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ABALICO COSMETIC CONCEPTIONALS je německá
kosmetická firma, která se specializuje na veškerý sortiment přípravků pro manikúru, pedikúru a modeláž nehtů.
V roce 2010, na jarním kosmetickém veletrhu v Düseldorfu
uvedla ABALICO COSMETIC CONCEPTIONALS Lashes by
abalico – přípravky k prodloužení a zhuštění řas technikou
řasa na řasu.
Na českém trhu naleznete všechny produkty pod
značkou abalico s.r.o., která je výhradním dovozcem
celého sortimentu ABALICO COSMETIC CONCEPTIONALS
pro Českou republiku od roku 2009 a také pro Slovenskou
republiku od roku 2011.
Veškeré přípravky pro péči o přírodní nehty, pokožku rukou a nohou jsou opravdu na velmi vysoké úrovni, o čemž svědčí maximální spokojenost klientek našich
značkových studií.
Vědecký tým ABALICO COSMETIC CONCEPTIONALS
se především velmi důkladně věnoval vývoji modelovacích materiálů na umělé – gelové nehty. Tato spolupráce
probíhala nejen v úrovni laboratorních výzkumů, ale též
ve spolupráci se zkušenými manikérkami tak, aby výsledný
produkt maximálně korespondoval s přírodním nehtem
a byl k němu maximálně šetrný.
Modelovací materiály ABALICO COSMETIC CONCEPTIONALS patří ke špičce na „nehtovém“ trhu. Kromě
jejich skvělých vlastností, které ulehčují práci nehtových
designérek jsou zárukou toho nejlepšího pro jejich nositelky. Abalico, jako téměř jediná firma na českém trhu nabízí
„BEZKYSELINOVOU“ technologii.
Co si pod tím představit ?
Většina modelovacích materiálů, které na českém trhu
naleznete funguje tak, že přírodní nehet je před aplikací

opilován, poté je na něj nanesen tzv. „Primer“ a teprve
potom vlastní modeláž. Primer přírodní nehet naleptá(zdravotně závadné – přírodní nehet je opakovaně
poškozován) a tím na něm nanesený materiál přilne.
Abalico technologie je založená na daleko šetrnější vazbě. Při této technologii se využívá molekulární
podobnost molekuly keratinu a gelu. V přírodním keratinu nehtu se nacházejí volné vazby vodíku-kyslíku, které vytváří velmi silné vazby s molekulami vodíku-kyslíku
v gelu. Tvorba těchto vodíkovo-kyslíkových spojení – vodíkové můstky mezi hydroxylovými skupinami – je spojena
s velmi silnou energetickou reakcí. Výsledná modeláž tak
perfektně drží i bez naleptání přírodního nehtu. Tato
technologie je tudíž velmi šetrná a ohleduplná ke zdraví
klientek. Vytvrzené materiály jsou pružné a zaručují svým
nositelkám kromě zdravotní nezávadnosti i vysoký komfort při jejich nošení.
Abalico nabízí více než 100 barevných odstínů „color gelů“, které plně nahrazují klasické lakování barevnými
laky na nehty. Tyto permanentní color gely jsou UV světlem schnoucí a lze je použít i na zdobení nehtů na nohách.
Lashes by abalico, stejně jako materiály na nehty
jsou produkty na velmi vysoké úrovni kvality a mateřská
firma ABALICO COSMETIC CONCEPTIONALS garantuje
jejich zdravotní nezávadnost.
V sortimentu Lashes by abalico naleznete řasy
v 6ti délkách, 3 tloušťkách a 2 zakřiveních. Na každé oko
tedy naleznete odpovídající tvar řasy tak, aby výsledek byl
maximálně přirozený a efektní. Samozřejmostí je kompletní doprovodný sortiment, ať již pracovní materiál, nástroje, hypoalergenní lepidlo, či přípravky pro ošetření pleti
v okolí očí, nebo speciální řasenka s odličovacími tampóny.

PROVOZNÍ DOBA:
Po-Pá
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www.abalico.cz

Jagellonská 18

130 00 Praha 3

e-mail: info@abalico.cz

Tváří značky abalico pro rok 2011 je
paní Alice Bendová.
Do našeho salonu chodí již 8 let na
modeláž nehtů a řasy abalico nosí od
focení reklamní kampaně pro abalico.

Jste tváří společnosti
Abalico, která se mimo
jiné zabývá nehtovým
designem. Čím vás tato
firma oslovila?
S Janou se známe již osmým rokem.
Přišla jsem k ní do salonu na doporučení
své kamarádky, její nehty se mi tak líbily,
že jsem po nich zatoužila. Jana před
dvěma lety začala pracovat s materiály
abalico a musím říct, že kvalita nehtů
z těchto materiálů je bezkonkurenční, takže jsem „věrná“ své manikérce
a současně důvěřuji v profesionalitu lidí,
kteří se o mě starají. Předpokládám,
že pracují s těmi nejlepšími značkami
ve svém oboru. U nehtů se to pozná
nejlépe na tom, jak dlouho vydrží, že se
neodchlipují a nepraskají.... Mám také
dobrý pocit z toho, že materiály abalico
jsou šetrné k mým přírodním nehtům,
protože neobsahují kyseliny. Na focení
letošní reklamní kampaně pro abalico
jsem si také nechala u Jany Perné ve
studiu aplikovat řasy Lashes by abalico.
Jako maminka čtyřletého Vašíka a roční Aličky skutečně nemám času nazbyt
a skloubit moji profesi a péči o děti je
někdy velmi náročné. Oceňuji, že se díky
řásám Lashes by abalico nemusím skoro
líčit a ušetřím mnoho času.
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ēşƐĞůŶǉŵĐŝĨĞƌŶşŬĞŵ͕ŬƚĞƌĠǀǇŶŝŬĂũşŬƌĄƐŶǉŵ
ĚĞƐŝŐŶŽǀǉŵ
ĚŽƉůŸŬĞŵŚŽĚŝŶŬĄĐŚ
ƉƌŽ ŵƵǎĞƐ ŝǀĞůŬǉŵ
ǎĞŶƵ͘
ǀ
ƚĢĐŚƚŽ ĂŶĂůŽŐŽǀǉĐŚ
ũĞĚŶŽĚƵĐŚǉŵǀǌŚůĞĚĞŵ͘şŬǇƐǀĠůĞŚŬŽƐƟ͕
EĞũĞŶ ŶĞŶƵĐĞŶĢ
ƐƚǇůŽǀĄ ŬƌĄƐĂ͕
ĂůĞ ŝ ǀŽĚĢēşƐĞůŶǉŵĐŝĨĞƌŶşŬĞŵ͕ŬƚĞƌĠǀǇŶŝŬĂũşŬƌĄƐŶǉŵ
ĞƌŐŽŶŽŵŝĐŬǇ
ƚǀĂƌŽǀĂŶĠ
ƐŝůŝŬŽŶŽǀĠ ŬŽŶŽĚŽůŶŽƐƚĚŽϯdDũƐŽƵĚƽǀŽĚĞŵ͕ƉƌŽēƐĞ
ũĞĚŶŽĚƵĐŚǉŵǀǌŚůĞĚĞŵ͘şŬǇƐǀĠůĞŚŬŽƐƟ͕
ƐƚƌƵŬĐŝĂƉŽŚŽĚůŶĠŵƵŶŽƓĞŶşũƐŽƵŬƌĄƐŶǉŵ
ŚŽĚŝŶŬǇ WŽĞ
ƐƚĂŶŽƵ
ǀĂƓşŵ
ŽďůşďĞŶǉŵ
ĚŽĞƌŐŽŶŽŵŝĐŬǇ
ƚǀĂƌŽǀĂŶĠ
ƐŝůŝŬŽŶŽǀĠ
ĚĞƐŝŐŶŽǀǉŵ
ĚŽƉůŸŬĞŵ
ƉƌŽŬŽŶŵƵǎĞ ŝ ǎĞŶƵ͘
ƉůŸŬĞŵƉƎŝďĢǎŶĠŵŶŽƓĞŶş͕ŝƉƎŝƐƉŽƌƚŽǀĄŶş͘
ƐƚƌƵŬĐŝĂƉŽŚŽĚůŶĠŵƵŶŽƓĞŶşũƐŽƵŬƌĄƐŶǉŵ
EĞũĞŶ ŶĞŶƵĐĞŶĢ ƐƚǇůŽǀĄ ŬƌĄƐĂ͕ ĂůĞ ŝ ǀŽĚĢWŽĚůĞŶĄůĂĚǇŵƽǎĞƚĞǀǇďşƌĂƚǌƉĢƟƌƽǌŶǉĐŚ
ĚĞƐŝŐŶŽǀǉŵ
ĚŽƉůŸŬĞŵ ƉƌŽ ŵƵǎĞ ŝ ǎĞŶƵ͘
ŽĚŽůŶŽƐƚĚŽϯdDũƐŽƵĚƽǀŽĚĞŵ͕ƉƌŽēƐĞ
ďĂƌĞǀ͘ ŶĞŶƵĐĞŶĢ
EĞũĞŶ
ƐƚǇůŽǀĄ
ŬƌĄƐĂ͕ ĂůĞ
ŝ ǀŽĚĢŚŽĚŝŶŬǇ
WŽĞ ƐƚĂŶŽƵ
ǀĂƓşŵ
ŽďůşďĞŶǉŵ ĚŽŽĚŽůŶŽƐƚĚŽϯdDũƐŽƵĚƽǀŽĚĞŵ͕ƉƌŽēƐĞ
ƉůŸŬĞŵƉƎŝďĢǎŶĠŵŶŽƓĞŶş͕ŝƉƎŝƐƉŽƌƚŽǀĄŶş͘
ŚŽĚŝŶŬǇ WŽĞ
ƐƚĂŶŽƵ ǀĂƓşŵ ŽďůşďĞŶǉŵ ĚŽWŽĚůĞŶĄůĂĚǇŵƽǎĞƚĞǀǇďşƌĂƚǌƉĢƟƌƽǌŶǉĐŚ
ƉůŸŬĞŵƉƎŝďĢǎŶĠŵŶŽƓĞŶş͕ŝƉƎŝƐƉŽƌƚŽǀĄŶş͘
ďĂƌĞǀ͘
SILIC WATCH SLAP’N’GO
WŽĚůĞŶĄůĂĚǇŵƽǎĞƚĞǀǇďşƌĂƚǌƉĢƟƌƽǌŶǉĐŚ
^ůĂƉ͛Ŷ͛'K
ũƐŽƵ ŶĞƚƌĂĚŝēŶş ŚŽĚŝŶŬǇ͕ ŬƚĞƌĠ
ďĂƌĞǀ͘ ũƐŽƵ ƵƌēĞŶǇ ǀǇǌŶĂǀĂēƽŵ ŶĞŽď-

hodinky, které
449 si
hodinky, které si
zamilujete...
hodinky,
které
si
zamilujete...
ƉƌĂŬƟēŶŽƐƚ
zamilujete...
ŽƌŝŐŝŶĂůŝƚĂ
ƉƌĂŬƟēŶŽƐƚ
<

8

ww
w
ww

WƎŝŽďũĞĚ

ǀǇŬůĠŚŽĚĞƐŝŐŶƵ͕ĐŽƌĄĚŝƉƎĞŬǀĂSILIC WATCH SLAP’N’GO
ƉŽƓƚŽ
ƉƵũşƐǀĠŽŬŽůş͘dǇƚŽŚŽĚŝŶŬǇƐŬǀĢ^ůĂƉ͛Ŷ͛'K ũƐŽƵ ŶĞƚƌĂĚŝēŶş ŚŽĚŝŶŬǇ͕ ŬƚĞƌĠ
24
ůǉŵ ŵſĚŶşŵ
ŬƚĞƌǉ
SILIC WATCH
SLAP’N’GO
ũƐŽƵ ĚŽƉůŸŬĞŵ͕
ƵƌēĞŶǇ ǀǇǌŶĂǀĂēƽŵ
ŶĞŽďǀǇŶŝŬĄ
ŽƌŝŐŝŶĄůŶşŵ
ǌƉƽƐŽďĞŵ
^ůĂƉ͛Ŷ͛'K ũƐŽƵ
ŶĞƚƌĂĚŝēŶş
ŚŽĚŝŶŬǇ͕
ŬƚĞƌĠ
ǀǇŬůĠŚŽĚĞƐŝŐŶƵ͕ĐŽƌĄĚŝƉƎĞŬǀĂǌĂƉşŶĄŶş͘WĄƐĞŬƐĞƉƌŽůŽŵĞŶşŵ
ũƐŽƵ
ƵƌēĞŶǇƉƵũşƐǀĠŽŬŽůş͘dǇƚŽŚŽĚŝŶŬǇƐŬǀĢǀǇǌŶĂǀĂēƽŵ ŶĞŽďSILICWƎŝŽďũĞĚ
WATCH
ƐĄŵƐǀŝŶĞĚŽƌƵůŝēŬǇĂơŵƐĞ
ǀǇŬůĠŚŽĚĞƐŝŐŶƵ͕ĐŽƌĄĚŝƉƎĞŬǀĂůǉŵ ŵſĚŶşŵ ĚŽƉůŸŬĞŵ͕ ŬƚĞƌǉ
sĞƐĞůĠ ƐƵďƟůŶş
ƉŽƓƚŽ
ƵƉĞǀŶş͘aŝƌƓşƐŝůŝŬŽŶŽǀǉƉĄƐĞŬ
ƉƵũşƐǀĠŽŬŽůş͘dǇƚŽŚŽĚŝŶŬǇƐŬǀĢǀǇŶŝŬĄ ŽƌŝŐŝŶĄůŶşŵ ǌƉƽƐŽďĞŵ
ũƐŽƵ ƵƌēĞŶǇ24
ƉƌŽ
ƚŽƟǎ ǌĂƉşŶĄŶş͘WĄƐĞŬƐĞƉƌŽůŽŵĞŶşŵ
ǀǇǌƚƵǎĞŶ
ŽĐĞůŽǀŽƵ
ůǉŵũĞŵſĚŶşŵ
ĚŽƉůŸŬĞŵ͕
ŬƚĞƌǉ
ƐƉŽƌƚŽǀŶş͕ SILI
ůĞŚŽ
ƉƌƵǎŝŶŽƵ͕
ŬƚĞƌĄ ǌƉƽƐŽďĞŵ
ƐĞ ũĞĚŶŽǀǇŶŝŬĄ
ŽƌŝŐŝŶĄůŶşŵ
ƐĄŵƐǀŝŶĞĚŽƌƵůŝēŬǇĂơŵƐĞ
ƓĞŶş͕ ŝ ƉƎŝ ƉůĂǀĄ
sĞƐĞ
ĚƵƓĞŽďƚŽēşŬŽůĞŵǌĄƉĢƐơĂ
ǌĂƉşŶĄŶş͘WĄƐĞŬƐĞƉƌŽůŽŵĞŶşŵ
ƵƉĞǀŶş͘aŝƌƓşƐŝůŝŬŽŶŽǀǉƉĄƐĞŬ
ϯ
dDͿ͘
/ ƚǇƚŽ
SILIC
WATCH
ũƐŽƵ
ƐƉŽůĞŚůŝǀĢƐĞŵƵƉƎŝǌƉƽƐŽďş͘
ƐĄŵƐǀŝŶĞĚŽƌƵůŝēŬǇĂơŵƐĞ
ũĞ ƚŽƟǎ ǀǇǌƚƵǎĞŶ ŽĐĞůŽǀŽƵ
ŬǀĂůŝƚŶşŚŽ͕
ǌĚƌĂ
sĞƐĞůĠ
ƐƵďƟůŶş
ƐƉŽƌƚ
EĞŶşǌĚĞǎĄĚŶĄƉƎĞǌŬĂ͕ŬƚĞƌĄ
ƵƉĞǀŶş͘aŝƌƓşƐŝůŝŬŽŶŽǀǉƉĄƐĞŬ
ƉƌƵǎŝŶŽƵ͕ ŬƚĞƌĄ ƐĞ ũĞĚŶŽƐŝůŝŬŽŶƵ͕ŬƚĞƌǉƐ
ũƐŽƵ
ƵƌēĞŶǇ
ƉƌŽ
ƓĞŶş͕
ďǇ
ǌĂƚƌŚĄǀĂůĂ
Ž ŽďůĞēĞŶş͘
ũĞƐĞ
ƚŽƟǎ
ǀǇǌƚƵǎĞŶ
ŽĐĞůŽǀŽƵ
ĚƵƓĞŽďƚŽēşŬŽůĞŵǌĄƉĢƐơĂ
ǌĄƉĢƐơ͕ĂǌĂƌƵēƵ
ƐƉŽƌƚŽǀŶş͕ ϯ
ůĞŚŽ
d
dǇƚŽǀůĂƐƚŶŽƐƟǌĂũŝƓƛƵũşŶŽƐŝƚĞƉƌƵǎŝŶŽƵ͕ ƐƉŽůĞŚůŝǀĢƐĞŵƵƉƎŝǌƉƽƐŽďş͘
ŬƚĞƌĄ ƐĞ ũĞĚŶŽŶş͘sĄƐŝǀĂƓĞĚĢƟ
ƓĞŶş͕
ŝ ƉƎŝ ƉůĂǀĄ
ŬǀĂůŝ
ůŝ ĚƵƓĞŽďƚŽēşŬŽůĞŵǌĄƉĢƐơĂ
ǀĞƓŬĞƌǉ ŬŽŵĨŽƌƚ
ƉƎŝ ŶŽƓĞŶş͘
EĞŶşǌĚĞǎĄĚŶĄƉƎĞǌŬĂ͕ŬƚĞƌĄ
ŬƌĄƐŶǉĐŚďĂƌĞǀ͘
ϯ
dDͿ͘ / ƚǇƚŽ
ƐŝůŝŬŽ
şŬǇĐĞůŽƐŝůŝŬŽŶŽǀĠŵƵǌƉƌĂĐŽƐƉŽůĞŚůŝǀĢƐĞŵƵƉƎŝǌƉƽƐŽďş͘
ďǇ ƐĞ ǌĂƚƌŚĄǀĂůĂ Ž ŽďůĞēĞŶş͘
ŬǀĂůŝƚŶşŚŽ͕ǌĄƉĢ
ǌĚƌĂ
ǀĄŶş
ũƐŽƵ ^ůĂƉ͛Ŷ͛'K
ǀŚŽĚŶĠ ŝ
EĞŶşǌĚĞǎĄĚŶĄƉƎĞǌŬĂ͕ŬƚĞƌĄ
dǇƚŽǀůĂƐƚŶŽƐƟǌĂũŝƓƛƵũşŶŽƐŝƚĞƐŝůŝŬŽŶƵ͕ŬƚĞƌǉƐ
Ŷş͘sĄ
ƉƌŽĂůĞƌŐŝŬǇ͘
ďǇ ƐĞ ǌĂƚƌŚĄǀĂůĂ
Ž ŽďůĞēĞŶş͘
ůŝ ǀĞƓŬĞƌǉ
ŬŽŵĨŽƌƚ ƉƎŝ ŶŽƓĞŶş͘
ǌĄƉĢƐơ͕ĂǌĂƌƵēƵ
ŬƌĄƐŶ
dǇƚŽǀůĂƐƚŶŽƐƟǌĂũŝƓƛƵũşŶŽƐŝƚĞşŬǇĐĞůŽƐŝůŝŬŽŶŽǀĠŵƵǌƉƌĂĐŽŶş͘sĄƐŝǀĂƓĞĚĢƟ
ůŝ ǀĞƓŬĞƌǉ ǀĄŶş
ŬŽŵĨŽƌƚ
ŶŽƓĞŶş͘ ǀŚŽĚŶĠ ŝ
ũƐŽƵƉƎŝ
^ůĂƉ͛Ŷ͛'K
ŬƌĄƐŶǉĐŚďĂƌĞǀ͘
<
şŬǇĐĞůŽƐŝůŝŬŽŶŽǀĠŵƵǌƉƌĂĐŽƉƌŽĂůĞƌŐŝŬǇ͘
ǀĄŶş ũƐŽƵ ^ůĂƉ͛Ŷ͛'K ǀŚŽĚŶĠ ŝ
ƉƌŽĂůĞƌŐŝŬǇ͘

399

399

499

<

<

499
499
<

<
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cenost se snoubí
ŝŶŬĄĐŚ Ɛ ǀĞůŬǉŵ
ǀǇŶŝŬĂũşŬƌĄƐŶǉŵ
şŬǇƐǀĠůĞŚŬŽƐƟ͕
ƐŝůŝŬŽŶŽǀĠ
ŬŽŶcenost se snoubí
ĞŶşũƐŽƵŬƌĄƐŶǉŵ
ŝŶŬĄĐŚ Ɛ ǀĞůŬǉŵ
Ž ŵƵǎĞ ŝ ǎĞŶƵ͘
ǀǇŶŝŬĂũşŬƌĄƐŶǉŵ
ƌĄƐĂ͕
ĂůĞ ŝ ǀŽĚĢşŬǇƐǀĠůĞŚŬŽƐƟ͕
ƽǀŽĚĞŵ͕ƉƌŽēƐĞ
ƐŝůŝŬŽŶŽǀĠ ŬŽŶ ŽďůşďĞŶǉŵ ĚŽĞŶşũƐŽƵŬƌĄƐŶǉŵ
ŝƉƎŝƐƉŽƌƚŽǀĄŶş͘
Ž
ŵƵǎĞ ŝ ǎĞŶƵ͘
ĂƚǌƉĢƟƌƽǌŶǉĐŚ
ƌĄƐĂ͕ ĂůĞ ŝ ǀŽĚĢƽǀŽĚĞŵ͕ƉƌŽēƐĞ
 ŽďůşďĞŶǉŵ ĚŽŝƉƎŝƐƉŽƌƚŽǀĄŶş͘
ĂƚǌƉĢƟƌƽǌŶǉĐŚ
GO

<

prague

E
E GUID

prague

prague

8

ZONE
AGU
VIP PR

9

ZONE
AGU
VIP PR

E
E GUID

SILIC WATCH LADY
dǇƚŽ ĞůĞŐĂŶƚŶş ĚĄŵƐŬĠ
SILICŚŽĚŝŶŬǇ
WATCHǀǇŶŝŬĂũş
LADY

ZONE399
AGU
VIP PR

E
E GUID

9

9

Ɛǀǉŵ ũĞŵŶǉŵ Ă ƐƵďƟůŶşŵ
ĚĞƐŝŐŶĞŵ͘
:Ğ- ŚŽĚŝŶŬǇ ǀǇŶŝŬĂũş
dǇƚŽ ĞůĞŐĂŶƚŶş
ĚĄŵƐŬĠ
ũŝĐŚ ƉƎĞĚŶŽƐơ
ũĞ
ŶĞũĞŶ
ƉƽƐŽďŝǀǉ
ǀǌŚůĞĚ͕
Ɛǀǉŵ
ũĞŵŶǉŵ
Ă
ƐƵďƟůŶşŵ
ĚĞƐŝŐŶĞŵ͘ :Ğ<
ĂůĞ ŝ ǀŽĚĢŽĚŽůŶŽƐƚũŝĐŚ
ĚŽ ϯƉƎĞĚŶŽƐơ
dD Ă ƉƎşũĞŵŶǉ
ũĞ ŶĞũĞŶ ƉƽƐŽďŝǀǉ ǀǌŚůĞĚ͕
ŵĂƚĞƌŝĄů͘^ŝůŝĐtĂƚĐŚ>ĂĚǇũƐŽƵǀǇƌŽďĞŶǇǌ
ĂůĞ
ŝ ǀŽĚĢŽĚŽůŶŽƐƚ
ĚŽ ϯ dD Ă ƉƎşũĞŵŶǉ
SILIC
WATCH LADY
ǀǇƐŽĐĞŬǀĂůŝƚŶşŚŽ͕ǌĚƌĂǀŽƚŶĢŶĞǌĄǀĂĚŶĠŚŽ
ŵĂƚĞƌŝĄů͘^ŝůŝĐtĂƚĐŚ>ĂĚǇũƐŽƵǀǇƌŽďĞŶǇǌ
dǇƚŽ ĞůĞŐĂŶƚŶş ĚĄŵƐŬĠ ŚŽĚŝŶŬǇ ǀǇŶŝŬĂũş
Ă ŽĚŽůŶĠŚŽ
ƐŝůŝŬŽŶƵ
ǀ ŶĢŬŽůŝŬĂ
ǀǇƐŽĐĞŬǀĂůŝƚŶşŚŽ͕ǌĚƌĂǀŽƚŶĢŶĞǌĄǀĂĚŶĠŚŽ
Ɛǀǉŵ
ũĞŵŶǉŵďĂƌǀĄĐŚ͘
Ă ƐƵďƟůŶşŵ ĚĞƐŝŐŶĞŵ͘ :Ğ<
ƌŐŽŶŽŵŝĐŬǇƚǀĂƌŽǀĂŶǉƉĄƐĞŬƐĞďĞǌƉƌŽĂ ŽĚŽůŶĠŚŽ
ƐŝůŝŬŽŶƵ
ǀ ŶĢŬŽůŝŬĂ
ũŝĐŚ
ƉƎĞĚŶŽƐơ
ũĞ ŶĞũĞŶ
ƉƽƐŽďŝǀǉďĂƌǀĄĐŚ͘
ǀǌŚůĞĚ͕
ďůĠŵƵ ƉƎŝǌƉƽƐŽďş ŝƌŐŽŶŽŵŝĐŬǇƚǀĂƌŽǀĂŶǉƉĄƐĞŬƐĞďĞǌƉƌŽĚƌŽďŶĢũƓşŵƵ
ǌĄƉĢƐơ͕
ĂůĞ ŝ ǀŽĚĢŽĚŽůŶŽƐƚ ĚŽ ϯ dD Ă ƉƎşũĞŵŶǉ
ƚĂŬǎĞƉƎŝŶŽƓĞŶşǌĂƌƵēƵũşĚŽŬŽŶĂůǉŬŽŵĨŽƌƚ
ďůĠŵƵ
ƉƎŝǌƉƽƐŽďş ŝ ĚƌŽďŶĢũƓşŵƵ ǌĄƉĢƐơ͕
ŵĂƚĞƌŝĄů͘^ŝůŝĐtĂƚĐŚ>ĂĚǇũƐŽƵǀǇƌŽďĞŶǇǌ
ĂƉŽŚŽĚůş͘:ƐŽƵǀŚŽĚŶĠŝƉƌŽĂůĞƌŐŝŬǇ͘
ƚĂŬǎĞƉƎŝŶŽƓĞŶşǌĂƌƵēƵũşĚŽŬŽŶĂůǉŬŽŵĨŽƌƚ
ǀǇƐŽĐĞŬǀĂůŝƚŶşŚŽ͕ǌĚƌĂǀŽƚŶĢŶĞǌĄǀĂĚŶĠŚŽ
ĂƉŽŚŽĚůş͘:ƐŽƵǀŚŽĚŶĠŝƉƌŽĂůĞƌŐŝŬǇ͘
Ă
ŽĚŽůŶĠŚŽ ƐŝůŝŬŽŶƵ ǀ ŶĢŬŽůŝŬĂ ďĂƌǀĄĐŚ͘
ƌŐŽŶŽŵŝĐŬǇƚǀĂƌŽǀĂŶǉƉĄƐĞŬƐĞďĞǌƉƌŽďůĠŵƵ ƉƎŝǌƉƽƐŽďş ŝ ĚƌŽďŶĢũƓşŵƵ ǌĄƉĢƐơ͕
ƚĂŬǎĞƉƎŝŶŽƓĞŶşǌĂƌƵēƵũşĚŽŬŽŶĂůǉŬŽŵĨŽƌƚ
ĂƉŽŚŽĚůş͘:ƐŽƵǀŚŽĚŶĠŝƉƌŽĂůĞƌŐŝŬǇ͘
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ǌŶĂēŬŽǀĠ
ǌŶĂēŬŽǀĠ
ƐŝůŝŬŽŶŽǀĠ
ƐŝůŝŬŽŶŽǀĠ
ǌŶĂēŬŽǀĠ
hodinky
hodinky
ƐŝůŝŬŽŶŽǀĠ
hodinky

