zpotíte, mělo by vám být
dobře. Výrobci oblečení nás v tomto segmentu
opravdu nešetří. Na výběr tak budete mít celou
řadu provedení i barev. Spodní prádlo na lyžování se vyrábí buď z umělých, nebo přírodních
materiálů. Do první skupiny spadá polyester
nebo polyamid – výhodou těchto materiálů je
cena a také rychlost při schnutí. Pokud dáváte
přednost přírodním materiálům, zkuste vlnu
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merino, která příjemně hřeje, i když ji propotíte.
Bonusem je, že nezapáchá ani při dlouhodobém
používání. Následuje izolační vrstva. Jejím úkolem je udržet vaše tělo v teple. Běžně se používají například fleecové mikiny, většinou mají
zapínání na zip, prodávají se v řadě barev a jsou
cenově dostupné. Další možností jsou merinové
mikiny, jež dobře hřejí a mají podobné vlastnosti jako merinová tílka a trička. Pokud patříte
mezi zmrzlíky, můžete si obléknout péřovou
vestu. Finále tvoří vrchní vrstva. Když je teplota
hluboko pod bodem mrazu a je sucho, optimální bude péřová bunda. Ve vlhkém podnebí, kdy
je mokrý sníh, oceníte svršky odolné vůči vodě
i větru. Vybrat si můžete membránovou bundu
nebo takzvané hard-shell svršky. Většinou bývají
tenké, proto je důležité vzít si teplejší izolační
vrstvu. To, že bunda neprofoukne, je podstatné,
protože se budete cítit tepleji – když fičí ledový
vichr, vnímáme většinou teplotu nižší, než ve
skutečnosti je.

Sport

Mrazivé zimní počasí pochopitelně vyžaduje více izolačních
vrstev. Vždy proto platí,
že byste vrstvení měli přizpůsobit aktuálním podmínkám.
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Seznam
lyžařského
oblečení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spodní prádlo, nátělníky
Teplé funkční ponožky
Lyžařská bunda
Lyžařské kalhoty
Lyžařská kombinéza (pro děti)
Funkční trička s krátkým
i dlouhým rukávem
Mikina či svetr
Zimní boty
Tepláky
Přezůvky
Čepice, rukavice, šála

Trendy v lyžařském
oblečení
Výrobci outdoorového oblečení stále
hledají možnosti, jak na trh dodat
funkční oblečení z přírodních materiálů. Posuny jsou už patrné. Hlavním
požadavkem stále zůstává funkčnost
a hmotnost oděvu. Vyrábí se například
oblečení optimalizované pro speciální
činnosti, jako jsou třeba ski-tour nebo
lyžařské túry. Stále se hledá optimální
prodyšnost spolu s dobrou ochranou
před větrem a deštěm. I tak je v obchodech z čeho vybírat.
Materiálů, střihů i barev je přehršel.
Různé modely dostávají různé materiály: může to být gore-membrána, windstopper, klasické peří, vlna
merino i syntetické izolační materiály.
Hitem je plné prošívání, 3D střih nebo
laserem vyřezávané odvětrávání. Nosí
se sportovní oblečení bez švů. Stále
více lidí dává přednost kouskům, které
umožňují všestranné využití, proto
jsou oblíbené například parky nebo
střihy pro volnou jízdu. Velkým tématem je také ekologická a udržitelná
výroba sportovního oblečení.
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Můžete si být téměř jisti, že moderní
oblečení na hory prošlo složitým vývojem a také výrobou – metody a postupy jsou totiž stále sofistikovanější. Tak
například větru odolávající panely na
předních částech bundy bývají realizovány bezešvou metodou. Trendem
jsou také třívrstvé zóny s péřovým
futrováním, dvouvrstvými plochami
a syntetickou izolační výplní s péřovou
vrstvou. V takové bundě prostě nebudete mrznout.
Barvy lyžařského oblečení zůstávají
výrazné, svěží, mnohdy i pastelové.
Nebojte se jich, na sjezdovce budete
dobře vidět například v oranžové, která byla hlavní barvou loňské sezóny,
dále také v růžové, sytě modré nebo
zelené.

Lyže v digitální
době
Právě ve dvou posledně jmenovaných
oblastech jsou trendy nejmarkantnější. Lyže v tomto segmentu získávají
na stabilitě a bezpečnosti, zvyšuje se
jejich rychlost, zároveň klesá váha.
Záměrem producentů je vyrobit lehké

pohodlné a pevné lyže. Alfou a omegou jsou proto hlavně nové materiály.
Používá se například uhlíkové vlákno,

BÍLÉ ZUBY.
ZDRAVÉ ZUBY.

JEDNODUŠE.
„Nejlepší! Mám
vyzkoušeno, funguje!
Jsem spokojená
a mohu jen
doporučit!!!“

„Po vašich recenzích
jsem si ji koupila a po
mě hned další
2 kamarádky. Rozdíl je
opravdu znatelný
a úplně vymizela
bolest dásní. Vřele
doporučuji všem“

Ála K.

Ájinka F.
„Je super, nic jiného už
nechci, toto zaručeně
doporučuji
a dlouhooooo vydrží,
za mě prostě bomba“

„Také jsem neodolala
a musím říct, že jsem
měla strach z "chutě" ...
Ale musím uznat, že
"chutná" skvěle a co
mě překvapilo je to, že
jsem snad nikdy
neměla takhle "hladké"
zuby. Za mě je to
úžasná zubní pasta
a co se týče bělení tak
samozřejmě také
doporučuji!!“

Marta K.

Jullie P.

Í
NYNÍ SLOŽEN

FORTE!

ÍM
S MAXIMÁLN
TEM
BĚLÍCÍM EFEK

Profesionální domácí
BĚLENÍ ZUBŮ
s produktem roku
White Pearl byl vyhodnocen jako produkt roku 2016
v sekci bělení zubů. Proč? Protože opravdu funguje!
Princip aplikátorů přesně kopírujících zuby zajistí
nerušené působení účinných látek a inovovaný gel
se postará o ty nejlepší výsledky. Vyzkoušejte
nejprodávanější bělení zubů v ČR. Více než
15 let na trhu, více než sto tisíc spokojených
zákazníků, více stomatologického gelu
za lepší cenu. Bílé zuby můžete mít i Vy.
749,- Kč za 130ml gelu.
Zakoupíte v Rossmann, DM,
Globusu, www.krasnyusmev.cz

Vaše NOVÁ zubní
pasta. Lépe to jde!
White Pearl používá pokročilou technologii nanočástic zlata
a speciálního aktivního prášku z uhlíku, který zubní sklovinu
dokonale vyčistí od skvrn na nežádoucího zabarvení způsobeného pitím kávy, čaje, vína, nebo třeba kouřením a konzumací
jídel zabarvujících zuby.
» zvýšená bělící funkce díky aktivnímu uhlíku
» obsahuje nanočástice 24 karátového zlata
» extrakt ze zeleného čaje chrání před kazy
» propolis pro baktericidní účinek
ŽENÍ,
» mentolový extrakt pro svěží dech
DNÍ SLO
PŘÍRO NO PŘÍMO
» xylitol snižuje kazivost zubů
E
Ř
O
V
Y.
VYT
» udržuje ústní mikrofloru v rovnováze
ŠE ZUB
PRO VA
» bez Parabenů, přírodní složení
Cena 249,- Kč. Více informací s možností objednání online na
www.krasnyusmev.cz nebo v každé DM drogerii a Globusu.

Citované jsou skutečné komentáře a hodnocení na facebooku White Pearl

Seznam
lyžařského
vybavení
•
•
•
•
•

klíčový je inovativní design, v němž se
objevuje i odlehčené dřevěné jádro. Trendem sezóny 2018/2019 jsou
rovněž titanalové prvky, jež jsou do
lyží zakomponované svisle. Lyže jsou
stabilní a mají nízkou hmotnost.
Ve sportovních obchodech se také
objevuje stále více lyží vyrobených na
míru ženám. Kolekce dámských lyží
se rozšiřují. Jsou přizpůsobeny ženské
anatomii, a to jak z hlediska použitých
materiálů a designu, tak i v oblasti vázání. Na rozdíl od unisex modelů mají
dámské lyže nižší hmotnost a změkčené odlehčené jádro, jsou typické
širší špičkou pro jednodušší zahájení
oblouku. Vázání je posunuto dopředu,
což znamená i posun těžiště, a lyže se
tak lépe ovládají.

Obutí na lyže

Stejně jako lyže se vyvíjí i lyžařské
boty, které jsou stále více šité na míru
konkrétním potřebám lyžařů. Výrobci
se navíc snaží upoutat pozornost lidí,
kteří na hory vyráží jen občas nebo
dokonce na hory cestují jen jako turisté, takže se rozrůstá i oblast běžného
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Lyže, hůlky, vak
Lyžařské boty
Lyžařské brýle
Helma a kukla
Lyžařské rukavice

zimního sportovního obutí, nejen
lyžařských bot.
Odlehčují se lyže, odlehčují se i lyžařské boty. Šetří se na materiálu,
boty mívají tenčí pláště, používají se
nezvyklé nebo alternativní materiály,
lehké jsou také přezky. Tím se zvyšuje
pohodlí, které lyžař má. Hlavní slovo
opět mají špičkové technologie. Lehčí,
lepší a technologicky vyspělejší lyžařské
boty se stávají i cenově dostupnější.
Stále velkou otázkou zůstává individuální přizpůsobení lyžařské obuvi, ani
v této oblasti ale výrobci bot nezahálejí, a tak přichází rok co rok s důmyslnějším řešením. Nyní to jsou například
přizpůsobitelné korpusy vnitřních
botiček.

Výstroj a doplňky
na lyže
Zatímco dříve stačila na lyže čepice,
šála a rukavice, dnes je lyžařská výstroj
složitější: neobejdete se bez přilby,
lyžařských rukavic a prvků bezpečnostní
výstroje, k tomu se přidávají chytré
hodinky nebo fitness-trackery. Právě
v tomto segmentu výrazně promlouvají
digitální technologie. Zaznamenávat
tak můžete nejen jednotlivé sjezdy, ale
i poloměry a počty oblouků, výšku
skoku nebo nejlepší dosažené časy.
Většina lyžařských značek používá
v oblasti výstroje a doplňků odolné
a prověřené materiály, ale neplatí to
zdaleka o všech, a proto buďte obezřetní. Pokud chcete to nejlepší z nejlepšího,
věnujte chvíli pátrání po materiálech
sezonu na horách, nemusíte se cítit
i po samotném provedení. Najít můžete nepatřičně. Do dámského i pánského
ochranné lyžařské vesty navržené tak,
sportovního oblečení proniká elegantní
že se naprosto dokonale přizpůsobí
tělu a ochrání ho pří pádu. Dostupné
jsou batohy s aplikacemi se spouštěčem
lavinového airbagu. Už téměř samozřejmostí jsou senzory nehody, jež si lyžaři
mohou připevnit k helmě a vysílat tak
své GPS souřadnice k záchranářům.
Podobné vychytávky vás budou zajímat
hlavně ve chvíli, kdy začnete holdovat
extrémnějšímu stylu lyžování. Pokud se
chystáte užít si pár chvil jednou za rok
na sjezdovce, pořiďte si hlavně funkční
oblečení, dobrou přilbu a nepromokavé teplé rukavice. Ačkoli jsou lyžařské
přilby stále důmyslnější, pořád zůstávají
hlavně přilbami. A to samé platí o rukavicích, o čepicích i o dalším lyžařském
oblečení.

Stylově na horskou
party
Skvělé je, že pokud nejste zrovna sportovní typ a celý rok na sebe sportovní
oblečení nenarvete, jen jednou za

styl, a tak snadno můžete barevně sladit
lyžařské kalhoty, bundy, mikiny, rukavice
i čepice. Prodává se i oblečení v zajímavých vzorech, péřovou bundu můžete
mít například zdobenou pestrými květinami. K ní si oblečte funkční jednobarevné kalhoty.
Opomenout byste neměli ani oblečení
na večeři nebo party po lyžovačce.
Do barů v horských hotelech se už dávno nechodí v šusťákových kalhotách
a mikinách. Přibalte si pohodlné džíny
a svetr s norským vzorem. Obměnou
může být rolák, když sáhnete po černém
nebo bílém, nic nezkazíte a budete vypadat stylově. Velmi dobře působí také
hřejivé pletené šaty s delším rukávem,
k nim si můžete obléknout například
legíny a kozačky. Alternativou je halenkový top a dlouhý svetr.
Pokud si raději než večer v baru posedíte
u odpolední kávy, ani na tu nemusíte vyrážet v propoceném oblečení. V džínách
a roláku nebo v legínách a delším svetru
se budete cítit pohodlně i elegantně.
Jestli má váš hotel dech beroucí výhledy
a zrovna bude krásný den, nezapomeňte
na sluneční brýle.