ŚŽĚŝŶŬǇ͕ WƎŝŽďũĞĚŶĄŶşǌďŽǎşŶĂϭ͘ϱϬϬ͕Ͳ
ŬƚĞƌĠ
ŶĂǀĂēƽŵ ŶĞŽďWƎŝŽďũĞĚŶĄŶşǌďŽǎşŶĂϭ͘ϱϬϬ͕Ͳ
ƉŽƓƚŽǀŶĠĂŽĚĞƐůĄŶşĚŽ
ĐŽƌĄĚŝƉƎĞŬǀĂƉŽƓƚŽǀŶĠĂŽĚĞƐůĄŶşĚŽ
ƚŽŚŽĚŝŶŬǇƐŬǀĢ- 24 hodin ZDARMA
GO
24 hodin ZDARMA ǁǁǁ͘ƐŝůŝĐ͘Đǌ
ŽƉůŸŬĞŵ͕
ŬƚĞƌǉ
ŚŽĚŝŶŬǇ͕ ŬƚĞƌĠ
ǁǁǁ͘ƐŝůŝĐ͘Đǌ
Ŷşŵ SILIC
ǌƉƽƐŽďĞŵ
ŶĂǀĂēƽŵ
ŶĞŽďWATCH MAGE WƎŝŽďũĞĚŶĄŶşǌďŽǎşŶĂϭ͘ϱϬϬ͕Ͳ
ƐĞƉƌŽůŽŵĞŶşŵ
ĐŽƌĄĚŝƉƎĞŬǀĂsĞƐĞůĠ ƐƵďƟůŶş ŚŽĚŝŶŬǇ
ēşƐĞůŶǉŵ
ĐŝĨĞƌŶşŬĞŵ
SILIC ƐWATCH
MAGE
ƉŽƓƚŽǀŶĠĂŽĚĞƐůĄŶşĚŽ
ƌƵůŝēŬǇĂơŵƐĞ
ƚŽŚŽĚŝŶŬǇƐŬǀĢũƐŽƵ ƵƌēĞŶǇ ƉƌŽ ĚƌŽďŶĄ
sĞƐĞůĠĂ ƐƵďƟůŶş ǌĄƉĢƐơ͘
ŚŽĚŝŶŬǇ:ƐŽƵ
Ɛ ēşƐĞůŶǉŵ ĐŝĨĞƌŶşŬĞŵ
24 hodin ZDARMA
ƐŝůŝŬŽŶŽǀǉƉĄƐĞŬ
ŽƉůŸŬĞŵ͕
ŬƚĞƌǉůĞŚŽƵēŬĠ͕
ƐƉŽƌƚŽǀŶş͕
ǀǇƵǎŝƚĞůŶĠ
Ŭ ďĢǎŶĠŵƵ
ŶŽũƐŽƵ
ƵƌēĞŶǇ ƉƌŽ
ĚƌŽďŶĄ Ă
ƐƵďƟůŶş ǌĄƉĢƐơ͘ :ƐŽƵ
ǁǁǁ͘ƐŝůŝĐ͘Đǌ
ƚƵǎĞŶ
ŽĐĞůŽǀŽƵ
Ŷşŵ ƓĞŶş͕
ǌƉƽƐŽďĞŵ
ŝ ƉƎŝ ƉůĂǀĄŶş ǀĞ
ǀŽĚĢ
;ũƐŽƵ
ǀŽĚĢŽĚŽůŶĠ
ĚŽ
ƐƉŽƌƚŽǀŶş͕ ůĞŚŽƵēŬĠ͕ ǀǇƵǎŝƚĞůŶĠ Ŭ ďĢǎŶĠŵƵ ŶŽƚĞƌĄ
ƐĞdDͿ͘
ũĞĚŶŽƐĞƉƌŽůŽŵĞŶşŵ
ϯ
/ ƚǇƚŽ ŚŽĚŝŶŬǇ
ǀǇƐŽĐĞ
ƓĞŶş͕
ŝWATCH
ƉƎŝǀǇƌŽďĞŶǇ
ƉůĂǀĄŶş
ǀĞǌǀŽĚĢ
;ũƐŽƵ ǀŽĚĢŽĚŽůŶĠ ĚŽ
SILICũƐŽƵ
MAGE
ŬŽůĞŵǌĄƉĢƐơĂ
ƌƵůŝēŬǇĂơŵƐĞ
ŬǀĂůŝƚŶşŚŽ͕ ǌĚƌĂǀŽƚŶĢ
ŶĞǌĄǀĂĚŶĠŚŽ
Ă
ŽĚŽůŶĠŚŽ
ϯ
dDͿ͘
/
ƚǇƚŽ
ŚŽĚŝŶŬǇ
ũƐŽƵ
ǀǇƌŽďĞŶǇ
ǌ ǀǇƐŽĐĞ
sĞƐĞůĠ ƐƵďƟůŶş ŚŽĚŝŶŬǇ Ɛ ēşƐĞůŶǉŵ
ĐŝĨĞƌŶşŬĞŵ
ŵƵƉƎŝǌƉƽƐŽďş͘
ƐŝůŝŬŽŶŽǀǉƉĄƐĞŬ
ƐŝůŝŬŽŶƵ͕ŬƚĞƌǉƐĞĚŽŬŽŶĂůĞƉƎŝǌƉƽƐŽďşĚƌŽďŶĠŵƵ
ŬǀĂůŝƚŶşŚŽ͕
ǌĚƌĂǀŽƚŶĢ
ŶĞǌĄǀĂĚŶĠŚŽ
Ă
ŽĚŽůŶĠŚŽ
ũƐŽƵ ƵƌēĞŶǇ ƉƌŽ ĚƌŽďŶĄ Ă ƐƵďƟůŶş ǌĄƉĢƐơ͘ :ƐŽƵ
ŶĄƉƎĞǌŬĂ͕ŬƚĞƌĄ
ƚƵǎĞŶ
ŽĐĞůŽǀŽƵ
ǌĄƉĢƐơ͕ĂǌĂƌƵēƵũĞƚĞŵĂǆŝŵĄůŶşƉŽŚŽĚůşƉƎŝŶŽƓĞƐŝůŝŬŽŶƵ͕ŬƚĞƌǉƐĞĚŽŬŽŶĂůĞƉƎŝǌƉƽƐŽďşĚƌŽďŶĠŵƵ
ƐƉŽƌƚŽǀŶş͕ ůĞŚŽƵēŬĠ͕ ǀǇƵǎŝƚĞůŶĠ Ŭ ďĢǎŶĠŵƵ ŶŽĂůĂ ŽŶş͘sĄƐŝǀĂƓĞĚĢƟƚĂŬŵƽǎĞǌĚŽďŝƚŬƚĞƌĄŬŽůŝǀǌƉĢƟ
ŽďůĞēĞŶş͘
ƚĞƌĄ
ƐĞ
ũĞĚŶŽǌĄƉĢƐơ͕ĂǌĂƌƵēƵũĞƚĞŵĂǆŝŵĄůŶşƉŽŚŽĚůşƉƎŝŶŽƓĞƓĞŶş͕ ŝ ƉƎŝ ƉůĂǀĄŶş ǀĞ ǀŽĚĢ ;ũƐŽƵ ǀŽĚĢŽĚŽůŶĠ ĚŽ
ǌĂũŝƓƛƵũşŶŽƐŝƚĞŬŽůĞŵǌĄƉĢƐơĂ
ŬƌĄƐŶǉĐŚďĂƌĞǀ͘
Ŷş͘sĄƐŝǀĂƓĞĚĢƟƚĂŬŵƽǎĞǌĚŽďŝƚŬƚĞƌĄŬŽůŝǀǌƉĢƟ
ϯ dDͿ͘ / ƚǇƚŽ ŚŽĚŝŶŬǇ ũƐŽƵ ǀǇƌŽďĞŶǇ ǌ ǀǇƐŽĐĞ
ŵĨŽƌƚ
ƉƎŝ ŶŽƓĞŶş͘
ŵƵƉƎŝǌƉƽƐŽďş͘
ŬƌĄƐŶǉĐŚďĂƌĞǀ͘
ŬǀĂůŝƚŶşŚŽ͕ ǌĚƌĂǀŽƚŶĢ ŶĞǌĄǀĂĚŶĠŚŽ Ă ŽĚŽůŶĠŚŽ
<
ŶŽǀĠŵƵǌƉƌĂĐŽŶĄƉƎĞǌŬĂ͕ŬƚĞƌĄ
ƐŝůŝŬŽŶƵ͕ŬƚĞƌǉƐĞĚŽŬŽŶĂůĞƉƎŝǌƉƽƐŽďşĚƌŽďŶĠŵƵ
<
͛Ŷ͛'K
ĂůĂ Ž ǀŚŽĚŶĠ
ŽďůĞēĞŶş͘ŝ
ǌĄƉĢƐơ͕ĂǌĂƌƵēƵũĞƚĞŵĂǆŝŵĄůŶşƉŽŚŽĚůşƉƎŝŶŽƓĞǌĂũŝƓƛƵũşŶŽƐŝƚĞŶş͘sĄƐŝǀĂƓĞĚĢƟƚĂŬŵƽǎĞǌĚŽďŝƚŬƚĞƌĄŬŽůŝǀǌƉĢƟ
ŵĨŽƌƚ ƉƎŝ ŶŽƓĞŶş͘
SILIC WATCH BINNY
ŬƌĄƐŶǉĐŚďĂƌĞǀ͘
<
ŶŽǀĠŵƵǌƉƌĂĐŽdǇƚŽ ŽďůşďĞŶĠ ƌĞƚƌŽ
ŚŽĚŝŶŬǇ
ũƐŽƵ ǀǇďĂǀĞŶǇ
ĚŝƐƉůĞũĞŵ ƉƌŽ
SILIC
WATCH
BINNY ><
<
͛Ŷ͛'K ǀŚŽĚŶĠ ŝ
ƵƌēŽǀĄŶşēĂƐƵĂĚĂƚĂƐĨƵŶŬĐşƉŽĚƐǀşĐĞŶş͘:ĞũŝĐŚŶĞĚŽĐĞŶŝƚĞůŶŽƵ
dǇƚŽ ŽďůşďĞŶĠ ƌĞƚƌŽ ŚŽĚŝŶŬǇ ũƐŽƵ ǀǇďĂǀĞŶǇ > ĚŝƐƉůĞũĞŵ ƉƌŽ
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ǀǉŚŽĚŽƵũĞƉƎĞĚĞǀƓşŵũĞũŝĐŚǀŽĚĢŽĚŽůŶŽƐƚ;ĚŽϱdDͿ͕ĞƌŐŽƵƌēŽǀĄŶşēĂƐƵĂĚĂƚĂƐĨƵŶŬĐşƉŽĚƐǀşĐĞŶş͘:ĞũŝĐŚŶĞĚŽĐĞŶŝƚĞůŶŽƵ
ŶŽŵŝĐŬǇ ƚǀĂƌŽǀĂŶǉǀǉŚŽĚŽƵũĞƉƎĞĚĞǀƓşŵũĞũŝĐŚǀŽĚĢŽĚŽůŶŽƐƚ;ĚŽϱdDͿ͕ĞƌŐŽƉĄƐĞŬ͕ ŬƚĞƌǉ ǌĂƌƵēƵũĞ ŵĂǆŝŵĄůŶş ŬŽŵĨŽƌƚ
Ă ƉŽŚŽĚůŶŽƐƚ ƉƎŝ
ŶŽƓĞŶş
Ă ŶşǌŬŽƉƌŽĮůŽǀǉ
ǀǌŚůĞĚ͕
ǀĄŵŵĂǆŝŵĄůŶş ŬŽŵĨŽƌƚ
ŶŽŵŝĐŬǇ
ƚǀĂƌŽǀĂŶǉ
ƉĄƐĞŬ͕
ŬƚĞƌǉŬƚĞƌǉ
ǌĂƌƵēƵũĞ
SILIC WATCH
BINNY
ŶĞďƵĚĞ ƉƎĞŬĄǎĞƚ
ũĂŬ
ƉƎŝ ďĢǎŶǉĐŚ
ēŝŶŶŽƐƚĞĐŚ͕
ƚĂŬ >
Ă ƉŽŚŽĚůŶŽƐƚ
ƉƎŝĚĞŶŶşĐŚ
ŶŽƓĞŶş
ŶşǌŬŽƉƌŽĮůŽǀǉ
ǀǌŚůĞĚ͕
ŬƚĞƌǉ ǀĄŵ
dǇƚŽ
ŽďůşďĞŶĠ
ƌĞƚƌŽ
ŚŽĚŝŶŬǇĂ
ũƐŽƵ
ǀǇďĂǀĞŶǇ
ĚŝƐƉůĞũĞŵ
ƉƌŽ
ƉƎŝƐƉŽƌƚƵ͘^ƚĞũŶĢũĂŬŽŽƐƚĂƚŶşŵŽĚĞůǇũƐŽƵŝŶŶǇǀǇƌŽďĞŶǇ
ŶĞďƵĚĞ ƉƎĞŬĄǎĞƚ ũĂŬ ƉƎŝ ďĢǎŶǉĐŚ ĚĞŶŶşĐŚ ēŝŶŶŽƐƚĞĐŚ͕ ƚĂŬ
ƵƌēŽǀĄŶşēĂƐƵĂĚĂƚĂƐĨƵŶŬĐşƉŽĚƐǀşĐĞŶş͘:ĞũŝĐŚŶĞĚŽĐĞŶŝƚĞůŶŽƵ
ǌ ǀǇƐŽĐĞ ŬǀĂůŝƚŶşŚŽ͕
ǌĚƌĂǀŽƚŶĢ ŶĞǌĄǀĂĚŶĠŚŽ Ă ŽĚŽůŶĠŚŽ
ƉƎŝƐƉŽƌƚƵ͘^ƚĞũŶĢũĂŬŽŽƐƚĂƚŶşŵŽĚĞůǇũƐŽƵŝŶŶǇǀǇƌŽďĞŶǇ
ǀǉŚŽĚŽƵũĞƉƎĞĚĞǀƓşŵũĞũŝĐŚǀŽĚĢŽĚŽůŶŽƐƚ;ĚŽϱdDͿ͕ĞƌŐŽƐŝůŝŬŽŶƵ͘WƎŝũĞũŝĐŚŶŽƓĞŶşŶĞƉƎŝũĚĞŬƽǎĞĚŽƐƚǇŬƵƐǎĄĚŶǉŵ
ǌ ǀǇƐŽĐĞ
ŬǀĂůŝƚŶşŚŽ͕
ǌĚƌĂǀŽƚŶĢ
ŶĞǌĄǀĂĚŶĠŚŽ
Ă ŽĚŽůŶĠŚŽ
ŶŽŵŝĐŬǇ
ƚǀĂƌŽǀĂŶǉ
ƉĄƐĞŬ͕
ŬƚĞƌǉ ǌĂƌƵēƵũĞ
ŵĂǆŝŵĄůŶş
ŬŽŵĨŽƌƚ
ŬŽǀĞŵ͕ƉƌŽƚŽũƐŽƵǀŚŽĚŶĠŝƉƌŽĂůĞƌŐŝŬǇ͘şŬǇƚĢŵƚŽǀůĂƐƚĂ ƐŝůŝŬŽŶƵ͘WƎŝũĞũŝĐŚŶŽƓĞŶşŶĞƉƎŝũĚĞŬƽǎĞĚŽƐƚǇŬƵƐǎĄĚŶǉŵ
ƉŽŚŽĚůŶŽƐƚ ƉƎŝ ŶŽƓĞŶş Ă ŶşǌŬŽƉƌŽĮůŽǀǉ ǀǌŚůĞĚ͕ ŬƚĞƌǉ ǀĄŵ
ŶŽƐƚĞŵũƐŽƵƐŬǀĢůŽƵĂůƚĞƌŶĂƟǀŽƵƚĢǎŬǉĐŚĂĚƌĂŚǉĐŚƐƉŽƌƚŽǀŬŽǀĞŵ͕ƉƌŽƚŽũƐŽƵǀŚŽĚŶĠŝƉƌŽĂůĞƌŐŝŬǇ͘şŬǇƚĢŵƚŽǀůĂƐƚŶĞďƵĚĞ
ƉƎĞŬĄǎĞƚ ũĂŬ ƉƎŝ ďĢǎŶǉĐŚ ĚĞŶŶşĐŚ ēŝŶŶŽƐƚĞĐŚ͕ ƚĂŬ
ŶşĐŚŚŽĚŝŶĞŬ͘
ŶŽƐƚĞŵũƐŽƵƐŬǀĢůŽƵĂůƚĞƌŶĂƟǀŽƵƚĢǎŬǉĐŚĂĚƌĂŚǉĐŚƐƉŽƌƚŽǀƉƎŝƐƉŽƌƚƵ͘^ƚĞũŶĢũĂŬŽŽƐƚĂƚŶşŵŽĚĞůǇũƐŽƵŝŶŶǇǀǇƌŽďĞŶǇ
ŶşĐŚŚŽĚŝŶĞŬ͘
ǌ ǀǇƐŽĐĞ ŬǀĂůŝƚŶşŚŽ͕ ǌĚƌĂǀŽƚŶĢ ŶĞǌĄǀĂĚŶĠŚŽ Ă ŽĚŽůŶĠŚŽ
ƐŝůŝŬŽŶƵ͘WƎŝũĞũŝĐŚŶŽƓĞŶşŶĞƉƎŝũĚĞŬƽǎĞĚŽƐƚǇŬƵƐǎĄĚŶǉŵ
ŬŽǀĞŵ͕ƉƌŽƚŽũƐŽƵǀŚŽĚŶĠŝƉƌŽĂůĞƌŐŝŬǇ͘şŬǇƚĢŵƚŽǀůĂƐƚŶŽƐƚĞŵũƐŽƵƐŬǀĢůŽƵĂůƚĞƌŶĂƟǀŽƵƚĢǎŬǉĐŚĂĚƌĂŚǉĐŚƐƉŽƌƚŽǀŶşĐŚŚŽĚŝŶĞŬ͘

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Archiv Marie Brožové
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A máme tu léto a s ním vše, co k němu patří. Bouřky, krupobití, já dokonce na zahradě zažila malé desetivteřinové tornádo, které mi z terasy odneslo květináč) i s květinou) a porazilo šedesátikilový stojan na slunečník, o kterém mě v obchodě ubezpečovali, že vítr ho rozhodně neporazí. A porazil! Čemu pak máme věřit? No, tomu čemu
píšeme v Ice Magazinu určitě. My si totiž nevymýšlíme.
A s čímpak že za vámi letošní léto přicházíme? Představíme vám nadějnou mladou
americkou zpěvačku a vítězku soutěže American Idol Kelly Clarkson. Proč zrovna ji?
Protože tato mladá žena je typickým příkladem toho, že i když vás odněkud několikrát za sebou vykopnou, má smysl se tam pořád vracet a zkoušet to znovu a znovu.
A to byl i případ Kelly. Její prvotní pěvecké pokusy  proběhly víceméně bez povšimnutí, pak vyhrála American idol a podívejte se, kde je dnes. A takovým lidem já fandím. Fandím i Tomáši Halíkovi, se kterým vám přinášíme velký rozhovor. Ráda čtu
jeho sloupky, knihy i politické komentáře a ráda ho poslouchám, byť nejsem věřící.
A fandím i Lejle Abbassové. Její charitativní činnost stejně jako odvaha, se kterou
se vrhla nejdříve na post tiskové mluvčí ministra pro lidská práva a pak do vztahu
s ním jsou hodny obdivu. Fandím i Janu Koukalovi, který umí hrát squash jako Bůh.
Fandím i Andreasu Wenningovi, který umí stavět nádherné domy na stromech. Toto
číslo je zkrátka plné lidí, kterým stojí za to fandit. Zkrátka píšeme o lidech, kterým
fandíme, protože o jiných snad ani nemá smysl psát. A pak taky píšeme o místech, do
kterých stojí za to vyrazit, ať již to je do Španělska, Karlových Varů nebo třeba do
nějakých světových lázní.  
Tak příjemné léto.  A neméně příjemné počteníčko.

Jana Abelson Tržilová
šéfredaktorka
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Strmá kariéra

Kelly Clarkson
V roce 2002 ohromila nekompromisní porotu věhlasné soutěže American Idol a soutěž nakonec vyhrála. Od té doby vydala několik alb, získala několik cen Grammy
Awards a uplatnila se i jako příležitostná herečka. Strmá kariéra KELLY CLARKSON
místy připomíná pohádku o dívce, která si žije svůj americký sen.

American Idol je fenomén a pokud v minulých řadách
mluvil Ryan Seacrest o tom, že tahle show se stala součástí
americké kultury a amerického snu, moc nepřeháněl. Každá mince má ale dvě strany. V uplynulých dnech se znovu
potvrdilo, že vyhrát tuhle superstar bitvu neznamená
vyhrát válku. A tak, zatímco Chris Daughtry, který skončil
v páté řadě čtvrtý, dobyl loni příčky amerických hitparád,
vítěz páté řady Taylor Hicks a k sežrání milá Katharine
McPhee, která skončila druhá, dostali od SONY BMG padáka. A spolu s nimi i Ruben Studdard, vítěz druhé řady. Asi
aby mu to nebylo líto. Důvod je jednoduchý - jejich desky
se neprodávaly. Hickse sice všichni milovali v televizi, stal
se ale vůbec prvním vítězem American idol, jehož prvního
alba se neprodal ani milion kusů. Alba Katharine McPhee
se dokonce prodalo jen 365 000. A Studdardova alba z roku
2006 jen 230 000. To Kelly Clarkson je na tom o poznání líp.
Jestli za tím jsou její umělecké kvality, či jen fakt, že před
necelými deseti lety soutěž (a tím pádem její vítěz) začínala, nebyla okoukaná, a to jak pro poslucháče, tak nahrávací
společnosti, o tom je možné jen spekulovat. Každopádně
před Kellyinou odvedenou prací lze jen smeknout.

Uvaděčka v kině zpěvačkou
Kelly se narodila 24. dubna 1982 ve Forth Worth v Texasu
jako třetí a nejmladší dítě Jeanne Ann Taylor, první kvalifikované učitelky angličtiny s řeckým původem a Stephana
Michaela Clarksona, někdejšího inženýra s velšským původem. V té době už v rodině byli bratr Jason a sestra Alyssa.
Když bylo Kelly šest let, její rodiče se po sedmnáctiletém
manželství rozešli. Bratr šel bydlet s otcem, sestra s tetou
a Kelly zůstala se svou matkou, která se následně provdala za Jimmyho Taylora. O šest let později nemohla Kelly
stále pochopit, proč se pořád stěhují. Navíc děti nemohly
pochopit průběh rozvodu. Nakonec se usadili v Burlestonu
v Texasu, kde začala Kelly navštěvovat Pauline Hughes Middle School. V té době měla originální sen stát se námořní
bioložkou, ale během školního roku učitelé zaslechli, jak si
zpívá na toaletě a zeptali se jí, zda se nechce zúčastnit konkurzu do školního sboru. Kelly se ostýchala a odpověděla,
že svůj hlas nikdy profesionálně netrénovala. Do sboru každopádně nastoupila a stala se jeho hvězdou. Profesionálně
se hudbě začala ale věnovat až na střední škole v Burlesonu, když nastudovala svou první muzikálovou roli. Po stu-
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diích Kelly vystřídala několik zaměstnání a její koketování
s hudbou nabylo takových rozměrů, že se rozhodla vydat
své první CD. Doufala ve smlouvu s Record Labels, finance
na CD si ale sháněla sama. Obdržela pár odpovědí, nakonec
se ale rozhodla přestěhovat se do Hollywoodu, kde je možnost prosadit se v hudbě přece jen nejreálnější. Její první
pokusy však až na jednu roli v seriálu Sabrina, malá čarodějnice, proběhly bez povšimnutí. Kelly byla vnitřně úplně
na dně a poté, co ji ke všemu vyhořel byt, se zklamaná vrátila zpět do Burlesonu, kde pracovala jako uvaděčka v kině,
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roznašečka koktejlů, telefonní spojovatelka, či pořadatelka
párty fimy Red Bull.

American Idol

I přesto ji v tomto nelehkém období hodně jejích přátel
dodávalo kuráže, aby se přihlásila do show American Idol.
Porotu, kterou tvořili Paula Abdul, Simon Cowel a Randy Jackson, její hlas velmi zaujal. Získala pozici v TOP 30,
v semifinále zazpívala Respect od Arethy Franklin, který ji
zajistil pozici v TOP 10. Finále, které se uskutečnilo 4. září
2002, Kelly zazpívala baladu A Moment Like This, která

Art

byla napsána speciálně pro finalisty American Idol, s celkovým počtem 58% hlasů nakonec vyhrála nad Justinem
Guarinim. Tato píseň se objevila i na jejím debutovém albu
Thankful a Kelly k ní natočila i videoklip. Ten se natáčel
v opuštěném divadle a objevují se v něm i prvky z American
idol. Singl vyšel v říjnu roku 2002 a pět týdnů po sobě okupoval prní místo Billboard Hot 100. Celkově se singlu jen za
první týden prodalo na 236 000 kopií, na prvním postu se
udržel pět týdnů. Krátce po skončení první série American
Idol byla Kelly Clarkson obžalovaná z práce s hudebními

společnostmi před svým triumfem v této soutěži. Pravidla
American Idol stanovují, že účastník nesměl mít předtím
smlouvu s jinou nahrávací společností. Nicméně, Kelly byla
zproštěna žaloby. V prosinci 2003 se konalo setkání všech
vítězů této soutěže v Londýně pod názvem: World Idol.
Předvedla se s písní (You Make Me Feel Like A) Natural
Woman, kterou zpívá v originále Aretha Franklin. Kelly
skončila na druhém místě za norským vítězem jménem Kurt
Nielsen.
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Thankful 2002 - 2003

Po úspěšném singlu A Moment Like This vydala
Kelly Clarkson své debutové album Thankful,
které spatřilo světlo světa 15. dubna 2003.
Ihned se usadila na prvním místě prodejnosti
desek v USA i v Kanadě. K 8. prosinci 2003 se
tohoto alba v USA prodalo na 2 miliony kopií.
Recenze na toto album byly poměrně dobré,
nicméně několik kritiků přiřklo její úspěch ještě k dozvukům American Idol. Světoznámý hudební kritik Stephen Thomas Erlewine chválil
album po hlasové stránce: „Po celou dobu této
desky používala Kelly hlas nenucený a rozkošný. Ona může broukat, řvát, být svůdná a drzá,
zatímco je pořád stejně elegantní a stejná
holka od vedle.“ Další kritik Rachel Kipp kritizoval Clarkson, že je to pořád ta stejná osoba
z American Idol a napsal: „Clarkson má v zásobě úžasný a milý hlas, ale tohle album je jedna
velká chyba!“ Kipp dával za vinu producentům, že nedali Kelly moc prostoru zpívat to,
co jí opravdu sedí. Miss independent se stala
dalším singlem z alba Thankful. Tento song
dorazil do TOP 10 v Billboard Hot 100 a zadělal
Kelly na první její nominaci na prestižní ceny
Grammy za nejlepší ženský vokál. Cenu bohužel ale nakonec nezískala. Když tento singl dorazil i do Velké Británie a Austrálie, umístil se
také v TOP 10, celé album ale moc pozornosti
nevzbudilo. Ve Velké Británii se nejlépe umístil
na 41. místě a na 33. místě v Austrálii. Další
singly vydané v Severní Americe už nenabyly
takových úspěchů. Třetí singl z alba Thankful
se stala kytarová Low. Song se sice umístil
v Kanadě na druhém místě, ale v Billboard Hot
100 se neprobojoval ani do TOP 50. Posledním
singlem z tohoto alba se stal song, který nese
název The Trouble With Love Is a byl to i titulní
song k filmu Láska nebeská, kde hrál i Hugh
Grant. Tento singl byl nejméně úspěšným,
nedostal se ani do TOP 100. Po tomto krachu
se rozhodla rozpustit tým svých manažerů
a producentů a sestavila pod záštitou Simona
Cowella nový tým pro svou novou desku.

Breakaway 2004 - 2006

V létě 2004 se Kelly Clarkson vrátila zpět do hudebního
průmyslu se songem, který byl k filmu Deník princezny.
Song se jmenoval Breakaway a po jejím debutovém songu
se hned stal největším hitem. Celé album, které neslo název
po tomto úspěšném singlu vyšlo 30. listopadu 2004. Ihned
v USA i v Kanadě debutovalo v TOP 10, ale zpočátku toto
album provázely nízká porovnání s prvním albem. Nicméně
singly následující za Breakaway se ukázaly jako úspěšné
a celé album dosáhlo 18. ledna 2006 pětimilionové hranice
prodaných desek v USA. Pro toto album napsala Clarkson
pár songů s někdejšími členy Evanescence a těmi se stali
Ben Moody a David Hodges. Producentem se stal Max Martin. O text už zmíněného songu Breakaway se postarala
Avril Lavigne. Album bylo přijato různě recenze v Rolling
Stone zněla takto: „Na druhém albu namíchala tato bývalá
koktejlová číšnice rozdílný mix songů, opustila žánr, kterým
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ji vydali po vítězství v American Idol a vydala se více do
rockových vod.“ Časopis TeenInk vyzdvihl sílu Kellyiných vokálů a pochválil změnu z popu na současný rock: „Clarkson
si ponechala úžasnou sílu a krásu svého hlasu zatímco přechází do rockových pasáží. Pro všechny, kteří milují tento
zvuk je Breakaway nezbytnou součástí.“ V pořadí druhým
singlem z druhého alba se stala Since U Been Gone, kterou
produkoval Max Martin. Tento singl se stal nejúspěšnějším,
brázdil na prvních místech hitparády na celém světě a tento
singl vynesl Kelly dokonce cenu Grammy za nejlepší ženskou píseň. Třetím a čtvrtým singlem se staly písničky Behind These Hazel Eyes a Vecause Of You a opět slavily velké
úspěchy, ačkoli nedosáhly na nominaci Grammy. V současné
době vyšel zřejmě poslední singl Kelly z tohoto alba nese
název Walk Away, který zaznamenal o něco menší úspěchy,
než předešlé písně.

My December 2007

Další album Kelly vyšlo 26. června 2007. Album tentokrát

Profil
produkoval David Kahne. Kolem My December ale vzniklo mnoho povyku. Ředitel její nahrávací společnosti Clive
Davis nabídl Kelly Clarkson 10 milionů dolarů, aby několik
písní z alba nahradila jinými. Zpěvačka, ale nabídku odmítla a rozhodla se postavit za původní verzi alba. První singl
z alba dostal název Never Again a podařilo se mu dostat se
nejvýše na 8. místo Billboard Hot 100, v následujících týdnech, ale začal strmě klesat, proto Kelly vydala v zápětí další píseň nazvanou Sober, která vyšla na začátku července.
Písni se vůbec nedařilo a zcela propadla. Prodej samotné
desky v prvním týdnu prodeje byl poměrně vysoký. Album
se vyšplhalo až na samý vrchol prodejnosti desek ve světové hitparádě. V následujících týdnech začal prodej desky
hodně klesat a slova Cliva Davise, že deska bude úspěšná
jen v prvním týdnu prodeje se začala pomalu naplňovat.
I když prodejnost desky My December není takový, jaký
se očekával - celkem se prodalo kolem 2 milionů
kousků. Kelly uspořádala turné My December
Tour, které bylo velmi úspěšné.

All I Ever Wanted 2008-2009

Po turné My December Tour se Kelly vrhla na spolupráci s americkou
country zpěvačkou Rebou McEntire
a spolu nazpívaly duet Kellyiny písně
Because Of You z její druhého alba
Breakaway, který se objevil na albu
Reby, v americké hitparádě byl středně
úspěšný a získal nominaci na Grammy
jako Nejlepší country skladba. Tím ale
Kellyina spolupráce s Rebou neskončila, v roce 2008 spolu uspořádaly po
Severní Americe turné 2 Worlds, 2 Voices
Tour. Na začátku roku 2009 Kelly získala
ocenění Women‘s World Award za přínos v zábavním průmyslu. Po skončení turné s Rebou se Kelly vrhla
do příprav dalšího alba. To
nese název All I Ever Wanted a Kelly se zde vrátila
k poprocku. Album se
stalo opět úspěšným,
dostalo se na přední
příčky v mnoha
hitparádách a získalo nominaci na
Grammy v kategorii Nejlepší popové
album. Prvním singlem z tohoto alba se
stal celosvětový hit My
Life Would Suck Without You, na němž Kelly
spolupracovala s Maxem
Martinem. Tato píseň byla
nominovaná na cenu MTW Video
Music Award. Dalším singlem je
píseň I Do Not Hook Up, původně
určená pro Katy Perry. Třetím je balada Already Gone. Kvůli této písni
vyvstala spousta problémů vzhledem k podobnosti s písní Halo
od zpěvačky Beyoncé. Přesto

byla píseň poměrně úspěšná. Čtvrtým a posledním singlem,
který je v současnosti aktuální, je píseň All I Ever Wanted.
V rámci alba All I Ever Wanted Kelly uspořádala turné All
I Ever Wanted World Tour, které zahrnuje koncerty v Severní Americe, Evropě, Asii, Austrálii a Africe.

Páté album

Během svého turné All I Ever Wanted World Tour v letech
2009 až 2010 Kelly již začala pracovat na svém pátém studiovém albu, na které si ovšem ještě budeme muset počkat.

Kelly Clarkson: “Jsem holka z American idol.”
Je těžké napsat vlastní song?
Mamka mi k tomu dala báječnou průpravu, pracovala totiž jako učitelka angličtiny, hodně
se vyznala v literatuře a samozřejmě mě
k tomu taky vedla. Když píšete, dostanete ze sebe všechny emoce a bolest,
a i pro mě se to brzy stalo způsobem,
jak se vypořádat se svým životem.
Teď navíc texty ještě zhudebňuji.

Máš už nějaké hvězdné
manýry?
Myslím, že ani ne. Lidé, se kterými pracuji, si ze mě pořád dělají
srandu, že jsem spíš legrační,
než nějaká primadona. Jediná
věc, kterou chci mít při koncertu
připravenou, je arašídové máslo,
džem a voda pokojové teploty.
Nenávidím totiž studené věci
a navíc to pro hlas před vystoupením není dobré.

Kde myslíš,
že bys dnes byla,
kdybys nevyhrála American
Idol?
Pokud je pravda,
že mi Bůh nadělil
skvělý hlas, určitě
by si mě někdo
v soutěži všiml
a dal by mi šanci.
Asi by to nebyl tak
raketový start jako
po vítězství, ale kdo
ví. Možná bych byla
tam, kde jsem teď.

Co považuješ za svou
největší zbraň?
Snažím se prodat co
nejvíc sebe. Je to někdy únavné, ale doufám, že do toho všeho
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vnáším kousek vlastní představivosti. Nemám postavu jako
Beyoncé. Je skvělá, ale já ji nepovažuji za sexy osobu. Mým
největším nepřítelem je moje kritičnost. Nenávidím třeba
svůj zadek!

Nedávno si radikálně změnila svůj účes.
Co tě k tomu vedlo? Už jsi měla dost dlouhých
vlasů?
Ne, to vůbec ne. A v dlouhých vlasech jsem si připadala
žensky a sexy. Ale při koncertech na podiu řádím a vlasy mi
pak lezou neustále do obličeje. To už je teď pryč. Nemusím
se při zpěvu rozptylovat taháním neposedných pramenů
z pusy nebo je odlepovat z upoceného čela.

Je pro tebe těžké vystupovat na živo?
Miluji to. Navíc mám už dost zkušeností. Před American
Idol jsem měla malinké turné, a bylo to mnohem těžší.
Byli jsme malá neznámá kapela a museli jsme ukázat, co
umíme. Teď jsem holka z American Idol. Mám to lehčí, ale
snažím se stejně.

Od r. 2002, kdy jsi vyhrála, chystáš pátou
desku.To je docela slušné tempo.
Musím přiznat, že jsem hodně ambiciózní a dovedu tvrdě
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makat. Teď mohu být jen ráda, že se mohu prosadit v práci,
která mě vážně baví. Vše se děje hrozně rychle, až mám
někdy pocit, že už to dlouho nevydržím. Nemohla bych
sedět doma jako pecka. Hodlám dřít, dokud o mě někdo
stojí a dokud mám dost fanoušků, kteří toužebně čekají na
každý můj nový hit.

Kelly Brianne Clarkson, nar 24. 4. 1982 je americká zpěvačka, vítězka každoročně udělovaných cen Grammy Awards,
autorka textů, a příležitostná herečka, jejíž role upoutaly
až po vítězství v reality show - American Idol v roce 2002.

Kelly podepsala smlouvu s RCA Records nejprve vtrhla na
trh s komerčně úspěšným albem Thankful (2003).
Druhé album Kelly Clarkson Breakaway (2004) se více
orientovalo na pop rockový žánr, čemuž přizpůsobila i svou
image. Za toto album, které dosáhlo nejvyšších met dostala
dvě ceny Grammy.
V polovině roku 2007 vydala své třetí album nazvané My
December, které ale ani z poloviny nedosáhlo úspěchu
předchozí desky.
Clarkson vydala mnoho celosvětově úspěšných singlů. Její
obě alba dostala platinová ocenění v mnoha zemích.
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ARIES, centrum estetické stomatologie, s.r.o.
Nabízí tyto stomatologické služby:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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

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

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

Zdraví a krása
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: samphoto

Potřebujete psychoterapii?
Či psychofarmaka?
Ve Spojených státech to je naprosto běžné. Téměř každý druhý Američan má svého
psychoterapeuta. Jak jsme na tom my, Češi? Také se se svými bolístkami a problémy
svěřujeme odborníkům?
Statistiky ukazují, že do ordinací psychiatrů míří rok od
roku stále více pacientů. Podle čerstvě vydaných údajů
Ústavu zdravotnických informací a statistiky, vzrostl meziročně počet nových případů téměř o dvě procenta. Od roku
2000 se počet pacientů v psychiatrických ordinacích zvýšil
dokonce zhruba o třetinu. Podle odborníků je to i tím, že
lidé mají o projevech nemoci více informací a přestali se
stydět požádat o pomoc odborníka. „Dnes jsou pacienti poučenější o tom, co všechno lze léčit. Nemocnost byla velká
vždy, ale lidé méně vyhledávali odborníky, protože se báli
stigmatizace. Tento problém dnes pomalu mizí,“ říká Marta
Holanová, soukromá psychiatrička z Brna. „To, že se lidé
přestali stydět jít se svým problémem k lékaři, je jedním
z významných faktorů, který hraje roli v četnosti pacientů,“
dodává.
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Ekonomické problémy a psychika

Nejsou to však jen duševní choroby samy o sobě, které
Čechy zavádějí do ordinací psychiatrických lékařů. Vyhazov z práce, vysoké zadlužení a téměř nulová perspektiva
změny k lepšímu. Na stále větší počet Čechů dopadají ekonomické problémy, které se podepisují i na jejich psychice.
Statistiky říkají, že počet klientů, kteří mají ekonomické
problémy a obracejí se na psychiatra, jednoznačně roste.
Lidé těsně před důchodem nebo částečně invalidní lidé,
kteří by nutně potřebovali práci, řada pacientů se prý ocitá
téměř na prahu chudoby. Z bezvýchodnosti složité situace
pak mívají lidé častěji deprese nebo pocity úzkosti. A na
řadu tak přichází léčba antidepresivy. Statistiky to opět
potvrzují. V loňském roce jejich spotřeba stoupla. Z údajů

Zdraví a krása
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Zdraví a krása
Státního úřadu pro kontrolu léčiv vyplývá, že lékaři loni
ven, „otočím“ do sebe zhruba dvojnásobek. A na to konpředepsali přes 5,1 milionu balení antidepresiv. To je téměř
to jsem se rozplakala znovu. Tahle epizoda odstartovala
o 320 tisíc balení víc než o rok dříve. „Za tím nárůstem stojí
moje labilní období. Slzy jsem ronila téměř všude - u šéfa
například vyšší počet depresí, ale i další faktory,“ prohlásil
v kanceláři, v posilovně, v baru s přáteli nebo i v posteli
předseda České psychiatrické společnosti Jiří Raboch. Zvýšemezi druhou a třetí hodinou ráno. I můj ženatý milenec
ný prodej podle něj částečně přináší i skutečnost, že lékaři
raději omezil schůzky se mnou na minimum, protože jsem
dřív na deprese předepisovali častěji jiné léky než antidebyla nesnesitelná. O terapii jsem nikdy ale neuvažovala.
presiva. To se ale v poslední době mění.
Má matka vždycky zastávala názor, že
Raboch však zároveň upozorňuje, že
deprese vzniká z nudy. Kdo nemá co na
Vyhledat odbornou psyv psychiatrických ambulancích přibývá
práci, má čas se v sobě šťourat. Navíc
lidí, kteří trpí depresemi a úzkostmi prá- chiatrickou pomoc se
jsem nikdy nebyla schopná dávat najevo
v roce 2010 rozhodlo na své city a představa, že sedím před cizí
vě kvůli dopadům hospodářské krize.
půl milionu Čechů. TéShodují se s ním i další experti z oboru.
osobou a líčím jí, jak jsem na dně, mi při„Stoupá počet klientů, kteří k nám cho- měř 17 500 osob muselo
padala trochu mimo mísu. Když na mě
dí s depresemi kvůli finančním problébýt kvůli svým duševním tedy přišly chmury, snažila jsem se nějak
mům,“ potvrzuje psychiatrička Dagmar
zabavit. Knížkou, filmem, procházkou,
potížím hospitalizováno.
Blahutová. V těchto případech lékaři
jídlem, úklidem a podobně. Jenže naPřibývá především růzpodle vlastních slov předepisují antiných forem neuróz a de- jednou z toho nic nezabíralo. Cítila jsem
depresiva, která plně hradí pojišťovny.
presí. S rostoucím věkem se bez energie a všechno mi připadalo
Letos se navíc bude situace zřejmě ještě
Tak jsem zavolala kamaráddožití obyvatel se zvyšuje beznadějné.
zhoršovat. Podle předpovědí analytiků
ce, o které jsem věděla, že k psychoterai podíl tzv. organických
se totiž má dál propouštět, a poroste
peutce chodí, poprosila jsem o její číslo
duševních poruch, jako
tak i nezaměstnanost. Přitom již nyní
a objednala se. Psychoterapeutka mě
je stařecká demence či
je bez práce téměř každý desátý Čech.
k mému překvapení nepřivítala vřelým
Alzheimerova choroba.
Zvyšovat se bude zřejmě i zadlužení
úsměvem ani ujištěním, že všechno bude
českých domácností.
fajn. Naopak jen tak tiše seděla a pozorovala mě s naprosto nevyzpytatelným
výrazem. Musím přiznat, že to bylo trošku frustrující. Začala
Z výše uvedeného vyplývá, že své psychické problémy
jsem si tedy trošku nervózně stěžovat na svůj život a vybychom si v žádném případě neměli nechat jen pro sebe
líčila jsem své potíže. Až za tři měsíce jsem byla schopná
a na odborníka, tedy psychiatra bychom se měli obrátit.
mluvit o svých skutečných pocitech: strachu, hněvu, studu,
A nestydět se za to. Když nás bolí žaludek, také se nestydívině, samotě, zklamání. Začala jsem chápat, jak moc mě
me jít s tím k doktorovi, když ale pobolívá duše, většinou se ovlivnily zážitky z dětství. Došlo mi třeba, proč mi vždycky
zdráháme. Já se poté, co jsem týden probrečela, a život pro
připadali nedosažitelní muži víc sexy než ti obyčejní. Také
mě přestával mít smysl na psychiatra, byť mého dlouholejsem pochopila, že i když jsem si naplánovala dokonalý
tého kamaráda, obrátila. Po vylíčení mých problémů jsem
život – se slušnou kariérou, geniálním chlapem, luxusním
dostala na výběr mezi psychoterapií a mírnými antideprebytem a skvělými přáteli, štěstí mi to přinést nemusí. Jestli
sivy v podobě pilulek. Nevím proč, ale zvolila jsem pilulky.
jsem vyléčená? Samozřejmě že ne. Ale cítím se spokojenější
Z psychoterapie jsem měla mírný strach, spíš ostych. Nějak
a vyrovnanější, než jsem byla, protože jsem připravená čelit
jsem si nedokázala představit, že bych se se svými niterními
tomu, co mi život přinese,” uzavírá Jitka.
problémy svěřovala někomu, koho vůbec neznám, koho
jsem v životě neviděla. I když na druhou stranu uznávám,
že to v některých případech může být snazší, než se svěřit
kamarádce. Pilulky jsem užívala půl roku. Upřímně jsem se
O psychoterapii s MUDr. Jiřím Švarcem, psybála “závislosti”, nechtěla jsem se stát troskou, která bez
chiatrem a sexuologem, primářem příjmovépsychofarmak nepřežije jediný den. S odstupem celého
ho oddělení pro pacienty s nařízenou ochranroku musím s potěšením konstatovat, že se tak nestalo.
nou léčbou psychiatrickou, protialkoholní,
Naopak. Předepsaný Deniban mi opravdu pomohl. Mé
protitoxikomanickou nebo kombinovanou.
plačtivé období skončilo a i ukončení užívání se obešlo bez
vážnějších problémů, ze kterých jsem, přiznávám, měla
Pane doktore, co byste vzkázal tomu, kdo
nahnáno. Dnes jsem každopádně ráda, že jsem se tenkrát
má psychické problémy (deprese, plačtivost
nestyděla, v mailu svému kamarádovi své problémy vylíčila,
apod.), ale návštěvy psychiatra se obává? Jak
a ten je se mnou začal řešit.
odhodit stud? Spousta lidí se prostě stydí bavit

Nebojte se psychiatra

Psychoterapie nebo psychofarmaka?

Stejně stará Jitka, která se potýkala s podobnými problémy,
zvolila psychoterapii. Co jí k tomu přimělo? “Před pár lety
jsem zažila na letišti menší šok. Kvůli neuvěřitelné dopravní
zácpě jsem prošvihla letadlo a přímo v hale jsem se rozbrečela. Když jsem se uklidnila, šla jsem do baru a objednala
si gin s tonikem. Nějak moc piju, došlo mi. Doma skoro
každý večer zlikviduju láhev vína, a když jdu s kamarády
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se s cizím člověkem o svých problémech.

V současné době naše zdravotnictví umožňuje prakticky
kdykoliv navštívit psychiatra za drobný regulační poplatek.
Není tedy na škodu této možnosti využít a přímo od psychiatra se dozvědět, jestli už jste „případ“ pro něj. Z otázky
vyplývá, že psychické problémy jste zredukovala na „deprese“, které dobře znáte. Jsou však i častější duševní poruchy,
jako např. závislosti, demence, psychózy aj. Také ne každá
plačtivost je zároveň depresí. Bohužel výše citovaní slovutní

Zdraví a krása
kolegové převzali „lidovou“ terminologii a depresí nazývají
finanční a jiné životní problémy. Samozřejmě nejde o žádné endogenní deprese, ale o tzv. poruchu přizpůsobení.

Komu doporučujete psychofarmaka, komu
psychoterapii? Je to na volbě pacienta, nebo na
vaší volbě? Jaký je vlastně rozdíl mezi léčbou
psychofarmaky a psychoterapií?
V zásadě jsou dvě základní skupiny psychiatrických pacientů: Psychotici, kterým doporučujeme výhradně psychofarmaka, a ti obvykle léky odmítají a cítí se zdraví. Druhou
skupinu tvoří pacienti s tzv. neurotickými poruchami (úz-

kosti, paniky, „deprese“, obsese, fobie, poruchy přizpůsobení), u nichž by základní metodou měla být psychoterapie
(která se může s psychofarmaky kombinovat). Někteří pacienti návrh psychoterapie odmítnou a zbývají pak farmaka.
Je to tedy pacientova volba snadnější cesty, jak ukazuje
váš vlastní případ. Přirovnal bych to k léčbě obezity, kde
základní metodou by mělo být dodržování životosprávy
- při jejím dodržování by nebyla potřeba farmak a chirurgických metod. Sami však víte, jak obvykle ta životospráva
dopadá. A zapracovat na změně své osobnosti je ještě těžší
než zhubnout.

Jak taková sezení s psychoterapeutem probíhají a jak často je třeba ho navštěvovat?
Zatím jste mísila pojmy psychoterapie a psychiatrie. Základním, a téměř jediným nástrojem psychoterapeuta je
pohovor. Jako každý jiný pohovor může probíhat více nebo
méně příjemně, může být různě dlouhý, přínosný či zbytečný. Existuje kniha Oldřicha Matouška, nazvaná stejně jako
váš článek „Potřebujete psychoterapii?“ Dále doporučuji
jakýkoliv z úžasných románů nebo povídek Irvina Yalloma.
Existují základní psychoterapeutické směry a podle toho

terapie buď směřuje k odhalení duševních problémů v hlubině vašeho nitra a v dětství (hlubinná či analytická psychoterapie), nebo jde o terapii zaměřenou čistě na změnu problémového chování s tím, že to přinese potřebnou radost
(tzv. kognitivně behaviorální terapie, KBT). Existuje i terapie podpůrná, neřešící základní problém, např. onkologické
onemocnění nebo partnerský problém, ale jen provázející
touto problematikou.

Léčení asi nekončí poslední návštěvou psychoterapeuta. Co následuje po ukončení léčby?
Myslím, že život je jedna velká psychoterapie. Stále se na

sobě a svých vztazích snažíte pracovat. Stále vás při tom
někdo provází, povzbuzuje, superviduje, dává vám zpětnou
vazbu, pomáhá vám pohovorem... Z tohoto hlediska psychoterapie poslední návštěvou psychoterapeuta nekončí.

Do jaké míry psychoterapie pomáhá, a jsou
třeba pacienti, kterým nepomůže?
Psychoterapie pomáhá úměrně tomu, kolik energie do ní
klient vloží. Samozřejmě psychoterapie nemůže být základní metodou. Třeba v léčbě psychóz nebo třeba nádorů, ale
může být podpůrnou metodou. Dnes se rozvíjejí metodologické postupy (osobně v tom vidím budoucnost medicínského výzkumu) jak srovnávat psychoterapii (ovšem zatím
prakticky jen tu kognitivně behaviorální) s jinými metodami, jako je psychofarmakologie, chirurgická léčba apod.
Vyhledat odbornou psychiatrickou pomoc se v roce 2010
rozhodlo na půl milionu Čechů. Téměř 17 500 osob muselo
být kvůli svým duševním potížím hospitalizováno. Přibývá
především různých forem neuróz a depresí. S rostoucím
věkem dožití obyvatel se zvyšuje i podíl tzv. organických
duševních poruch, jako je stařecká demence či Alzheimerova choroba.
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Chantal Poullain:

„Jsem člověk jeviště“
Oslnivá blondýna, krásná herečka s podmanivým hlasem, na první pohled chladná
ve stylu Hitchcockových hrdinek. Nebo dáma, která si od světa udržuje jistý odstup.
I tak na mnohé může působit herečka CHANTAL POULLAIN. Jaká je ve skutečnosti? Vřelá,
otevřená, temperamentní, energická, vtipná, s kouzelným francouzským přízvukem,
velkým srdcem a touhou pomáhat. Překonala rakovinu, cítí se velmi dobře a je doslova na roztrhání.
Chantal, co je ve vašem životě nového?
Toho je spousta. Pro Nadaci Archa Chantal pracuji na
projektu Centrální příjem dětského oddělení Fakultní nemocnice Motol a Pediatrické oddělení - ambulantní část,
Fakultní nemocnice Na Bulovce. Zkouším dvě nová představení pro divadlo Ungelt. Jedno z nich bude speciálně
pro letní scénu - hra Šest tanečních hodin s Pavlem Křížem, na kterou se moc těším. Představení venku je totiž
jiné. A s jazzovými muzikanty vymýšlíme nové šansony.
Ráda bych natočila další cd, ale nevím, jestli to všechno
zvládnu.

Prázdniny nebudou?
Málo. Má sestra se nazlobila a rázně řekla: “Tak, to ne.
Kdy máš volno?” Otevřela jsem diář a našla pár dní volno
za sebou. Ona okamžitě zabookovala letenku, takže mám
před sebou deset dní ve Francii, na které se také moc těším.
A takové to mám každý rok. Je to unavující, ale zároveň
i naplňující.

Zmínila jste šansony, před dvěma lety vám vyšlo vám
cd šansonů, které kritika i posluchači velmi dobře
přijali. Našla jste se ve zpěvu?
K natočení cd mě přemlouvali strašně dlouho. Já ale nejsem
zpěvačka, jsem eventuelně šansonierka, ale musím si najít
své texty, popřípadě si je napsat a na to potřebuji čas. Musím se v tom najít. Takže to je u mě na delší dobu.

Recitály neplánujete?

neděláme pro ně, ale pro děti, jejich rodiče a lékaře. My
pracujeme na psychice nejen dětí, ale i jejich rodičů a všech
zaměstnanců nemocnice. Psychika dítěte průbeh jeho
nemoci velmi ovlivňuje. Chceme, aby se děti v nemocnicích
cítily dobře.

Shánějí se dnes peníze pro charitativní účely snadno?
Kdepak. Je to jako se vším. Někdy mi připadá, že lidé nechtějí udělat radost druhým. To se netýká ale jenom Čechů.
Proto si velice vážím těch partnerů, kteří pomáhat naopak
chtějí. Mezi ty patří i společnost A Care, která je naším
dlouhodobým a stálým sponzorem. Její přízně si nesmírně
vážím.

Vy jste i tváří této společnosti – divize A care Beauty.
Čím vás tato firma oslovila?
Jednoznačně kvalitou svých výrobků a procedur, které
mě doslova okouzlily. Herecký organismus totiž funguje
trošku jinak, mnohdy máme dva životy – život ve dne
a život v noci. Přes den pracuji pro nadaci, zkouším, nebo
připravuji cd a večer hraji. A několikrát denně se líčím
a odličuji. A tím má pleť trpí. Přístroj Beautytek mi ale
vždycky pomůže. Tento přístroj nejenom působí na pleť,
ale i dodává i vnitřní energii, nádherně vypíná a regeneruje pleť. Je to až zázrak. A k tomu používám produkty
Reviderm, které jsou take neskutečné. Masky, krémy,
sérum, vše je tak kvalitní, že když je nemám doma, jsem
nervózní.

Bez nich by to nemělo smysl. Když vydám cédéčko, musím
i vystupovat. Já žiju na jevišti. Jsem člověk jeviště.
“Všechno může být lepší.”

Po jak dlouhé době se objevil výsledek?

Nadace Archa Chantall brzo oslaví dvacet let existence. Za tuto dobu jste, myslím, odvedli úcthodnou
práci. Jste s výsledky spokojená nebo si ve skrytu
duše říkáte, že by to mohlo být lepší?

Cítit se dobře. Pokud se člověk cítí vnitřně dobře, tak i dobře vypadá, ta vnitřní krása vyplave na povrch. Patřičná péče
je ale, a v mé profesi obzvlášť, také důležitá.

S ničím v životě nikdy nejsem plně spokojená. Všechno
může být lepší. Výsledek naší práce v nadaci je ale z mého
pohledu uspokojivý.

To vás musí hřát na srdci...
Proto to děláme. Pokaždé, když se dostanu do sporu
s vedením nemocnice nebo s památkáři, říkám jim, že to

Brzy, asi po čtrnácti dnech. Opravdu to stojí za to vyzkoušet.

Máte ještě nějaké tajemství krásy?

Na co ještě by žena, která chce vypadat dobře, neměla zapomínat?
Každá žena je jiná, každá je osobnost a každá potřebuje
něco jiného. Každá by si ale měla dělat radost, samu sebe
hladit. A neuvěřitelným dopingem je pomáhat druhým. To
je jako když si dáte dárek. Všechno to je o jediném – cítit se
dobře a dělat si radost.

Jak dále pečujete o svou kondici?
Přiznávám, že na to jsem docela líná. Říkám, že celý můj
život je maraton a ten absolvuji každý den. Je ale pravda, že
neprocvičuji všechny partie, které bych měla. Snažím se ale
pít 3 litry vody denně. Našla jsem si trik ve formě sportovní
láhve s násoskou, ale já tomu říkám “dudlík”, z láhve s dudlíkem toho vypiju třikrát víc. Ze skleničky nepiju vůbec. A do
vody si dávám citron, protože voda je těžká.

Stále kouříte?
To je boj. Snažím se to ale omezit. Jak ale říká můj lékař –
mnohem horší než kouření je stres. Zakazovat si něco je tedy
mnohem horší než si to dopřávat, byť to škodí. Mé motto zní,
že život se má užít, ale musejí se v něm nastavit jisté hranice.

Milovat a bojovat s překážkami
Překonala jste vážné onemocnění, rakovinu prsu. Jaká
byla vaše reakce, když jste se dozvěděla diagnózu?
Je to zvláštní, ale pocítila jsem silný příval energie a postavila jsem se tomu. Řekla jsem si, že budu žít naplno. Zpočátku jsem o tom ale nechtěla mluvit. Přecijen to je citlivá
věc. Dnes to už ale dokážu. Já musela ten boj zvládnout
a ne ho dávat na odiv. Hned jsem podstoupila operaci a šla
na ozařování, které jsem si vždycky objednala tak, abych
z něj šla rovnou do divadla. To mi moc pomohlo. Místo,
abych seděla doma a užírala se, jsem se vrhla do práce a na
nemoc nemyslela.

Co byste poradila ženám, které se dozvědí stejnou
diagnózu, které jste se svého času dozvěděla vy?
Poradila bych jim to, že se tomu musí postavit čelem, ne zády.
Když na nepřítele otočíte záda, tak vás probodne, když se mu
ale postavíte a podíváte se mu zpříma do očí, couvne. Má sestra na to před třemi roky zemřela. Ona se tomu ale nepostavila, hledala jiné možnosti, jinou léčbu a neposlouchala lékaře. Těm jsem já věřila stoprocentně, brala jsem je jako učitele
a poslechla je do posledního. A takhle to je se vším. Nesmíte
se otočit. Mé další motto je milovat a bojovat s překážkami.
Ale nejdůležitější je prevence. Obětujte ten jeden den v roce
a věnujte se kontrole svého zdravotního stavu.

Chantal Poullain
... je tváří divize A care Beauty. Vzhledem k její profesi je důležité,
aby vypadala svěže, proto využívá kosmetické a estetické ošetření
současnosti přístrojem BEAUTYTEK a produkty REVIDERM.
Systém péče Beautytek® ovlivňuje problematické tělesné partie exkluzivní
high-tech technologií, která spojuje poznatky moderní medicíny
a biokybernetiky s novými možnostmi počítačového hardwaru i softwaru
a současně se opírá o zkušenosti tradiční čínské medicíny. Je schváleným
zdravotnickým přístrojem s příslušným certifikátem a pracují s ním pouze
odborně vyškolené pracovnice.
Reviderm je komplexním kosmeticko-dermatologickým systémem péče
o pleť resp. o pokožku jejíž povrch byl, v podstatě jakýmkoliv způsobem,
poškozen.
Základem systému je mikrodermabrazivní přístroj a pěstící přípravky, které
cíleně regenerují pokožku celého těla.

A care, a.s
Nikoly Vapcarova 3274/2
143 00, Praha 4 – Modřany
tel: 271 197 711
e-mail: info@acare.cz
www.acare.cz
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Text: Jana Abelson Tržilová, foto: autorka a archiv Tomáše Halíka

Tomáš Halík
“Naší společnosti
chybí autority”

Jednu dobu dostával mons. Prof. PhDr. TOMÁŠ HALÍK Th. zároveň výhružné dopisy od
komunistů, že je pravičák, od klausovců, že je typický „levicový intelektuál“, od
ateistů, že je rafinovaný jezuitský agent Vatikánu a církve, usilující o moc ve státě
a od ultrakatolíků, že je židozednáři nasazený rozvraceč církve. Tehdy mu byl potěchou výrok oblíbeného Chestertona, že je-li člověk hubenými považován za tlustého
a obézními za hubeňoura, je to potvrzení, že je snad docela zdravě a normálně
rostlý.
Že by pro rovnováhu bylo dobré dostávát
facky z různých, často protilehlých stran?
Je to dobrý kondiční trénink. Když člověk chce být sám
sebou, tak logicky vybočuje z řady a nutně dráždí lidi, kteří
by chtěli mít svět pěkně černobíle roztříděný. Už svou existencí totiž narušuje a ohrožuje jejich zjednodušený obraz
světa, společnosti i církve, proto ho nenávidí. Nejdřív mě
to znervózňovalo, postupně jsem si na tuto roli ale zvykl
a pak jsem zjistil, že si postupně na mě zvykla i většina
v církvi i ve společnosti. Cítím, že mi dnes daleko víc lidí
rozumí a většinu z těch, kteří mě napadají, bych ve skutečnosti opravdu nechtěl mít za stoupence, spíš bych se styděl,
kdyby mi takoví lidé fandili.

Jako jeden z mála katolických kněží jste
znám široké veřejnosti. Jak tuto určitou výjimečnost vnímáte?

Jsem vděčný za to, že jsem mohl prožít pro kněze dost
netypickou životní dráhu. Vyrostl jsem v sekulární rodině
a k víře jsem se spíš propochyboval. Pochyboval jsem totiž
o vnucovaných dogmatech ateismu. Kněžství jsem přijal
za docela dramatických podmínek, “v podzemí” vykonával tuto službu v době komunistické nesvobody 11 let
v ilegalitě - pracoval jsem jako psychoterapeut alkoholiků
a narkomanů. To spojení kněžství s civilním povoláním jsem
považoval ne za něco jen vnuceného vnějšími okolnostmi,
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ale také za velkou šanci. Zůstávám tomu věrný v podstatě
do dneška, kdy mohu už veřejně pracovat jako kněz, ale
zároveň působím jako profesor na Univezitě Karlově. To, že
z vlastní zkušenosti znám všednodenní styl života a myšlení
lidí i mimo církevní struktury, že znám jejich jazyk a problémy, se pravděpodobně podepisuje i na tom, že jsem jimi
brán vážně. K tomu, že se dostávám do podvědomí české
veřejnosti, zřejmě přispívá i skutečnost, že se neobávám
médií. A média si zas váží toho, že nejsem jen hlásnou troubou nějaké instituce – cítí, že říkám jen to, co si sám skutečně myslím a za čím si opravdu stojím, co je kryto mým
vlastním přemýšlením, studiem a životními zkušenostmi.
Jen taková slova totiž mohou mít váhu.

“Popularita je jako jarní déšť.”

Je popularita pro kněze v podmínkách naší
společnosti přínosem, nebo přítěží?

Rozlišujme pojem popularity a autority. Popularita je pomíjivá jako jarní déšť, podívejte se na různé žebříčky nejpopulárnějších politiků, kteří tu byli za posledních dvacet let,
o většině z nich dnes veřejnost vůbec neví. Takže popularita
se hodí spíše do oblasti pop-music nebo politiky, je to věc
velmi prchavá a ne příliš důležitá. Mnohem důležitější je to,
když se člověk stává autoritou ve smyslu morálním a du-
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chovním. Marná věc, společnost určité autority potřebuje
a vyhlíží je. A tím nemyslím nějaké „tatíčky“ k infantilnímu
uctívání, spíše spolehlivé učitele, inspirující k vlastnímu
přemýšlení a vlastním příkladem povzbuzující lidi k jejich
vlastní odpovědnosti.

Vy jste pro mnoho lidí autoritou. Co to pro
vás znamená?

Zavazuje mě to.

Jak se se všemi tlaky vyrovnáváte? Co je pro
vás zdrojem rovnováhy a síly?

Předně velký smysl pro humor, schopnost nebrat sám sebe
zas tak příliš vážně. Víra dává možnost dívat se na život
s nadhledem. Lidé, kteří mě znají, vědí, že nevyhledávám
lichometníky a mezi svými nejbližšími naopak mám lidi,
kteří jsou ke mně velmi kritičtí. Mají mě rádi a uznávají mě,
ale dávají mi i kritickou zpětnou vazbu, což považuji za vel-

To platí po té padesátce - myslím si, že člověk má začít psát
knihy, až když už má trochu rozum a zkušenosti. Také mé
knížky nejsou výsledkem okamžitého nápadu, ale plody
zkušeností a dlouhodobého studia. Konkrétní téma se
ve mně klube během celého roku, čas od času si udělám
nějakou poznámku. Do samotného rukopisu se ale pouštím
až v tom uzavřeném čase a prostoru. V té poustevně nejsou
žádné telefony, pošta, e-maily, noviny, ani televize a já tam
mohu jen meditovat a psát.

Jak dlouho vydržíte psát?

Rukopis je hotov během čtyř pěti týdnů. Pak je ale zapotřebí dalších několika měsíců, kdy ho piluji a doplňuji citáty.
A když je hotový, rozesílám ho asi deseti lidem, kterým
říkám pokusní králíci. To jsou lidé nejrůznějšího zaměření,
generací i názorů, o kterých vím, že ho se zájmem přečtou
a řeknou mi svůj názor, dají zpětnou vazbu. Pro studenta
jsou například události z roku 68 vzdálená historie a žádá
vysvětlení. Nevěřící potřebují srozumitelným způsobem
vysvětlit teologické úvahy. Lidé zakotvení v tradiční víře mi
zase říkají, že některá má vyjádření jsou pro ně zraňující. To
je pro mě velmi důležité, než ten rukopis pustím z ruky.

To musí být těžké, všem vyhovět...

mi cennou věc. Pomáhá mi to k tomu, abych se vyvaroval
nejrůznějších chyb.

“Vyrůstal jsem mezi lidmi slova.”

Evidentně rád promlouváte k lidu. Máte
dar řeči, s tím se člověk rodí, nebo se tomu může
naučit?

To je dáno asi tím, že jsem vyrůstal v prostředí, které bylo
naplněno literaturou. Můj otec byl editor díla bratří Čapků,
už v dětství jsem měl možnost poznat řadu literátů a básníků, kteří byli přáteli mých rodičů. Vyrůstal jsem mezi lidmi
slova, celé dětství jsem vášnivě četl. Pak i během studia
a později jsem byl velmi aktivní v takzvaných bytových
seminářích. Tenkrát se lidé scházeli po bytech, vznikaly tam
debatní kroužky. Hlavně tam se tříbila má schopnost vyjadřování. Od dětství jsem také psal. Pokoušel jsem se o historické romány, chtěl jsem být spisovatelem. Ve skutečnosti
jsem se k tomu dostal až po padesátce, kdy jsem si řekl, že
květy opadaly a strom musí přinášet ovoce. Takže od svých
padesáti let se každý rok v létě uchyluju na jedno osamělé
místo v Porýní, kde v naprosté samotě trávím několit týdnů
a píšu knihy. To je doba, na kterou se vždy nesmírně těším.

Jak dlouho na jedné knize pracujete? Vím,
že každý rok vydáváte knihu.
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Neznamená to, že všechny připomínky akceptuji, některé
přijmu, jiné nikoli. Tento způsob práce s textem jsem se
naučil, když jsem směl publikovat pouze v samizdatu, jehož
otcem byl páter Oto Mádr, který byl příznačný tím, že byl
velmi přísným editorem. On i přesto, že nikdo za dané texty tenkrát nedostával žádný honorář a vznikaly v těžkých
podmínkách, požadoval, aby měly dobrou úroveň. Pamatuji si, když jsem mu jako velmi mladý přinesl svůj první text,
tak si ho pozorně prohlédl a po velmi pečlivé korektuře
řekl, že to není špatné. Dodal ale, abych si to přečetl očima
nevěřícího a za týden mu to přinesl. Tak jsem si to přečetl
očima nevěřícího, udělal nějaké úpravy a přinesl mu to. On
si to znovu přečetl a řekl, že to je lepší, ale že si to mám
teď přečíst očima bratra evangelíka. A další týden jsem si to
měl přečíst očima tradičního moravského faráře. Až potom
text přijal. Od té doby jsem se naučil každý svůj text číst
také očima nevěřícího, pak evangelíka, pak moravského
faráře atd. - myslím, že to mému psaní prospívá.

Vaše knížky jsou velmi úspěšné, dokonce se
vám podařilo prorazit i na americký trh...

To je věc, které si nesmírně vážím, protože řadě i velmi
významných evropských autorů se to bohužel nepodařilo. Mně se to podařilo hned pro dvě knihy získat smlouvu v jednom z nejprestižnějších světových nakladatelství
Double Day. A vidím, že to přináší plody – loni ta prvá
kniha byla americkým knižním klubem vyhlášena “knihou
měsíce” a nedávno jsem dostal dopis od arcibiskupa z Melbourne, který si tu knihu přečetl a zve mne, abych v Austrálii přednášel kněžím a učitelům. Také jsem dostal pozvání
přednášet do Jižní Afriky a dalších zemí. Ta pozvání se
opravdu množí, ne všem budu moci dostát, ale považuji
to za dobrou příležitost trochu reprezentovat naši kulturu
a naši zem.

Přednášíte v angličtině?

Většinou v angličtině, v německé jazykové oblasti v němčině, v jiných jazycích bych se spontánně vyjadřovat nedokázal. Bohužel patřím ke generaci, která měla v mládí velmi
omezené možnosti cestovat. Aby člověk vnikl do atmosféry
jazyka, potřebuje styk s lidmi.

Máte už nějaké srovnání, jak jsou vnímány

Rozhovor

vaše myšlenky v jednotlivých kulturních kontextech?

Před dvěma lety se v rámci akcí, spojených s předsednictvím
ČR v EU, konala v budově OSN v New Yorku prezentace jedné z mých knih, a tam se k ní vyjadřovali zástupci několika
kontinentů - z Asie velvyslanec Indie a Japonec, zástupce
generálního tajemníka OSN, pak diplomati z Evropy i Afriky, takže jsem měl možnost se přesvědčit, že mi přemýšliví
lidé různých kultur mohou opravdu rozumět. Byla to zajímavá debata. Mně nejde primárně o to, aby se mnou lidé
souhlasili, ale abych podněcoval diskusi a další přemýšlení.

“S pojmem ateismus zacházím
opatrně.”
Přiznejme si, že za každý úspěch a zejména zahraniční se u nás platí. Je to i váš případ?
Setkáváte se se závistí?
Jistě. Jsme přece v Čechách.

Jak vás vlastně vnímají ostatní kněží?