Na co ještě nezapomenout

Na horách se vám bude hodit opalovací krém, přibalte si vitamíny, sušenky,
suchary nebo energetické tyčinky či čokoládu, kdyby vám na sjezdovce došla
síla. Nezapomeňte na lékárničku a nejdůležitější prášky, například proti bolesti.
Praktické mohou být špunty do uší, pokud budete pokoj sdílet s chrápajícími
lidmi. Karty a kniha vám zkrátí dlouhé zimní večery, když vám dojde řeč nebo se
vám pro jednou nebude chtít do společnosti.
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Cestopis
Foto: Schutterstock a archiv
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PRO SPORTOVCE,
POŽITKÁŘE I RODINY

PRO MILOVNÍKY HOR A ZIMNÍCH SPORTŮ OBVYKLE BÝVÁ
NAŠE ZEMIČKA MALÁ A ONI VYRÁŽEJÍ ZA HRANICE
K SOUSEDŮM DO RAKOUSKA, FRANCIE, ČI ITÁLIE,
ABY SI DOSYTA UŽILI KRÁSY HOR BEZ FRONT, SPĚCHU
A PŘEPLNĚNÝCH SJEZDOVEK. MNOZÍ Z NICH PODLEHNOU
KOUZLU HORSKÝCH VELIKÁNŮ NATOLIK, ŽE SE PAK
VRACEJÍ NEJEN BĚHEM ZASNĚŽENÉ ZIMY, ALE V HORÁCH
SE KOCHAJÍ KRÁSAMI BAREVNÉHO PODZIMU,
STEJNĚ JAKO ZDE RÁDI VÍTAJÍ MALEBNÉ JARO.
TAKÉ JSTE PROPADLI KOUZLU HOR?

Dříve než napadne…

Pojďme se vypravit na návštěvu k sousedům do Rakouska
právě teď, když všude zlátne podzim, ale vrcholky už se
začínají nabízet sněhu.
Sportovci, požitkáři a rodiny jsou srdečně vítáni: hned za
hranicí mezi Bavorskem a Tyrolskem otvírá Tyrolská Zugspitz Arena svou bránu. A co vlastně nabízí?
Patříte mezi milovníky cyklistiky? Potom jste tu správně…
Podle svých schopností a fyzické kondice si mohou cyklisté
vybrat z více než stovky značených stezek v celkové délce
4 330 km a celkem ze 100 000 výškových metrů. Tak si
mohou cyklisté vychutnat vrcholné přírodní zážitky během
jízdy k jezeru Heiterwanger See na úpatí vrcholků, zatímco
milovníci extrémní horské cyklistiky najdou nové sportovní
výzvy na překážkové stezce u Grubigsteinu v Lermoos.
K tomu jsou k dispozici i osvědčené školy horské cykloturistiky a různé půjčovny a servisní stanice.
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Od roku 2012 je Tyrolská Zugspitz Arena mimo jiné i tzv.
„movelo-region“: deset půjčoven nabízí elektrická kola
a sedm výměnných stanic se postará o dobité akumulátory.
S horskými koly typu Allrounder ve sportovní variantě nebo
s typem Flyer S-Serie se dají zvládnout bez problémů
i strmé horské stezky na nejkrásnější louky regionu.

Putování mezi horskými vrcholy
a malebnými jezírky
Kdo chodí raději pěšky, může zvolit některou z více než
150ti turistických tras různého stupně obtížnosti. Místní
horské školy poskytují vedle klasických vysokohorských túr
také četné tématické pochody: od výprav za vycházejícím
či zapadajícím sluncem po bylinkové nebo orchidejové pěší
túry. V tyrolské Zugspitz Areně vedou cesty k impozantním

vodopádům, tajemným horským jezerům či kulinářským
odhalením tyrolských lahůdek.
Nabídka pro horolezce se v posledních letech také zvýšila:
na úpatí Zugspitze jsou vybudovány horolezecké zahrady
ve všech stupních obtížnosti. Díky jižní poloze více než
160ti tras je horolezecká sezóna v tyrolské Zugspitz Areně
obzvlášť dlouhá. Spousta horských chat podél těchto tras
poskytují aktivním sportovcům zasloužený odpočinek
a regionální dobroty.

Golf s výhledem na panorama
Zugspitze
PMilovníci golfu si mohou vylepšit svůj golfový handicap na
devítijamkovém hřištiI areálu Tiroler Zugspitz Golf mezi obcemi Ehrwald a Lermoos. Před impozantním panoramatem
horského masivu Wettersteinu uprostřed idylické močálové

krajiny se velkoryse vybudované hrací dráhy postarají o to,
aby šly precizní paty i dlouhé odpaly na osvětleném a vytápěném drivu každému lépe od ruky.

Plánování výletů z domova

Promyšlený turistický portál, ve kterém se dá lehce zorientovat, umožňuje cyklistům, turistům i horolezcům široké
možnosti plánování túr z domova. Detailní vektorové mapy
ukazují přesné údaje výškových profilů, prolínajících se
pěších túr i značek. Podle libosti lze tak pouhým kliknutím
najít více než stovku možných tras ve všech kategoriích –
pěší túry, horská cyklistika, tématické a zážitkové pochody,
vysokohorské výstupy i horolezectví. Propojení se systémy
GPS, Google Earth a Wikipedia dodávají důležité informace
k popisu cest, míst, vrcholů a pamětihodností a nahrazují
tak kompletně papírové mapy a knižní průvodce. A ještě
něco praktického na cestu: túry a informace z portálu se
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Lyžaři, snowbordisté, běžkaři i zimní turisté
jsou srdečně vítáni hned za hranicí mezi
Bavorskem a Tyrolskem otvírá
Tyrolská Zugspitz Arena svoje brány

dají buď rovnou nahrát do kompatibilního mobilu, anebo
si příslušný detail mapy vytisknout v potřebné databázi Pdf.

Historie a tradice na tyrolské straně
Zugspitze
Nejen pro sportovní bouřliváky a přírodní nadšence, ale
také pro milovníky tradic je mnoho k objevení v oblasti tyrolské Zugspitz Areny. Tyrolskou horskou dráhou se vyjede
na najvyšší horu Německa, kde se nachází zážitkové muzeum pod názvem „Fascinace Zugspitze“. Tady zažijí návštěvníci cestu časem od prvního výstupu na vrchol v roce 1820,
přes stavbu a modernizaci lanové dráhy až po současnost.
Vedle výstavy včetně multimediální prezentace ve formátu 3D umožňuje zasklený prostor starých příjezdových hal
nepopsatelně krásný výhled na horský svět kolem dokola.
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A když už sněží?

A pokud již letos pobyt během barevného podzimu nestíháte? Potom se vám zde jistě bude líbit, i když napadne
sníh…
Lyžaři, snowbordisté, běžkaři i zimní turisté jsou srdečně
vítáni: hned za hranicí mezi Bavorskem a Tyrolskem otvírá
Tyrolská Zugspitz Arena svoje brány. Osm míst - Ehrwald,
Lermoos, Berwang, Bichlbach, Biberwier, Heiterwang am
See, Lähn-Wengle a Namlos mají v programu nové
a různorodé aktivní nabídky pro zimní dovolenou. Zaklíněny mezi pohořím Wettersteinu s Zugspitze, Mieminger
Kette a Lechtálskými Alpami leží sedm lyžařských oblastí
s velmi dobrou infrastrukturou, rozšířenou běžkařskou
stopou a mnoha nabídkami pro celou rodinu. Výhodné
paušály a příjezd po dálnici bez mýtného přes
Mnichov – Garmisch-Partenkirchen nebo Ulm – Füssen
dělají Tyrolskou Zugspitz Arenu o to atraktivnější.

Sedm zimních areálů na jeden zátah
Malá, rodinná a přitom supermoderní: Tyrolská Zugspitz
Arena buduje stále novou infrasrukturu lyžařských oblastí – kabinovou lanovku v Lermoos, sjezdovku v údolní
stanici lanovky Ehrwalder Almbahn, nebo lanovku Lokal
W1 u Sunracer v lyžařské oblasti Wetterstein v Ehrwaldu.
O pohodlí turistů se postará lanovka Grubig II s 51 vyhřívanými sedadly, která od prosince zkrátí cestu z Brettlalm
na horskou chatu Grubighütte v lyžařské oblasti Lermoos.
Také šestisedačková lanovka „Ganghofer“ zahřeje zimní
sportovce od této sezóny vytápěnými sedadly. V TZA se
rozděluje celkem 139 km lyžařských sjezdovek, z toho
93 km zasněžených stop a 58 horských drah v sedmi různých lyžařských oblastech. Od lyžování na ledovci Zugspitzplatt s jistotou sněhu od začátku prosince až po slunečné sjezdovky na Ehrwalder Alm, Wettersteinbahnen,
v Biberwieru, Berwangu nebo Lermoosu: tady najde

každý typ lyžaře svůj vysněný areál. Šest lyžařských škol pomáhá lyžařskému „potěru“ co nejdříve na lyže a poskytuje
vedle sportovního výcviku i pedagogický dozor. Četné hotely vsadily na plnění potřeb rodin s dětmi a o malé hosty
pečují duší i srdcem s typickou tyrolskou pohostinností.

Běžkařský ráj na úpatí Zugspitze

Ráj pro vyznavače běžek: na objevení čeká síť 20ti bílých
stop v délce 110 km pro začátečníky i pokročilé, dobrodruhy i milovníky klasické stopy. A to nejlepší: využití všech
tras, okružních autobusů a železničního spojení „Sněžný
expres“ je pro všechny zimní sportovce zdarma. Mobilní
nabídky regionu umožňují také tzv. „One-Way výlety na
běžkách“, tzn. na běžkách tam a veřejným dopravním prostředkem bezplatně zpátky. Bonbónkem je 2,5 km dlouhá
zasněžená kulatá stopa v golfovém areálu Moos mezi Ehrwaldem und Lermoosem: tam, kde v létě golfisté vylepšují
svůj odpal, tam je na devítijamkovém hřišti pro běžkaře po
celou zimu garantován sníh i dechberoucí výhled na masiv
Zugspitze včetně vrcholku Sonnenspitze.

Zážitky ze zimního sportu
– i mimo sjezdovky
V Tyrolské Zugspitz Areně si mohou rekreanti užívat zimní
zážitky v přírodě i stranou sjezdovek a bílých stop.
Na 60ti kilometrech upravených pěších tras se dá skvěle
načepovat zdravý horský vzduch a vychutnávat kouzelnou

Osm míst
– Ehrwald, Lermoos,
Berwang, Bichlbach,
Biberwier,
Heiterwang am See,
Lähn-Wengle a Namlos
mají v programu nové
a různorodé aktivní
nabídky pro zimní
dovolenou.
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zimní krajinu. Na túře se sněžnicemi můžete s odborným
průvodcem najít krásné odlehlé stezky. Zábavu na ledu
pro male i velké slibují zimní stadiony, kerlingové dráhy
a přírodní kluziště v Ehrwaldu, Lermoos, Berwangu, Bichlbachu a Heiterwangu. Jízda zasněženým lesem na saních
tažených koňmi zůstává stále neporazitelným klasikem
zimní romantiky. A zábava pro celou rodinu nekončí ani
po setmění: rekreanti si mohou užívat na osvětlené sjezdovce noční sáňkování a lyžování, večerní lyžařskou show
nebo zažít krajinu na túře s pochodněmi.

A kde se ubytovat?