Ze začátku, především kolem sametové revoluce, kdy jsem
už hovořil při různých veřejných příležitostech, ale málokdo
věděl, že jsem kněz, jsem hodně narážel. Řada kněží najednou byla zmatená, kdo vlastně jsem. Nestudoval jsem jako
oni v semináři, nepůsobil na venkovské faře, celá má zkušenost, vzdělání a styl myšlení byl utvářen jiným prostředím.
Tehdy jsem předkládal různé vize církve, publikoval řadu
článků, ve kterých jsem se vyjadřoval k tomu, jak církev po
roce 89 vystupuje. Říkal jsem, že euforie nebude trvat věčně, že se brzy vrátí staré předsudky, že je zapotřebí hlavně
v otázce restitucí cirkevního majetku vystupovat rozumně,
že je zapotřebí nejprve ukázat, čím může církev přispívat
k dobru společnosti. Varoval jsem před spoustou možných
omylů a chyb, ale tenkrát můj hlas narazil na velmi silnou
a osobní kritiku. Velmi mě to mrzelo, ale po nějaké době,
když jsem na teologické fakultě narazil na tehdejší konzervativní vedení a musel z ní odejít, jsem si řekl, že se nebudu
vysilovat zápasy, nýbrž stáhnu se do dvou prostředí, kde
se pokusím realizovat takový model církve, o kterém jsem
přesvědčený, že je správný - byla a je Česká křesťanská akademie a Akademická farnost v kostele Největějšího Salvátora. Po dvaceti letech mohu poukázat na plody své práce,
což mnohým mým kritikům zavřelo ústa. Také se bohužel
ukázalo, že řada mých varování byla správná. Řada lidí se
mi dodatečně omluvila, ale to, že zůstává určitá vrstva lidí,
kteří mě nesnášejí, je přirozené. Každý, kdo se o něco snaží,
měl nepřátele – proč bych zrovna já měl být výjimkou?

Jste profesorem na filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Je mezi vašimi studenty více
ateistů nebo věřících?

To zásadně nezkoumám a ti studenti, které znám z kostela, vědí, že na ně jsem spíš přísnější než na ostatní, že mi
nikdo nemůže předhazovat, že bych věřící studenty nějak
preferoval. Nedělám žádnou prověrku ani ideové kádrování, jsem tam pro všechny. Jestliže je předmětem mé výuky
psychologie či sociologie náboženství, tak tam nejde o žádnou křesťanskou misii. Jde o to, učit studenty fenoménu
náboženství porozumět v určitém sociálním, historickém
a kulturním kontextu.

Tomáš Halík je religionista, český katolický teolog,
kněz, psycholog a sociolog náboženství. Je farářem
akademické farnosti, která sídlí v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské
akademie. V červnu roku 2008 mu papež Benedikt XVI.
udělil titul monsignore - čestný papežský prelát, který
nositele opravňuje užívat před jménem titul monsignore (Mons.) nebo prelát.

Snažíte se jim alespoň vysvětlit, k čemu potřebují duchovní rozměr?
Jistěže, někteří studenti mě vyhledávají i mimo přednášky
a bavíme se i o tom. Všichni vědí, kde stojím, ale zásadně
nesměšuji pastorační činnost a vědecko pedagogickou
práci.

Může svět “duchovna” odhalit i ateista?

Určitě ano, uvědomme si však, že pod etiketou “ateista”
se nachází široká škála duchovních postojů. Existují hrubí materialisté, o kterých Písmo říká, že jejich bohem je
břicho. Jsou militantní ateisté, kteří však nejčastěji útočí
proti nějaké představě Boha nebo církve, kterou si sami
vytvořili nebo přejali. Kdyby víra a církev byly tím, co si
oni představují, tak asi i já bych byl v jejich řadách. Pak
existuje jakýsi “apateismus” - lidé, kteří jsou k této oblasti
apatičtí, lhostejní. Dále “zarmoucený ateismus” – ti lidé,
kteří by chtěli věřit, ale cítí velké překážky. Nedovedou si
třeba tragédie, které se odehrávají ve světě nebo v jejich
životě, spojit s představou dobrého Boha. Myslí si, že kdyby
existoval Bůh, tak by musel z nás lidí sejmout naši vlastní
odpovědnost za naše dějiny. Jiní v souvislosti s náboženstvím zažili nějaké traumatizující zážitky, třeba nezdravou
náboženskou výchovu a pak všechnu víru odmítají. Ale
existují i “anonymní křesťané”, kteří vlastně uznávají a žijí
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si ze strany církve kompetentní partnery. Poptávka po
duchovních hodnotách je tedy poměrně velká, nabídka cirkví obecně tak kvalitní a velká zas není.

Jak nahlížíte na okultismus, ezoteriku,
New Age a jiná tajemna?

Myslím si, že to je náboženský kýč, který nastupuje po
bigotních lidových náboženstvích, která byla prosycena pověrami. Je řada lidí, kteří pro svou duchovní
žízeň nenacházejí prostor v křesťanství a hledají ho
v orientálních duchovních sférách. Já toto hledání
respektuji, ale uvědomuji si, že mnozí lidé, kteří u nás
tato náboženství vyznávají, je neznají příliš do hloubky, že v té podobě, v jaké je “provozují”, je to spíš
karikatura těchto náboženství. Jeden můj buddhistický přítel mi řekl, že řada těchto “západních buddhistů” praktikuje vlastně křesťanství zbavené rysů, které
jim jsou nesympatické, a že se považují za buddhisty
omylem.

Politika jako podnikatelský záměr
Jaká emoce ve vás převládá, pokud jde
o politiku?

křesťanské mravní hodnoty, ale nikdy se nedostali do styku
s církví, nepovažují se za křesťany a nevědí, že vlastně jsou
s námi na stejné lodi. S pojmem ateismus zkrátka zacházím
opatrně.

Přitom se říká, že jsme národem ateistů...

Myslím si, že to není pravda. Na našem území jsou tři oblasti, které jsou velice různé co do náboženské orientace.
Jsou místa duchovní pouště, místa, kde není skoro vůbec
přítomna žádná vyšší kultura, jen hospody, diskotéky a na
stánku bulvární časopisy. Tam víra zakotvuje velmi těžce.
Pak jsou oblasti tradiční zbožnosti, obzvláště v některých
oblastech Moravy nebo východních Čech. Právě tento typ
lidové náboženskosti je momentálně v krizi, protože byl
vázán na socio-kulturní prostředí tradiční vesnice, kterou
komunisté kolektivizací zničili, a která nebyla ani po roce
89 obnovena. V návalu hlasů různých ideových nabídek
neobstojí víra, která není promyšlená. Víra, která je jen
zvykem, “dědictvím otců”, přežije dnes jen tehdy, když se
člověk “opouzdří”, žije v nějakém ghettu, ale pak už to nepředá další generaci. Typ tradiční lidové víry upadá. Ale je
tady šance u vzdělaných a přemýšlivých lidí. Mezi mými kolegy univerzitními profesory je vyšší procento věřících lidí,
než třeba v prostředí dělnickém, možná už i zemědělském.
Ano, je tu šance pro lidi, kteří si kladou vážné otázky. Jejich
typ zbožnosti je ale jiný, než byl ten tradičně lidový a žádá
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Léta se bráním termínu zoufalství. Zakázal jsem si žehrání na svobodu. Řekl jsem si, že tento dar je natolik
velký, že ho nebudu nikdy zpochybňovat. Bohužel se
mi zdá, že značná část naší veřejnosti pojem svoboda
pochopila ve smyslu animálním – budu si dělat, co
chci. Humánní svoboda se od svobody zvířete ale liší
vědomím zodpovědnosti. Nejde o to, že si dělám, co
chci a z čeho mám prospěch, ale budu se to snažit
dělat to správné podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ten pocit odpovědnosti u řady politiků necítím.
Připadá mi, že přibývá lidí, kteří berou politiku spíš
jako podnikatelský záměr, než jako službu veřejnosti.
Těch, kteří by mohli být autoritou a morálním vzorem, je minimálně. Já tuto oblast pozorně sleduji, byly
doby, kdy jsem byl vyzýván, abych do ní aktivně vstoupil.
Uvažoval jsem o tom, ale dnes jsem rád, že jsem to neudělal. Myslím si, že mé místo je v prepolitické oblasti - jsem
přesvědčen o tom, že politika není jen to, co se odehrává
v parlamentě. Jestli tady má být nějaká demokratická kultura, tak musí vystupovat z kultury občanské společnosti, to
předpokládá kvalitní veřejnou diskusi. Myslím si, že intelektuálové mají být zodpovědnými účastníky této oblasti
politického života, komentovat, předkládat témata, názory
a vize. Politickou scénu tedy sleduji s rozporuplnými pocity,
ale také se snažím najít jakési jiskřičky naděje.

Co si myslíte o soutěžích superstar a vyzdvihování “celebrit” ve společenském žebříčku?

Myslím si, že to je náhražka za autority. Žijeme ve společnosti náhražek. Průmysl zábavy mi připadá náhražkou za
radost. Radost je duchovní hodnota, něco, co tryská ze
svobodného srdce a lidé, kteří nejsou schopni radosti, sahají po zábavě jako droze. A do toho průmyslu zábavy jsou
vtahovány další sektory života. Lidé, kteří sledují politiky
v různých televizních debatách, to vnímají jako zábavný
pořad. A vůbec tam nejde o to, aby posuzovali argumenty.
Jde o to, ukázat všechno rychle, efektně, ale postrádá to
hloubku. Tyto kulty hvězd, superstar, soutěže krásy i nadměrný kult sportovců svědčí o tom, že společnost postrádá
skutečné autority.
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Zařizujeme novou

ložnici
Chystáte si pořídit novou ložnici, nebo tu stávající přebudovat? Dovolte nám několik
postřehů, jak si tuto oázu klidu a odpočinku zařídit co nejpraktičtěji a nejútulněji.
Tento domácí ostrůvek pohody si totiž zaslouží vaši pozornost. Odmění vás sladkými
sny, příjemnými zážitky s partnerem a odpočatým tělem i duší.

Pokud stojíte před problémem jak nejlépe zařídit ložnici,
aby splňovala všechny vaše požadavky, je potřeba všechny
možnosti předem důkladně zvážit. Rozhodně se do ničeho
nepouštějte stylem „čím dříve, tím lépe“, mohli byste nakonec být nemile překvapeni.

Výběr vhodné místnosti

Pokud to dům či byt dovolí, ložnice by měla být orientována na východní, popřípadě severní stranu. V letních měsících bývá večer dostatečně ochlazena a ráno nás příjemně
probouzí sluneční svit. Ložnice by rozhodně měly být dobře
větratelné, protože čerstvý vzduch je pro kvalitní spánek
velice důležitý. V panelových domech se často setkáváme
s kritikou malých místností. Nenechte se však odradit prvním dojmem a klidně ložnici umístěte do místnosti nejmenší. V mnoha zahraničních příkladech jsou ložnice ještě menší, přesto plně funkční a dostatečně komfortní. Vše spočívá
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v kvalitním řešení a dostatečném množství zabudovaných
úložných prostorů. Moderní ložnicové komplety bývají
úložnými systémy opatřeny a nouzi o výběr jistě mít nebudete. V rodinném domě platí při volbě místnosti pro ložnici
podobná pravidla jako u panelové nebo cihlové bytové
zástavby. Často jsou ložnice umísťovány do podkroví, jehož
stísněnější podmínky zdravému spánku nevadí a přízemní
prostory domu tak nabízí rozmanitější možnosti využití.
Kromě předchozího faktu mohou být zkosené stěny a nosné trámy v půdní ložnici zajímavou estetickou dominantou.

Obytné ložnice

Tento v poslední době poměrně často užívaný pojem značí
kombinaci ložnice a nějaké další místnosti - nejčastěji obývacího pokoje. Zařízení místnosti je potřeba zvolit tak, aby
vyhovovalo oběma základním funkcím. Často zde dochází
ke kompromisům, zvláště u lůžkového nábytku, kde je po-
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třeba rozhodnout se, zda-li upřednostníme zdravý spánek,
nebo pohodlné sezení. Takovou obytnou ložnicí je v podstatě také téměř každý dětský pokoj. Poněkud extravagantní, ale čas od času vyhledávané řešení je přímé propojení
ložnice s koupelnou.

Vybíráme postel

Vhodné umístění nábytku v ložnici patří k dalším „oříškům“ pro návrháře i laiky. Obecně platí fakt, že špatným
rozmístěním můžete funkčnost ložnice totálně degradovat. Dominantou ložnice je samozřejmě postel, dostatečně
veliká a pohodlná. Měla by mít volný přístup (v případě
manželské samozřejmě z obou stran), opatrní bychom měli
být ohledně umístění v rozích a také v podkrovních místnostech. Důležitá je možnost volného pohybu po celé místnosti. Dnes už neplatí, že když při výběru postele máme
vysoké nároky na praktickou stránku nábytku, musíme
přijmout určité kompromisy po stránce designu. Na trhu si
můžeme vybrat v široké škále různých typů postelí, postele
s úložným prostorem i bez něj, postele s plnými postranicemi, nebo na nožičkách, s čely i bez nich, dřevěné, potažené
látkou či s kovovými konstrukcemi. Návrháři se pouštějí
do rozmanitých tvarů, klasických, historicky zdobných
i stroze moderních. Při volbě postele se nám, jako zákazníkovi, meze nekladou. Některé firmy vám dokonce umožní
sestavit si postel podle svých představ z typizovaných dílů.
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A pokud chcete opravdu originální postel, na trhu se nabízí
pěkná řádka specializovaných truhlářských firem, kde vám
ji zhotoví na zakázku a pomohou i s jejím návrhem.

Mějte na paměti i praktické parametry
I když na designu postele také záleží, při jejím výběru
bychom neměli opomíjet její praktické parametry. Právě
ty určují budoucí kvalitu našeho spánku. Vždy bychom
měli mít na paměti, že každá postel musí být individuálně
přizpůsobena svému uživateli, jeho zdravotnímu stavu
i zvyklostem při spaní. Někdo má totiž rád měkčí a někdo
naopak tvrdší ležení, pro starší lidi je zase lepší vyšší postel,
ze které se jim snadněji vstává. Základním parametrem lůžka je rozměr jeho rámu ( kostry). Minimální šířka jednoho
lůžka je 80 cm, obvyklá je 90 cm, ale pokud si chceme při
spaní dopřát více komfortu, můžeme si běžně pořídit i 100
cm široké lůžko. Délka lůžka by se měla odvíjet od výšky
postavy jeho uživatele, ke které doporučujeme připočíst
20 cm. Obvyklá délka lůžka je 200 cm, ale běžně lze koupit i lůžka dlouhá 210 cm. Samozřejmě je možné nechat si
vyrobit atypické lůžko jakýchkoliv rozměrů. Výška postele
by měla být i s matrací minimálně 25 cm nad zemí, ideálně
však 45 - 55 cm.

Bydlení

Vybíráme rošt s matrací

Do kostry postele vkládáme rošt a na něj matraci. Rošt
s matrací je na posteli nejdůležitější. Obojí by mělo odpovídat našim individuálním dispozicím. U dvoulůžka rozhodně
doporučujeme dva samostatné rošty i matrace, vybrané na
míru každému z uživatelů. Oddělené rošty a matrace mají
navíc tu výhodu, že izolují pohyb toho druhého a partneři
se tak v noci navzájem neruší. Celé téma roštů a matrací je
natolik obsáhlé, že se k němu určitě v některém z následujících článků vrátíme. Kvalita roštu a matrace má vliv na
uvolnění a regeneraci páteře, kloubů i vnitřních orgánů.
Pokud spíme v příliš měkké, nebo naopak hodně tvrdé
posteli, je páteř celou noc nepřirozeně prohnutá a ráno nás
pak bolí.
Nalezli jsme také několik rad pro umístění postele podle
metod feng-šuej. Jde o starobylé čínské umění, které nám
ukazuje, jak uspořádat předměty, abychom dosáhli harmonie, zdraví, štěstí, lásky a bohatství. Učí nás, jak najít
rovnováhu v našich vztazích k předmětům kolem nás a jak
je umísťovat, aby se lidé a prostředí harmonicky sjednotili
a posilovali pokrok. Podle starých Číňanů je rozmístění
předmětů v prostoru velmi důležité. Za čelem postele by
vždy měla být plná stěna. V opačném případě budeme
trpět pocity nestability. Dveře nebo okna za hlavou postele přivádějí k hlavě spícího negativní energii, která může
vyvolávat psychické problémy a nemoci. Postel umístěná

uprostřed místnosti je označována jako „plovoucí“ a vytváří v ložnici negativní atmosféru lability a nervozity. Nejlepší
poloha pro postel se nachází diagonálně naproti dveřím do
ložnice. Výsledná energie je tam pozitivní a ochranná.

Pozor na kvalitní pokrývku a polštář

Neměli bychom ale zapomínat ani na kvalitní pokrývku
a polštář. Velikost polštáře se odvíjí od individuálních
zvyklostí a to samé platí i o tloušťce pokrývky, která by vždy
měla být dostatečně dlouhá. Ze zdravotního hlediska je doporučován rozměr polštáře 40 x 90 cm, kdy je polštář možné, v případě, že hlavu potřebujeme podložit víc, přeložit.
Nevýhodou klasického peří je, že se musí po čase nechat
vyčistit, což fakticky znamená lůžkoviny nechat přešít. Další
možností je ovčí rouno nebo méně tradiční materiály jako
například pohankové slupky. Moderní duté vlákno dokonale nahradí vlákna přírodní, je lehčí než přírodní výplně,
výborně hřeje, je vhodné pro alergiky a může se prát. Také
pro povlečení máme na výběr celou řadu různě náročných
materiálů. Na výběr máme například klasický bavlněný
krep, který je velice nenáročný na údržbu (stačí vyprat na
40° nebo 60° a nemusí se již následovně žehlit). Dalšími
možnostmi je bavlněný satén nebo méně častý damašek,
flanel či luxusní hedvábí.
Mezi základní požadavky na postel patří i snadná údržba.
Postel i matrace by měly mít možnost větrat. Důležité je
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také, abychom se pod postel dostali s vysavačem a snadno se tak zbavili prachu z lůžkovin. Proto jsou vhodnější
vzdušné lamelové rošty a postele na nožičkách než pevné
desky pod matracemi a uzavřený úložný prostor. Během
noci vypotíme nejméně půl litru potu, proto bychom měli
dbát na pravidelnou výměnu lůžkovin. Výhodou jsou také
snímatelné potahy matrací, které lze prát nebo čistit. Na
matrace s pevným potahem si můžeme pořídit speciální
chránič matrací, který má výše zmíněné výhody snímatelných matracových potahů.

Vybíráme další nábytek

a roštech si pořádně odpočinou a načerpají dostatek energie do dalšího dne.

Co bychom při zařizování ložnice měli mít
v první řadě na paměti, na co si dát největší pozor?

Jsou to již zmiňované matrace a rošty, které jsou již nyní
dostupné, a to i v provedení s chráničem, který vám dodá
pocit velikého komfortu. Tyto chrániče jsou vyrobeny ze
speciálních „energy“ vláken.

Kam v domě bychom ložnici měli umísit? Na
jakou světovou stranu?

Ložnici je lepší situovat spíše na severní stranu domu, kde
Postel zdaleka není jediný kus nábytku, od kterého si lze
jsou lepší klimatické podmínky pro spánek.
slibovat naplnění účelu místnosti. Po jejích obou stranách
Existuje nějaké doporučení, jak by ložnice
bychom měli pamatovat na noční stolky, ze kterých nesmí
měla být veliká?
srážet lampičku otevřené okenní
Záleží na tom, používáme-li ji
křídlo ani do nich narážet otevíjen jako prostor ke spánku, nebo
Základní „ložnicová“ pravidla:
rané křídlo skříně. Pokud přímo
například i jako šatnu. V případě,
• pravidelně a vydatně větrejte
na ložnici nenavazuje šatna,
že zde máme i šatní skříně, musí
• tady se nekouří, nejí a nesleduje být ložnice samozřejmě dostatečně
neměla by zde chybět objemná
televize
komoda pro drobné osobní práprostorná.
dlo a šatní skříň. V každé životní • zvířátka mají mít vlastní pelíšek
Může ložnici „uškodit“
etapě oceníme tichý, intimní
větší
prostor?
• příliš voňavé kytice ve vázách
Větší
prostor
ložnici zpravidla
kout s křesílkem a lampou: mlaneprospívají spánku
neuškodí.
Pokud
máme ložnici
dá vyčerpaná maminka v něm
• není pravda, že do ložnice se
větších
rozměrů,
musíme
ji vhodně
může spočinout při kojení nebo
chodí jen na noc
„zabydlet“ a zútulnit, abychom se
uspávání dítěte, zralá žena při
cítili příjemně. Ve větším prostoru si
četbě dámských časopisů nebo
ženských románů a babička si v něm pohodlně namasíruje
například můžeme dovolit také výraznější dekorace.
bolavé nohy francovkou. V ložnici bychom měli pamatovat
Jaký máte názor na tzv. obytné ložnice,
také na prostorovou rezervu do budoucna. S příchodem
tedy spojení obytné místnosti s ložnicí?
dítěte vzniká sice dočasný, ale přesto přibližně dvouletý
Pokud to prostory dovolí, je samozřejmě lepší ložnici od
požadavek na umístění dětské postýlky. Po odsunu dítka do obytné místnosti oddělit. Pokud to však není možné, exisvlastního pokoje může jeho místo zaujmout třeba vysněný
tuje dnes mnoho způsobů jak ložnici zakomponovat do
rotoped, nebo nízká skříňka s hi-fi aparaturou, případně
obytné místnosti například pomocí víceúrovňového řešení.
televizorem.
Je důležité zvolit takové řešení, abychom nenarušovali podmínky v jednotlivých sektorech.

Barvy v ložnici

Když si odmyslíme obecné dělení na studené a teplé, jsou
barvy hodně subjektivní záležitostí. A pokud se jedná o ložnici, je tento fakt posunut ještě o stupínek výš. Jasné syté
barvy, zvláště červená a oranžová se zpravidla nedoporučují. Jejich silně aktivní energie může narušovat klid potřebný
ke spánku. Doporučují se matné odstíny modré barvy, která
je pravděpodobně nejrozšířenější, dále šedá, béžová a jiné
neutrální barvy, které mají uklidňující účinky a podporují
spánek. Poslední dobou se také hodně objevují kombinace
dvou barev, kdy protilehlé zdi jsou vyvedeny ve stejné barvě, např. modrá a světle šedá. Pokaždé je ale potřeba zvážit
kombinaci barev na zdech tak, aby ladila s pořízeným
nábytkem! Barevná roztříštěnost působí rušivě. Při barevném řešení pochopitelně vycházíme především z osobního
vztahu k barvám.

Zeptali jsme se bytové designérky
Andrei Kerner z LINIE design studia
Jakých chyb se lidé při zařizování ložnic nejčastěji dopouštějí?
Většina lidí se snaží ušetřit peníze při výběru matrací a roštů, ale neuvědomují si, že pouze na kvalitních matracích
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Doporučujete přímé spojení ložnice s koupelnou?

Určitě ano, protože je tím zachováno soukromí partnerů.
V případě tohoto spojení musí být dbáno na dostatečné
odvětrávání koupelnových prostor.

Dominantou ložnice je postel. Co bychom
měli mít na paměti při jejím vybírání?

Velikost, pohodlnost a také materiál, ze kterého je postel
vyrobena. Každý materiál má jinou životnost, a s tím musíme počítat při výběru. Postel může být krásným designován
doplňkem a přitom být i plně funkční.

Jaké bychom měli volit barvy?

Spíše jemnějšího a neutrálního charakteru. V ložnici bychom si měli odpočinout, a proto se vyvarujeme agresivních barev.

Jsou nějaké barvy, které v ložnici vůbec nemají co dělat?

Černá a všechny temné, anebo naopak hodně křiklavé
barevnosti.

Čím lze místnost zútulnit?

Ložnici lze velice dobře zútulnit všemi druhy textilu a zastínění. Do ložnice jsou spíše vhodné záclony a závěsy, které
dodají ložnici útulnost a romantiku. Je vhodné volit také
technické zastínění, díky kterému můžeme mít v ložnici
úplnou tmu k nerušenému spánku.

Natáčky Curlformers®

Velmi snadná aplikace.
Během chvíle si vytvoříte
účes jako od kadeřníka.
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Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Archiv firem

Také rádi vzpomínáte na stará léta? Na dobu, kdy čas neudávaly digitální hodinky,
ale kokrhání kohouta a postavení slunce na obloze? Proč by tyto časy nemohla
evokovat třeba vaše kuchyně?

To ovšem nemusí nutně znamenat vaření na kachlových
kamnech a ruční drhnutí nádobí pod proudem ledové
vody ze studny na dvoře. Stejně jako se v módě vracejí zpět oděvní styly, tak se i v interiérech objevují kusy
nábytku, které jako by někdo objevil na půdě a oprášil.
Pokud se tedy rádi obklopujete krásnými věcmi trvalých
hodnot, pak taková rustikální kuchyně by byla pro vás
ta pravá. Domy a jejich interiéry jsou totiž především
o lidech, kteří v nich budou žít. Proto by měly dokonale vystihnout životní styl majitele a skloubit nároky na
estetiku s potřebami každodenního života.

Přírodně tradiční styl

Rustikální styl v dnešní podobě skvěle propojuje nádech
starých dobrých časů a výdobytků dnešní doby, jako jsou
např. moderní vestavěné kuchyňské spotřebiče. Zatímco
dříve se staré komody a truhly hromadily na chalupách,
dnes je nábytek dýchající dřevem, kolovrátkem a lidovými povídačkami oblíbený i při zařizování moderních
bytů. Rustikální (nebo chcete-li selský) styl se tak přesunul i do městských bytů i rodinných domků na předměstích. Jedním z důvodů je bezpochyby harmonický, přírodně-tradiční styl, který vytvoří váš soukromý ostrůvek
klidu a pohody, až se večer vrátíte domů po náročném
dni v rozpáleném nebo rozbředlém velkoměstě.

Základem je dřevo

Stavba tradiční stylové neboli rustikální kuchyně se
podřizuje určitým daným pravidlům, ale zároveň je

42 | Ice

Léto 2011

zde mnoho variant řešení. Rustikální interiér má řadu
typických prvků, kterým je v první řadě materiál. Král
přírodních materiálů – dřevo je při výrobě rustikální
opracován k dokonalosti a pouze nepatrně ošetřen proti
zkáze. V každém případě ale vyniká jeho krása. Dřevo
se dobře vyjímá spolu s kovanými úchyty a studenou
dlažbou. Zapomeňte tedy na lamino nebo překližku, vše
se vyrábí z masivu (olše, buku, dubu, smrku, javoru nebo
ořechu) v různých barevných odstínech. Nejtypičtějším je
tmavší nebo tmavé dřevo kombinované s teplými barvami, kovem s patinou a sklem vyšperkovaným stylovými
intarziemi, zdobnějším matováním či leptanými motivy.
Nebojte se však tento venkovský styl skloubit s moderním zařízením bytu, jako je notebook nebo televize.
Pokud se vše vkusně a citlivě zkombinuje, můžete bez
obav postavit supervýkonný počítač na zrenovovaný
starý stolek nebo na kancelářský stůl, vyrobený přímo na
zakázku ve specializované firmě. I propojení moderního
a rustikálního nábytku není tabu. Pokud nábytek vkusně
ladí s ostatním zařízením a jednotlivé místnosti jsou harmonicky propojené, nedá se tomu nic vytknout. Záleží
jen na fantazii…

Granitový dřez

Do vzhledu rustikální kuchyně se také hodí keramický
dřez s dvoukohoutkovou baterií. Ta svým vzhledem sice
připomíná dávné časy, ale je vybavena keramickými
vložkami s dlouhou životností. Novinkou na trhu je dřez
vyrobený z nanogranitu Cristadur, jehož povrh je oproti
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keramickému mnohem odolnější. Opatrní však musíte
být při výběru dodavatelské firmy. Málokdo totiž umí
vyrobit kvalitní granitový dřez. Obraťte se raději na
známé a ověřené značky. Co se týče skříněk a zásuvek,
nechybí jim moderní vybavení jako je drátěný program,
pokročilé řešení rohů linky, plnovýsuvy nebo vestavěné
osvětlení. Na dvířkách nesmí chybět příslušné zdobení
v podobě ručně vyrytých motivů nebo zabudovaného
ozdobného skla.

Velký pracovní stůl

 středním bodem celé rustikální kuchyně je pak velký
Ú
pracovní stůl s pracovní deskou (jakýsi ostrůvek), který
může být vybaven policemi, držáky na lahve či ozdobnými bočnicemi. Je to pozůstatek historického uspořádání
vesnické kuchyně - slouží jako obrovská pracovní plocha, kolem které probíhalo veškeré dění v rodině. Zde
se scházela po úmorném dni na polích, pochutnávala si
na dobrotách a řešila každodenní problémy. K dobové
kuchyni si pořiďte také odpovídající nádobí.

Cena rustikální kuchyně

Aby vás nezaskočila konečná cena takové rustikální
kuchyně, která se může pohybovat i kolem půl milionu korun, nechte si raději udělat předběžnou kalkulaci
výdajů. Protože v dnešním světě není nic nemožné, dá
se rustikální kuchyně vykouzlit i v malém panelákovém
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prostoru a za přijatelnou cenu. Chce to jen podrobné
seznámení s nabídkou na trhu, kombinovat použité materiály, zrenovovat některé starší kusy nábytku a trpělivě
hledat spolehlivou firmu, která za zhotovení nebude
chtít astronomickou částku.

Rustikální nábytek

Nabídka rustikálního nábytku je v dnešní době velká.
Firmy reagují na vzrůstající zájem o tradiční styl a kromě
renovace použitého nábytku nabízejí výrobu zcela nových,
originálních jídelních i pracovních stolů, sedacích souprav,
vitrín, židlí, komod, obývacích stěn, konferenčních stolků, předsíňových stěn, knihoven apod. Stačí jen zadat do
internetového vyhledávače požadované heslo a zobrazí se
stránky tuzemských firem, které se specializují pouze na
rustikální styl nábytku. I zavedené nábytkářské firmy se
snaží tomuto trendu přizpůsobit a vedle moderních kousků
nabízejí i nábytek tvářící se jako dovezený přímo z vesnické
„seknice“ nebo letního sídla nižší šlechty. Ceny tomu však
bohužel odpovídají. Na nábytku se provádějí ruční úpravy
nejen dřeva, jako například vytvoření vlysů, rámečků dvířek
a různých stylových detailů, ale vdechuje se mu i starobylý vzhled patinováním kovů nebo úpravou pracovní
kuchyňské desky do zvrásněného, jakoby „oprýskaného“
povrchu. Zákazník tedy zaplatí nejen za originalitu jednotlivých kusů, ale i za výrobu v menších sériích s maximálním
moderním vybavením, jako je například opatření zásuvek

Seriál
pohodlnými výsuvy nebo drátěným programem. Konečná
cena například nově vyrobené židle v tomto stylu je pak
třikrát až čtyřikrát vyšší než je běžná cena moderního kusu.

Doplňky a textilie

 eznamená to však, že na rustikální druh nábytku
N
dosáhnou jen ti movitější. Možností je mnoho. Pokud
nebudete trvat na tom, aby například vaše kuchyňská
linka byla celá vyrobená z masivního dřeva, můžete využít korpus staré linky a doplnit ho pouze novými dvířky.
V internetové dražbě nebo při návštěvě některého ze
starožitnictví jistě naleznete zapomenuté poklady, které
za nízkou pořizovací cenu skvěle dotvoří atmosféru vašeho interiéru. A už jste zkusili prozkoumat poklady na
babiččině půdě? Možná tam najdete starou truhlu... Použité doplňky budou jakousi třešničkou na dortu ve vašem
rustikálním interiéru. Nezapomeňte například na obklady, které by měly mít přírodní barvu. Doporučují se tóny
světlé a tmavé pálené hlíny, které můžete doplnit celou
řadou zdobných listel nebo dekorů s přírodními motivy. Ty podtrhnou a skvěle doplní vámi vybraný nábytek.
Nedílnou součástí jsou pak textilie - stylové záclony nebo
ubrusy s kostkovaným vzorem. Na parapet pak můžete
umístit bylinky v kamenných nebo hliněných květináčích.
Nejenže máte stále po ruce skvělé ochucovadlo pokrmů,
ale vaše kuchyně bude krásně provoněná. Oblíbené jsou
i doplňky z proutí, kterých je na trhu celá řada – misky, podnosy, koše na prádlo, krabice, dózy, stojany na
noviny, poličky, šuplíky, truhly, koše apod. Rustikální styl
zkrátka nabízí bohaté možnosti a prostor pro vaši fantazii. Nejde jen o to, aby takto zařízená místnost napodobovala vzhled a uspořádání selského stavení, ale musí
splňovat svůj účel, vyhovovat tempu moderního životního stylu a působit příjemným a útulným dojmem.
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Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Jakub Ludvík pro kalendář z Asante Kenya 2009, archiv Lejly Abbassové

Lejla Abbasová
Hlavou proti zdi
Ve škole se setkávala s nepochopením až šikanou, v patnácti vedle školy pracovala
v černošském baru, v jednadvaceti se sebrala a půl roku žila v nuzných podmínkách
v africké Keni a v devětadvaceti zabředla do světa politiky. Dnes už stojí LEJLA ABBASOVÁ pevně u kormidla svého života a tvrdí, že každá chyba pro ni v důsledku byla
zásadně pozitivní zkušenost.
Jste dcerou Súdánce a Češky. Znáte okolnosti, za kterých se rodiče seznámili?
Samozřejmě. Máma s tátou studovali na vysoké škole,
maminka studovala medicínu, táta práva a potkali se na
kolejích. Takže klasická studentská láska.

Za jako dlouho jste se narodila?
Za docela dlouho. Naši spolu chodili od 73. roku a já jsem
ročník 80. Dva roky před mým narozením se vzali. O deset
let později se rozvedli, v zastoupení.

Byla jste někdy v Súdánu?
Asi ve svých čtyřech letech. Pamatuju si ale jenom obrovský
barák, citronovník plný citrónů, houpačku, na které jsem se
hádala s místníma klukama, se kterým jsem si přesto plně
rozuměla a tátu, který chodí do práce a zpátky.

Syndrom tmavého dítěte z bílé komunity
Lejlo, řekněte mi něco o svém dětství.
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Mé dětství je spojeno s jižními Čechami, odkud pochází celé
příbuzenstvo z matčiny strany, a kde jsem zažila všechno
to “poprvé”. Se sestrou jsme byly víceméně vychovávány
babičkou a dědou, kteří nás drželi dost zkrátka. O prázdninách jsme pracovaly od rána do večera a ve velkém drilu.
Babička nás vedla těžkou rukou diktátora; první tři týdny
prázdnin jsme třeba strávily sběrem borůvek. Vstávaly jsme
ve čtyři hodiny ráno a pěšky chodily 5 kilometrů do lesa,
v pět odpoledne 5 km zpátky. Vedle toho si babička s dědou přivydělávali sběrem bylinek. Což znamenalo celé léto
někde v lukách na třezalce, jitroceli, na lipáku a dalších x
bylinkách. Tehdy jsem znala kdejaký plevel a docela mě
mrzí, že jsem většinu zapomněla. Jinak moje první brigáda
byla v mých třinácti letech v kravíně, kde jsem se starala
o telátka.

Setkala jste se jako dítě s rasismem?
Setkala, a až zpětně mi dochází, jak jsem to tenkrát citlivě prožívala. Děti dokážou být někdy neskutečně zlé. Ale
nutno podotknout, že dítě samo od sebe nevnímá rozdíly
tak silně, mustry pocházejí z rodiny. V té době mi to ani tak
nepřišlo, protože jsem neměla srovnání. Až zpětně jsem si
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uvědomila, jaký to na mě mělo dopad.

Četla jsem, že jste byla jediná míšenka na
škole. Mrzelo vás někdy, že jste jiná?

Nedá se říct, že mrzelo, ale otázky, proč jsem jiná, tam
samozřejmě byly. Měla jsem syndrom tmavého dítěte z bílé
komunity. Vybavuju si pár okamžiků - třeba když jsem se
podívala na svou ruku a překvapilo mě, že je černá. Já
čekala, že bude bílá. Tím, jak máma byla bílá a celá komunita taky, jsem se nevnímala jinak. Cítila jsem se stejná jako
svoje okolí, ale přijímaná jsem tak nebyla. Nechápala jsem,
proč mě děti neberou, nevěděla jsem, co je špatně.

Byla jste už na základce krásná holka, nebo
jste byla ošklivé káčátko?

ze základní školy a vrhla se mezi jednou tak staré lidi, než
jsem byla já. Začala jsem dělat v černošském baru, kde
jsem měla možnost setkat se s komunitou cizinců. Tam
byla naprosto různorodá společnost co do ras, národností,
orientací a pracovního zařazení, což mě hodně formovalo.
Najednou se ukázalo, že není důležité, jak vypadám, ale
jestli makám a jsem schopná dostát svému slovu. A spousta
lidí nade mnou převzala až mateřský dohled. Jediný, kdo
z toho tenkrát měl vrásky, byla máma. V té době jsem nereflektovala na jedinou její výzvu, moje máma musí být svatá.

Jako mladá holka jste tancovala po klubech.
Jak na toto období vzpomínáte?

Já mám problém se
slovem krásná. Možná
jsem se v pubertě stala
zajímavou v očích zbytku
společnosti, ve svých očích
jsem ale byla pořád stejná
a nic zvláštního se ve mně
neodehrálo. A pokud se
ptáte na „ošklivé káčátko“, v pubertě jsem – jak
já říkám – vyrostla do
evropsky přijatelného
modelu, který byl popsán
jako “krásná”.

Připadala jste si
jako outsider?
Totální outsider. Já neměla
kamarády. Mou nejlepší
kamarádkou byla Romka
a holčina, která byla ten
tichý obtloustlý typ, na
který si všichni dovolovali.
Do školy jsem navíc šla
s tím, že jsem uměla číst
a psát, čímž se ta má vyčleněnost ještě prohloubila. K tomu jsem první rok natrefila
na třídní, která vůbec nevěděla, co se mnou. Místo toho,
aby zastavila přísun té negativní energie, tak když se odehrálo něco špatnýho, jednoduše odvedla pryč mě. Pak jsme
ale dostali mladou učitelku, která byla skvělá. Nebýt jí, byla
bych v mnohém daleko víc zamindrákovaná.

Ovlivnily vás tyto zážitky, ať již v pozitivním
nebo negativním slova smyslu? Posílilo vás to,
nebo vám to spíš zanechalo šrám na duši?
V dětství jsem se snažila vylízat se z toho s co nejmenším
počtem ran. V pubertě jsem měla možnost se sama před
sebou a před okolím narovnat a v dospělosti v práci využít
zkušenosti, které jsem si prožila. Takže nakonec jsem všechny negativní zážitky zúročila pozitivně…

“Moje máma musí být svatá.”

Kdy se tyto vzpomínky proměnily v život
krásné ženské, kterou začali všichni obletovat?

Tak mezi 14 a 15 lety. Naprosto jsem seběhla z komunity
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Tancovala jsem v Radosti, kam jsem se opět dostala řízením osudu. Studovala jsem osmiletý gympl, měla jsem
komplikovaný partnerský vztah, odstěhovala se z domova
a musela se začít živit. V té době jsem začala s modelingem,
v rámci kterého jsem měla přehlídku v Radosti, kde jsem po
této akci dostala nabídku tam pravidelně tancovat. Původně jsem odmítla, ale pak jsem na léto sháněla brigádu a ze
dvou měsíců se staly tři roky. Tenkrát to byl jediný klub, kde
se tančilo. Na tanečnice se tam dělaly konkurzy. Radost se
stala několikrát nejlepším klubem ve střední Evropě. Spousta lidí, kteří jsou dneska v televizi, začínala tam. V té době
fungovalo jen Roxy; Mecca například ještě neexistovala.
Byla to úplně jiná doba.

Bylo tancování vaší srdeční záležitostí, nebo
jste to brala jen jako možnost přivýdělku?
Z té brigády se pak stala regulerní obživa, začala jsem dělat
latinu a afro a byl to pro mě naprosto legitimní způsob
práce. Jsem typ, který když tančí, tak jedině sám, ne s někým. Pro mě byl tanec také způsob vyjádření a odreagování
se. Dnes ale netančím na veřejnosti skoro vůbec. Mám min-
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drák, že na mě všichni civí, takže se nedokážu uvolnit.

Jednu dobu jste studovala sociální práci
a teologii. Proč zrovna tyto obory?
V té době jsem už pracovala v neziskovkách, chtěla jsem
dělat terenního pracovníka, ale chybělo mi adekvátní vzdělání. A po dlouhém přemýšlení jsem si vybrala katolickou
školu a tuto kombinaci. Bohužel se nakonec ukázalo, že
výběr školy pro mě nebyl nevhodnější. V té době jsem byla
o 5 let starší než ostatní studenti s praxí vedoucí táborů
křesťanské mládeže. Jsem nevěřící, ale především jsem za
sebou už měla x cest do Afriky, takže jsem nebyla vůbec
schopná přijmout celý misijní model církve v třetím světě.
Po prvním semestru jsem toho tedy nechala.

“Pro Afričany jsem bílá.”
Půl roku jste žila v Keni...

Nedá se říct, že žila, spíš pobývala a taky živořila. Ten půlrok ale pro mě byl tak zásadní, že víc srovnatelných zásadních okamžiků v mém životě nebylo.

Co vás do Afriky přivedlo?
Asi ve dvaceti jsem dělala mluvčí ligy etnických menšin
a přes nějakou rešerši jsem došla k projektu Adopce na
dálku, který se mi tak zalíbil, že jsem nabídla svou pomoc.
Začala jsem pracovat jako koordinátorka adopce na dálku
a asi po půl roce jsem odjela do Keni. Původně jsem měla
odjet jen na měsíc, ve finále jsem tam ale zůstala půl roku.

Jaký ten půlrok byl?
Velká škola života, která mi ukázala, že jsem schopná postarat se sama o sebe i v extrémních situacích. Hodně jsem
cestovala, často sama a rozhodně ne po Evropě, spala jsem,
kde se dalo, stopovala jsem, zkrátka jsem byla docela ostřílená, byla to taková škola, že z ní čerpám dodnes.

To zní dost děsivě, co se vám přihodilo?
Představte si, že přijedete do naprosto odlišného kulturního prostředí, ale nikdo vám nedá návod, jak se v něm
chovat. Všechno, čeho jsem dodnes v Keni dosáhla, je
model hlavou proti zdi. Přijela jsem tam a naivně si myslela,
že snad spasím svět. Po měsíci jsem ale opustila ochranná
křídla lidí, kteří spolupracovali s organizací, pro kterou
jsem pracovala a rozhodla jsem se, že se o sebe postarám
sama. Sehnala jsem si bydlení a myslela jsem si, že si seženu
práci, což se mi ale za celou dobu nepodařilo. Prostě jsem
začala žít na vlastní pěst.

Kde jste bydlela?
V takovém poloslumu ve městě. Pro Evropana to asi slum
byl, ale jsou rozhodně i stokrát horší. Byl to zděný barák,
ale bez vody a elektřiny. V období dešťů mi sice pršelo dovnitř, ale lokalita byla relativně bezpečná.

V tom domě jste žila sama?
Sama, ale to mi nevadilo. Větším problémem bylo, že jsem
téměř hned na začátku půjčila všechny svoje peníze a nedostala je zpět. Takže po nějaké době jsem se dostala do
situace, kdy mi dávali známí tu jablko, tu banán, tu suchou
rýži, jenže já jsem často neměla peníze na petrolej do ohřívače. Všude jsem chodila pěšky, protože jsem neměla drob-
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né na autobus, takže jsem šla třeba 15 kilometrů do města.
Mobil jsem sice měla, ale neměla jsem peníze na kredit. Byl
jeden týden, kdy jsem skutečně neměla co jíst.

Ani zpáteční letenku jste neměla?
Tu jsem měla, ale neměla jsem, jak se dostat na letiště. Po
nějaké době si pro mě dokonce přijela máma se ségrou, já
se ale rozhodla zůstat.

Proč proboha?
Jsem typ, který nerad opouští rozehranou bitvu.

To vás tam nechala?
Když se rozhodnu, tak se mnou nehne ani pár volů.

Ona se o vás nebála?
Ona se mnou zažila už takové hrůzy… Já říkám, že moje
máma je svatá. V té době to ale ještě nebylo tak zlý. To
nejhorší teprve přišlo.

Nenapínejte mě...
Dostala jsem se do rodinných problémů vycházejících z tradičních zvyků. Nikdo vám neřekne, že něco děláte špatně.
Vždycky až poté, co jsem něco udělala, jsem zjistila, že jsem
spáchala to nejhorší, co jsem v dané situaci mohla. Tím jsem
se stávala čím dál tím víc vyautovaná z místní komunity, až
jsem zjistila, že není cesty zpět a že jsem totálně v háji.

Přitom jste ale tmavá, tedy jakoby jedna
z nich...
To s tím nemá nic společného. Kdyby přijel bílý Američan
k nám na venkov během Velikonoc, taky bude naprosto
v šoku z toho, že mlátíme na svatý den své ženy a dcery
a dostáváme za to alkohol a proviant. Zpět k otázce - pro
afričany jsem a vždy budu bílá. Tam až po dlouhých letech
zjistili, že jsem míšená se Sudáncem. Bílý statut nespojují
s barvou pleti, ale s tím, odkud pocházíte. Pro ně může být
černoch z Ameriky “bílý”.

Byla jste někdy ve vyloženě bezvýchodné
situaci, kdy jste skutečně nevěděla, co dál?
Dobré čtyři měsíce.

Vám v žilách evidentně tepe africká krev...
Já když něco dělám, tak na 200 procent, ale to nemá nic
společného s africkou krví. Z té možná ještě tak plyne můj
temperament. Já jsem byla v situaci, kdy jsem ani odjet nemohla – jedině na začátku s mámou, což jsem odmítla. Na
druhou stranu to ale bylo zábavné. Když si všechno zpětně
vybavuji, musím se sama sobě ze srdce smát. Té mé někdejší
tuposti a naivitě.

Co nejhoršího se vám přihodilo?
Nejhorší asi ne, ale určitě hodně obskurní situace nastala,
když jsem odjela na pár dní za kamarádem Wicksem. Wicks
pracoval jako šéf ochranky v turistickém hotelu v Masai
Maře, což je známý safari park. Ve finále jsem se tam zůstala měsíc, protože jsem se s místním Masajem domluvila,
že budu jejich děti učit angličtinu. Na měsíc se tedy ze mě
stala učitelka masaiských dětí, což byl další neuvěřitelný
zážitek na dlouhé vyprávění. Masajové jsou kategorie
sama o sobě, jejich mentalita a tradice jsou úplně jiné než

Rozhovor
ostatních kmenů ve východní Africe. Po nějaké době mi ale
začalo být špatně a já si myslela, že mám chřipku. Začalo
se to ale horšit - ráno jsem měla 37, v poledne 38 a večer
čtyřicítky. Všichni mi říkali, že mám malárii, já jsem samozřejmě tvrdila, že ne, protože tehdy jsem brala antimalarika, mimochodem poprvé a naposledy. Během dvou dnů se
mi to ale stonásobně zhoršilo a doktor ke vší smůle tři dny
před tím odjel. To ale nebyl jediný problém. K těm vysokým
horečkám se mi začal podebírat zub moudrosti, ze kterého

Proboha, jak to všechno skončilo? Dnes jste
živá a zdravá, takže jste se na to letiště nakonec
dostala...
Nakonec mi pomohl právě Wicks, v domě jehož strýce jsem
bydlela a doslova a do písmene mě vytáhnul z bryndy.
Uklidnil rodinnou situaci, dal mi peníze, a já se mohla vrátit. Do konce života mu za to budu vděčná. Jeho celou rodinu od té doby podporuji, jedné dceři platím školné, další
dceru, kterou pojmenoval Wicks po mě, nedávno adoptovala Ester Janečková a nejmladší můj kamarád Czeslaw.
Ještě mi zbývá “udat” syna a budu spokojená.

Vrátila jste se do Čech a založila nadaci
Asante Kenya? Po tom všem, co se vám tam
stalo?
To mé charitativní projekty neovlivnilo. Nadaci jsem založila stejně až v roce 2006. V době, kdy jsem se věnovala
projektu Adopce na dálku, jsem snila o tom, že by bylo
krásné mít jednou vlastní neziskovku. Brala jsem to tehdy
ale jako naprostou utopii. Nakonec jsem se s ohledem na
další mé životní etapy rozhodla, že do toho půjdu. Díky
Adopci jsem poznala Patrika, ředitele školy, která měla v té
době největší počet adoptovaných dětí. Tenkrát jsem ho
oslovila s tím, že bych si ráda založila nadační fond a jestli neví o nějakých projektech. On se nabídl, že mi udělá
rešerši. A do měsíce mi dal na stůl 80 projektů. Já jsem
úplně vyděšeně spráskla ruce, nicméně jsme je všechny
pročetli a vybrali z nich 25, které jsme během dvou měsíců
všechny objeli. To byly opět dva neuvěřitelné měsíce, kdy
jsme jezdili 30 let starým autem, které se nám stále rozpadalo. Nakonec jsme vybrali 19 existujících projektů, které
jsem začala podporovat. Úmyslně jsem si vybírala již zavedené projekty, lidi, kteří první krok už udělali a dostali se
do bodu, kdy se potýkali většinou jen s tou ekonomickou
stránkou projektu. Nechtěla jsem být ta „bílá“, která přijde
a začne hlásat, jak by měli správně žít. Teď spolupracujeme
s dvanácti projekty, stavíme dvě školy, v srpnu jsme otevřeli
třináctý projekt, kterým je e-Afric@ Cyber café, internetovou kavárnu pro děti ze škol, které podporuji. Snažíme se
jim dát základní počítačové vzdělání, které je důležitým
faktorem pro získání práce i na nízkopříjmových pracovních
pozicích. Některé malé děti ze slumů počítač třeba nikdy
ani neviděli. Jen bych chtěla ještě dodat, že nebýt Patrika,
Asante Kenya neexistuje. Je doslova mojí pravou rukou.

“Nejsem diplomat.”
se mi na tváři udělala velká hnisavá boule. Do toho jsem
dostala ty dámské záležitosti a krvácela jsem, jak kdyby mě
někdo podřízl. Po třech dnech, které znám vážně už jen
z vyprávění, mě naložili do jakéhosi vraku čehosi, co kdysi
sloužilo jako automobil a vezli mě asi 150 kilometrů na nejbližší polikliniku, Tam mi řekli, že budou řešit to akutní, což
byl dle jejich soudu zub. Odvedli mě tedy do místnosti, o jejímž vybavení jsem byla přesvědčená, že se naposledy používalo během první světový války. Pak ke mně přišel doktor
s regulérním dlátem, strčil ho pod zub, jednou mocně do
něj praštil, já dostala totální zatmění, zub vyletěl a bylo
po všem. Můj zubař v Praze mi pak řekl, že dlouho neviděl
čistší práci. Poté mi dali antimalarika, respektive mě nejdřív
nadopovali chininem a po týdnu jsem se z toho vylízala.

Rok a čtvrt jste působila jako tisková mluvčí
ministra Kocába. Jak vnímáte politiku?

Byla to důležitá etapa mého života. Pro mě to má několik
rovin přes pracovní až osobní. Zpětně mi také dochází, jak
vysoko ta práce byla postavena. V té době mi to vůbec nepřišlo. Byla jsem do všeho vržená prakticky ze dne na den
s nulovým prostorem všechno domyslet.

Kdo vám tento post nabídl?
Zavolala mi tehdy pro mě neznámá paní s tím, že už dlouho sleduje mojí práci a že má pro mě tuto nabídku. Já vůbec nevěděla, co to obnáší, proto jsem v první chvíli odmítla. Pak mi volal sám pan Kocáb, se kterým jsem to probírala
asi hodinu. Argumentovala jsem tím, že si musím projít pokud možno co nejvíce podkladů a až pak se rozhodnu, zda
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Rozhovor
do toho půjdu, nebo ne. A tak nastalo čtrnáctidenní totální
zahrabání se do všech těch materiálů. Následovala spousta
jednání a nakonec jsem se rozhodla, že nabídku přijmu.
Rozhodující pro mě byla skutečnost, že se jedná o agendu
lidských práv, a že ministrem bude pan Kocáb, kterého
jsem vnímala jako zásadní garanci způsobu vedení agendy
resortu a také jako politickou autoritu. A najednou jsem
v tom byla. Dali mi do ruky telefon a řekli: “plav”. Nikdo
mi opět nedal návod, jak vystupovat a fungovat s novináři,
což ale nebyl jediný problém. Vezměte si, že třeba ostatní
ministerstva zahrnují ve svých odborech a ředitelstvích svoji
tématiku, kdežto ministerstvo pro lidská práva zahrnovalo
různé agendy, která třeba na úrovni EU mají dost často svá
vlastní ministerstva. Například gender, tedy rovné příležitosti žen a mužů, nebo menšiny samotné. A u nás se vše
sloučilo do jednoho pytle, tedy pod lidská práva. Vedle
již zmiňovaných agend pod nás ještě spadala tématika
lidských práv obecně, romská agenda, nestátní neziskové organizace, práva dítěte, senioři, zdravotně postižení.
Všechny tyto agendy mají úplně jinou legislativu, mediální
komunikaci, různá řešení problémů i samotné způsoby
politického vyjednávání. Prostě na začátku se v tom zorientovat byla vážně hrozně náročné.

Zapotila jste se?
Stokrát a jednou. A hlavně nás na to bylo málo. Dohromady i s externisty pod 40. Jen tiskové odbory velkých
ministerstev měly třeba 50-60 lidí, u nás jsem na to byla já
a tajemník. Opět to byla obrovská škola života. Jenom ta
škála osobností, kterou jsem měla možnost potkat. Další
kapitola sama o sobě bylo naše předsednictví Evropské unii,
které jsme zažili jako jediní celé. Až tam vám dojde, jak
lidská práva vnímají v zahraničí a jak u nás. Někdy se na nás
koukali jak na stát, který je ještě sto let za opicemi.

Změnil se váš náhled na politiky?
Já jsem se o politiku zajímala intenzivně i před tím, víc, než
většina lidí z mého okolí, i když především o tu zahraniční,
která mě zajímala z pozice rozvojové pomoci. Sleduju zpravodajské kanály, deset let odebírám časopis Týden, prostě
mě to baví. Přestože jsem se primárně neorientovala na
politiku českou, tak jsem vždycky věděla, co se děje. Neměla jsem tedy žádné iluze ani naivní představy, jak politika
funguje. Spíš mě ale překvapil samotný byrokratický mechanismus. Je to zkostnatělý moloch, který sežírá sám sebe.
Momentální nastavení je až absurdní, hlavně pro člověka,
který nikdy ve státní správě nepracoval.

Bavilo vás to?
Ano, ale měla jsem z toho nervy. A k tomu permanentní
únava. Další problém byl, že jsem typ, který říká, co si myslí,
což je poněkud nepraktické v případě tiskové mluvčí. Není
to o tom, že musíte lhát, ale musíte používat diplomatické
kličky, jen díky nim dokážete vytěžit ze situace maximum.
Přestože jsem toho schopná, nejsem schopná chovat se
takhle dlouhodobě. A to mi vadilo. Nejsem diplomat, což je
můj celoživotní problém.

Poznala jste politiky. Získala jste k nim respekt, nebo vás spíš zklamali?
Správný politik už z dob starého Říma by se měl stát politikem za své zásluhy a s ekonomicky stabilním osobním
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životem. No a takových je u nás velmi málo. Nicméně takových si opravdu vážím. To je případ pana Schwarzenberka,
byli to i pánové Kocáb, Švejnar, dříve Václav Fischer, ve své
podstatě to je případ i pana Bárty, byť nad jeho záměry se
dá dost pochybovat.

Co Radek John?
Troufám si tvrdit, že zažil to, co my. Předvolební sliby, ač
třeba myšleny upřímně, narazily na politickou realitu. Jdete
do toho s ideály, ale nakonec zjistíte, že politické jednání
bohužel dost často není o tom, co jste slibovali voličům, ale
co můžete nabídnout svému koaličnímu partnerovi.

Váš největší dojem z politiky?
Jednoznačně fungování novinářské a mediální obce.
Z toho jsem byla tedy upřímně zděšená. Především v našem
resortu, který je primárně postaven na empatii vycházející
ze životní zkušenosti, vhledu do samotné problematiky
a obecném přehledu. Společenské povědomí, intelektuální
a charakterovou úroveň národa utváří jedenadvacetiletá
elévka, která tuto tématiku dostane tak trochu za trest,
protože lidská práva jsou nepopulární jak mezi kolegy, tak
u veřejnosti, tudíž vám novinářskou kariéru jen tak nevybudují.

“Létání je pro mě výzva.”

Dočetla jsem se, že si děláte pilotní průkaz.
Je to pravda?

Teď mám pauzu. Mám odlítaných 20 hodin, což je necelá
polovina. Jsem z toho ale nadšená. Pro mě to je výzva, ale
je to finančně dost náročné. Nicméně se ukázalo, že je to
ideální způsob přemisťování se v Africe. Celý systém funguje de facto jako taxislužba nebo půjčovna aut. Buď si
letadlo půjčíte s pilotem, nebo si ho půjčíte sám a z bodu
A do bodu B se místo za osm hodin dostanete za hodinu.

Není tomu tak dávno, co bulvární média
probírala váš vztah s Michaelem Kocábem. Zakládaly se tyto informace na pravdě?
Zakládaly. Moc se mi ale o tom nechce mluvit, byť nemáme
co skrývat. Michael je od září rozvedený.
Každopádně za svou osobu mohu říct jen to, že bych si
v životě nedovolila ani pomyslet na chlapa, který má funkční rodinu. Věděla jsem, že vztah Michaela a jeho ženy je
z pohledu manželství formální, což bylo veřejné tajemství
několik let. Přesto ani pořádně nemůžu říct, jak náš vztah
vznikl. Vůbec mě to ani nenapadlo.

A byl z toho ukázkový až filmový vztah...
No, větší klišé než šéf a podřízená snad ani neexistuje.
U mě ještě víc, protože tenhle princip je mi z mé podstaty
naprosto cizí. Nikdy jsem nezažila šéfa, natož muže, ani
model starší muž a mladá holka, vždycky mi tyhle lásky
připadaly až úsměvné. Hodně jsem se tomu bránila a vidíte,
jak to všechno dopadlo…

Kvůli čemu jste se do něj zamilovala?
Rozhodně to nebyla láska na první pohled. Vůbec jsem ho
nevnímala jako „muže“, byl to přece můj šef. Postupem
času jsem ale viděla, jak obrovský je to charakter, člověk,
který nelže, diplomaticky vyzrálá a empatická bytost.
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HSR® lifting

Odpověď na problém stárnutí
neležela na stříbrném podnosu.
Byla uložena hluboko ve zkumavce.

HSR® lifting - nová dimenze v oblasti anti-aging
Inovační HSR® lifting Integral komplex je perfektní kombinací tří cenných aktivních látek,
které vytvářejí celistvý liftingový efekt: Glyco-Stop, Multitendyn, Liftolution.
Výsledek: Vrásky a linky se viditelně a průběžně redukují. Pleť je hladší a kontury jsou pevnější.
Díky inovované HSR® lifting se pleti daří čelit výzvám stárnutí a zůstat po delší dobu krásná.

Profesionální kosmetiku BABOR i ostatní produkty BABOR lze zakoupit pouze u vybraných partnerů.
Více na www.babor-cz.eu nebo na zelené lince 800 100 403.

Domácnost
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto a archiv firmy USSPA

Relaxovat znamená

vychutnávat
Romantické letní noci plné hvězd, ale i ty zimní, které mohou být ještě umocněny
poletujícími vločkami - a to vše si můžete ještě více užít díky vířivým bazénům, neboli
vířivkám.

Spa znamená v překladu domácí lázně nebo také, volně
přeloženo: vířivý bazén. Umístit ho můžete na zahradu,
terasu, do zimní zahrady či dokonce i do obývacího pokoje.
Venku jej můžete využívat nejen v létě, ale také v zimě bez
ohledu na počasí. Jednotlivé trysky vás budou masírovat,
uvolní vaše svaly, pomáhají rychle zregenerovat duševní
síly po vyčerpání a stresu. Kombinace horké vody, nadnášení a masáže současně zlepšuje krevní oběh, tlumí bolesti
a během několika minut uvolňuje svaly a celé tělo unavené
po fyzické nebo psychické práci.

Spojení příjemného s užitečným

Obzvlášť v současné hektické době si mnozí často uvědomují, že je třeba o své tělo pečovat. Čas na sport a relaxaci
však mnohdy chybí. Vířivka je vlastně spojení příjemného
s užitečným, kdy v bazénku s teplou vodou relaxujete
a necháváte uvolňovat svaly a smysly, zatímco vodní trysky
masírují vaše tělo od hlavy až k patě. Taková vodní masáž
pomáhá zlepšit krevní tlak, zlepšuje prokrvení organismu,
uvolňuje svaly a tlak kloubů a tím zmírňuje jejich bolest,
odbourává stres a celkově posiluje imunitní a kardiovas-
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kulární systém. Navíc se po takové masáži v teplé vodě dokonale usíná. Některé bazénky jsou ještě navíc vybaveny
světelnou terapií a aromatickou terapií, audiosystémem
s reproduktory, přehrávačem CD & MP3 nebo televizí, takže
příjemný účinek na tělo i ducha je stoprocentně zaručen.

Vybíráme domácí lázně

Základem vířivky je akrylátový bazének, který je anatomicky tvarován jak na sezení, tak na polohu vleže. Je tedy
vybaven sedátky a lehátky, které jsou doplněny tryskami
mířícími na různé části těla. Akrylát nese nejrůznější barevné povrchy. Společnost Modulan International nabízí například až 19 barev skořepin (akrylátový bazének). Mohou
mít buď čtvercový, obdélníkový, kruhový nebo oválný tvar.
Další součástí vířivého bazénu je pěnová hmota, která je vysoce izolační, lehká a velice odolná jak vůči UV záření, tak
proti mrazu. Působivé u těchto bazénů je dřevěné osazení
z kvalitního dřeva, které ulehčuje vstup i výstup do lázně.
Tento druh spa má většinou kruhový tvar.
Při výběru se držte pravidlem: čím členitější je bazének, tím
je komfortnější a nabízí širší spektrum masáže. Trysky jsou

Art

vzduchové a vodní. Na digitálním ovladači, který je umístěn v bazénku lze regulovat teplotu vody, nastavit i sílu
proudění trysek. U luxusnější výbavy lze digitálně ovládat
televizi či rádio.

Kvalitní přikrytí a izolace

Bazénky jsou vybaveny bezpečnostním krytem a opláštěním, které bývá již v základní ceně. Klaďte důraz na kvalitní
přikrytí a na dostatečnou izolaci, které jsou v budoucnu
k nezaplacení. Z přikrytého spa totiž neuniká teplo a snižují se také náklady na ohřev vody. Spa bazény lze pořídit
od 120.000 Kč. Pokud nemáte hluboko do kapsy a máte
rádi luxus, můžete ale také zaplatit mnohonásobně více.
Vše záleží, jak velký vířivý bazének a jaké příslušenství si
žádáte. Dostupnější typy jsou vhodné pro 2 – 3 osoby a jsou
většinou vybaveny až 20 tryskami. Do těch komfortnějších
se vejde až 6 lidí a trysek můžete napočítat mezi 50 - 70.
Samotné umístění není nikterak náročné. Není třeba velkých povrchových úprav či kopání jam jako u bazénů. Bazénky osazené kvalitním dřevem se většinou nezapouštějí,
jen se upravuje okolní terén. Podmínkou je umístit bazének

na rovnou, dostatečně nosnou plochu (hmotnost bazénu +
obsah vody + hmotnost uživatelů) a zajistit přístup elektřiny a vody (zde stačí hadice, nemusí být instalován pevný
výtok).

Zásady používání

Optimální teplota vody by se měla rovnat teplotě těla
zdravého člověka. Teploty nad 40 ° C se doporučují spíše
v chladnějších dnech či v zimním období. V létě je příjemnější teplota o několik málo stupňů nižší než je teplota těla
člověka, tedy 36°C. Vodní masáž je ideální dopřát si cca
2 hodiny po jídle. Po masáži je vhodné odpočívat v klidu
a teple. Doporučená doba použití masáže je maximálně 30
minut. Dlouhá masáž může způsobit snížení krevního tlaku

Údržba

Celá údržba není nějak náročná. Záleží však na tom, zda
bazének slouží veřejným či soukromým účelům. U veřejných vířivek se voda vyměňuje denně, u soukromých stačí
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vodu měnit jednou za 2 - 3 měsíce, což závisí na tom, jak
často spa používáte a na jeho velikosti. Je však třeba udržovat správné pH vody, k čemuž slouží bazénová chemie.
Náklady na roční provoz závisí na velikosti bazénu, četnosti
používání, okolních teplotách a počtu osob, který bazének
využívají. Hrubý odhad činí tak 20 – 50 Kč denně v závislosti
na ceně elektrické energie.

Zeptali jsme se odborníka, ing. Kateřiny Kadlecové, která pracuje ve firmě zabývající se prodejem a instalací
spa.
Podle jakých kritérií bychom měli vířivku
vybírat?

Pokud jde o výběr modelu, obecně platí čím větší
spa, tím komplexnější
možnosti hydroterapie.
Pokud nejste omezeni
finančně ani prostorově,
velikost spa by měla odpovídat minimálně počtu
osob v rodině plus jedno
místo navíc.
Dále je samozřejmě
potřeba vzít do úvahy
kvalitu spa, také šíři nabízených služeb a odbornou zdatnost dodavatele.
Obzvlášť nyní, v době
přívalu laciných čínských
napodobenin, je potřeba
vybírat obezřetně. Spa
by vám měla sloužit po
mnoho let.

Na co si při výběru dát pozor?
Určitě na pravdivost podávaných informací. Doporučujeme srovnání více dodavatelů
a osobní návštěvu v jejich sídle, nebo ještě lépe v showroomu. Důležité faktory jsou kvalita, životnost, „servisovatelnost“, záruční a pozáruční servis.

Platí čím dražší, tím lepší?

Ne vždy, ale cena rozhodně může být jistým vodítkem. Ty
opravdu kvalitní produkty nikdy nekoupíte za pár korun.
Je důležité zjistit si, co všechno je v dané ceně obsaženo,
co všechno budete platit nad rámec a zda cena odpovídá
kvalitě nabízeného produktu a následných služeb. Vířivka
je požitková záležitost, od které očekáváte především relaxaci, pohodu a ne další starosti.