Aby náš zážitek z velehor byl, co největší samozřejmě musí
být umocněn příjemným ubytováním. Nutno říct,
že v Tyrolsku je bezpočet příjemných penzionků, hotýlků,
či luxusních hotelů. Nás naprosto okouzlil Alpina Family,
Spa & Sporthotel, který se nachází v Alpendorfu nad obcí
Sankt Johann im Pongau, hned vedle stanice lanovky.
Je to kouzelný hotel s rodinnou atmosférou, kde budete
mít pocit soukromí a pohody, zároveň ale nabízí úžasný
zážitek z koupání v otevřeném bazénu na střeše, kde se
kocháte pohledem na krásu Alp. Pokud budete mít štěstí
na počasí, může využít i sluneční terasy, ze které je kouzelný výhled do údolí. Za návštěvu určitě stojí i aromatická
parní sauna, nebo kosmetický salon. V moderní elegantní
restauraci a tradičním lounge si můžete vychutnat jídla
rakouské i mezinárodní kuchyně a kvalitní vína. V létě můžete si můžete nechat oběd servírovat ven, na terasu, kde si
budete užívat krásy alpské přírody. Při procházce v okolí se
pokocháte půvabem volně pasoucích se krav, či koní.
Pokud zde budete v zimě, jistě oceníte, že hotel nabízí přímý přístup na sjezdovky a turistické trasy a na vlek nastoupíte opravdu pár metrů od hotelu.
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Na túře se
sněžnicemi můžete
s odborným průvodcem najít krásné
odlehlé stezky

Text: Aleš Sirný, foto: Shutterstock.com

OKRUHOVÁ
ELITA
STŘEDNÍ
EVROPY

Speed

ESET
V4
CUP

STŘEDOEVROPSKÁ OKRUHOVÁ SCÉNA OPLÝVÁ
ZÁVODNÍMI VOZY, KTERÉ
NAJDEME PO CELÉM SVĚTĚ.
ŠPIČKOVÁ TECHNIKA
A PROFESIONÁLNÍ PILOTI
NEJSOU JEN DOMÉNOU
PRESTIŽNÍCH MEZINÁRODNÍCH ŠAMPIONÁTU,
ALE I SERIÁLU ESET V4 CUP,
V NĚMŽ FIGURUJÍ ČEŠTÍ
JEZDCI.

ESET V4 Cup je souhrnným názvem pro
nabitý víkend, zastřešující devět závodů
několika desítek automobilů a formulí.
Kalendář tohoto pětidílného šampionátu
tvoří okruhy formule 1 a domácí tratě pro
Čechy a Slováky. Zkrátka pestrá nabídka
pro milovníky rychlých kol.
Stejně jako v předchozích letech odstartovala letošní sezona na maďarském
okruhu Hungaroring, který hostí šampionát formule 1 od roku 1986. Poté se
pokračovalo na další trati F1 – rakouském Red Bull Ringu. Letní přestávku pak
ukončila novinka v kalendáři, chorvatský
okruh Grobnik, jenž třináct let hostil Mistrovství světa silničních motocyklů. Na závěr si přišli na své českoslovenští fanoušci,
mající možnost zhlédnout závody na
Slovakia Ringu a Automotodromu Brno.
Program každého víkendu je nepřetržitou
sérií tréninků, kvalifikací a nezbytných
závodů. Každý divák má příležitost najít
si svou oblíbenou disciplínu, protože
výběr je vždy velmi rozmanitý. Cestovní
vozy jsou zárukou atraktivních soubojů
od startu do cíle, hbité formule lákají
svou rychlostí a sportovní vozy zvukomalebnou symfonií motorů.
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Špičkou ledovce ESET V4 Cupu jsou právě sportovní
vozy. Značky Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini nebo
Porsche lákají diváky usednout na tribunu a vychutnat
si rozmanitost startovního pole v hodnotě milionů eur.
Do stísněného interiérů těchto plnokrevníků usedají
například přední čeští a slovenští piloti Josef Král, Josef Záruba, Richard Chlad jr. nebo Štefan Rosina
a Richard Gonda. Všichni mají bohaté zkušenosti na
mezinárodní scéně a patří ke špičce startovního pole
šampionátu ESET V4 Cup, který obohatil středoevropskou scénu v roce 2013 a od té doby tento seriál
doprovází přívlastky napětí, drama, radost i slzy.

Nové české naděje

ESET V4 Cup je sice šampionát, pokrývající střední Evropu, ale prim v něm velmi často hrají Čechoslováci.
Při procházce padokem zní z útrob garáží a stanů
nejčastěji právě tyta dva slovanské jazyky. Řada jezdců
patří ke stálicím ESET V4 Cup, jiní tento seriál využívají
při cestě k vyšším příčkám motoristické pyramidy,
a těmto nováčkům většinou ani příliš dlouho netrvá,
než se objeví na stupních vítězů. Platilo to i v roce
2018, kdy si závody Clio Cup s věrně známými Renaulty
Clio podmanili dva motokároví odkojenci.
Michal Makeš a Jáchym Galáš vytřeli zrak své konkurenci hned na první pokus. Oba mladíci toho mají
hodně společného a lze konstatovat, že i jejich letošní
sezona se v lecčem podobala. Debutanti, kteří ještě
v roce 2017 kouzlili za volantem hbitých motokár, se
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přesunuli do velkých aut na velké tratě. Makeš našel
místo u týmu Mičánek Motorsport a Jáchym Galáš
u GT2 Motorsport. Před prvním podnikem v Maďarsku
na Hungaroringu pravděpodobně oba ve skrytu duše
doufali alespoň v nakouknutí na stupně vítězů, ale to
co předvedli, nečekal ani jeden z nich. Makeš vyhrál
obě jízdy a Galáš pokaždé skončil třetí. Makeš pak pokračoval ve vítězné sérii na Red Bull Ringu a v Grobniku. V šesti závodech za sebou nenašel přemožitele
a všem dával důvod k zamyšlení, zdali letos vyhraje
ještě někdo jiný. Ten někdo jiný byl ve finále Jáchym
Galáš, který po Makešovi převzal žezlo neporazitelnosti a dominoval poslední čtveřici závodů roku 2018.
Vyhrát ale může jen jeden a titul v Clio Cup bral díky
bodovým žním v úvodu sezony Makeš. Hned za ním
skončil Galáš a dvojice může začít dumat nad tím,
jakým směrem příští rok zamíří. S nadsázkou řečeno
totiž Clio Cup přerostli a je zapotřebí učinit další krok
směrem vpřed. Dalším nadějným nováčkem je Václav Nimč jr. se závodnickým rodokmenem. Jeho otec
byl neodmyslitelnou postavou českého okruhového
mistrovství v devadesátých letech a jablko evidentně
nepadlo daleko od stromu. První ostruhy na velkých
okruzích posbíral s Renaultem Twingo v roce 2017
a letos přestoupil do mnohem výkonnějšího a sofistikovanějšího speciálu Audi RS3 LMS TCR. Kategorie TCR
je relativně novým odvětvím dlouhodobě populárních
závodů cestovních automobilů. Vozy specifikace TCR
se téměř přes noc staly vyhledávanou technikou a jako

CO JE TO ESCALATE?

ESCALATE je nealkoholický funkční nápoj,
který umožňuje řídit a eskalovat výkon
s novým 3D SportTop víčkem. Toto unikátní
víčko je složeno ze tří jednotlivě oddělených
komůrek, kdy každá obsahuje koncentrát,
který vám umožní optimalizovat nápoj tak,
aby vyhovoval vašim osobním chuťovým
a energetickým potřebám. Díky použití sirupu
v oddělených komůrkách je výrobek bez
konzervantů a tím se výrazně odlišuje
od konkurence. Záleží jen na vás, pro jakou
dávku energie se rozhodnete.
ESCALATE je dostupný ve čtyřech příchutích:
original, acai, power cola, green tea.

Vánoční dárek pro Vaše sportovce
Při objednání na našem novém e-shopu
a uvedení promo kódu ICE2018 získáte
zaváděcí slevu 25%! Akce platí do 31. 12. 2018

www.escalate.cz

MÁTE UŽ SVOJI
REKLAMNÍ VODU?
Již od 500 kusů.

www.reklamnivody.cz

mávnutím kouzelného proutku se rozrostly na okruhy
po celém světě. Díky tomu si TCR našlo cestu i do ESET
V4 Cup a role jediné české naděje se zde zhostil právě
Nimč jr., který byl vážným soupeřem pozdějšího vítěze
Milovana Vesniče se Seatem Cupra. Srb sice po celou
sezonu diktoval tempo, Nimč jr. byl ale pořád v jeho
závěsu a téměř nikdy si ho nenechal ujet. Na Slovensku
pak Nimč jr. ukázal, že umí vyhrávat a poprvé si odnesl
pohár pro vítěze a zajistil si druhé místo v konečném
hodnocení.
„Václav Nimč jr. byl náš hlavní rival. V prvé řadě je to
skvělý mladý kluk z motoristické rodiny a oddaný závodění. Jeho výkony tak nejsou žádným překvapením.
Stojí před ním nadějná budoucnost. Nebylo snadné ho
držet za zády, navíc jsme spolu několikrát bojovali –
ovšem vždy v rámci fair play,“ hodnotil Vesnič výkony
svého českého soupeře.

Královská disciplína

Nejsledovanějším okamžikem všech závodních víkendů
ESET V4 Cupu je chvíle, kdy se na startu seřadí hlučná auta
značek Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini a podobně. Takzvaný Sprint, jemuž dominují právě sportovní vozy těchto
automobilek, platí za vrchol šampionátu a každý start
doprovází ohlušující řev výkonných motorů, při němž si
sluchově citlivější jedinci zacpávají uši. Početnému poli kralují vozy specifikace GT3 – tedy kategorie, která obohatila
motoristickou scénu už v roce 2005 a během několika let
se stala vyhledávaným cílem profesionálních i amatérských
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pilotů po celém světě. Téměř každý velký mezinárodní podnik má vozy GT3 v poli, ať už se jedná o slavné vytrvalostní
závody 24h v belgickém Spa-Francorchamps, na obávaném
německém Nürburgringu, na Floridě v Daytoně nebo na
australském kopci Mount Panorama.
Technika GT3 si našla cestu i do ESET V4 Cupu a počet
těchto vozů se rok od roku zvyšuje. Čím dál aktuálnější
je i datum jejich výroby. S nejnovějším modelem Audi R8
LMS GT3 se letos představil Marcin Jedlinski z týmu Olimp
Racing a díky špičkové technice i jezdeckému umu proměnil většinu svých startů ve vítězství. Jeho Audi s přísným
výrazem čelních světlometů strávilo na čele nejvyšší počet
kilometrů a pro soupeře bylo nedostižnou metou. Polák
kraloval krátkým pětadvacetiminutovým sprintům i hodinovým vytrvalostem. Svých čtrnáct startů proměnil v jedenáct
vítězství a své konkurenci přenechával boj o zbylé dvě
pozice na stupních vítězů. „Z výsledku máme ohromnou
radost, obzvlášť když to pro mě byla první sezona s novým
autem GT3, o které jsme se starali sami. Může se zdát, že
šlo všechno hladce, ale provozovat auto byl pro celý tým
náročný úkol. Naštěstí jsem byl schopen díky pečlivosti
každého člena týmů podávat stabilní výsledky a dosáhnout
na vytýčené cíle,“ prozradil Jedlinski, pro něhož byl překvapivě nejlepší závod sezony ten, který nevyhrál.
„Nejvíc mě to bavilo v Brně, ačkoliv jsem tam nevyhrál.
V první zatáčce po startu jsem se dostal s někým do kolize
a mé auto bylo hodně poškozené, na druhou stranu stále
řiditelné. Během červených vlajek jsme se rozhodli pokračovat a předpokládal jsem, že ujedu jen pár kol. Zůstal jsem

ovšem na dráze až do konce a s poškozenou geometrií,
aerodynamikou a ojetými gumami jsem byl schopen zajet
nejrychlejší čas a dojet na čtvrté pozici ve třídě,“ vysvětlil
Jedlinski, šampion ve sprintu i ve vytrvalosti.
Konkurence na polského střelce málokdy stačila.
Jedinými „potížisty“ byli Richard Chlad jr. a Josef Záruba.
Češti piloti se starší generaci Audi R8 LMS, resp. pohárovým
Lamborghini Huracán, se dokázali prosadit na úvod sezony
v Maďarsku a pak až na závěr na Automotodromu v Brně.
Byli to právě Chlad se Zárubou, kteří se zasadili o to, že
Jedlinski nevyhrál všechny závody sezony.

Formulová klání

Paolo Brajnik si na rok 2019 dává nemalé cíle. Chce závodit
s prototypy LMP3 a časem to dotáhnout na start v 24hodinovce v Le Mans. Bude to pro něj velká změna, protože
dlouhá léta „ulehá“ do kokpitu formule 3 a pak se zpravidla napřimuje na stupních vítězů. Italský dlouhán letos
vybojoval mezi monoposty další titul a rozhodl se pro radikální krok. Formulím sice definitivní sbohem nedává, ale
další meta je pro něj novou výzvou pro rok 2019. Ta letošní
výzva spočívala v souboji s Andreem Colou. Dva Italové se
po celou sezonu předháněli v tom, kdo si za víkend odveze větší porci bodů, a přitom předváděli divákům krásné
bitvy o vedení. Jen při posledním podniku se Brajnik a Cola
museli smířit s faktem, že si první místo rezervoval někdo
jiný. Na Automotodromu Brno se totiž ukázal rychlý Švýcar
Sandro Zeller, jenž vyhrál předchozí ročník a papírově patřil

k favoritům na prvenství. Jenže v jihomoravské metropoli
mu vyrostl nečekaný soupeř. Václav Šafář po dvou sezonách
s formulí 4 vůbec poprvé okusil rychlost svižnější formule 3
a každého svými časy překvapil, včetně samotného Zellera.
Šafář před domácím publikem zajel nejrychlejší kvalifikační
čas a v sobotním prvním závodě se postavil na první místo.
Byl želízkem v ohni diváků na tribunách, už dlouho se totiž
žádný Čech nevyhoupl tak vysoko jako Šafář. Zkušený Zeller
však nezaváhal a po startu převzal vedení. V ten moment
odstartoval dramatický souboj o vítězství. Zeller zaujal defenzivní stopu a Šafář stěží hledal ideální pozici k předjetí.
Velká šance pro Šafáře se naskytla při předjíždění pomalejších formulí. Vysokého provozu na dráze skvěle využil,
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dostal se těsně za Zellera a v prvním esíčku Masarykova
okruhu převzal vedení. Bohužel pro Šafáře byly v následujícím kole vyvěšeny červené vlajky z důvodu stojící formule
na dráze a závod byl předčasně ukončen. Na finální klasifikaci se počítaly výsledky z předchozího kola a tehdy Zeller
ještě vedl. Švýcar se tak stal vítězem prvního formulového
závodu v Brně a Šafář se musel spokojit s druhým místem.

Ve druhé jízdě se situace opakovala a Šafář o nejvýhodnější pozici přišel hned po startu, tentokrát však na Zellera
nestačil a musel se smířit s dalším stříbrem.
„Přijeli jsme do Brna s cílem skončit na stupních vítězů, což
se nám povedlo. Do té doby jsem vlastně nikdy nestál na
startu na absolutním prvním místě, neodjížděl jako první
a nebojoval na špičce. S formulí 4 jsem sice jezdil vpředu,
ale bylo to v rámci mé kategorie a reálně jsem se pohyboval zhruba ve středu startovního pole,“ liboval si Šafář.

Velké divadlo

Na divadelních prknech se říká, že není malých rolí, jen malých herců. Tato slova klasika perfektně zapadají i do Twingo Cupu. Závody nákupních tašek jsou pestrou přehlídkou
dravého jízdní stylu a předjížděcích manévrů prakticky
v každé zatáčce. Renault Twingo má na délku tři a půl metru, malý výkon a místo tak akorát na středně velký nákup.
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Jenže jakmile se odstrojí přebytečné vybavení, do interiéru
se navaří ochranný rám, sníží podvozek a obují se hladké
pneumatiky, stane se z jinak lehce přehlédnutelného auta
řvoucí nezmar okruhového závodění – a když se na startovním roštu sejde početná skupinka dvou desítek těchto
vozů, je o zábavu postaráno. Jezdci se přetlačují o každý
centimetr asfaltu, troufají si najíždět do zatáček bok po
boku a na rovinkách se řadí za sebe a využívají aerodynamických pytlů za autem. Devizou
Twingo Cupu je technická shoda, nikdo nezískává výhodu, protože má lepší pneumatiky,
výkonnější motor nebo efektivnější tlumiče.
Technická pravidla stanovují naprostou jednotu, a proto o vítězství rozhoduje jezdecký
talent a špetka štěstí. Stalo se zvykem, že
o vítězi a poraženém se rozhoduje až pod
šachovnicovým praporkem. Rozdíly v cíli se

zpravidla počítají na tisíce sekundy a pouhým okem člověk
většinou nepozná, kdo vyhrál. Největší počet vítězství si letos odnesli Bratři Kramerové, jenže jejich konkurent Tomaž
Trček se pořád držel za jejich zády a nenápadně sbíral body
na velké brněnské finále. A jak to dopadlo?
Výsledky na dráze se znovu počítaly na tisíciny sekundy
a v konečném hodnocení se Trček stal novým šampionem
s nejnižším možným rozdílem – jedním bodem. Vyrovnanost startovního pole je zkrátka hlavní předností tohoto
pohárového šampionátu, jenž se stal součástí ESET V4 Cupu
v roce 2015. Samotný ESET V4 Cup vznikl o dva roky dříve
a jeho základním cílem bylo a stále je poskytovat jezdcům
možnost zúčastnit se závodů s vysokou úrovní organizace,
podpořit začínající piloty a přispět k rozvoji okruhového
sportu ve státech střední Evropy. Postupem času přidával
ESET V4 Cup do svého portfolia další kategorie včetně
cestovních vozů a formulí. ESET V4 Cup je tak závodními
speciály doslova napěchovaný. Víkendoví program začíná
ráno a pokračuje vždy až do odpoledne,
v sobotu pravidelně až do pozdních hodin, protože ke
slovu přichází vytrvalostní hodinový závod. Ten je určen
pro zájemce s kterýmkoliv autem. Prim samozřejmě hrají
sportovní vozy a prototypy, které se po pár kolech proplétají mezi pomalejšími cestovními vozy. Startovní pole je ve
vytrvalosti vždy velmi rozmanité a podstatné je, že každá
pozice se počítá. Vedle bodování v jednotlivých kategoriích se vyhlašuje i celkový vítěz ESET V4 Cupu napříč všemi

automobilovými disciplínami a statut nejúspěšnějšího
pilota doposud drží slovenský veterán Miro Konôpka. Bratislavský závodník získal titul celkového šampiona
v letech 2013, 2014 a 2016. Jeho krajan Štefan Rosina
uspěl v roce 2015 a loni se poprvé radoval český závodník Jakub Knoll. Pohár pro vítěze ESET V4 Cupu pak letos
putoval do Polska k Marcinu Jedlinskimu, jenž si splnil
předsezonní cíl a v zimní přestávce bude hledat jiný motoristický seriál, v němž by si stanovil další metu k pokoření.
Tím se otevírá příležitost pro potenciální uchazeče
o titul na rok 2019. Bude to známá tvář, nebo nováček?
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Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com
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O KÁVĚ

Co možná nevíte

Gurmán

PODLE DRUHU KÁVY, KTEROU MÁTE RÁDI, SE PRÝ DÁ USUZOVAT NA
VAŠE SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ. ZATÍMCO CHUDŠÍ DOMÁCNOSTI NAKUPUJÍ
RADĚJI INSTANTNÍ A MLETOU KÁVU, S ROSTOUCÍM PŘÍJMEM ROSTE
POPULARITA KÁVY ZRNKOVÉ. TOLIK STATISTIKA...

K

áva pochází původně z Etiopie. Podle jedné legendy pastevec jménem Kaldi z Jemenu vlastnil stádo koz. Všiml si, že kozy
okusují listy a bobule z neznámého keře
a poté vykazují nadměrnou aktivitu.
Ze semen a listů uvařil odvar, který měl
velmi silnou, hořkou příchuť a vůbec mu nezachutnal.
Odnesl jej do kláštera, kde podle legendy mnichům při
sušení semen kávy nad ohněm, do ohně několik semen
spadlo. V ohni se uvolnilo typické kávové aroma
a upražená semena dostala i mnohem lepší chuť. Z nich
pak mniši připravili první kávu, jak jí známe dnes.

Z Mekky do Paříže

Další důležitou roli po Etiopanech sehráli Arabové. Ti
znali léčivé účinky kávy už v dřívější době. Kávové boby
a listy se žvýkali a údajně měly příznivý vliv na žaludek.
Keříky kávovníku pak okolo 14. století byly kočovnými
válečníky přemístěny do Jemenu, kde byl strom kultivován k rozsáhlejšímu pěstování. Z Jemenu se černý nápoj
s povzbuzujícími účinky, který nabýval na oblibě a byl
podáván mnichům pro větší koncentraci a výdrž při
modlitbách, rozšířil až do Mekky. Káva si rychle získala
oblibu a obchodníci ji začali vyvážet do okolního světa.
Káva putovala do Káhiry či Sýrie a vpád Salima I. otevřel kávě dveře až do vzdáleného Istanbulu, tehdejšího
Cařihradu. Tam také vznikla první oficiální kavárna.

Káva a Evropa

Do Evropy se dostává káva na přelomu 16. a 17. století
společně s benátskými kupci, tedy později než čaj.

A ani v Itálii to káva neměla zpočátku vůbec lehké,
neboť se ji kněží snažili zakázat jako „ďáblův nápoj“.
Traduje se, že osvícený papež Kliment VIII. před vynesením rozsudku nad kávou se ji rozhodl ochutnat
a naštěstí mu zachutnala, takže se stala „pravým křesťanským nápojem“...
Koncem 17. století se kultura kaváren začíná rozšiřovat
po celé Evropě. Například do Francie dovezli z Istanbulu první pražená zrna roku 1626 a už o padesát let
později měla Paříž mnoho kaváren. Ve Vídni to kavárny
neměly z počátku vůbec lehké. První kavárnu, „U Modré lahve“, zde založil cestovatel a voják Kolschitzky,
který získal kávová zrna od Turků při obléhání Vídně.
Povolení ke kavárenské živnosti dostal od císaře Leopolda I. jako odměnu za statečnost v boji proti Turkům.
Ani později, za vlády Marie Terezie, nebyl provoz kaváren lehký – byl značně omezován a o velkých svátcích
musely dokonce zůstávat zavřené. V době, kdy bylo
v Paříži a Londýně přes tři sta kaváren, jich bylo ve Vídni sotva deset. Dnes je nejznámější vídeňskou kavárnou
Café Sacher.
V Anglii vznikla první kavárna již roku 1650 v Oxfordu
a posléze byl nadšenými studenty založen dokonce
„Oxfordský klub kávy“. V Londýně se otevřela první
kavárna až roku 1652, ale pak se stala velmi rychle vzorem pro další podniky. A tak se v Londýně začala tradice kaváren, které byly „okny do společenských nálad,
morálky a politiky národa“. Není také bez zajímavosti,
že anglické kavárny sloužily jako první volební kavárny
na světě. Koncem 18. století obliba kávy trochu klesá
a do popředí se více dostává čaj, který byl považován
za symbol příslušnosti k vyšší společenské vrstvě, a tak
kavárenský ruch na chvíli téměř utichá.
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Do Německa se dostává káva také o trochu později,
protože její chuť Němce zprvu moc neokouzlila. Až
roku 1679 byla v Hamburku, převážně díky anglickým
a holandským námořníkům a kupcům, otevřena první
kavárna. První kavárny tak stály poblíž přístavu a sloužily hlavně cizincům. Později se staly záležitostí lepších
vrstev, které se snažily napodobovat francouzské zvyky
včetně pití kávy. K historii je třeba ještě dodat, že káva
byla zpočátku velmi drahou záležitostí. Trvalo velice
dlouhou dobu, než se tento nápoj z měšťanských domů
dostal mezi prosté lidi. Ti ji nejprve považovali za žaludeční lék, protože byla ke koupi pouze v lékárnách.