Lze odhadnout, na kolik nás vyjde provoz
vířivky?

Obecně lze u kvalitních vířivek mluvit v řádech korun denně, celoroční provoz se pohybuje v několika tisících. Ekonomika provozu závisí na mnoha faktorech. Spa jsou určeny
k celoročnímu provozu, proto jsou celkově konstruovány
tak, aby i následná údržba a péče byla bezstarostná a nenáročná, a to jak fyzicky, tak finančně.
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Existují stejně jako u praček a ledniček ekonomicky výhodné modely?
Jestli myslíte třídy A, B, . . . , tak ty u spa nejsou. U našich
vířivek umožňuje systém izolace spolu s termokrytem
celoroční, energeticky nenáročný provoz. Elektrorozvaděč
s funkcí Smart Winter Mode zabraňuje zamrznutí systému
i v případě venkovní instalace v horských oblastech.

vat?

Na jaké místo bychom vířivku měli instalo-

Vždy záleží na požadavcích a přání zákazníka včetně prostorových možností. Někteří upřednostní instalaci uvnitř
domu, my doporučujeme umístění v exteriéru, protože
zážitky z celoročního koupání dodávají relaxaci ve spa další
dimenzi. Představte si, jak sledujete střídání ročních období
v okolní krajině z příjemně teplé vody vaší spa. My vířivky
standardně dodáváme v dřevěném kabinetu, připravené
k instalaci nad terén. Možné je
však i dodání v úpravě pro částečné či plné zapuštění. Využít
tak můžete terasu nebo i nerovný terén zahrady.

Zvládneme to sami,
nebo na instalaci doporučujete odborníky?

Instalaci samozřejmě musí zajistit
odborníci. Jedná se o odborné
usazení spa na místo ať již s kabinetem, nebo zapuštěné. Školený
technik spa nejen nainstaluje
a zprovozní, ale také předvede
zákazníkovi základní údržbu
a ovládání ...

Je rozdíl mezi provozem v interiéru a exteriéru?

Umístění spa v interiéru vyžaduje na rozdíl od venkovní instalace odvětrání po každém použití,
a to např. elektrickým větrákem
nebo krátkým intenzivním větráním. Ale na rozdíl od klasických
bazénů v interiéru není v místnosti
nutná klimatizace, protože během doby, kdy se spa nepoužívá, je hladina zakryta termokrytem, takže nedochází
k odpařování. Obecně jsou spa určena pro vnitřní i venkovní použití bez rozdílu. Vždy záleží zejména na samotném
uživateli, zda je mu příjemnější koupat se ve spa na čerstvém vzduchu pod širým nebem, nebo uvnitř domu.

Jak často bychom měli ošetřovat vodu ve
vířivce?

Pokud má spa všechno, co mít má (kvalitní filtrační systém,
ozonátor, termokryt), pak je údržba velice snadná. Mechanické nečistoty zachytí filtr, o mikroorganismy ve spa se
postará ozón – filtrace a ozonizace funguje automaticky.
Termokryt zase kromě tepelné izolace zabraňuje odpařování a chrání vodu před vnějšími nečistotami a UV zářením
v době, kdy se spa nepoužívá. Na majitelích zůstává jen
pravidelné čištění kartuše z filtru (jednoduše se propláchne
ostrým proudem teplé vody) a úprava chemické rovnováhy vody – pro dezinfekci se používá chlor, ale v podstatně
menším množství, než znáte u klasických bazénů. Voda se
udržuje stejným způsobem jak v zimě, tak v létě.
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Lidské orgány

na prodej
Paul Lee z Hongkongu dostal játra od popraveného čínského vězně. V Egyptě koupil
Karám ledvinu pro svou sestru za 5300 dolarů. A v Istanbulu nabízí Hakan jednu ze
svých ledvin za 30.700 dolarů. Ano, na prodej jsou dnes i lidské orgány.

Leeovi, třiapadesátiletému hlavnímu technikovi hongkongského metra, byla v lednu 2005 diagnostikována rakovina
jater. Lékaři mu odepřeli transplantaci, protože se obávali,
že se nádor rozšíří. Jeden přítel mu však řekl, že ve městě
Ťchien-ťin na severovýchodě Číny existuje transplantační
klinika, na které mu orgán transplantují. Lee se tam zapsal
do pořadníku a v dubnu podstoupil zákrok, který mu zachránil život. Zaplatil za něj 260.000 jüanů (34.380 amerických dolarů) „Tato nemocnice je napojena na spoustu
věznic,“ sdělil Lee agentuře Reuters. „Moje játra pocházejí
od popraveného vězně z Chei-lung-ťiangu, kterému tímto hluboce děkuji.“ V Číně se každý rok provádí 20.000
transplantací, z toho 3000 transplantací jater. A v 95 procentech případů se tento orgán odebírá mrtvým dárcům;
většinou popraveným vězňům. Využívání těchto orgánů
Čína obhajovala tvrzením, že podmínkou odebrání orgánu
je vždy souhlas odsouzence nebo jeho rodiny.
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Nová vstupenka do života

Podle odhadu Světové zdravotnické organizace (WHO) se
ročně provádí 21.000 transplantací jater, avšak zdravotničtí
experti odhadují celosvětovou poptávku na přinejmenším
90.000. Tento zoufalý nedostatek dárců orgánů v bohatých zemích žene cizince trpící nemocemi v závěrečných
stadiích na chudší místa, jako jsou Čína, Pákistán, Turecko,
Egypt, Kolumbie nebo Filipíny. Jedině tam si mohou koupit
novou vstupenku do života. Rovněž poptávka po ledvinách
převyšuje nabídku, což vedlo k vzestupu pašování orgánů,
vzniku černého trhu pro bohaté příjemce a přílivu „transplantačních turistů“, kteří cestují do chudých zemí, aby si
zakoupili různé části těla od lidí spatřujících jen málo jiných
možností, jak zlepšit svůj život. Dárce v Jihoafrické republice obdrží za ledvinu 700 dolarů, oproti 30.000 dolarů
ve Spojených státech. Nedostatek průhlednosti a špatná
ochrana dárců zesílily volání mezinárodních institucí, aby se

obchodu s orgány učinila přítrž, nebo se alespoň reguloval.
I tam, kde je tento obchod zakázán, jsou však zákony často
zašmodrchané nebo v sobě obsahují jakási „zadní vrátka“.
Neregulovaná cesta je navíc pro příjemce mnohem méně
komplikovaná. Jakýkoliv transplantační zákrok za účasti
živého dárce pro něj totiž znamená riziko. Dárci se může
něco stát. Mezi možné komplikace patří krvácení nebo
infekce, které mohou skončit i smrtí. U obchodu s orgány
se naopak příjemce nemusí příliš obávat. „Je to levnější,
nevystavujete riziku vlastní příbuzné a nemusíte se pak
starat o někoho, koho neznáte. Jakmile zaplatíte, můžete
tohle všechno hodit za hlavu, je to jednorázový proces,“
uvedl Luc Noel, koordinátor klinických zákroků při Světové
zdravotnické organizaci (WHO) v Ženevě.

Ledvinový bazar

Prodej lidských orgánů je legální i v Pákistánu, který se
podle výkonného ředitele Pákistánské ledvinové nadace
Džaffara Nakvího mění v jakýsi „ledvinový bazar“. Žádný
ověřený údaj o počtu cizinců přijíždějících do této země
pro nové ledviny samozřejmě neexistuje. Nakví ale uvádí,
že jen v Láhauru se nachází 13 transplantačních center,
která loni provedla více než 2000 transplantací zakoupených ledvin. Pacienti, většinou z Evropy, Saúdské Arábie
a Indie, podle něj platí za novou ledvinu asi 500.000 rupií
(8.500 dolarů). Dárcům je z této částky vypláceno 300 až
1.000 dolarů a mnohdy nemají po operaci žádnou lékařskou péči. V některých případech se zákroky provádějí bez
souhlasu dárce. V květnu policie zatkla devět pachatelů,
z toho čtyři lékaře, kteří unášeli lidi, podávali jim omamné

látky a pak jim odnímali ledviny za účelem transplantace.
V parlamentu leží návrh zákona, jenž má tento obchod
zakázat. Mocná lobby, která si přeje jeho zachování, se
však snaží prosadit možnost bezplatného darování ledviny
nepříbuzné osobě. Taková klauzule umožňující „altruistické“ dárcovství orgánů ale podle Nakvího povede k tomu,
že obchod s orgány bude pokračovat a dárci budou dostávat platby tajně.

Pro orgány do Egypta

Příběhy lidí prodávajících vlastní orgány, obzvláště ledviny, nejsou ničím neobvyklým ani v Egyptě, kde více než 30
procent ze 73 milionů obyvatel žije pod hranicí chudoby.
Karám, který si nepřál zveřejnit své příjmení, protože obchod s orgány je v této zemi nezákonný, prozradil, že mu
trvalo pouhých 15 dní, než zajistil ledvinu pro svou sestru,
které ta její selhala. Jistý lékař mu prý sehnal muže ochotného prodat svou ledvinu za 30.000 egyptských liber (5.300
dolarů). „Odměna pro lékaře činila 5.000 liber. Peníze pro
něj i poplatek pro nemocnici přitom byly strženy z částky
určené pro „dárce“, uvedl Karám. Lékaři podle něj obvykle
pomáhají hledat lidi svolné k prodeji vlastních orgánů mezi
svými pacienty. Abdel-Kádir Hegazy, předseda disciplinární
komise egyptské lékařské komory, uvedl, že v egyptských
zákonech není stanoven jasný trest pro osoby podílející
se na nezákonných transplantacích, takže lékaři mohou
svůj prohřešek snadno opakovat. „Zákon říká, že obchod
s orgány je protiprávní, ale nestanovuje konkrétní trest.
U nás v komoře jsme mnoha lékařům pozastavili činnost
a zavřeli jim praxi, avšak oni se odvolali k soudu a získaIce Léto 2011 |
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li licenci zpátky,“ sdělil Hegazy agentuře Reuters. „Je to
mrzutá a politováníhodná situace. Dělají to věhlasní lékaři
a profesoři. Jsou to bohatí lidé, ale přesto to dělají, protože
nemají žádné morální hodnoty.“ Komora prosazuje zákonnou úpravu, která by transplantace orgánů regulovala.
Návrh počítá s vysokými pokutami a nepodmíněnými tresty

né s vyspělými evropskými zeměmi (hodnoceno přežíváním
pacientů a transplantovaných orgánů),” říká ředitelka
Transplantačního centra IKEM, MUDr. Eva Pokorná. Dostupnost transplantací je podle ní dána především dostupností
orgánů k transplantacím – tzn. počtem dárců orgánů, ale
také tím, kolik lidí na transplantace čeká. V loňském roce

pro osoby, které se na obchodu s orgány podílejí a také se
zákazem transplantací mezi lidmi s odlišným státním občanstvím. Návrh však už několik let leží v parlamentu. Lékaři a nejvyšší muslimští náboženští vůdci totiž mezi sebou vedou spor, zda islám umožňuje transplantace orgánů
v případě klinických úmrtí.

bylo v České republice provedeno celkem 586 transplantací orgánů (včetně Langerhansových ostrůvků), z toho 364
ledvin, 102 jater, 70 srdcí, 17 plic, 20 slinivek břišních a 13
transplantací Langerhansových ostrůvků. V ČR je celkem
sedm transplantačních center, kde se provádí transplantace ledvin, ve dvou (IKEM Praha a CKTCH Brno) se provádí
transplantace srdce a jater. V pražském Motole se transplantují plíce, v IKEM dále i slinivka břišní a Langerhansovy
ostrůvky.
I Česko se ale potýká s problémem nedostatku dárců. “Týká
se to nejenom dárců zemřelých, ale i dárců žijících,” pokračuje Eva Pokorná. Konkrétně v programu transplantací
ledvin v posledních letech došlo celosvětově k významnému
zvýšení počtu transplantací ledvin od žijících dárců. Jedním z důvodů tohoto nárůstu je právě nedostatek ledvin
od zemřelých dárců, ale hlavním důvodem je především
fakt, že transplantace ledviny od žijícího dárce přináší lepší
výsledky. Bohužel Česká republika tento trend nekopíruje.
I v České republice platí to, že na transplantace orgánů
čeká daleko více nemocných než je počet provedených
transplantací, takže nelze vyloučit, že se do Pákistánu pro
náhradní ledvinu vydá i nějaký zoufalý Čech.

V Turecku orgány darují mladí

V Turecku si prodejem svých orgánů přivydělávají studenti,
nezaměstnaní, mladí muži a otcové snažící se uživit rodinu.
Na internetu zveřejňují inzeráty, v nichž nabízejí k prodeji
své ledviny a neopomínají přitom uvést, zda a kolik pijí
a kouří a jakou mají krevní skupinu. Tito potenciální dárci
tvrdí, že je o jejich orgány zájem v Německu, Izraeli i Turecku, přičemž požadovaná cena dosahuje až 50.000 tureckých
lir (38.760 dolarů). Hakan, sedmadvacetiletý pracovník
istanbulské bezpečnostní agentury, otec dvou dětí, který si
také nepřál zveřejnit své příjmení, prozradil agentuře Reuters, že obdržel pět nebo šest nabídek z Turecka a Německa. Kupci mu nabízeli 10.000 až 15.000 lir (11.600 dolarů),
ale on žádá 40.000. „Samozřejmě je to děsivé, ale nic jiného se dělat nedá,“ prohlásil a dodal, že manželce o svém
záměru neřekl, protože ví, že by měla námitky. „Dělám to
kvůli své rodině. Kdybych byl sám, bylo by to jedno. Mám
dvě děti. Nic jiného pro ně udělat nemůžu.“
Jaká je situace s orgány v Čechách? Samozřejmě, že se
s nimi nekupčí (alespoň oficiálně a důkazy o tom, že by
své orgány k odprodeji nabízel nějaký Čech, samozřejmě
neexistují). Oslovení odborníci se každopádně shodují, že
transplantace orgánů je u nás na velmi dobré úrovni. Srovnatelná je úspěšnost zákroků, navíc čekací doba je kratší
než v některých zemích Evropské unie. “Výsledky transplantací orgánů v České republice jsou naprosto srovnatel-

64 | Ice

Léto 2011

Jeden dárce - až osm orgánů

Nedostatek orgánů však není jediný problém, se kterým se
transplantační centra potýkají. Podle představitelů transplantační společnosti nejsou oddělení ARO v jednotlivých
nemocnicích dostatečně motivována, aby nabízela transplantačním centrům vhodné dárce. „Chceme, aby byli všichni možní dárci skutečně využiti,“ pokračuje Eva Pokorná,
která si myslí, že počet dárců by mohl být vyšší než dnes.
Loni v Česku darovalo po smrti své orgány k transplantaci
206 lidí. Pacientů, kteří by darovaný orgán potřebovali,

Téma
je mnohem více.” Zákon lékařům na odděleních nemocnic ARO sice ukládá povinnost informovat transplantační
centra o všech možných dárcích, ale nedává jim k tomu
kvalitní podmínky. Pojišťovny
sice za každého dárce nemocnici
zaplatí v rámci paušální platby, ta
však jde právě na účet celé nemocnice, pracovníků ARO se příliš
nedotkne. Česká transplantační
společnost usiluje o to, aby za
tuto práci byla ohodnocena přímo
příslušná oddělení. Postarat se
o dárce a udržet orgány v dobrém
stavu je totiž mimořádně náročná
práce, která vyžaduje extrémní
nasazení všech lékařů a personálu oddělení. „Je třeba, aby tito
doktoři byli řádně ohodnoceni
a oddělení dostalo řádně zaplaceno i za velmi vysoké náklady spojené s diagnostikou smrti, s péčí
o zemřelého a uchování orgánů.
Každý dárce znamená možnost
zachránit několik lidských životů,“ říká Pokorná a dodává, že
od jednoho dárce je totiž možné
získat až osm orgánů. „Proto musíme využít každou příležitost,“
upozorňuje. Na motivování těchto
lékařů by podle Pokorné měla mít
zájem i pojišťovna. Je prokázáno,
že například transplantace ledviny
je pro zdravotnický systém jednoznačně finančně výhodná. Pacient totiž nemusí docházet
na extrémně drahou dialýzu.

Složitý zákon

Podle oslovených pracovníků transplantačních center
je transplantační zákon zbytečně složitý a obsahuje řadu
velmi odborných lékařských pojmů, má nedostatky i chyby.
„Některé části zákona jsou však pro transplantační medicínu dobré. Zákon třeba udává takzvaný předpokládaný
souhlas zemřelého, což odběr a následnou transplantaci
urychluje“, říká Pokorná. Znamená to, že lékaři podle zákona nepotřebují souhlas rodiny. Přesto možnost odebrání
orgánů s rodinou konzultují. V Česku totiž ze zákona existuje registr osob, do něhož se mohou zapsat lidé, kteří si
po smrti nepřejí darovat své orgány. Před každým odběrem
lékaři zkontrolují, zda možný dárce není zapsán v tomto
seznamu. V současné době bude muset být transplantační zákon novelizován, neboť musí být implementovány
všechny body směrnice Evropského parlamentu, která byla
přijata v první polovině roku 2010. Český transplantační
zákon je v podstatě v souladu se směrnicí EU, nicméně řada
změn například v definicích pojmů bude nutná, a tudíž
snad vznikne prostor i na úpravu a zjednodušení některých částí zákona. Jistý krok kupředu ale už přece jen byl
učiněn. “V květnu 2010 naše vláda schválila národní akční
plán podporující dárcovství orgánů,” pokračuje Eva Pokorná. “Ten si klade za cíl především zavést do praxe v České
republice velmi úspěšný systém organizace dárcovského
programu, který má Španělsko. A právě Španělsko je zemí,

která má nejvíce zemřelých dárců a tím i transplantací na
světě (viz graf). V současné době pracuje při MZ skupina zástupců ministerstva zdravotnictví, koordinačního střediska
transplantací, odborných lékařských společností (České
transplantační společnosti,
České společnosti anestézie, resuscitace a intenzivní
medicíny a České společnosti intenzivní medicíny),
pojišťoven, ministerstva
práce a sociálních věcí.
Podařilo se vyškolit několik
lékařů v ministerstvem přímo řízených nemocnicích,
kteří by měli od ledna 2011
vykonávat zcela novou
profesi tzv. dárcovského
konzultanta a velmi aktivně
spolupracovat s transplantačními centry na dárcovském programu. Bohužel
nejsou dosud vyřešeny
finanční prostředky nezbytné pro vykonávání této
velmi odborné a emotivně, sociálně i časově velmi
náročné profese. A jenom
připomínám, že jednou
z podstatných podmínek
španělského úspěchu byla
skutečně obrovská ekonomická podpora státu.
V současné době je pro transplantační program velmi znepokojivým problémem i skutečnost, že řada anesteziologů,
intenzivistů a neurologů podala výpověď – a právě tyto
profese jsou pro dárcovský a tím i transplantační program
zcela klíčovými,” uzavírá lékařka.

Jak probíhá transplantace
•

•

•

•

•

•

Pacient je s těžkými zraněními převezen do nemocnice.
Lékaři na oddělení ARO zjistí, že mozek už nefunguje
a pacienta nelze zachránit. Diagnostikují smrt mozku.
Stále však fungují další orgány. Lékař zavolá do transplantačního centra. Následuje řada testů. Lékaři kontrolují, zda zemřelý netrpěl vážnou infekční chorobou
a pro koho jsou jeho orgány vhodné.
Zemřelého s dosud funkčními orgány, nebo pouze
samotné orgány, lékaři urychleně převezou sanitkou či
vrtulníkem do transplantačního centra.
Mezitím na základě testů lékaři najdou vhodné příjemce a připravují je na operaci. Přednost mají pacienti
v nejvážnějším stavu. V momentě odebrání orgánu od
dárce už jsou operováni i příjemci srdce, jater a plic.
Důležitá je každá minuta. Čím dříve se orgán dostane
do těla příjemce, tím větší má šanci na rychlé obnovení
funkce a příjemce na přežití.
Nejrychleji musí být transplantována srdce. Játra vydrží
ve stavu, kdy nejsou napojena na krevní oběh, asi 8 až
12 hodin. U ledviny to může být až 24 hodin.
Pravděpodobnost, že pacienti nový orgán přijmou, je více než 90 procent.
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Text: Jana Abelson Tržilová, foto: sport-invest.cz

Závislost
jménem
squash
Chcete si protáhnout tělo, zlepšit fyzickou kondici a zároveň se přitom nádherně pobavit? Tak právě pro vás je
tu squash. Co do množství výdeje energie patří totiž mezi
nejintenzivnější raketovou hru.

„K tomu, abyste se squash naučili hrát, stačí pouhá minuta,
ale potřebujete celý život k tomu, aby se z vás stali mistři.“
Touto větou mě Dominik Šácha, autor knihy Jak dokonale
zvládnout squash, „pozitivně“ naladil již při čtení první
stránky. Na druhou stranu jsem se hned na začátku dozvěděla, že hrát kvalitní squash, je opravdu dřina.

určí stranu, ze které bude podávat. Podávající pak podává
tak dlouho, dokud neprohraje úder a podávajícím se stane
jeho protihráč. Tak se postupuje celý zápas. Na začátku
dalšího setu začíná podávat vítěz předcházejícího setu. Vyhraje-li úder podávající, získává bod, vyhraje-li přijímající,
získává právo podání.

Raketový sport

Historie

Squash je raketový sport, založený na odrazu míčku o stěnu - samotné slovo squash je vlastně pojmenováním zvuku,
který vzniká při dopadu měkkého míčku o stěnu. Hraje se
mezi dvěma hráči na kurtu (čtyřhra rovná se dvě dvojice),
který tvoří prostor obklopený mezi čtyřmi stěnami. Squash
se hraje na 3 vyhrané sety, což znamená, že hra končí maximálně po 5 setech. Set trvá do devíti bodů, jediná výjimka
může nastat za stavu 8:8, přičemž rozhoduje přijímací hráč,
zda se bude hrát do 9 nebo 10-ti bodů. Bodovat může pouze ten hráč, který má právo podání. Právo prvního podání
se rozhodne roztočením rakety. Hráč, který vyhrál podání,
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Na počátku 19. století se objevila jiná varianta již tehdy
dobře známé hry - tenisu. Postarali se o to chovanci ve
věznici Fleet v Londýně, když si svůj pobyt za mřížemi
krátili údery míčku pomocí rakety o zeď a vymysleli tak hru
„Rackets“ („rakety“). Tato hra se rozšířila na některé anglické školy. A právě na jedné z nich se zrodil nový sport pod
názvem squash. Bylo to kolem roku 1830 na škole Harrow,
kde se skupina studentů nemohla dostat na vytížený kurt
pro rakety. Proto začali trénovat s míčkem z indické gumy
údery o stěny a objevili, že se míček od stěn neodráží, ale
při dopadu na stěnu se „rozplácne“. Tato varianta hry se

Art

zakrátko prosadila a stala se natolik populární, že v roce
1864 byly na škole vybudovány první 4 squashové kurty
a squash byl oficiálně uznán jako sport. První kurty byly
budovány na školách a universitách v Anglii a později se
objevily i klubové kurty. Většího rozmachu dosáhl squash
až po skončení 1. světové války ve 20. letech. Tento sport si
oblíbily tisíce hráčů na celém světě a začaly se organizovat
první mistrovství a zápasy. První profesionální mistrovství
světa, které se konalo v roce 1920 v Anglii, vyhrál C. R.
Read (Queens Club) v souboji s A. W. B. Johnsnem (RAC
Club).

První squashová asociace

V roce 1907 byla založena první squashová asociace pod
jménem United States Squash Rackets Association. Po ní
následovala v roce 1911 Canadian Squash Rackets Association. V Anglii byla hra nejprve od roku 1908 regulována
squashovým výborem, který spadal pod Tennis and Rackets
Association. V roce 1928 se však osamostatnila vlastní

Squashova asociace (Squash Rackets Association). Nejvíce se
asi o popularizaci squashe a jeho rozmach postarali Jonah
Barington (Irsko) a Geoff Hunt (Austrálie). Oba byli jedni
z nejlepších hráčů v 60. a 80. letech a přiblížili představu
o squashi širokým masám sportovců, čímž nastartovali obrovský boom tohoto sportu. Od té doby se po celém světě
postavilo 46 000 kurtů a squash hraje 15 milionů registrovaných hráčů (údaje z roku 1994). V roce 1966 se sešli
zástupci z Austrálie, Velké Británie, Indie, Nového Zélandu,
Pákistánu, Jižní Afriky, USA, Kanady a Spojených Arabských
Emirátů a vytvořili základy nové zastřešující organizace
– Mezinárodní squashové Asociace (International Squash
Rackets Association (ISRF), která poprvé zasedala 5. ledna
1967. V roce 1992 se ISRF přejmenovala na Světovou squashovou federaci (World Squash Federation – WSF) a změnila i oficiální název sportu na jednoduché „SQUASH“, oproti
předchozímu „Squash Rackets“ (squash rakety). WSF nyní
sdružuje pod sebou 109 národních squashových asociací.
V současnosti se WSF stará o dodržování a upřesňování
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pravidel, vydává specifikace kurtů, raket a dalšího nutného
vybavení, vytváří metodiku a systém výuky a tréninku. Dále
zajišťuje koordinaci kalendáře světových turnajů, vypisuje a organizuje Mistrovství světa pro muže, ženy, juniory
(chlapce, dívky) a seniory, a to jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře. WSF také úzce spolupracuje s International Olympic
Committee (IOC) – Mezinárodní olympijský výbor, aby byl
squash zařazen mezi olympijské sporty. Ze squashe bylo
odvozeno několik dalších sportů (např. ricochet). Největší
hráč v historii squashe je Pákistánec Jahangir Khan, který
byl mistrem světa v letech 1982 až 1988.

Jak se squashem
začít?
Pokud jste se rozhodli začít
se squashem, najděte si
(například na internetu
je seznam kurtů a squashovým center) squashový
klub, který nabízí možnost
první lekce s trenérem. Tak
nejlépe pochopíte základní
pravidla hry, naučíte se držet
raketu a také si vysvětlíte
chyby, kterých byste se měli
vyvarovat. Zvolte si příjemné a vzdušné oblečení (po
půl hodině intenzivní hry
budete propocení) a obuv,
která nemá černou podrážku (ta zanechává na kurtu
černé rýhy). Hrajte nejméně
jednou týdně, nejlépe se
spoluhráčem na stejné, nebo
o něco lepší úrovni jako
máte vy. Věnujte čas stretchingu a zlepšování kondice.

Squash a hubnutí

Výdej energie je při squashi
velký, ale není plynulou aerobní zátěží. Tepová frekvence při této aktivitě velmi
kolísá, takže není k hubnutí
úplně ideální. Dejte si pozor
na přílišné zatěžování zádových svalů a protahujte je.
Squash je vhodné kombinovat s jinou aerobní aktivitou,
která namáhá tělo rovnoměrněji.

Jan Koukal:
“Squash jsou fyzicky náročné šachy”
Je králem českého squashe. A jen těžko ho někdo bude sesazovat z trůnu. JAN KOUKAL je
v tomto sportu u nás téměř neporazitelný.
Jak jste se ke squashi vůbec dostal?
Táta má kamaráda ze Švédska, který našel kurty na Straho-
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vě. Vzal tátu, táta mě a takhle to dopadlo.

Co vás na tomto sportu nejvíce baví?

Líbí se mi, že zde nerozhoduje jen síla. Squash jsou takové
fyzicky hodně náročné šachy, ke kterým potřebujete rychlost, reflexy, vytrvalost i techniku.

Věnujete se ještě jiným sportům?

Baví mě snad všechny sporty, pravidelně hraji fotbal.
V zimě jezdím na snowboardu. Jinak v rámci fyzické přípravy trávím hodně času běháním a v posilovně se svým
trenérem Petrem Brabcem.

Jaký je hlavní rozdíl mezi squashem a tenisem?
Technika je úplně
opačná. V tenise se
míček především
liftuje, ve squashi
copuje. Síla úderu
a servis ve squashi
na rozdíl od tenisu
nehrají zdaleka tak
velkou roli.

Platí, že
dobrý tenista
bude i dobrý
squashový hráč
a obráceně?

Nemusí to tak být
vždy. Dobrý tenista
nebo squashista
bude mít výborný cit
pro míč, ale technika
a pohyb jsou v obou
sportech úplně jiné.
Dělat oba tyto sporty by bylo složité,
nicméně určitě ne
nemožné...

Co je při
squashi nejdůležitější? Postřeh,
rychlost, síla,
pohyb...

Všechno, co jste
vyjmenovala plus
dalších plno věcí
jako třeba reakce,
technika, vůle…
Squash někdy hodně
bolí a je to velká
dřina.

Existuje
nějaký rozdíl
mezi hrou mužů
a žen?

Jako ve všech sportech je mužský squash daleko rychlejší.
Na profesionálních turnajích mají muži spodní čáru o 5
centimetrů níže, aby zápasy nebyly nekonečné.

Čím to je, že v Čechách není dostatek kvalitních squashistů? Prý tu nemáte soupeře.

Squash v ČR hraje ohromné množství lidí, ale stále to je
mladý sport, který nemá velkou tradici a tím pádem ani
špičkové trenéry. Moje generace už je silnější a má zkuše-

Art
Co o něm asi nevíte
•
•
•
•

Squash hraje i jeho mladší sestra. „Byla
druhá v republice, jsme taková squashová
rodina,“ říká.
Nemá rád pivo. „Jinak piju všechno, někdy
poruším životosprávu. V Česku už se mi stalo, že jsem šel po tahu hrát,“ přiznává.
Když může, jde na snowboard. „Zimu a hory
miluju,“ rozplývá se.
Má rád věci s buldokem. Stejně se jmenuje
i jeho oblíbená restaurace.
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nosti se squashem ve světě. Tyto zkušenosti časem předá
mladším nadějím, které z toho budou moci těžit. V tom
budou mít oproti mně, Petru Martinovi, Martinu Štěpánovi,
Lucce Fialové a dalším velkou výhodu, protože my jsme za
těmito zkušenostmi museli vyrážet do světa.

Jste vynikajícím squashistou i ve světovém
měřítku. Kam byste mohl a chtěl ve světovém
žebříčku vystoupat?

Momentálně jsem na 50. místě. Můj sen je top 20.

Máte nějaké vzory?

Mám své oblíbence, nenazýval bych je ale vzory. Ve squashi
to byl a je Jonathon Power a obecně basketbalista Allen
Iverson.

Myslíte si, že squash má šanci stát se olympijskou disciplínou?

Squash měl velkou šanci především před asi 6 lety dostat
se na olympiádu do Pekingu, kde porazil všechny ostatní
konkurenty včetně ragby a golfu, ale těsně se to nepovedlo
a teď už to bude mít hodně těžké.

Stále ale sníte o účasti na olympiádě?

Snil jsem o ní dlouho, ale teď už o ní můžu opravdu jen
snít. Vím jistě, že jako aktivní hráč už se tam nepodívám.

Jak často trénujete?

2krát až 3krát denně. Samozřejmě trávím dost času na kurtu, ale v mém tréninku se hodně věnuji i fyzické přípravě,
kompenzačním cvičením a regenerací.

Trénujete pouze v České republice, nebo
musíte jezdit i do zahraničí?

Trénuji především v ČR s Tondou Felfelem a Petrem Fajkosem, sparing pak s Petrem Martinem a Ondrejem Ertlem.
Občas za mnou přijede nějaký hráč ze zahraničí nebo trenér z Holandska.

Při squashi hodně dostávají zabrat klouby.
Věnujete jim proto nějakou zvláštní péči?

Věnuji hodně času kompenzačním cvičením, aby mé tělo
bylo vyvážené a v rovnováze a samozřejmě hodně regeneruji. 2krát týdně jsem na thajských masážích a také u svého
fyzioterapeuta Jakuba Pokorného.

Dodržujete nějakou zvláštní životosprávu?

Když trénuji, nebo jsem na turnajích, tak si dávám pozor na
to, co jím, abych organismus zbytečně nezatěžoval.

Každý sport, pokud je provozován na vrcholové úrovni, je zátěží pro organismus. Nebojíte
se, že vám třeba klouby jednou vypovědí službu?

Každý tím, co děláme, své tělo svým způsobem deformujeme a stejně tak i já. Zatím žádné problémy nepociťuji
a pokud v budoucnu budu, tak to bude malá daň za to, co
všechno mi squash dal a rozhodně se za to na něj nebudu
zlobit.

Podle čeho si vybíráte raketu?

Firma Tecnifibre mi vyrobila raketu přesně podle mých
představ a podle mě se také jmenuje - Supreme 130 Kouki.
S tou jsem absolutně spokojený. Pro mě je důležité vyvážení, mám raději raketu, která není moc těžká do hlavy a pak
už záleží na pocitu, když si s ní pinknu, jak mi sedne.

To samé byste poradil rekreačním squashistům?

Doporučil bych si pár raket vzít do ruky a zkusit si s nimi
pár úderů. Člověk hned cítí, která mu sedí více, či méně.