Jak se hodnotí vlastnosti kávy

Při posuzování se hledí na smyslová, chemická a mikrobiotická hodnocení, která jsou samozřejmě určena technickými normami. Nejprve se hodnotí zelené zrno
– jeho vzhled, barevnost a aroma; pak následné upražené zrno a nakonec i jeho umletý vzorek. Správná barva
zrn zpracovaných mokrou metodou mají barvu svěže
zelenou, naopak zrna namodralou, šedobílou a žlutozelenou někdy až dohněda barvu zrn zanechává metoda
suchá. Čím delší je skladování kávových zrn, tím bude
barva zrna bledší.
U pražených zrn se hodnotí celkový vzhled (přítomnost
zlomků zrn atd.), stupeň vypražení, vůně a chuť
(a případně přítomnost cizích pachů a mikroorganismů),
a nakonec barevná vyrovnanost (zrno nesmí být přibarvované). Zjišťování vlhkosti, obsahu tuku, popele

a písku, hodnocení jemnosti mletí zrna a množství kofeinu provádí chemická kontrola. Přítomnost mikroskopických hub, mikroorganismů a toxinů shrnuje mikrobiologické hodnocení. Hodnocení jakosti zrn po upražení se
provádí pod názvem („pražené“) pomocí sedmistupňové
stupnice, od ušlechtilého pražení až po špatné až světlé
pražení. Kontroloři by také neměli opomenout dát pozor
na poor roast, což značí špatné pražení. Další významnou částí posuzování kávy je samotná degustace spařené
kávy. Degustátor vezme do úst lžíci kávy, takzvaně ji
„válí“ po patře a následně každý vzorek zhodnotí. Většinou používá hodnotovou stupnici od 1 do 10.
Kávy mohou zahrnovat velkou škálu chutí, které většinou hodnotíme termíny sladká, kyselá, ostrá, trpká, neutrální, nahořklá, bahnitá apod. Kyselost určuje samotný
charakter kávy. Jde o pocit suchosti, který nápoj vytvoří
pod jazykem a na zadní straně patra. Kyselost je u kávy
žádoucí, protože vytváří její jasnou, ostrou a mohutnou
kvalitu. Když káva nemá potřebnou kyselost, je chudá
a „plochá“. Nicméně neměli bychom zaměňovat slova
„kyselost“ a „zkyslost“, které používáme pro negativní
označení chutí.
Další nezanedbatelnou vlastností kávy je její aroma, které vhodně doplní pocity vytvářené na patře, velmi těsně
se váže s chutí kávy. Tělo je pocit chuti, který káva vytváří
v ústech (jiné „tělo“ má mléko a jiné voda). Všechny tři
zmíněné vlastnosti se dohromady pojí v chuť kávy, která
nám umožňuje rozpoznat kávu z různých pěstitelských
oblastí (káva z Jižní Ameriky je nasládlá s jemným aroma;

kávy z oblasti Etiopie a Jemenu mají příchuť vína; indické kávy jsou málo kyselé, ale stále mají velmi výraznou
chuť).

Jednodruhová nebo směs?

Směsi káv se skládají z více druhů zrn a správné kombinace mezi nimi se dá docílit harmonické a ucelené chuti,
k čemuž je ale zapotřebí velkých zkušeností a znalostí
jednotlivých surovin. Ale přesto i jednodruhové kávy
dokáží být velmi harmonické a chuťově vytříbené.
Pro snížení ceny se často míchá arabika s robustou, která
ji sníží dostatečně, ale výsledkem je směs pouze průměrné nebo velmi podprůměrné kvality. Při dlouhém skladování se tak může chuť arabiky vyprchat a zůstat tak
jenom vlastnosti robusty. Zdá se, že robusta nemusí být
v kávových směsích na škodu – například italská 100 %
arabika může podle zákona obsahovat až 10 % robusty.
Robusta se ale do kávy přidává kvůli pěně, když je káva
starší.
Nejkvalitnější kolumbijská káva pochází z andských
plantáží. Kávy z Kolumbie mívají dobrou kyselost a čisté
aroma, některé druhy mohou mít lehce oříškovou chuť.
Nejlepší jsou středně pražené. Káva z Afriky je pikantní,
má jemnou kyselost a lehkou ovocnou příchuť. Kubánská
káva je sladká a lahodná, má jemnou kouřovou vůni cedrového dřeva. Středně silné pražení zvýrazňuje její vůni.
Tato káva je vyhledávána především Japonci, v Evropě se
k naší škodě vyskytuje zřídka.
Na našem kávovém trhu se můžeme setkat s různými

druhy kávových směsí, jejichž chuť je rozmanitá díky
namíchaným druhům zrn. Například kostarická káva je
jemná a má ořechovou příchuť, etiopská Mocha je hladká a vyzrálá a doporučuje se její pití po jídle. Stejně tak
po jídle je vhodná jávská káva, která se vyznačuje lehkou kouřovou příchutí. Mezi nejlepší kávy na světě patří
jamajská Blue Mountain, je zároveň i nejdražší kávou,
Do Německa se dostává káva také o trochu později, pří
jamajská Blue Mountain, je zároveň i nejdražší kávou,
98 % čisté kávy se dováží do Japonska, ostatní 2 % se dávají do směsí. Speciálně u této kávy je třeba dávat pozor
na její napodobeniny, pravá Blue Mountain má osvědčení od Jamajské komise kávového průmyslu.
Mezi silnější kávy patří například káva Honduras, Uganda
nebo Madagaskar, druhá jmenovaná má vysoký obsah
kofeinu a hodí se dobře na přípravu silného „turka“.
Také káva Guatemala a Cuba patří mezi silné středoamerické kávy s plnou chutí, které mají výrazně povzbuzující
účinky. Ještě silnější je Tanzanijská, která má výraznou
a vyrovnanou chuť. Nejlepší ze všech asijských káv je
káva z Indie, je to káva s nižším obsahem kofeinu, má
jemnou chuť a měděnou barvu.
Mezi vysoce kvalitní kávy patří i brazilská Santos, která
se pěstuje v půdě bohaté na obsah železa , má plnou
a hladkou chuť s minimální kyselostí. Také tmavě pražená káva Sumatra je pouze mírně nakyslá, ale má velmi
silnou chuť. Je potřeba si ujasnit pojem kyselost, která
je zmiňována u většiny druhů káv. Nelze si ji v žádném
případě plést se „zkyslostí“. Kyselost kávy určuje

a charakterizuje její kvalitu, u kávy je žádoucí, protože
bez ní by káva byla chuťově chudá a plochá.

Kávy z hor a vulkánu

Mezi kávové luxusní lahůdky jistojistě patří Jamaica Blue
Mountain, která je už ale pěstována na plantážích
a sklízena tradičním způsobem. Je to velmi ušlechtilý
druh, který pochází z ostrova Jamajka, kde se pěstuje
v oblastech s nadmořskou výškou okolo 2000 metrů.
Typická jsou pro ni větší, tmavě modrozelená zrna. Káva
vyniká jemnou kyselostí a oříškovou chutí. Vysoce ceněná je
i káva Kona, která je pěstována na havajských plantážích,
na vulkanické půdě svahů sopky Mauna Loa. Jsou zde
ideální podmínky pro její pěstování – je zde vyvážený
poměr srážek, slunečního záření a pravidelná odpolední
oblačnost zastiňující kávovníky před prudkým sluncem.
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Luxus jménem cibetka

Pít kávu z exkrementů indonéské lasičky? Na první
pohled ohavnost, na druhý zážitek, který jiná káva
nanabídne. Chuť, kterou kávomilové, kteří již měli
tu čest, popisují jako velmi kořeněnou, s velice
příjemnou a lehkou příchutí čokolády a karamelu.
Samotných kávových zrn se nic, co by jen vzdáleně
připomínalo trus, nedotkne, sběrači kávy vybírají
zrna, která trávicím traktem cibetky prošla s neporušeným obalem. Jedinečná chuť je výsledkem
procesu fermentace, kterým zrna v trávicím traktu
cibetky projdou - fermentovaná zrna ztratí svoji
přirozenou hořkost, po vyloupání a pražení získají
jemnou chuť. Kilogram cibetkové kávy Kopi Luwak
se na trhu prodává přibližně za 1 000 dolarů. Cenu
určuje především fakt, že cibetky se kávovými zrny živí
pouze ve volné přírodě, v zajetí často ztrácí o kávu
zájem – pokusy cibetky chovat končily nezdarem.
Z tohoto důvodu se cibetkové kávy každoročně vyrobí pouze několik set kilogramů. A čeho je málo,
to bývá drahé. A vzácné a drahé láká plagiátory.
Cibetková káva není výjimkou, především na internetu se často objevuje za „výhodnou cenu“. Bohužel, obsah „skutečné“ cibetkové kávy v pančované
směsi je mezi 5-10 %. Levná ale může být
i cibetková káva stoprocentní, a to pokud cibetka „k výrobě“ použila robustu. Chuť takové kávy
ovšem nebude nikdy tak výrazná jako v případě
arabiky.

Nejdražší kávu pasíruje slon

Luxusní káva Black Ivory je k dostání jen na čtyřech
místech na světě. Jde o kávu, která po kávě cibetkové převzala na podzim roku 2012 žezlo nejdražší
kávy světa a která je „vyráběna“ zažívacím traktem
největšího suchozemského savce – slona indického.
Přesněji 30 slonů indických, žijících se svými
ošetřovateli v útulku v severním Thajsku. Každý
z nich denně spořádá třicet dva kilogramů kávových
bobulí thajské arabiky, aby z nich nakonec „vyprodukovali“ přibližně jeden kilogram kávových zrn
použitelných k dalšímu zpracování.
Historie “sloní“ kávy se začala psát v Kanadě, kde se
slony coby „výrobci“ luxusní kávy začal kolem roku
2000 experimentovat Blake Dinkin. Ten později své
sloní aktivity přesunul do Thajska, kde dnes v útulku
Golden Triangle Asian Elephant Foundation s třicítkou slonů „vyrábí“ již zmíněnou kávu Black Ivory,
kterou dodává (zatím) výhradně hotelům Anantara.
Sloní káva má dle těch, kdo ji okusili, jemnou chuť
čokolády, kořeněné muškátovým oříškem.Prý je jemnější než káva cibetková proto, že slon je na rozdíl
od cibetky vegetarián, zatímco cibetka nepohrdne
masitou stravou. Můžeme jen hádat, zda bude sloní
káva někdy tak populární jako Kopi Luwak, nicméně můžeme si být jisti, že díky ceně bude patřit
k nejdražším kávám světa.

Bio nebo organic káva

Tato káva pochází z mlžných pralesů vysokohorských oblastí, především ze zemí Jižní
a Střední Ameriky a Afriky a to hlavně
z Etiopie, která je pravlastí kávovníku.
Je pěstována na vybraných plantážích bez
použití chemických přípravků. Nejkvalitnější
kávová zrna vybraných druhů arabiky i robusty jsou sklízeny převážně ručním sběrem
a zpracovávány co nejšetrnějšími metodami.
Kávy jsou hodnoceny pěti stupni chuti od
nejjemnější po velmi silnou. Vybrané kávy
mají charakteristické chutě, které jsou typické pro oblasti, ze kterých káva pochází. Producenti biopotravin hospodaří způsobem,
který je velmi šetrný k životnímu prostředí
a zachovává přirozený ekosystém, v plodinách se nehromadí zbytky hnojiv a postřiků
jako u běžných, konvenčně pěstovaných
plodin.
Biokávy se prodávají v mleté, nemleté
i instantní formě, jsou vhodné jak na přípravu v překapávačích tak i pro zalévanou
kávu. Mají širokou škálu chutí a uspokojí
i nejnáročnějšího spotřebitele. Každý si
může vybrat tu „svou“ kávu, na trhu jsou
výrazné aromatické kávy jemných chutí
i kávy silné a tmavé. Pokud má káva označení organic, máte jistotu, že při její výrobě
nebyla použita chemie.
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Aromatizovaná káva z méně
kvalitních zrn
Ochucování kávy našlo poprvé místo na trhu v 70. letech
20. století ve Spojených státech. Ochucování se používá především u levnějších odrůd, které mají zrna slabší
kvality. Zrna se před upražením postříkají nosným olejem
a po upražení se ochutí různými aromatickými látkami,
které jsou syntetické anebo přírodně identické. Nejčastěji používanými ochucovadly jsou mandle, čokoláda,
amaretto, máta, skořice, kardamom, nejrůznější oříškové
příchutě, mandle, muškátový oříšek a moka. Také jsou
často používané ovocné příchutě, především malinové,
banánové, pomerančové a citrónové.
V arabských zemích je velmi oblíbený kardamom, který
překryje hořkou chuť silné kávy. Také je možné společně
s kardamomem přidávat malé množství šafránu. Pro Itálii
je typická skořice, v Mexiku se přidává kromě cukru
a skořice i hřebíček a v Belgii je nejvyhledávanějším
ochucovadlem čokoláda. Ta se dodává ke kávě balená
anebo se v nápoji přímo rozpustí. V Rakousku bývá zvykem do vídeňské kávy přidávat malé množství sušených
fíků.

Po čem může ještě káva vonět?

Na světě je tedy velmi mnoho způsobů pití kávy. Ve Švýcarsku je například oblíbená ořechová káva, do které se
ořechy nepřidávají. Přesto jsou z kávy Café noisette cítit,
protože jde o silně extrahovanou přefiltrovanou kávu,
která je ochucena třešňovicí a smetanou. V Dánsku si
můžete dát Kopenhagen, která chutná po skořici
a hřebíčku, je sladká a podává se s rumem. Obdobná
káva se jmenuje v Německu Farizejská káva.
A ve vzdálených a pro nás exotických zemích i káva voní
exotikou. V Tunisku se káva podává s vůní pomerančových květů, v Maroku se pije instantní káva, do které se
přidávají plátky z pomeranče a pomerančová šťáva. Na
Havaji můžeme dostat kávu posypanou kokosovou moučkou a brazilskou specialitou je zase kakaová káva. Jde
o velmi kalorickou sladkou kávu, ochucenou kakaovým
likérem a nezbytným kopcem šlehačky.

Geneticky modifikovaná káva

Vědcům se podařilo připravit geneticky modifikovaný
kávovník, který by měl produkovat kávová zrna obsahující minimální množství kofeinu. Kávovým keřům chybí
klíčový gen pro tvorbu kofeinu a produkují o 50 až 70 %
této stimulační látky méně než klasické rostliny. Stejnou
měrou bude také snížen obsah kofeinu v zrnkách budoucí kávy. Genetikům se podařilo vytvořit produkt, který se
obsahem kofeinu dostává na hladinu prodávaných produktů, u nichž je kofein odstraňován fyzikálními metodami. Kapitáni japonského biotechnologického výzkumu
zareagovali na požadavky spotřebitele, který žádá kávu,
která by mu nezvyšovala krevní tlak a po které lze bez
problémů usnout, i když si ji dáte večer před spaním.
O kávu bez kofeinu je na světovém trhu stále větší zájem
a z celkové produkce již její prodej představuje 10 %
trhu.
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Alkohol i mléko

Velmi lahodné jsou kávové nápoje v kombinaci s malým
množstvím alkoholu. Opět má každá země trochu jinou
kulturu a tedy i jiný druh alkoholu, který je charakteristický pro danou oblast. Ve Francii se například káva
dochucuje likéry, calvadosem, jablečným normandským
brandy anebo koňakem. V Řecku se používá anýzový
likér „ouzo“. Švýcaři přidávají nápoj vyrobený z třešní
(tzv. „kirsch“); v Británii je typická whisky (často irská
nebo skotská). Obyvatelé Belgie mají jako své oblíbené
ochucovadlo hruškovici. Pikantní chuť může kávě dodat
i plátek citronu anebo pomeranče; lidé zabývající se
zdravou výživou doporučují místo cukru sladit medem.
Ale zcela nejběžnějším aromatem kávy je všeobecně
rozšířené mléko, které se má používat výhradně se
sníženou tučností, protože tuk překryje jemné chuťové
nuance spařené kávy. Historické prameny uvádějí, že
káva s mlékem se pila už od konce 17. století a dnes
zažívá velký rozmach v Evropě i Americe. Existují však
také země, kde se mléko do kávy nikdy nepřidává
a těmi jsou Jemen a Etiopie, odkud původně kávovník
pochází. Káva s mlékem se nepije ani v Turecku.

Instantní káva

Instantní káva byla vynalezena koncem 19. století, ale
rozšíření se dočkala až za první světové války, kdy ji
spolu s jídlem „fasovali“ frontoví vojáci. První rozmach
prodeje ale přišel až roku 1938 s označením Nescafé,
které je používáno dodnes. Kvalita instantních káv stále
stoupá, takže dnes je možné připravit celkem chutný
nápoj přibližující se chutí klasické kávě.
Instantní káva si získala oblibu možná právě pro svou
jednoduchou přípravu a to i za cenu toho, že výsledný
nápoj je se zrnkovou kávou nesrovnatelný. Dnes jsou
i země, kde se téměř pije jen káva rozpustná – téměř
v celé Skandinávii, z které vybočuje Finsko, kde jsou
konzumenti velmi nároční a preferují zrnkovou kávu.
Ale třeba ve Velké Británii je zastoupení instantní kávy
80 % spotřeby a i u nás v posledních letech její spotřeba
stoupá.
Instantní káva se vyrábí sušením vyextrahovaných mletých pražených zrn kávovníku. Silný kávový extrakt se
z vysokých teplot (až 100 °C) zprudka zchlazuje na 4 °C.
Právě na zchlazení je závislá další kvalita kávy. Káva se
potom suší a to hned dvěma způsoby. Při prvním z nich
se silný kávový extrakt rozprašuje pod tlakem na stěny
vyhřívaných bubnů a odtud padá usušená v podobě zrnek dolů. Tato metoda je velmi často používána pro svou
ekonomickou nenáročnost. Druhým způsobem je vymrazování ve vakuu, vlivem kterého se při nízkých teplotách
odpaří veškerá zbytková vlhkost. Do obchodních sítí se
instantní káva dodává ve formě prášku anebo granulí.
V Evropě se k výrobě tohoto druhu kávy používají méně
kvalitní zrna robusty (v některých jihoamerických státech
se rozpustná káva vyrábí z druhů arabiky, nicméně i přes
to je výroba instantní kávy mnohem dražší než kávy zrnkové. Mimo jiné proto, že na výrobu kilogramu rozpustné kávy je potřeba mnohem více zelených kávových zrn,

než na výrobu pražené kávy. Na trhu se můžeme setkat
i s nepravou instantní kávou – a to v případě, že je k pravému extraktu přimíchá určitý podíl kávovin, jako jsou
obilniny, cikorka, prášek z mletých fíků apod. Dle normy
je to dovoleno pouze v případě, že je na obalu uvedeno,
že se jedná o směs kávového a kávovinového extraktu.
Moderním trendem v přípravě kávy se v poslední době
staly jednotlivě servírované porce mletých zrnek v kapslích. Jde o variantu pro ty spotřebitele, kterým výsledný
nápoj chutná a vyhovuje jim pohodlná příprava v podobě pouhého zmáčknutí tlačítka.
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Text: Jana Abelson, foto: Shutterstock.com

ČOKOLÁDOVÁ
POTĚŠENÍ

TAKÉ OBČAS NEODOLÁTE? NEDIVÍM SE.
ONO TO SNAD ANI NEJDE.
CHUŤ ČOKOLÁDY JE TOTIŽ NEPŘEKONATELNÁ.
A KDYBY JENOM TO…

132 | Ice Podzim 2018

Gurmán

Č

okoláda je snad nejchutnější sladkost na
světě. Vždy, když se mi naskytne příležitost,
abych si nějakou tu čokoládu dala, tak
neodmítnu. Ne, že bych neodolala pokušení, ale když je tak dobrá... Když se to tak
vezme, tak se čokoláda v kulinářství používá téměř neustále. Má krásnou barvu a chuť je ještě lepší.
Další slova k čokoládě snad ani nejsou potřeba. A hořká
čokoláda je už hotovým uměním. Existuje také skvělý film
o čokoládě - Karlík a továrna na čokoládu, ze kterého se
dozvíte naprosto všechno.

Historie čokolády

Divoké kakaovníky podle názorů botaniků rostly před
několika tisíci lety pravděpodobně v údolích jihoamerických řek Amazonka a Orinoko. Jako první začali
s jejich pěstováním zřejmě Mayové a vzali si je s sebou,
když se přesunuli na Yucatán. Hořký nápoj z drcených
kakaových bobů a zkvašené kukuřice nebo vína měli
ve velké oblibě příslušníci aztéckých královských rodů.
Popíjeli ho ze zlatých pohárů. Říká se, že aztécký
vládce Montezuma vypil 50 pohárů čokolády denně.
Španělský dobyvatel Hernán Cortés (1485–1547) se více
zajímal o zlaté poháry než o nápoj, který se z nich pil.
Nicméně si povšiml, že Aztékové používají kakaové
boby jako platidlo. Cortés nelenil a začal zakládat kakaové plantáže. Pěstování tohoto „hnědého zlata“ se
vyplácelo, a trh s kakaovými boby Španělsko prakticky

kontrolovalo až do 18. století. Španělé dovezli kakaové
boby na Haiti, Trinidad a ostrov Bioko u pobřeží západní Afriky. Z tohoto ostrova pak byla jedna kakaová
bobule převezena na africkou pevninu, a výsledkem je
to, že dnes jsou čtyři západoafrické země významnými
producenty kakaa.

Čokoláda v Evropě

V 16. století Cortés představil aztécký čokoládový nápoj na španělském dvoře. Tento kořeněný nápoj často
ochucený pepřem tajně popíjely dámy z královské
rodiny. Postupně se čokoláda dostala do horních společenských vrstev v celé Evropě. Evropané si čokoládový
nápoj oblíbili pro jeho výjimečnou chuť i údajné léčivé
vlastnosti. Čokoláda byla stále populárnější, a v roce
1763 se britští výrobci piva cítili tak ohroženi, že požadovali, aby její výroba byla omezena zákonem. Tvrdá
konkurence na trhu s čokoládou vedla k tomu, že někteří výrobci do ní přidávali škrob, aby jí vyprodukovali
více. V Anglii se do čokolády dokonce přidával cihlový
prach, aby měla sytější barvu. Poptávka po kvalitnější
a lahodnější čokoládě rostla. Průmyslová revoluce vnesla do procesu výroby čokolády mechanizaci. Na drcení
kakaových bobů se začaly používat parní stroje, takže
ubyla ruční práce. Ještě větší změnou bylo to, když
v roce 1828 holandský chemik Coenraad van Houten
přišel na to, jak z kaše, která vznikne rozdrcením kakaových bobů, získat kakaový prášek a kakaové máslo.
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Díky tomu se později podařilo
vytvořit přesnou kombinaci
kakaové hmoty (husté tmavé
pasty), kakaového másla
a cukru, takže vznikla tuhá
čokoláda. Ve druhé polovině
19. století vyvinuli ve Švýcarsku proces, kterým se čokoláda ještě zjemnila. Při tomto
procesu, jemuž se říká konšování, se hmota z rozdrcených
bobů mnoho hodin protlačuje
mezi porcelánovými disky. Tím
se vytvoří jemná čokoláda,
která se rozpouští na jazyku.
Znalci říkají, že k získání té
nejlepší čokolády je potřeba
kakaovou hmotu konšovat
nejméně 72 hodin. K rozvoji
čokoládového průmyslu významně přispěli mnozí schopní podnikatelé, ať už tím, že
vynalezli účinnější stroje, nebo
tím, že vylepšili recepty na
výrobu čokolády. K takovým lidem patřili například Hershey,
Kohler, Lindt, Nestlé, Peter,
Suchard a Tobler — to jsou
jména, která asi znáte z obalů
od čokolád.

Zdroj čokolády

Kakaovník pravý je tropický
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strom, kterému se nejlépe daří
v rovníkových oblastech mezi
20. stupněm severní a jižní zeměpisné šířky. Ideální je, když může
růst ve stinném a vlhkém prostředí. Plodí a kvete po celý rok.
Plodem kakaovníku je elipsovitá
bobule, která vyrůstá přímo
z kmene nebo spodních větví.
Co se na kakaových plantážích
děje při sklizni? Zralé plody se
ze stromů odsekávají mačetou
nebo ostrým nožem nasazeným
na bambusové tyči. Když sběrači
plod otevřou, najdou uvnitř 20 až
50 bobů v bělavé dřeni, která má
sladkou až trpkou chuť. V době
sklizně se na plantážích často pracuje od úsvitu až do tmy. Sběrači
rozsekávají kakaové plody a ručně z nich vybírají boby i s dření.
Nechávají je pak několik dní ležet
přikryté banánovými listy. Dřeň
při tom zkvasí, neboli fermentuje
a proběhnou chemické reakce,
díky kterým boby dostanou čokoládově hnědou barvu. Potom
se boby suší, a to buď na slunci,
nebo pomocí horkovzdušných
fukarů. Usušené boby vydrží přepravu i skladování.
Z pěstitelského hlediska se kakaovník v zásadě dělí na dvě
skupiny — Forastero a Criollo.
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Kvalita čokolády je posuzována
podle několika zásadních kritérií:
1. Kvalita kakaových bobů
Kakaové boby se rozdělují do skupin Fine, Flavour
a Ordinary. Nejkvalitnější z nich je skupina Fine, která
je ze skupiny criollo a k vidění na trhu je jen velmi
málo. Druhá skupina Flavour, je kakao za střední
Ameriky a Karibiku. Třetí skupinu tvoří Ordinary, kakao
ze zemí západní Afriky a Brazílie. Chemické složení
kakaových bobů se liší podle určitého druhu kakaovníku a prostředí, ve kterém je kakaovník pěstován. Boby
obsahují vodu, bílkoviny, tuky, polysacharidy, vlákninu,
vápník, železo, betakaroten, a spoustu dalších látek.
Důležitá je také přítomnost theobrominu (funguje jako
kardiostimulant) a kofeinu. Energetická hodnota 100 g
kakaových bobů je 1900 joulů.