Co byste jim poradil ohledně učení se správných úderů, postavení na kurtu, držení rakety…?
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Nejlepší český squashista se narodil 20. června 1983 v Praze. Je osminásobným mistrem České republiky, v níž hraje
ligu za Brno. Dřív nastupoval za Strahov. Vyhrál šest profesionálních turnajů PSA, všechny se konaly v Praze. Zde
slavil i největší úspěch kariéry: v roce 2005 se stal vicemistrem Evropy. Na světovém žebříčku mu patří 50. pozice,
v minulosti už byl i číslem 39.

Má cenu zaplatit si na několik hodin trenéra,
nebo na to člověk přijde postupem času sám?
Tohle je trošku složitější otázka, na kterou se obávám, že
nedokáži krátce odpovědět tak, aby to někomu něco dalo.
Rozhodně trenéra doporučuji, minimálně na začátku. Je
škoda si osvojit špatné návyky a pak se jich těžko zbavovat.
Na hodně věcí člověk časem může přijít i sám, ale trvá to
daleko déle.

Jaké byste na squash doporučil boty?

Mou jednoznačnou volbou jsou boty Adidas Stabil Optifit,
které mají vše, co od squashových bot očekávám. Jsou velmi stabilní s pevnou patou, takže nehrozí zvrtnutí kotníku
při některé z mnoha rychlých změn pohybu. Jsou nízké,
takže mám dobrý kontakt s podlahou. A navíc jsou opravdu pohodlné. Myslím, že Stabily obecně patří k nejoblíbenějším squashovým botám.

OC Chodov, Praha
OC Metropole Zličín, Praha
Letiště Praha - Ruzyně, terminál 1
OC Futurum, Hradec Králové

www.4pm.cz

Art
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv Jaroslava Róny

Originál mezi sochaři a malíři
Jaroslav Róna je umělec. Jeden z nejlepších malířů a sochařů současnosti. Originál
s nezaměnitelným výtvarným stylem i názory. Ale i amatérský herec a literát. Autor
bronzové sochy Franze Kafky v Praze, spoluzakladatel proslulé výtvarné skupiny
Tvrdohlaví a jeden z aktérů někdejší divadelní Pražské pětky.

Jaroslav se narodil před čtyřiapadesáti lety v Praze v českožidovské rodině. “Dětství si nějak moc nepamatuji, asi mě
příliš nezaujalo. Vyvíjel jsem se v temných normalizačních
sedmdesátých letech. Jako patnáctiletý, poté, co mě nepřijali na výtvarnou školu, jsem odešel do továrny na Vysočinu, kde jsem sdílel chmurný osud námezdního dělníka.
Náruživě jsem však četl a chodil do filmového klubu,” vrací
se do minulosti přední český výtvarník.

“Otec byl velmi přísný”

Jeho výchova prý byla striktně světská. “Matka byla celý
život úřednicí, sestra je aranžérka, otec byl celý život energetikem a na stará kolena se stal spisovatelem.” A na Jaroslava byl docela přísný. “Táta byl razantní až despotický,
navíc narozený ve znamení Lva. Já jsem zase Býk. Zkuste si
nás představit dohromady! Ale v nejzásadnějších věcech mi
táta vždycky pomohl. Spíš šlo o formu jeho jednání. Otec
mi třeba odmítl vyplácet kapesné a chtěl, abych si vydělával
na brigádách. Řekl jsem mu, že když jeden můj obraz je
tak neuvěřitelně cenný, nemohu přece ztrácet čas brigádou, kde vydělám pár šupů! Říkal: Jak můžeš vědět, že tvůj
obraz je cenný? Obraz je cenný teprve tehdy, když ho prodáš! Odpověděl jsem, že můj obraz je cenný už předtím!
Nedohodli jsme se. Asi tři měsíce jsem se živil tak, že jsem
u popelnic sbíral lahve od piva, vracel je a kupoval si za to
mléko a rohlíky. Barvy jsem získával v tiskárnách. Dávali
mi tu plechovky na vyhození, na dně zůstávaly barvy. Ředil
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jsem je fermeží a tím maloval. Táta po nějaké době pochopil, že to myslím vážně a dospěl k názoru, že mi pomůže.
Byl to on, kdo našel můj současný ateliér. Pomohl mi ho
zrekonstruovat, abych nežil ve sklepě. Ve svém ateliéru na
hřbitově jsem nakonec žil dvacet let.”

John Lennon na lepence

Na výtvarnou dráhu se Jaroslav vydal v roce 1975, poté,
co byl dle svých slov osvícen během projekce polského
filmu „Iluminace”. V ten okamžik se rozhodl pro dráhu
výtvarného umělce. Malovat začal však již předtím na
učňovském středisku v Hlinsku v Čechách, kde si za první
plat koupil olejové barvy. „Mým prvním dílem byl portrét
Johna Lennona na kusu lepenky. Po vyučení následoval
pokus o zkoušky na uměleckou školu. Byl jsem přijat. Byla
to Střední výtvarná škola na Hollarově náměstí v Praze, kde
vládla na tu dobu velmi liberální atmosféra. Od té doby
jsem se nezabýval ničím jiným, než výtvarným uměním,
literaturou, filmy a vysedáváním v proslulé Kavárně Slávii.”
Po úspěšném zakončení střední školy včetně maturity z ruského jazyka se Jaroslav přihlásil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou na obor Sklářské výtvarnictví, jenž spojoval
výuku jak malířskou, tak plastickou, a opět byl přijat. “Mým
profesorem se stal legendární, i v zahraničí uznávaný sochař- sklář, charismatický Stanislav Libenský.” Na této škole
Jaroslav, jak sám říká, prodělal vývoj asi jako neandrtálec,
jenž se přihlásí v NASA pro let na Měsíc, a je přijat. “Během
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studia jsem byl jednou navržen rektorem na vyloučení ze
školy za sérii strukturálních obrazů z cyklu „Krajiny z vepřových vnitřností“ a spolu se spolužákem Zdeňkem Lhotským
jsme shodili ze schodů spolužáka komunistu, jenž nám nesl
přihlášky do strany proti naší vůli.”

“Bez Prahy nemůžu být”

V roce 1981 začal Jaroslav malovat sérii bizarních groteskních obrazů, později označených stylem „česká groteska“.
V roce 1984 ukončil VŠUP diplomovou prací Velký a Malý
pes, dvojicí rozměrných skleněných zvířecích skulptur
v kovové konstrukci, jež jsou nyní ve sbírce Národní galerie
a Galerie hlavního města Prahy. “Po skončení vysoké školy
mě profesor Libenský vzal s sebou do USA jako asistenta. Svobodná kosmopolitní atmosféra sklářské letní školy
na severozápadním pobřeží v Pilchucku blízko Seattlu mě
nadchla a uvolnila. Po krátkém váhání - přemýšlel jsem
i o emigraci- jsem se nakonec vrátil do Prahy, bez níž nemůžu být a kde mi byl na nějakou dobu odebrán cestovní pas.
V té době jsem se věnoval převážně malování a po krutě
ironizujících groteskních obrazech přešel na typické temné
šerosvitné vize všeho možného, zejména však prehistorických zvířat a rozpadajících se ruin. A také jsem spolu s přítelem Tomášem Vorlem napsal divadelní hru „Malý nezbeda“ pro divadelní soubor Mimoza, jenž je členem kultovní
Pražské pětky.” Hru nakonec Jaroslav po hádce s Vorlem
též režíroval a několik let se hrála v Bránickém divadle pantomimy. Za tuto hru Jaroslav pobíral skromné tantiemy, jež
mu umožnily malovat.

Tvorba jako kyvadlo

V roce 1987, kdy Jaroslavovi nešťastnou náhodou vyhořel
atelier; spoluzaložil dnes již legendární výtvarnou skupinu
Tvrdohlaví. Během revoluce se angažoval v propagačním
centru v Mánesu, kde kreslil revoluční letáky, jež šly rovnou zpod jeho ruky burcovat lid do všech koutů republiky!
V roce 1991 se mu narodila dcera Valerie, která dnes jde
v jeho šlépějích. Krátce nato Jaroslav procestoval půlku
světa a po svém návratu začal modelovat. V té době vzniklo několik monumentálních soch, jež můžeme vidět na
Pražském hradě (Podobenství s lebkou), na zámku Klenová
u Klatov (Rytíř s drakem, Sépie), na pražském Jižním městě
(Oskar), v Agios Nikolaos na Krétě (Labyrint) a v moravském Mikulově (Sarkofág, Mořeplavci). Od té doby jeho
tvorba připomíná kyvadlo, jež se v pravidelném rytmu
naklání buď k malířství, nebo k sochařství.
Dnes je zkrátka z Jaroslava jeden z nejvýznamnějších výtvarníků vůbec. On sám je nejpyšnější na vítězství v soutěži
na návrh pomníku Franze Kafky. “To pro mě bylo vůbec
nejzásadnější! Podobné společenské úkoly jsou nesmírně
vzrušující věc. Jsou to muka odpovědnosti a pochybností
o sobě, ale když se to podaří, člověk pocítí závratné štěstí.”
A jak dlouho trvá příprava na podobnou soutěž? “Potřebuji tak čtyři měsíce na přemýšlení a měsíc pro práci na
modelech. Zadavatelé si dnes představují, že umělec za rok
vyvine a vyrobí bronzový pomník! Myslbek ovšem dělal na
sv. Václavovi 25 let! Žijeme v internetovém čase, ale naše
řemeslo je prastaré, nesmíte je šidit. Vytvořit sochu není
stejné jako vyrobit auto, přestože leckdo si to dnes zřejmě
myslí.” A baví Jaroslava dělat věci na zakázku, nebo je to
jen regulérní zdroj obživy?“Na zakázku dělám ceny pro
instituce nebo práce do veřejných prostor. Navrhnout si ale
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mohu, co chci. Musí to samozřejmě splnit jisté podmínky,
navíc by se dílo mělo líbit lidem. Dnes není příliš populární
to říci přímo, ale já si myslím, že i dříve sochaři dělali věci
proto, aby se líbily lidem. Pokud dělám na zakázku, chci,
aby objednatelé dílo přijali a já se za ně nemusel stydět.”

“Nového Michelangela určitě poznám”
Jaroslav také vyučuje na Akademii výtvarných umění. Dokázal by si přiznat, že je některý z jeho žáků lepší než on?
“Moji žáci se teprve vyvíjejí. Já mám za sebou už mnoho let
práce. Kdyby se tam ale objevil nějaký Michelangelo, určitě
ho poznám a můžete si být jistá, že to sám sobě přiznám.
A byl bych nadšený! Kdo je v blízkosti obrovského talentu
a může mu pomoci se nalézt, měl by si toho vážit. A aby
toho nebylo málo, spolu s Alešem Najbrtem a Františkem
Skálou je Jaroslav Róna členem světově unikátního tria Tros
Sketos. Má na vystupování vůbec čas? “Problém je najít
tři termíny za rok, kdy máme hrát! Většinou jsou ale naše
představení vyprodaná. Vystupujeme nejen v Česku, kde je
vždy v sálech plno, ale hráli jsme i v New Yorku v Českém
centru nebo ve Washingtonu pro mezinárodní diplomatický sbor na našem velvyslanectví. A s úspěchem! Dokonce jsme cizincům podepisovali trička. Konečně jsme měli
úspěch v zahraničí! Sice ne jako výtvarníci, ale jako komici,
tak už to ale chodí!”

Text: Daniela Gaudlová, foto: archiv hřišť

III

Golfový ráj to na pohled
Česko má příliš mnoho golfových hřišť.
Může vám to připadat jakkoliv absurdní, ale je to tak. Abychom dosáhli obvyklých
průměrů, potřebovali bychom zdvojnásobit počet golfistů.
V minulém dílu jsme se vypravili do západních Čech, které patří ke golfově velmi úrodným. Dnes se podíváme do malebně prázdninových jižních Čech, kde najdete „jen“
sedm golfových resortů. Vlastně šest, protože hřiště u Lipenské přehrady, kde blízké
pláže a jachetní přístav dýchají atmosférou přímořského letoviska, je momentálně
v rekonstrukci.
Ale ručím vám za to, že si na jihu Čech opravdu užijete. Na charismatická hřiště se budete chtít znovu vracet...

Golfový klub Hluboká nad Vltavou

Písek - Kestřany CZ Golf

Samá voda, samá voda, přihořívá...

Golf Resort Monachus

Máte rádi exotiku a nikdy jste si ještě nevyzkoušeli hru na
dně rybníka? Pak je pro vás na míru šitý dvacetisedmijamkový golfový areál v Hluboké nad Vltavou. Ti, co si nepotrpí
na adrenalin se nemusejí lekat. Golf se tady nehraje v neoprenu ani ve skafandrech.
Tři devítijamková hřiště se rozkládají sice na dně rybníků,
ale naštěstí vysušených už v osmnáctém století. Při přestavbě zámku v letech 1839 až 1871 vznikl rozlehlý a ve své
době bezesporu úchvatný park. Jenže jak se ukazuje dnes,
tehdejší zámecký architekt musel být zřejmě na golfisty
vysazený. Jak jinak si vysvětlit, že se desítky staletých dubů
a nejrůznějších vzácných stromů s dokonalou přesností
pletou do hry.
Ale i vyschlé rybníky se vám taky budou připomínat. Množstvím odvodňovacích a zavodňovacích struh, které slouží
jako vodní překážky. Ani vám nepřijde, že vám klasicky
komplikují hru. Příjemná a uklidňující atmosféra klubu
a zámek Hluboká střežící z výšky hřiště vás naplní jihočeským klídkem.

Golfová Kanada za humny

Moje kamarádka říká, že hrát golf na kanadských hříštích
je návykové. Chcete se tam prý za každou cenu zase vrátit.
Takže vám nabízím neopakovatelný golf v Kanadě. Přesněji
řečeno v oblasti, které se říká Česká Kanada. V čarokrásně
zemité přírodě s čerstvým povětřím nedaleko rakouských
hranic najdete dvě hřiště Golf Resortu Monachus. Na vyhledávaném mistrovském osmnáctijamkovém hřišti Mnich se
pořádají republikové i mezinárodní profesionální turnaje.

Zato na devítijamkovém hřišti Nová Bystřice, které bylo
prvním public hřištěm v Čechách, si mohou vyzkoušet golf
i úplní začátečníci. Prostě: V České Kanadě na vás čeká golf
neomezených možností. A jestli je i tady návykový? Ochutnejte.

Hrátky s čertem

S čertem sice nejsou žádné hrátky, říkávaly už naše babičky,

ale o golfu nemluvily. Tak proč i nezahrát čertovský
golf? A kde jinde než v Golf Klubu Čertovo břemeno.
Název dostal podle nedalekého skalního útvaru, ke
kterému se váže stará pověst o čertovi. Zbytky jeho kamenného břemene jsou prý poházené po celém osmnáctijamkovém hřišti a dodávají mu opravdu tajemný
ráz. Já tomu věřím. Zkuste mně logicky vysvětlit, proč
některé překážky ďábelsky přitahují míče?
Stejně čertovsky vykutálená je i unikátní klubovna se
střechou, která je součástí fairwaye jamky číslo dvě.
Nejenže si na střeše golf zas tak často nezahrajete, ale
kolikrát se vám už stalo, že sedíte nad skvělou domácí
bramboračkou s kráčejícími flighty kdesi nad hlavou?
A k tomu motto klubu: Krása – pohoda – zdraví. A recept, jak udělat jedno z nejoblíbenějších hřišť v Česku
je na světě.

To by Pavlov nečekal

Pokud se chcete na vlastní oči přesvědčit, že byl golf
tradičním sportem českých sedláků, neváhejte zajet
do Golf Clubu Český Krumlov. Přímo v centru areálu
vás okouzlí zrekonstruovaný historický statek Svachův
dvůr, kde najdete stylovou restauraci, hotel i klubovnu. A hlavně „původní dobové“ fotografie, které
dokazují, že se na statku hrál golf prostě odjakživa.
Kdo nevěří, ať tam...
Proto stačilo jen bez velkých terénních úprav začlenit
hřiště do krajiny, dvě stě čtyřiceti stromy doplnit smíšený les a selská tradice mohla pokračovat.
Stejně tak jako při přípravě široko daleko vyhlášených
svachovských specialit. A tady budete mít bez nadsázky velký problém. Co si vybrat? Neřešte! Všechno jak
od panímámy. Jen si musíte dávat příště pozor. Až se
řekne Český Krumlov, začnou se vám sbíhat sliny. Na
golf i na zdejší dobroty.

Golf Klub Čertovo břemeno

Golf Club Český Krumlov

Když se Kato zasní...

Určitě nikdo by nečekal nádherně zasazené Japonsko
do typicky jihočeské krajiny. Nebo jihočeskou krajinu
domalovanou Japonskem? Je to sice trochu nadsázka,
ale první devítka osmnáctijamkového hřiště Golfového areálu Písek - Kestřany CZ Golf je z dílny věhlasného japonského architekta Shunsuke Kato. Proto
je také velmi odlišná od té druhé, charakterizují ji
dlouhé a úzké fairwaye. Potěší vás hra ve stále jakoby
zasněné malebné krajině, kterou jinde nenajdete,
pravé klubové prostředí, srdečnost a vstřícnost patřící
k tomuto kraji odpradávna. Určitě vás osloví nová,
velkoryse pojatá klubovna Prácheňského Golfového
klubu, která vám poskytne příjemné zázemí nejen po
hře.
A restaurace Červený ovčín, jak se toto místo nazývalo
odjakživa, slibuje místní vyhledávané lahůdky.

Petr Vok z Rožmberka by nestačil
koukat
Co mu to místo jelenů pobíhá po oboře, kterou v šestnáctém století zakládal? Prapodivně odění chasníci
mávající s jakýmisi železy nad hlavou, ale meče to
nejsou?!?
Nebo, že by byl český šlechtic vizionář a připravil nám
Černickou oboru pro golfovou hru? To určitě předpokládal český architekt Kamil Pilát a do otevřené
rovinaté krajiny s úchvatnými staletými duby, javory
a lípami posadil devítijamkové golfové hřiště Golf
Resortu Bechyně. Otevřené bylo v roce 1996, většina
jamek se hraje na louce uprostřed obory, kde si skvěle
zahraje i začátečník. Útočiště po hře všem poskytne
zrekonstruovaná zemanská tvrz. Pokud si chcete zahrát golf v jiném století, v domácím komorním prostředí, s Rožmberky nebo bez nich, je pro vás Bechyně
to pravé. Golfové.

Text a foto: www.pokerman.cz

Čeští hráči a světový

pokerový festival

WSOP

Americká Mekka herní zábavy Las Vegas hostí v těchto dnech již 42. ročník světového pokerového festivalu World Series of Poker (WSOP). Jako každý rok, i letos se tedy
sjíždí do nejslavnějšího světového kasinového centra desetitisíce vyznavačů pokerové hry, nejpopulárnější karetní zábavy současnosti. Poker je ve své turnajové formě
sportem, kterému holdují ve světě milióny lidí a WSOP je pro všechny fanoušky pokerové hry událostí, která je svým významem srovnatelná s olympijskými hrami. Také
u nás již turnajový poker v posledních letech prožívá nebývalý boom, a tak jistě bude
zajímavé, podívat se blíže na dosavadní úspěchy našich hráčů, které byly dosaženy
v největší světové konkurenci.
Srovnávat gigantický pokerový festival World Series of Poker (WSOP) například se zimními olympijskými hrami není
vůbec nadnesené. Například v roce 2009 zaznamenali pořadatelé WSOP přes 60.000 registrací v turnajích, přičemž tito
vyznavači pokerové hry přijeli do Las Vegas ze 115 zemí.
Jen pro srovnání: na zimních olympijské hry do kanadského Vancouveru se v roce 2010 sjeli sportovci pouze z 82
zemí. V loňském roce hrálo lasvegaské turnaje pokerového
festivalu WSOP již téměř 73.000 hráčů 117 národností. Díky
televizi uvidí také letos vrcholné okamžiky za herními stoly
milióny pokerových fanoušků na celém světě, takže i z mediálního hlediska je dnes poker jedním z nejatraktivnějších
dovednostních sportů.
Světový pokerový festival WSOP je dnes turnajovou sérií,
v níž se točí největší peníze a hrají v ní nejlepší hráči o nejprestižnější pokerové trofeje. Těmi jsou zlaté náramky

(bracelets), které mimo peněz dostávají vítězové jednotlivých turnajů. Těch bývá v posledních letech v rámci WSOP
více než padesát. Tyto soutěže se liší výší vstupného (buyin) a také druhem pokerové varianty resp. uspořádáním hry
nebo volbou omezení sázek. Za nejprestižnější jsou považovány náramky získané za výhry v největším hlavním turnaji
s buy-inem 10.000 dolarů a také za triumfy v tzv. světových
šampionátech, což jsou turnaje se shodným vstupným,
konané ovšem v jiných pokerových variantách, než je právě
dnes nejpopulárnější No Limit Texas Holdem. Letos pořadatelé naplánovali na festival WSOP na nepřetržitých 50 dní,
v nichž by mělo být v červnu a na začátku července odehráno celkem 58 mistrovských turnajů.
V loňském roce se v rámci World Series of Poker hrálo
celkem 57 turnajů a celkový prizepool činil $187.109.850.
Tuto sumu si v jednotlivých turnajích rozdělilo celkem 7.486

hráčů, kteří se umístili na placených místech. Nejvíce získal
za výhru v hlavním turnaji Kanaďan Jonathan Duhamel,
který obdržel $8.944.310. Duhamel musel při svém triumfu
porazit celkem 7.318 hráčů.
Mimo hlavní turnaj se vloni hrálo devět nejprestižnějších
světových šampionátů s buy-inem $10.000, v nichž si vítězové získali průměrně přes $500.000. Ačkoliv půl miliónů
dolarů nejsou vůbec malé peníze, pro mnoho nejlepších
zúčastněných profesionálů měl i vloni minimálně srovnatelnou hodnotu zlatý náramek, který na World Series of Poker
získává každý šampión. Tzv. bracelet je dnes totiž nejprestižnějším oceněním pokerového umění a není tedy divu, že
pro mnohé již pokerové milionáře může mít i větší význam,
než samotné prize money. Vlastnit náramek již v pokerové
komunitě něco znamená a několikanásobní držitelé náramku WSOP jsou ve světě považováni za hráčské celebrity,
které většinou mohou i své úspěchy marketingově využít.
V průběhu existence World Series of Poker získalo včetně loňského roku náramek již 892 hráčů, přičemž domácí
američtí hráči tvoří z tohoto počtu téměř 86 procent. Zbytek jsou šampióni z 26 zemí, mezi nimiž je 16 evropských.
V loňském roce se například mezi šampióny zapsalo 38
hráčů z USA, 6 Kanaďanů, 5 Britů, 2 Maďaři a vždy jeden
hráč z Ruska, Norska, Nového Zélandu, Nizozemí a Izraele.

Evropští hráči získali v celé historii World Series of Poker
celkem 80 náramků – nejvíce z nich mají na svém kontě
hráči z pokerových velmocí, kterými jsou dnes Anglie (20
náramků), Německo (11), Itálie (10), Dánsko (7), Švédsko
(5), Francie (5) a Rusko (4).
Turnajový a online poker zažívá tak zhruba od roku 2008
větší boom i u nás a tento fakt se také projevil i mnohými
úspěchy českých hráčů na mezinárodní scéně (hlavně v sérii
European Poker Tour). Evropské výsledky a úspěchy v online hře obvykle otevírají nejlepším hráčům cestu i za moře,
neboť k účasti na nejprestižnějším festivalu WSOP je třeba
mít dostatečný bankroll. Z našich hráčů se zatím dokázalo
od roku 2008 na WSOP prosadit (ve smyslu zisku placených
míst) tucet jmen. První úspěch zaznamenal v roce 2008 náš
australský emigrant Jan Suchánek, který bral peníze za 17.
místo získané ve světovém šampionátu hraném ve variantě
$5k Seven Card Stud Hi/Lo. Druhým úspěšným hráčem se
stal ve stejném roce Petr Jelínek, jenž obsadil jen týden po
Suchánkovi 34. příčku v turnaji $1,5k Pot Limit Omaha Hi/
Lo. První úspěch v nepopulárnější variantě holdemu potom
zaznamenal tři dny po Jelínkovi Martin Hrubý, který skončil
na 145. místě v turnaji $2k No Limit Holdem.
Od premiérového roku 2008 zaznamenali naši hráči v rámci
WSOP nebo WSOPE (což je evropské pokračování lasvega-

ského festivalu) dohromady 26 placených umístění, díky
nimž získali celkem 243.994 dolarů (zhruba třetina z této
částky šla na buy-iny do těchto turnajů). Zatím největší částku za jednotlivé umístění bral náš v současnosti jediný high
roller hráč Martin Kabrhel – vloni v červnu získal 38.424
dolarů za 16. místo v osmifinále světového šampionátu
v heads upu (souboj jeden na jednoho). Martin Kabrhel je
z hlediska oficiálních příjmů z WSOP turnajů zatím naším
nejúspěšnějším hráčem, neboť již vyinkasoval 90.296 dolarů
(buy-iny do těchto úspěšných turnajů ho stály dohromady
cca $33.000).
Nejúspěšnějšími hráči z hlediska počtu placených umístění
je momentálně trojice Petr Jelínek, Martin Kabrhel a Martin Hrubý – všichni mají zatím na svém kontě 4 placené
příčky. Historickou účast na finálovém stole, která otevírá
cestu k náramku WSOP měl zatím nejvíc na dosah náš šampión EPT Jan Škampa – v roce 2009 skončil v $1,5k shootoutu (tj. ve vyřazovacím turnaji, kde postupuje z jednoho
stolu dál vždy jen vítěz – ve Škampově turnaji hrálo celkem
999 hráčů) ve třetím kole, když dvakrát zvítězil. V tom
třetím, z něhož se již postupovalo na finálový stůl, výrazně
v heads upu přehrával svého soupeře, ale nakonec skončil
druhý. Bylo z toho tedy nakonec „jen“ 12. místo a 5.236
dolarů.

Největším a nejpopulárnějším soutěží je v rámci WSOP vždy
tzv. Main Event, který vítězům většinou přináší velkou slávu
a velké peníze. Dostat se v tomto turnaji s buy-inem 10.000
dolarů, který například vloni hrálo 7.319 hráčů, na placené pozice, je opravdu velkým úspěchem. Z našich hráčů se
v historii WSOP tento úspěch podařil pouze dvěma jménům
– v roce 2008 skončil na 288. místě Jiří Hlavatý ($35.383)
a předloni získal 473. placenou pozici ($25.027) Radek
Chvála.
Letošní rok by měl být z hlediska našeho pokeru na World
Series of Poker slibný, protože se na tento největší a nejprestižnější pokerový festival na světě chystal od nás zatím
největší počet hráčů. Zároveň je náš nejúspěšnější hráč
Martin Kabrhel o rok zkušenější, což by se mohlo také výsledkově projevit. Nechme se tedy překvapit a držme našim
palce.

V pokeru dobří hráči poráží ty špatné - kam chceš patřit ty?
Staň se žralokem v moři plném ryb a řeči o náhodě nech
poraženým.
Vítězové se učí na www.Pokerman.cz.

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Andreas Wenning

Architektura

Vznešený
s přírodou
Přístřešky v korunách stromů si lidé stavěli již před
mnoha lety. Zaručovalo jim to bezpečí a klid. Proč
bychom neměli chtít to samé v 21. století? Představte
si takováto obydlí třeba v záplavových zónách. Přílivovou vlnu by bylo možné sledovat pěkně z výšky…
Nebo si takovéto stavení představte třeba u potoka. Jeho majitelé pak
z terasy budou moci rybařit.

Jako v oblacích

Ne každý člověk se stále drží pevně nohama na zemi. Někdo touží létat,
jiný se chce podívat pod hladinu moře. Děti šplhají po stromech a stavějí
si v nich úkryty, odkud mohou tajně pozorovat dění pod sebou a nikdo
je zde nenajde. Někdo své dětské touhy opustí a s někým zase rostou.
Možná proto máme architekty, kteří začali navrhovat domy na stromech.
V některých částech světa je to přímo účelové zařízení vystavěné z nutnosti, jinde jde o extravaganci. Domy a sruby na stromech každopádně
najdeme téměř po celém světě. Někdy se podobají jednoduchým dětským
stavbám, jindy jsou to luxusně vybavené hotely. Ve větvích lze postavit
honosnou rezidenci, moderní rodinný dům, kavárnu, školku nebo kancelář či již zmíněné zázemí pro dětské hry. Stačí si vyhlédnout vhodný strom
a nebát se pustit žilou bankovnímu účtu.

Kontakt s přírodou

Za uplynulých necelých deset let vznikla na celosvětovém trhu celá řada
firem, které realizují tzv. stavbu treehausů. Najdete je nejen ve Skotsku
a dalších zemích Evropy, ale také v Kanadě, Americe nebo v Německu.
V Česku sice zatím žádná taková firma nepůsobí, pro obydlí na stromě
však lidé toužící po nezvyklém bydlu nemusí daleko. Stačí se jen poptat
v sousedním Německu, kde byl v roce 2005 vybudován první německý
hotel na stromech. Stalo se tak v Zentendorfu a byla to veliká atrakce.
Vzdušné sruby, ve kterých může bydlet až pět osob, byly nejprve postaveny a vyztuženy na zemi a poté usazeny do koruny stromu. Jednotlivé
části hotelu jsou propojeny visutými lávkami a dřevěnými schody. Hotel
je v provozu pouze v létě, v zimě příbytky zejí prázdnotou. Obdobnou
romantiku ve větvích si mohou dopřát také hosté hotelu ve francouzském
Epiniacu v západní Bretani. Nezvyklý zážitek jim přitom zpestřuje výhled
na hrad z 16. století a do okolního lesoparku. Titulem vůbec největší dům
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na silných větvích nebo kmenu stromu. “Dům na stromě
velmi těsně komunikuje s přírodou, která ho obklopuje,”
vysvětluje Andreas. “To v sobě pojí jistou nedosažitelnost
a smyslnost, které člověk těžko odolá. A zároveň je to tak
přirozené. Tento dialog s přírodou má v sobě něco vznešeného.”
Andreas se původně vyučil truhlářem, poté vystudoval
architekturu v Brémách. V roce 2003 založil vlastní studio
Baumraum, což je slovní hříčka pro prostor na stromě. Kromě domů na stromech navrhuje i domy plující nad vodou,
zakopané v zemi, obklopené ledem nebo trůnící na střeše
mrakodrapu. Zkrátka na naše poměry výjimečná stavení.
Jeho podstatou je, jak mi několikrát zdůraznil, již zmíněný
“vznešený dialog s přírodou.” No, nenechali byste si takové
romantické hnízdečko lásky líbit? Pokud ano, tak váš sen se
může brzy stát skutečností. Andreas je totiž domy na stromě schopen postavit i v Čechách. Stačí mít byť miniaturní
pozemek, na něm strom a můžete bydlet jako ptáci.

na stromě se honosí britský charitativní projekt
Alnwick Gardens. Soustava několika domů,
jejichž výstavba přišla na tři miliony liber, vyrostla ve větvích šestnácti majestátních lip. Kromě
restaurace, dvojice soukromých jídelen a učebny
zde mají i obchod se suvenýry. Neméně úctyhodný pohled
nabízí pohádkový dvoupodlažní zámek Cedar Spire usazený v koruně pět set let starého cedru ve Skotsku.

Romantik ovlivněný estetikou

Na navrhování domů v korunách stromů se specializuje
i brémský architekt Andreas Wenning. “Jsem romantik, ale
zároveň jsem ovlivněný současnou estetikou a městským
pojetím života,” říká o sobě. Tyto dvě stránky jeho osobnosti jsou možná klíčem k tomu, proč se specializuje na
stavbu domů téměř v korunách stromů. Svůj vůbec první
dům ve větvích postavil na svém pozemku před osmi lety.
“Samozřejmě jako hnízdečko lásky,” směje se Andreas. “Je
to pěkně malý až těsný prostor, zapálíte svíčky, díváte se na
hvězdy, posloucháte šumění listů, houkání sýčka… a najednou se vznášíte nad běžnými starostmi.” Dnes staví podobná místa pro lidi, kteří se chtějí uchýlit do lůna přírody
nejen z těchto důvodů. Při práci dbá na to, aby zachoval
stromy i okolní přírodu v co nejpůvodnějším stavu a nerušil
ji. Nesnaží se však prosadit do koruny stromu chaloupku,
jak to často dělají rodiče pro své děti. Principem jeho staveb je většinou kombinace dřevěných kabin, kovových nosných sloupů, ocelových lan a textilních pásů připevněných
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Bezpečnost prioritou číslo jedna

Co se týče materiálu, nejčastěji se používá kanadské a skandinávské sekvojové dřevo ošetřené proti hnilobě a rozkladu. Stavba je možná takřka na každém silném, zdravém
stromě o obvodu více než jeden a půl metru. Nejvhodnějšími kandidáty jsou pro tyto účely dub, buk, lípa, jasan,
kaštan, dospělé ovocné stromy nebo cedr. Stromy, které
nemají pevné a hluboké kořeny, nejsou pro stavbu těchto
obydlí ideální, nicméně díky podpůrným nosníkům lze i na
nich vybudovat vysněný stromový příbytek. Bezpečnost je
prioritou číslo jedna a od ní se odvíjí i dnešní stavba těchto
obydlí. Pevné, odolné, vysoké zábradlí je navrženo tak, aby
chránilo malé děti. Místo skleněných okenních výplní se
používají pouze speciální bezpečnostní skla, která zabrání
poškození či rozbití např. větvemi při silném větru. Okna
na balkonech či verandách se dají otevřít, ostatní jsou však
napevno zafixována. Stromová obydlí jsou konstruována
do optimálních povětrnostních podmínek, deště či sněhu,
protože například vichřice či hurikán by teoreticky mohly
poničit či vzít s sebou část stavby. Předpokládaná životnost
těchto staveb je deset až patnáct let, nicméně pravidelná
údržba a optimální podmínky mohou tuto dobu prodloužit
a potěšit tak i několik generací.