Forastero je standardní neboli základní skupina, z níž
pochází většina světové produkce. Hlavní pěstitelské
oblasti jsou
v západní Africe, Brazílii a jihovýchodní Asii. Kakaovníky ze skupiny Criollo plodí aromatické boby, které
čokoládě dávají oříškovou nebo květinovou příchuť.
Pěstují se mnohem méně, než je tomu u předešlé skupiny, a jejich plantáže jsou ve Střední Americe, Ekvádoru
a Venezuele. Po usušení se boby plní do pytlů a posílají
se výrobcům čokolády po celém světě, ale především
v Evropě a Severní Americe. Na půl kila čokoládových
bonbonů jsou potřeba asi dvě hrsti sušených kakaových
bobů. Možná vás napadne, jak se hořká semena kakaovníku mohou proměnit v pochoutku, kterou najdete
v bonboniéře. Postup, jak se to dělá, se během staletí
příliš nezměnil.

Druhy a kvalita čokolády

Čokoláda je velice oblíbenou pochoutkou po celém
světě. Původní čokoláda měla formu tekutého, ne příliš
chutného nápoje. Její chuť byla hořká a kořeněná. Byla
vyráběna z rozemletých kakaových bobů, které byly zahuštěné kukuřičnou moukou, okořeněné vanilkou, chilli
papričkou a dalšími přísadami. Postupně se chuť čokolády vylepšovala a zásadním přelomem ve výrobě čokolády se stal vynález Holanďana Conrada van Houten,
který oddělil kakaové máslo od kakaového prášku. Dnes
je čokoláda samozřejmou součástí našeho jídelníčku.
Vyrábějí se z ní nejrůznější cukrářské výrobky, zmrzliny,
bonbony, sušenky i námi tak oblíbené vánoční cukroví.
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2. Obsah kakaového másla
Kakaové máslo je směs glyceridů mastných kyselin, liší
se různým bodem tání a má sytě žlutou barvu. Liší se
maličko vůní a bodem tání podle druhu kakaového
bobu. Procentuální zastoupení kakaového másla v kvalitních kakaových bobech je asi 55 %. Kakaové máslo
je snadno rozpustné, zpracovatelné a dobře stravitelné. Díky nižší teplotě se obsah kakaového másla
zmenší a při výrobě čokolády se tak hmota lépe vyklopí
z formy. Mezi jeho další klady patří odolnost a trvanlivost. Jen pro zajímavost: kakaové máslo se využívá
v kosmetickém průmyslu na výrobu různých krémů
a mastí, protože je obvykle dobře snášeno a nedráždí
pokožku. Čím vyšší je obsah kakaového másla, tím je
čokoláda kvalitnější a jemnější. Kakaové máslo můžeme samozřejmě nahradit levnějším tukem, v tom případě musíme počítat s horší kvalitou čokolády. Každá
čokoláda má trošičku jinou chuť a jinak se rozpouští
v ústech. Méně kvalitní čokoláda se rozpouští v ústech
hůře právě díky tukům nižší kvality. Čokoláda té nejvyšší kvality má v obchodním světě čokolády svůj termín
„Couverture“. Tato čokoláda obsahuje vysoké procento velmi kvalitního kakaového másla, je tekutá a má
vynikající chuť.
3. Proces konšování
Konšování je proces míchání při teplotě 50 – 65 ºC
a trvá v rozmezí dvou hodin až tří dnů. Tento proces
umožňuje rovnoměrné rozložení kakaového másla, zlepšuje se chuť i kvalita a čokoláda se tak stává
jemnější. Čím déle tento proces trvá, tím je čokoláda
kvalitnější.

Rozlišujeme pravou čokoládu,
čokoládu s ekvivalentem a imitaci
čokolády:
1. Pravá čokoláda
Pravá, neboli hořká čokoláda obsahuje kakaovou
hmotu, kakaové máslo a cukr. Taková čokoláda je vyrobena pouze z kakaového másla bez jakéhokoliv jiného
rostlinného tuku. Obsah kakaové sušiny je nejméně

Čokoláda je
snad nejchutnější sladkost na
světě. Vždy, když
se mi naskytne
příležitost, abych
si nějakou tu čokoládu dala, tak
neodmítnu. Ne,
že bych neodolala pokušení,
ale když je tak
dobrá...
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35 %. Dalo by se říci, že hořká čokoláda by neměla
obsahovat žádný cukr. Vzhledem k tomu, že taková
čokoláda by asi nebyla moc chutná, musí se osladit.
2. Čokoláda s ekvivalentem
Čokoláda s ekvivalentem obsahuje kakaovou hmotu,
kakaové máslo, přidaný rostlinný tuk a cukr. Kakaové
máslo může být nahrazeno jinými rostlinnými tuky,
tak zvanými ekvivalenty. Mohou nahradit maximálně
5% kakaového másla. Tyto tuky se nesmějí upravovat
a musí být vždy uvedeny na obalu čokolády. Minimální
obsah sušiny je 35%.
3. Imitace čokolády
Imitace čokolády obsahuje kakaový hmotu ( pouze
do 10% ), levný rostlinný tuk místo kakaového másla
a cukr. Imitace čokolády neboli náhražková čokoláda
je něčím, co zdánlivě čokoládu jen připomíná a pod
názvem čokoláda se nesmí prodávat. Na výrobcích je
často označována jako pochoutka nebo poleva. Používá se hlavně jako poleva na sušenky nebo do zmrzliny.
Zatímco ekvivalenty se chemicky upravovat nesmějí,

náhrady se upravovat musí, aby získaly vlastnosti kakaového másla. Existuje mnoho druhů čokolády, které
můžou mít různé formy a chutě a ty jsou vyráběny
obměňováním množství přísad:
1. Hořká čokoláda
Hořká neboli pravá čokoláda obsahuje kakaové máslo,
kakaovou hmotu a cukr. Obsah kakaové sušiny by měl
být nejméně 35%. Čokoládu můžeme považovat za
kvalitní, obsahuje-li alespoň 50 % kakaových přísad.
2. Mléčná čokoláda
Mléčná čokoláda obsahuje kakaovou hmotu, kakaové
máslo, cukr a důležitou součástí je kondenzované mléko. Mléčná čokoláda musí obsahovat nejméně
25 % kakaové sušiny. Kvalitní mléčná čokoláda obsahuje minimálně 30 % kakaových a 14 – 25 % mléčných
součástí. Evropská unie vyžaduje zastoupení nejméně
35% pevných složek kakaa.
3. Bílá čokoláda
Bílá čokoláda obsahuje kakaové máslo bez pevných
kakaových přísad, kondenzované nebo sušené mléko

a cukr. Obsah kakaového másla musí být minimálně
20 %. Kvalitní mléčná čokoláda obsahuje minimálně
25 % kakaového másla a 25% mléka. Bílá čokoláda
bývá o něco sladší než čokoláda tmavá.
4. Dia čokoláda
Dia čokoláda obsahuje místo cukru náhradní sladidla,
například aspartam nebo fruktózu.
5. Ochucená čokoláda
Každá čokoláda může mít nějaké aroma. Můžeme si
pochutnávat například na jahodové, borůvkové, banánové či mentolové čokoládě.
6. Čokoláda s dodatky
Čokoláda s dodatky říkáme čokoládě, která kromě
čokolády obsahuje také kousky něčeho dalšího, co
dohromady s čokoládou utváří její specifickou chuť.
Čokoláda může obsahovat sušeného ovoce, rozinky,
želé, oříšky atd. Mezi nejoblíbenější a nejznámější
patří právě čokoláda oříšková.

7. Plněná čokoláda
Čokoládu můžeme plnit různými náplněmi. Mezi oblíbené patří především čokolády plněné nejrůznějšími
likéry. Velice oblíbené jsou například pralinky nebo
višně v čokoládě.
8. Porézní čokoláda
Porézní čokoláda je jakákoliv čokoláda se vzduchovými
bublinkami.
9. Organická čokoláda
Organická čokoláda je vyrobená speciálně z organických surovin.
Jakou si vyberete, je jen a jen na vás. Tak příjemné
mlsání.

Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

Gurmán

Podzim ve znamení

VÍNA

PODLE VĚDCŮ JSOU ČTYŘI SKLENICE VÍNA TÝDNĚ JEDNÍM Z RECEPTŮ NA DLOUHOVĚKOST. TAKY SE UŽ TEDY TĚŠÍTE NA LETOŠNÍ PODZIMNÍ VINOBRANÍ?

J

sou události, které se napříč staletími nemění.
S příchodem podzimu nastává doba, ke které
neodmyslitelně patří slavnosti vín. V českých
a moravských krajích, kde byly odjakživa vinohrady, patřilo vinobraní k největším svátkům
v roce – zejména pokud byla úroda vína zvláště dobrá. Ženy sbíraly hrozny vína do košů a ty pak
odnášely do kádí. Tomu ale předcházel jeden prastarý
zvyk. V předvečer svátku narození Panny Marie (8. 9.)
se především v krajích na jižní Moravě „zarážela hora“.
Hlídač - hotař vinohradu nechal ráno v kostele u zpovědi posvětit kytici polních květů. Poté se odebral
k vinohradu, kde nabodl na dlouhé bidlo na jeden konec jablko a k němu přivázal kytici. Pak vykopal jámu,
položil přes ní takto ozdobené bidlo a rozdělal oheň,
na kterém spálil posvěcenou kytici z loňského roku.
Na to přišel starosta s hospodářem, třikráte obešli
jámu, pokropili jí svěcenou vodou a pomodlili se. Modlitby byli směřované hlavně ke sv. Urbanovi – patronovi
všech vinařů. Po modlitbě každý, kdo pracoval na vinici,
hodil do jámy tři hrozny vína. V jámě vztyčili ozdobené
bidlo a zaházeli jí. Vztyčení bidla značilo, že je vinohrad uzavřen a nikdo do něj nesměl až do vinobraní
vstoupit.

Sklízení – práce pro vinaře

V posledním desetiletí slavnosti vinobraní nalézají oblibu jak mezi organizátory – vinaři a obcemi – tak i mezi
návštěvníky. Součástí doprovodných programů bývají

taneční vystoupení, výstavky hroznů, prodej burčáku
a samozřejmě ochutnávky vín v mnoha sklepech každé
obce. Slavnost, na které jsou vítáni turisté a milovníci
vín, je jedna věc, ale to podstatné se odehrává na vinicích a ve sklepech. Ke sklepům se sjíždějí malotraktory,
auta či velké traktory a svážejí hrozny nejrůznějších
odrůd. Špičkoví vinaři hrozny při ruční sklizni pečlivě
třídí a bez milosti vyřazují ty nezdravé nebo nedozrálé.
Na hrozny již čekají mlýnky, odzrňovače, lisy či nakvášecí kádě, aby se mohly podílet na jejich tolik očekávané
proměně na mošt a posléze víno. Vinařova práce pak
ve sklepě pokračuje dlouho do noci, kdy se třeba i s
kamarády čeká na tzv. šimla neboli burčák na vrcholu,
kde pobyde jen několik málo hodin, u červeného i jen
několik desítek minut. Tak to jde dny a týdny, až vinici
opustí i ten poslední hrozen, poslední káď rmutu přijde
na lis a poslední sud dokvasí.

Burčáková pravidla

Podle stupnice kvašení se rozlišuje burčák na sladký,
ve varu, po zlomení, mydliňák a mladé víno. Český
vinařský zákon stanovuje, že se pod názvem burčák
smí prodávat výhradně produkt vyrobený z letošních
tuzemských hroznů révy vinné a že k jeho prodeji smí
docházet pouze v období od 1. srpna do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Pozor na prodejce
falešného burčáku, kteří jej nejčastěji prodávají u silnic,
a jsou schopni vám podstrčit cokoliv - třeba i zkvašený
jablečný mošt.

Proč svatý Martin?

Bublinky a šumění

Kvalitní burčák se dá dobře rozpoznat. Ten smíchaný
s vodou poznáte jednoduše: Je skoro průhledný.
Pokud se k vám dostane tmavý burčák, to může být
znakem toho, že na jeho výrobu nebyly použité
hrozny, ale například jablka. Druhým důvodem může
být prošlost burčáku, což znamená, že kromě tmavší
barvy obsahuje mrtvé kvasinky. Navíc také obsahuje
více alkoholu. Právě obsah kvasinek, které v burčáku
stále pracují, je pro kvalitní obsah tohoto oblíbeného
nápoje důležitý. Jakmile si nalejete burčák do sklenice, všimněte si, že se postupně uvolňují bublinky.
Za to můžou právě kvasinky, ve kterých se tvoří oxid
uhličitý. Kvalitní burčák poznáte i tak, když si nápoj
„poslechnete“. Burčák musí šumět! To znamená, že je
v něm velké množství kvasinek, které dodávají burčáku jeho správné a typické vlastnosti.

Burčák a zdraví

Burčák ve všech fázích vývoje obsahuje vysoké množství vitamínů, především ze skupiny B, bílkoviny,
minerály, stopové prvky, kvasinky a přírodní hroznový
cukr. Konzumace burčáku v malém množství má příznivý vliv na celý cévní systém, srdeční činnost, správnou funkci sliznic, trávicího ústrojí a nervové soustavy. Pití burčáku má příznivý vliv i na kvalitu kůže,
vlasů a nehtů. Požití většího množství však může mít
projímavé účinky.

Mladá vína jsou trendy

Mezi mladými víny, která právě dokvasila, najdeme
nejen populárnější červenou verzi, ale i bílou či růžovou variantu. Protože bílé víno nebo růžové zraje
kratší dobu než červené, není odlišnost jejich chuti
tak výrazná jako u červeného. Ne všechny odrůdy jsou
však pro mladé víno vhodné. Většinou jsou v různých
zemích upřednostňovány jiné druhy - v Rakousku
Veltlínské zelené a Zwigeltrebe, v Argentině Cabernet Sauvignon, Malbec či Chardonnay, a pochopitelně nejpopulárnější francouzské Beaujolais. V České
republice se mladé víno „Svatomartinské“ může dělat
pouze z pěti odrůd (Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský, Modrý Portugal
a Svatovavřinecké). Na dodržení podmínek, nejen
druhu, ale i vůně a chutě dohlíží odborná komise. Každé vinařství, které chce toto víno prodávat, musí získat speciální značku, která je k tomu to bude zmocňovat, a to je zdlouhavý a náročný proces, ale i přesto
stále stoupá počet vinařství, které o ni mají zájem.
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Běžně se mladé víno dělá hlavně pro domácí trh, protože
má krátkou dobu spotřeby. Většinou je vždy striktně stanovené, kdy se dané lokální mladé víno může začít prodávat. Beaujolais se na celém světe objeví na trhu každý
rok třetí čtvrtek v listopadu, oproti tomu na naše Svatomartinské, nemusíte tak dlouho čekat, pro něj je, jak
název napovídá, důležitý svátek svatého Martina 11.11.
Tento den byl většinou spojen s mohutnými oslavami,
které značily končící zemědělskou sezónu. Sedláci tehdy nejen vypláceli čeleď, ale také pořádali velké oslavy,
na kterých se kromě tradiční husy a rohlíčků, podávalo
právě mladé víno. Díky své lehkosti není nutné se zcela
držet pravidel týkající se podávání k jednotlivým jídlům.
Naši předci ho pili nejen k tučným, ale i sladkým jídlům.
Většinou se obecně doporučuje podávat toto víno chladnější 11-13 °C, neřeší se ani druh skla, someliéři se většinou přiklání k podávání ve sklenicích na bílé víno. Dnes
je trendy konzumace mladých vín aktuálních ročníků
a tomu se přizpůsobila i jejich výroba. Není tomu jako
kdysi, kdy jsme uchovávali vína i patnáct let ve sklepě
a čekali na jejich zrání. Dnes si koupíme tři čtyři vína,
která uložíme do lednice. Když dojdou, nakoupíme další.

Máme být na co hrdí

Ač je naše reublika pouhou tečkou na rozsáhlé mapě
světových vinařských oblastí, české a moravské víno má
díky dlouhodobé tradici svou výjimečnost a kvalitu.
Podle francouzské publikace 1000 Vins du Monde
(1000 vín světa), prestižního průvodce světovou elitou
vín, se v roce 2015 mezi 1000 nejlepších vín světa dostalo
i 30 vín z České republiky. Úroveň sborníku je srovnatelná s michelinským průvodcem, který oceňuje světovou
gastronomii. Každoročně získávají naše vína mezinárodní ocenění. Jedním z posledních úspěchů bylo například
5 velkých zlatých, 13 zlatých, 19 stříbrných a 20 bronzových medailí, které si přivezli moravští a čeští vinaři
z mezinárodní soutěže Great American International
Wine Competiton, která se konala letos v dubnu
v New Yorku.

Archivní rarity

Stále diskutovanou otázkou je, jak dlouho lze víno archivovat? Dosud nejstarším vínem, průkazně ochutnaným
a uznaným komisí znalců jako „vynikající“, byla láhev
francouzského vína z Arbois, ve východním regionu
Jura, z roku 1774. Víno, jehož dražba v r. 2012 za 42 200
dolarů v Ženevě, bylo uložené celou dobu v podzemním
klenutém sklepě a láhev ze stejné šarže bylo ochutnaná
v r. 1994. Převládaly tóny skořice, kari a vanilky. I u nás si
mlžete pořídit raritní archivní vína. Kolem osmi tisíc lahví
skrývá například sklep v Jaroslavicích na Znojemsku. Větší
archiv v tuzemsku nenajdete. Nejstarší vína z roku 1945
už bohužel nejsou na prodej, modrého portugalu
z tohoto roku zbyly už jen čtyři lahve. Přitom se prodával
za 100 tisíc korun. Nicméně můžete ochutnat například
Veltlínské zelené a Ryzlink vlašský z roku 1947, který
vinaři považují za dosud nejlepší. Musíte počítat s tím,
že ta nejstarší archivní vína vyjdou na desítky tisíc korun.

Vítězí zahraniční vína

Češi víno milují a jsou stále náročnější a vybíravější.
Za kvalitní mok jsou ochotni utratit nemalé částky
a zajímají se o jeho původ. Mnohem více také přicházíme
na chuť produktům tuzemských vinařů. Průměrná roční
spotřeba na jednoho Čecha je více než 20 litrů vína.
Ve srovnání s evropským průměrem ale ještě výrazně
zaostáváme (ten činí přes 36 litrů na osobu). Zhruba
dvě třetiny vína, které Češi ročně vypijí (celkem 200 mil.
litrů), pochází z dovozu (zejména z Itálie, Španělska,
Francie, Chile a Austrálie).

Kvalitní francouzská vína

Burgundské víno je pojem. Burgundsko, tradiční soupeř
Bordeaux, začíná 100 kilometrů jižně od Paříže a je pro
něj příznačné drsnější podnebí. Je producentem červených vín Pinot Noir a bílých vín Chardonnay. Další slavnou oblastí ve Francii je Rhône Valley. Právě tady můžete
ochutnat ta vůbec nejlepší vína. V údolí řeky Rhône, jež
pokrývá velký pás území, byla v roce 1870 vyšlechtěna
slavná odrůda, známá jako Durif či Petite Syrah. Pod

pojmem Bordeaux se skrývají jak velká červená vína,
tak také vynikající bílá vína i tzv. botrycká vína (tj. vína
vyrobená z hroznů napadených ušlechtilou plísní). Tento
region je domovem 60 značek. Bezmála 30 tisíc hospodářství a châteaux v této oblasti každoročně vyrobí zhruba 5,5 milionů hektolitrů vína. A kam jinam se v Evropě
vydat za skvělými víny?

Champagne aneb šampaňské
Tento region ležící asi
100 kilometrů východně od Paříže asi není
třeba představovat.
Champagne-Ardenne
vtiskl jméno šampaňskému, symbolu oslav
a vítězství a „vínu
všech vín“. Pro výrobu
Champagne jsou povoleny pouze tři odrůdy –
Chardonnay, Pinot Noir
(Rulandské modré)
a Pinot Meunieur
(Mlynářka). Legenda
praví, že šampaňské
vynalezl v 17. století
roztržitý benediktinský
mnich Dom Pérignon,
jenž zapomněl ve sklepě víno, které po čase
zkvasilo. Také návštěva stejnojmenného
opatství stojí určitě za
návštěvu!
Ale pozor, počet návštěvních dnů unikátního místa je striktně
omezen.
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Tokaj-Hegyalja v Maďarsku

Maďarsko se může pochlubit více než
22 vinařskými regiony, z nich nejznámější
je bezesporu Tokaj-Hegyalja neboli Podhůří
Tokaje. I tato oblast v severovýchodním Maďarsku byla prohlášena za světové kulturní
dědictví UNESCO. Právě tady se totiž rodí
„víno králů a král vín“ – slavné tokajské
víno, které si oblíbil i francouzský král Ludvík XIV. či ruský car Petr Veliký. Ani dokonalá znalost receptury neumožní vypěstovat
stejně lahodné tokajské víno mimo tuto ob-

Nejdražší prodané víno na světě

Nákup vína může být i dobrou investicí. Vždyť některé láhve vína mají větší
cenu než zlato a jejich cena přesahuje hodnotu 20 000 dolarů. I když se vám
může zdát tato cena ohromující, musíme říct, že rozhodně není nejvyšší.
Nejdražší víno světa se totiž prodalo za zcela jiný peníz. Co se týče maloobchodního prodeje byla nejdražší láhev vína prodána v Dubaji ve vlajkovém obchodě Le Clos. Jde o exkluzivní obchodní síť zaměřující se na prodej
luxusního vína a lihovin. V nabídce mají jen to nejlepší, co svět nabízí, což je
samozřejmě spojeno i s vytříbeným špičkovým servisem. První obchod otevřeli v roce 2008 v Dubaji mají dnes v SAE otevřeno celkem 6 obchodů. Není
proto až tak s podivem, že se jim v závěru roku 2013 podařilo prodat limitovanou edici červeného vína za úctyhodných 195 000 amerických dolarů (což
je v přepočtu na české koruny téměř 4,7 milionů korun). Jednalo se o víno
Balthazar Château Margaux 2009

Balthazar Château Margaux 2009

Tato jedinečná láhev vína byla původně vyrobena pouze
6 kusech. Víno Balthazar je nádherně plné, jemné, plné
rovnováhy a svěžesti. Povrch je pak stále čerstvý chutný
a jeho dochuť má pak ohromující délku. Láhev o objemu
12 litrů je skutečným skvostem, ohromným dílem sklářských mistrů a také rytců, kteří láhev ozdobili zlatými
nápisy, jež je usazena do masivní a velmi působivé dubové truhlice stojící na ocelových nohách, které symbolizují
dubové sudy, v nichž v reálu víno odpočívá ve sklepích
Château Margaux. Ti, jež si tuto láhev koupí, získají navíc
i exkluzivní let první třídou do Francie, kde budou moci
navštívit vinařství, prohlédnout si sklepy a vinice a nakonec pak povečeřet na zámku s hlavním vinařem.

na jednu láhev činilo 14 000 dolarů. Šlo o víno pocházející z té nejlepší vinice ve světoznámé DCR panství
v Burgundsku. Historie této vinice sahá až do 12. století.
Dodnes je víno této vinice velice vyhledávané. Bohužel se
také pro svou slávu potýká i s velkým problémem padělání, a to hlavně na evropských trzích.

Nejdražší vydražené víno na světě

Nejdražším vínem, které bylo vydraženo, bylo 114 láhví
burgundského, které dražil na konci roku 2014 aukční
dům Sotheby v Hong Kongu. Víno Romanée-Conti bylo
vydraženo celkem za 1,6 milionu dolarů, což v přepočtu
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PŘEDPLATNÉ
Objednávkový kupón

Proč se rozhodnout pro předplatné?
Držíte v ruce třetí číslo dvanáctého ročníku
magazínu ICE.
Možná se právě rozhodujete, zda volit předplatné.
1. Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla
časopisu sami pro sebe.
2. Získáte exluzivní časopis, který na českém trhu nemá
obdobu.
3. Budete-li patřit mezi padesát vylosovaných předplatitelů,
můžete se navíc těšit na hodnotný dárek.

Odběrate

Ano, objednávám si roční předplatné titulu ICE za 350 Kč
(4 vydání ročně - jaro, léto, podzim, zima).

Jméno a příjmení: ........................................................
Ulice: .............................................................................
Město a PSČ: ...............................................................
E-mail: ................................................ Telefon: ..........................................
Vzdělání: ............................................ Věk: ................................................
Způsob platby: složenkou
bankovním převodem
typu A (k vyzvednutí na každé poště)

(na číslo účtu 2493861309/ 0800)

Objednávku s případně vyplněnou složenkou pošlete na adresu:
IN publishing group s.r.o. - ICE
Boleslavská 139, Stará Boleslav, 250 01, platbu proveďte
na účet: 2493861309/0800
v případě dotazů pište na e-mail: info@icemagazin.cz
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