Andělika, hydratační péče o pleť

Zářivá hydratace z přírody
Toaletní voda
Verbena Slunce

Hydratace je tajemstvím krásné pleti, po které touží každá žena. V dnešní uspěchané době je pleť dehydratovaná a ztrácí tak svou vitalitu. Kosmetická společnost L´Occitane vytvořila kompletní řadu výrobků péče o pleť, obsahující patentovanou kombinaci esenciálního oleje a vody z kořenů Anděliky
v bio kvalitě, která pleti poskytuje aktivní hydrataci a vitalitu. Dopřejte své pleti přírodní hydrataci
a nechte se okouzlit příjemnou vůní rostlin, která povzbudí vaše smysly.

Limitovaná edice

V oblasti Středozemí roste malý keř, který své okolí
provoní svěže citrusovou vůní. L’Occitane z jeho organických výtažků vytvořila limitovanou edici Verbena
Slunce, plnou jiskřivé a povzbuzující energie. Svěží
a lehká letní vůně je inspirována provensálskými trhy,
kde je vzduch naplněn osvěžující citrusovou vůní čerstvě natrhaných lístků verbeny. Její povzbuzující energie
oživí tělo i mysl a napomáhá proti únavě a stresu. Tato
úžasná citronová vůně zanechá vaši pokožku jemně
parfémovanou po celý den.

www.loccitane.cz

Andělika lékařská je známá pro svou mimořádnou vitalitu. Její kořeny uložené hluboko v půdě zadržují vodu,
kterou rostlina potřebuje k rychlému růstu, do výšky několika metrů. Výrobky z řady Andělika obsahují speciální Andělikovou vodu a Andělikový esenciální olej
v bio kvalitě pro dokonale hydratovanou a rozzářenou pleť.
Aktivní hydratace: anděliková voda podporuje syntézu
aquaporínů. Aquaporíny jsou malé kanálky v membránách
buněk, které zajišťují cirkulaci vody.
Ochrana proti volným radikálům: esenciální olej z anděliky účinně bojuje proti volným radikálům, které urychlují
stárnutí pleti.

Naše prodejny L’Occitane en Provence:
Tajemství krásné pleti spočívá v několika kroNa Příkopě 15, Praha 1; NC Palladium, Náměstí Republiky 1, Praha 1;
prvním 2828/151,
krokem
v 3;péči
o Chodov,
krásnou
pokožku je její čištění pomocí Hydratačního čisticího gelu AnděPaláccích:
Flora, Vinohradská
Praha
Centrum
Roztylská
232/19,
Praha
4; OC
Smíchov,odstraní
Plzeňská 8, Praha
5; OC Letňany,
Veselská chrání hydrolipidický film pokožky. Druhým krokem je dočištění pleti
lika.
Gel
jemně
make-up
a zároveň
663, Praha 9 – Letňany; NC Olympia Brno, U Dálnice 777, Brno-Modřice;
s Hydratační
Andělika.
Po těchto krocích je pleť připravena na aplikaci přípravků z denní péče.
Masarykova
2, Brno; Solnátonizační
1472, Ostrava;vodou
Avion Shopping
Park, Rudná
3114/114, Ostrava Jih; NC Olympia Plzeň, Pisecká 792/1, Plzeň

Pro redukci tmavých kruhů pod očima a otoků naneste
lehký Hydratační oční roll-on Andělika, který osvěží
a vyhladí oční okolí. Okamžitou a dlouhotrvající hydrataci
poskytne pleti Hydratační krém Andělika, který zlepší
pružnost pokožky a ochrání ji proti volným radikálům.

Nejen při prvních jarních paprscích je vhodné použít péči,
která pleť vyživí a zároveň ochrání. Pro normální až smíšenou pleť z řady Andělika je k dispozici Hydratační
ochranný fluid SPF 15 s nemastnou texturou. Vysokou
ochranu před poškozením pleti slunečním zářením pak poskytuje Hydratační ochranný fluid SPF 40.
Objevte i vy tajemství hydratace řady Andělika
a vyzkoušejte účinky neobvyklé rostliny, která vaši
pleť rozzáří a vyhladí.
Více informací na www.loccitane.cz.

Na slovíčko...

Luxusní

CHEMIE TĚLA
Sport jako rituál svádění: vize Giorgia Armaniho, kterou přetvořil
ve vůni Jacques Cavallier. Tóny hlavy překvapivě prudce rozezní
výrazná vůně máty. Směs neuvěřitelně svěžích tónů máty kadeřavé,
peprné a divoké vytváří naprosto jedinečný buket. Tvůrci trvalo celý
rok, než se mu podařilo zkombinovat tyto tři odrůdy a vytvořit tón,
pro nějž by byla příznačná právě jejich rozmanitost. Italský nádech
této kosmopolitní vůni dodává sicilská mandarinka. Svůdná moc
vůně Code Sport v podobě citrusových plodů se projevuje v srdci.
Dosud největší koncentrace ambroxanu, dokonalého čichového
ztělesnění fyzické touhy, je zahřáta k bodu varu společně se směsí
vetiveru a zázvoru, symbolu sofistikovanosti a smyslnosti. Kontrasty
jsou vyzdviženy křehkou ledovou vrstvou hivernal, která zajistí
dlouhou souhru mezi ledovou křehkostí a smyslným dechem.

dárky

Nejprodávanější londýnská
móda na internetu
Luxusní, kvalitní a značkové oblečení z Anglie exkluzivně na
našem módním webu. Velký výběr společenských a koktejlových
šatů.
•
•
•
•
•

•

Nákup 24 hodin denně
Veškeré zboží skladem
Doručení do 48 hodin
Objednávky přes internet nebo telefon 469 813 997
Vrácení zboží zdarma v předplacené obálce

www.TamsinLondon.cz

Na slovíčko
Cacharel
V letošním roce přináší Cacharel limitovanou edici čtyř příznačných
vůní s romantickým, živým motivem. Radostná, svobodomyslná
a bezstarostná vzpomínka na čtyři osobnosti a čtyři nálady.
V zahradě Le Jardin Cacharel představuje každá květina jednu vůni
a každá vůně zpodobňuje jeden typ ženy, legendu ve vlastním čase.
Tajuplná, barevná zahrada plná energie, Le Jardin Cacharel, tyto
vůně propojuje, a vytváří tak magickou rovnováhu mezi minulostí
a přítomností.

FUEL FOR LIFE DENIM
Kolekce vůní FUEL FOR LIFE DENIM je zcela nová, přesto
zároveň ztělesňuje návrat k původním kořenům značky Diesel.

To jméno
se stalo legendou
Pocta kultovnímu safari saku, legendárnímu
kousku haute couture od Yves Saint Laurent.
Symbol cest do dalekých zemí, jednosměrná
jízdenka pro útěk daleko odsud - ožívá v každé
další kolekci díky Stefanu Pilati, kreativnímu
řediteli společnosti Yves Saint Laurent.
Óda na smyslnost, povznášející tělo ve hře na
schovávanou s kůží.
Báječně oslavuje svobodnou, nespoutanou
a provokující ženu.

Magic Sunset
Je léto, romantický západ slunce, chtělo by to k tomu ještě nějaký
drink, co říkáte?
Magic Sunset je skvělým doplňkem nejednoho západu slunce. Do
sklenice naplněné po okraj kostkami ledu nalijte 4 cl Becherovky,
přidejte 15 cl kvalitního pomerančového džusu a k tomu opatrně
nalijte 1 cl grenadiny, tím dosáhnete dvoubarevného efektu. Na závěr
vložte na hranu sklenice naříznutou jahodu nebo pomeranč a určitě
se stanete hvězdou večera!

helsinki Raspberry
Jemný kvalitní alkohol, příjemná vůně, nevtíravá sladkost a chuť
zralých malin vytváří dokonalou souhru vlastností této výjimečné
vodky. Skandinávská technologie úpravy alkoholu a výběr
prvotřídních surovin zaručuje ojedinělost požitku, jemnost a stálou
kvalitu. HELSINKI Raspberry vodka je také vynikajícím základem
míchaných nápojů.

www.PARFEMLAND.cz
Luxusní originální
značkové parfémy online.
Slevy až 70%!

Slevový poukaz

opravňující ke slevě při nákupu parfémů a kosmetiky z internetového obchodu parfemland.cz v hodnotě

Kod slevoveho kuponu:
Platnost slevoveho kuponu:

JOAQUO7J1AWOC
31.12.2011

100 Kč
slovy: sto korun českých

www.parfemland.cz
objednavky@parfemland.cz
Moznost uplatneni kuponu pri objednavce nad 1000 Kc.

Revoluce pro vaše křivky
Zatočte s kily navíc a vytvarujte svou postavu!
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Cvičení ve VacuShape mohu vřele doporučit –
nebolí a navíc efektivně formuje postavu v problémových partiích.
Ilona Csáková

Více informací na www.vacushape.cz
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Výrobce: Wellness profi s.r.o. – Bezručova 133/87, Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 628 858, GSM: +420 603 509 534,
e-mail: info@wellnessprofi.cz, w w w. we l l n e s s p r o f i . c z

Dům nebo byt?
Co takhle dvoupatrový půdní byt?

Vlastní bydlení si alespoň jednou v životě pořizuje snad každý z nás. „Dům nebo byt?“
následuje otázka. „Není nad dům se zahrádkou,“ napadne nejednoho romantika.
„Dům ale vyžaduje péči, stojí čas i peníze,“ oponuje mu realista.

Co tedy něco mezi třeba ve formě půdního dvoupatrového mezonetu s terasou s neopakovatelným výhledem na
Prahu? Sešli jsme se v Praze 8 - Libni, kde společnost Ervin,
s.r.o. právě dokončuje stavbu čtyř atypických luxusních
půdních bytů, kterými nás provedl majitel společnosti Ervin,
s.r.o, Roman Jankot.

Vaše firma byla založena před
deseti lety. Vždycky jste se zabývali
organizováním staveb?
Ne tak úplně. Stavby, architektura, charakter míst mě
opravdu zajímají. I proto tak rád cestuji. Velká část mé
práce je však více administrativní. Do velké míry nás živila
a živí inženýrská činnost – zařizování stavebních povolení
a poměrně široký rozsah souvisejících činností. Při takové práci potkám hodně lidí, firem a úřadů, což je někdy

fajn, někdy méně. Někdy na můj vkus příliš často koukám
do počítače nebo do papírů. Nicméně podíl developerské
činnosti, zahrnující i získávání, stavbu a správu vlastních
nemovitostí, což je jeden ze směrů, kterými chci jít, se k mé
radosti zvyšuje.

Co konkrétně jste si vyzkoušel
při stavbě půdních bytů v ulici
Andrštova?
Umístění stavby v širším centru Prahy, tedy v lokalitě s výbornou dopravní dostupností včetně několikaminutové
vzdálenosti stanice metra Palmovka, veškerou občanskou
vybaveností, kde ve velmi blízkém okolí jsou obchody,
obchodní centra, školy, školky nemocnice, úřady, divadlo,
kina, sportoviště, místa na procházky, běh, jízdu na kole
a kolečkových bruslích, golfové odpaliště, a mnoho dal-

šího, poloha domu s krásnými výhledy, tedy atraktivita
lokality, nám umožnilo vybudovat byty ve vysokém standardu. Nemám příliš rád označení luxusní byty, nicméně
byty jsou opravdu realizovány za použití velmi kvalitních
systémů a výrobků. V souladu s našimi preferencemi je
hojně použito masivní dřevo (olejované na podlahách,
schodech a parapetech, lakované na oknech a dveřích),
přírodní kámen travertin v koupelnách, převážně velkoformátové špičkové italské a španělské dlažby včetně obkladů
od firmy, která byla oceněna Britskou královskou rodinou
pro kvalitu svých výrobků, pohodlné a značkové zařizovací
předměty, ve všech prostorech je sofistikované podlahové
topení a nechybí klimatizace, důkladná elektroinstalace,
datové rozvody, alarm, bezpečnostní skla a dveře, stmívače
na osvětlení, francouzská okna, terasy s krásným výhledem.
Kromě uvedeného se mi již dlouho líbilo bezbariérové propojení interiéru bytu a teras a projekt Andrštova mi umožnil toto realizovat. V kombinaci s posuvnými okny je tak
možné nerušivě propojit vnitřek bytu s venkovním prostředím a v bytě tím získat nezvyklou volnost a otevřenost prostoru. Vyzkoušeli jsme také koupelnu, kde na zemi, včetně
sprchového koutu, jsou oblázky, umyvadlo pohodového
tvaru na desce z masivního dubového dřeva, tvarově čistou,
posuvnou skleněnou sprchovou zástěnu, výtah přímo do
bytu, zimní zahradu (nebo spíš zahrádku), zachování a obnovení režného zdiva, víceokruhový vestavný lištový systém
na osvětlení, kulatý „roh“ včetně zaoblených dveří.

Realizace zmiňovaného standardu
předpokládám není jednoduchá ani
levná…
Je pravda, že použití uvedených materiálů a systémů má
své nároky. Některé námi realizované prvky jsou opravdu
nezvyklé a jejich použití vyžadovalo důkladný předchozí
průzkum a konzultace. Nezbytným předpokladem byla
spolupráce s dodavateli, staviteli a řemeslníky, kteří svou
práci mají rádi, přemýšlejí nad ní a hledají způsoby, jak je
možné věc provést místo obvyklého „to nepůjde“. Vždy
je poznat, když člověk dělá cokoli s chutí a pro mě je čest
pracovat s lidmi, kteří svou práci ovládají. Někdy jsou naše
nápady trochu výzva. Používání masivního dřeva a realizace
některých atypických řešení s sebou občas přináší drobné
obtíže a komplikace. Například nepoužívání přechodových
lišt a umístění všech podlah do stejné výškové úrovně je
náročné na přesnost a plánování, používání masivního dřeva
může přinést vícepráce, neboť dřevo má někdy svou hlavu,
je citlivé na změny vlhkosti a podobně. Z mého pohledu
však zajímavost a/nebo čistota řešení, nebo krása masivního dřeva, přinese mnoha lidem potěšení. Někdy lidé nebo
firmy nechtějí některá řešení nebo materiály použít, protože
jsou dražší, mnohdy je však důvodem také to, že si myslí, že
řešení nejdou provést nebo materiály nejsou vhodné, aniž
by měli konkrétní zkušenost. Preferuji postup, kdy si nejdříve
zjistíme hodně informací a názorů a pak i náročnější nebo
méně obvyklá řešení, se snahou o dobré technické provedení, realizujeme. Získáme tak cenné zkušenosti a nabídneme
zajímavé produkty. Ty největší „experimenty“ raději zkoušíme na nemovitostech, které si necháváme ve vlastnictví, abychom měli možnost ověřit funkčnost během času a abychom
v případě problémů nezatěžovali někoho dalšího.

A co ty náklady, potažmo cena bytů?
Cena bytů pochopitelně vychází z jejich standardů, nicméně jsem přesvědčen, že kupující nejen dostává za své
peníze odpovídající protihodnotu, ale i potenciál budoucího zhodnocení je velmi dobrý. S ohledem na své standardy
a pečlivost provedení byty nejsou drahé.

Jak působí současná doba
ekonomického útlumu na váš
projekt?
Současná situace je výhodná pro kupující. Když jsme stavěli,
tak jsme byli v roli kupujících my a dobře se nám nakupoval
materiál. Nyní jsou byty téměř dokončeny a dostali jsme
se do role prodávajících. Jsem názoru, že současná doba
je normálnější než když se snadno prodal jakkoli nekvalitní byt. Kvalitní projekty si své zájemce najdou. My máme
v projektu Andrštova k prodeji dva byty ze čtyř postavených a to jsme teprve nedávno kolaudovali. Navíc dům kde
stavíme má podle reakcí lidí i naší vlastní zkušenosti asi
nějaké zvláštní kouzlo. To zapůsobilo i na nás, když jsme
si v tomto domě před mnoha lety koupili soukromý byt,
i když jsme se na něj šli podívat s myšlenkou, že ho nechceme a nyní si jeden z nově postavených půdních bytů nechá
ve vlastnictví pro změnu naše společnost.

Co do budoucna?
Prvořadě dokončíme zbývající maličkosti kolem projektu
Andrštova. Stále provádíme dříve zmiňovanou inženýrskou činnost. V blízké budoucnosti bych rád pokračoval
v začatém, tedy v budování bytů a nemovitostí, které
budou dělat radost, budou se líbit a dobře sloužit nejen
nám, ale hlavně jejich budoucím vlastníkům či uživatelům.
Naše společnost již dříve koupila přes 1200 metrů čtverečních pozemků na, dle našeho názoru, atraktivním místě
v kompaktní části města v Praze 8 Libni, kde v budoucnu
plánujeme postavit multifunkční nemovitost. Rád bych
se tomuto projektu začal více věnovat. Dále mě zajímá
průmyslový design. Se spřáteleným truhlářem plánujeme
výrobu masivního dřevěného nábytku a bytových doplňků. Rovněž by mě myslím bavilo navržení a provedení
interiérů pro konkrétní soukromé nebo firemní zákazníky.
Podpořen pozitivní odezvou na naše dosavadní projekty se těším se na další stavby a možnosti zkoušet opět
slaďovat barvy a materiály, zkusit vhodně kombinovat
dřevo a kov, dřevo a sklo, režné zdivo a moderní dlažbu,
propojovat interiér s exteriérem, prostě uplatňovat další
myšlenky. Jinak z celkovějšího pohledu si myslím, že své
a své rodiny základní potřeby jsem zhruba zajistil, chci
samozřejmě dále rozvíjet firmu a sebe, věnovat se rodině a kamarádům, ale myslím, že je čas, abych dělal také
něco pro veřejné blaho.

Andrštova
půdní vestavba
... ještě dva atypické, pohodové, světlé, technicky vyspělé, ..... prostě luxusní a krásné

byty k prodeji na Vás čekající v Praze 8.

Info: www.andrstova.cz, tel.: +420 602 621 541

Byty k prodeji

Vítejte
ve Španělsku

Španělsko je moje srdeční záležitost. Slunce, moře, pláže, skvělá kuchyně. Vláček, který vás podél moře odveze do kouzelných malých městeček, ale i do neméně kouzelné
Barcelony. Vítejte ve Španělku!

Španělské království (Reino de España) je nádherná slunná
země, do které každoročně míří miliony turistů z celého
světa. Kromě kosmopolitního Madridu, ve kterém sídlí španělský král, okouzlí každého cestovatele také katalánská
bašta Barcelona, jejíž charakter udává půvabná Gaudího
architektura. Milovníci nespoutané přírody zase jistě vyrazí
do Andalusie, kde se kromě mnoha přímořských letovisek nachází i horský masiv Sierra Nevada. Ve Španělsku se
budou jako v ráji cítit také všichni gurmáni, protože zdejší
vyhlášené lahůdky zprostředkovávají mlsným jazýčkům
neopakovatelné zážitky. Španělsko je hned po Itálii zemí
s největším počtem výjimečných památek, 40 z nich je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Najdete tu
přírodní parky, archeologická naleziště, pozůstatky římských pevností i světoznámé kulturní skvosty.

Zajímají vás památky?

Máte horkou krev a bujný temperament? Láká vás mámení
vyhřátých pláží, divoké býčí zápasy, mužní toreadoři a noci
protančené v rytmu flamenca? Pak je pro vás království
vévodící Pyrenejskému poloostrovu tou pravou volbou. Ačkoli ho od zbytku Evropy dělí pevná hráz Pyrenejí, všechny
příchozí vítá s otevřenou náručí. Lidé, v čele s oblíbeným
králem Juanem Carlosem I. z rodu Bourbonů a jeho ženou
Sofií, jsou ve Španělsku vřelí. Jídlo je lehké a lahodné, vína
opojná. A příjemné je pro strávení dovolené také místní
subtropické klima. Ačkoli je Španělsko považováno za ráj
letních dovolených, je po Švýcarsku druhou nejhornatější
zemí v Evropě a najdeme tu dokonce nejjižnější evropský
ledovec, rozléhající se v pohoří Sierra Nevada. V monarchii

žije 46 milionů obyvatel a skládá se ze 17 autonomních
území a 2 autonomních měst v Africe, Cauty a Melille.
Všechny oblasti disponují poměrně rozsáhlými pravomocemi. Patří k nim například Andalusie, Baleáry nebo
Kanárské ostrovy, které platí za vyhlášené turistické destinace. Španělsko je zemí s bohatou historií, která se zrcadlí
v množství pozoruhodných památek. Období temna z dob
občanské války vedené v letech 1936-1939 fašistickým vůdcem Francem, který zemi vládl až do své smrti v roce 1975,
je dávno zažehnáno. Nyní je Španělsko demokratickou
monarchií otevřenou světu. A věřte, že má co nabídnout.

Národní parky
Milovníci přírodních krás nemohou vynechat návštěvu
některého ze španělských národních parků, celkem jich tu
najedete deset. Pokud toužíte poznat sílu mocného pyrenejského pohoří, můžete navštívit park Ordesa y Monte
Perdido. Rozpíná se v okolí hory Perdu. O tuto památku se
v seznamu UNESCO dělí Španělsko s Francií, leží totiž přímo
na jejich hranicích. Přezdívá se jí také „Ztracená hora“,
z francouzské strany je totiž v podstatě neviditelná. Srdcem
území rozkládajícího se na 152 kilometrech čtverečních je
900 metrů hluboký kaňon údolí Ordesa s množstvím půvab-

ných kaskád vodopádů říčky Arazas. Můžete zde spatřit
spoustu unikátních rostlinných a živočišných druhů. Symbolem parku je orlosup bradatý, vzácný mrchožravý pták,
který se v Evropě vyskytuje jen v Pyrenejích.

Altamira
Máte vášeň pro historii a doby dávno minulé? Fascinuje
vás svět našich prapředků? Pak vás určitě zajímá jeskyně
Altamira. Leží v severní části Španělska, poblíž středověkého města Santillana de Mar, a je považována za nejslavnější a nejstarší historickou památku země. Hovoří se o ní

jako o „sixtinské kapli paleolitu“. Skrývá pravěké nástěnné
malby s motivy zvířat. Původně byla veřejně přístupná, ale
velké množství turistů ovlivňovalo kvalitu ovzduší a malby se poškozovaly, proto byla uzavřena. Zhruba 300 m od
jeskyně se ale nachází muzeum, jehož součástí je přesná replika jeskyně s proslulými malbami. Můžete také zhlédnout
nedalekou jeskyni El Castillo, v níž se dochovaly nástěnné
malby staré 20 000 let.

Katedrála v Burgosu
Snad každý zná španělský epos o hrdinném křesťanovi

Cidovi, který bojoval proti Maurům. Pokud se chcete vydat
po jeho stopách, nesmíte minout katedrálu v Burgosu, kde
jsou uloženy jeho ostatky. Stavba této gotické památky
v bývalém sídle biskupů a arcibiskupů Burgosu trvala od
poloviny 13. století téměř 300 let. Je třetí největší katedrálou ve Španělsku. Nachází se v ní mimo jiné zlaté schodiště
ze 16. století. Nedaleko katedrály, v pohoří Sierra de Atapuerca, se rozkládá archeologické naleziště. V této krasové
oblasti byly objeveny pozůstatky koster člověka patřící
k nejstarším v Evropě.

Madrid
Třímilionová metropole v geografickém středu Pyrenej-

ského poloostrova a hlavní město Španělska. Dominuje jí
královský palác Palacio Real, který je zhruba desetkrát větší
než londýnský Buckingham Palace. Juan Carlos I. monumentální stavbu užívá ryze k reprezentačním účelům. Palác
obklopují parky jako Casa de Campo, Jardin de Sabatini
nebo park atrakcí Parque de Atracciones. Přímo naproti
paláci se nachází jeden z největších kostelů města, katedrála Virgen de la Almudena. Poblíž centra města leží známá
obrazárna Museo del Prado. Můžete tady zhlédnout řadu
habsburských panovníků, ale především jedinečnou sbírku
šesti tisíc malířských děl mistrů z celé Evropy.
Madrid nepatří k městům, která jsou kulturními památkami
tak přehlcena, že nevíte, kterou stihnout dříve. Nabízí jich

také vyšperkován architektonickými prvky z dílny
Gaudího. Velmi působivá je také gotická čtvrť
ohraničená římskými hradbami, které vévodí
katedrála sv. Eulálie. Hlavní tepnu města tvoří
třída La Rambla, která pulsuje ve dne v noci a je
lemována živými sochami. Můžete po ní dojít až
k přístavu, nad kterým ční Kolumbův pomník.
Starobylou atmosféru si dodnes uchovává stará
rybářská čtvrť Barceloneta.

Santiago de Compostela
Pokud jste věřící katolíci nebo se zajímáte o duchovní tradice, měli byste alespoň jednou za život podniknout cestu do Santiaga de Compostela. Je jedním z nejvýznamnějších poutních míst
Evropy. V místní katedrále jsou od středověku
uloženy ostatky svatého Jakuba Staršího, jednoho ze dvanácti Apoštolů, který se ve španělštině
jmenuje Santiago. Tradice pouti vychází z legendy, podle které byl svatý Jakub Starší jako jeden
z Kristových učedníků vyslán, aby konal misijní
činnost na Pyrenejském poloostrově. Když se
z misie vrátil, byl v Jeruzalémě popraven. Jeho
ostatky však byly převezeny zpět do Španělska.

Další kulturní tipy
Jmenovanými místy však výčet španělských pozoruhodností nekončí. Za zhlédnutí určitě stojí
kulturní centrum jihu Španělska Sevilla, historické Toledo a Cordoba, římské hradby ve městě
Lugo a mnoho dalších.

Přímořská letoviska
Mezi nejnavštěvovanější místa Španělska patří
přímořská letoviska na východním pobřeží, Costa
Brava a Costa del Marasme. Vyhledávané jsou
také pláže jižní Andalusie. Milovníci bujarého
nočního života a mladí často vyrážejí na Baleárské ostrovy. Nejoblíbenější z nich je Mallorca
a Menorca. Mezi příznivci diskoték a barů však
vítězí Ibiza. Vysněným cílem mnoha cestovatelů
jsou Kanárské ostrovy, neboli „ostrovy věčného
jara“, které patří mezi deset nejnavštěvovanějších zemí světa.

Španělská kuchyně
sice méně než jiné metropole, ale o to jsou velkolepější.
Zhruba 45 km od Madridu se navíc nachází královský palác
El Escorial, který nechal vystavět král Filip II. Patří mezi
nejvýznamnější královské paláce v Evropě, svou rozlohou
i provedením konkuruje francouzskému Versailles. Byl však
využíván hlavně jako klášter a mauzoleum.

Barcelona
Katalánská metropole a Gaudího město, to jsou přízviska nejčastěji spojovaná s Barcelonou. Symbolem města je
Gaudího mistrovské dílo Sagrada Familia, jejíž stavba byla
započata roku 1883, ale dosud nedospěla ke konci. Přírodní
oázu z výhledem na celé město tvoří Park Güell, který je

Mezi základní ingredience španělské kuchyně
patří ryby, mořské plody, hovězí, vepřové a drůbeží maso,
čerstvá zelenina, ovoce, rýže, olivy a olivový olej. Španělé mají v oblibě saláty, dušené pokrmy, grilovaná masa,
sušené salámy nebo šunky a polévky. Nejznámější místní
specialitou je tradiční Paella. Jedná se o šafránové rizoto
s masem, zeleninou nebo mořskými plody. Vyhlášená je
také studená zeleninová polévka Gazpacho. Oblíbená je
tu také Tortilla de Patatas, bramborová omeleta s vajíčky
a cibulí. Základem španělského stravování jsou Tapas, což
je pojem zahrnující různé předkrmy nebo menší pokrmy
a „chuťovky“ k vínu. Mohou to být olivy, nakládaná či grilovaná zelenina, klobásky, ančovičky, masové kuličky, plody
moře a mnoho dalších.

Gurmán
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: SAMphoto.cz

Strava podle

ájurvédy
Tentokrát pro vás nemáme žádný dietní systém slibující zázraky, ale krátké seznámení
s ájurvédou a jejím přístupem k jídlu, který se osvědčuje už dlouhých 5000 let!

Podíváte-li se do historie, musíte se vydat o pět tisíc let
zpět, do Indie, kde ájurvéda (v překladu věda o životě)
vznikla. Její učitelé postavili celý princip na faktu, že tělo,
duše i mysl musí fungovat v harmonii, jíž lze dosáhnout
celoživotní prevencí, pravidelnou očistou těla i mysli a držením se tří základních pilířů: správného jídelníčku, dostatečného spánku a kvalitního sexu! Už to pro vás začíná být
zajímavé? Aby ne, život naplněný dobrý jídlem, spánkem
a sexem musí být přímo božský! Kudy k němu vede cesta?

Trocha teorie

Ájurvéda je založena na principech vyzkoušených tisíce let:
na životě, který je v souladu s přírodními zákony. “Poskytuje nám znalosti nezávislé na proměnlivých vědeckých
poznáních, protože vychází ze zákonitostí přírody,” vysvět-
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luje snad nejznámější propagátor ájurvédy v Čechách, Dr.
Frej z Centra přírodní medicíny Dr. Freje. Cílem ájurvédy je
podle něj dlouhověkost, zdraví a spokojenost, tzn. rovnováha-harmonie v oblasti fyzické, duševní a duchovní, které
podle něj (pokud se budeme řídit jednoduchými principy
ájurvédy) může dosáhnout téměř každý. Samotné slovo
ájurvéda se skládá ze slova véda (dokonalé vědění) a ájur
(život). Takže ájurvéda v češtině znamená dokonalou
znalost a veškeré vědění o životě, zkrátka věda o životě.
Ájurvéda se považuje za matku medicíny, která po tisíciletí
představovala jedinou lékařskou tradici Indie. Podstatnou roli ájurvédské medicíny hraje prevence, předcházení
nemocem. Vychází z toho, že všichni v sobě máme oblast
dokonalého zdraví, ajurvéda se snaží tento vnitřní zdroj
zpřístupnit a znovu nastolit harmonickou rovnováhu těla
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a duše. “Hlavním principem ájurvédy je život v souladu
s vlastní konstitucí a přírodními zákony,” pokračuje Dr. Frej.
Žít v souladu s přírodou je podle něj v podstatě jedinou
možností, jak můžeme zůstat zdraví. “Ájurvéda, preventivní i léčebný systém, se zabývá celou osobností člověka.
Nezaměřuje se na potlačování příznaků jako západní medicína, ale hledá a léčí příčinu nemocí. Unikátní je také ájurvédská detoxikace a regenerace organismu. Podle konstituce, rasy a klimatických podmínek doporučuje individuálně
založenou stravu, celkovou životosprávu, byliny, detoxikaci
a různé procedury. Uznávání individuálních odlišností
a individuální přístup k prevenci a léčbě je jedním z unikátních rysů ájurvédské medicíny. Cílem ájurvédy je zachování
rovnováhy v těle, nejdůležitější podmínky zdraví.”

Život v souladu s biorytmy

“Hlavním principem ájurvédy je život v souladu s biorytmy,” pokračuje Dr. Frej. “Nezaměřuje se na potlačování
příznaků jako západní medicína, ale hledá a léčí příčinu
nemocí. Západní medicína považuje jedince za nemocného
až v případě, kdy se projeví viditelné příznaky. Jak napsal
jeden autor, život je podobný pavučině. Když zatřesete jednou částí pavučiny, zachvěje se pavučina celá. Podobně každá součást našeho života je důležitá a nerovnováha (např.
nevhodná strava) ovlivňuje ostatní faktory. Všechny oblasti
v nás i kolem nás mají být v rovnováze, protože při vychýlení jedné části dojde k nerovnováze v celém organizmu.”
Individuální zaměření ájurvédské medicíny je další odlišností od západní medicíny. “Jedna nemoc se projevuje nestejnými příznaky a naopak, stejný příznak mohou mít i dvě
nemoci. Dva lidé se stejným onemocněním však budou
vyžadovat zcela určitě rozdílnou terapii. Prevence stejně
jako léčba jsou tedy doporučovány individuálně. Uznávání
individuálních odlišností a individuální přístup k prevenci a léčbě je jedním z unikátních rysů ájurvédské
medicíny. Na rozdíl od západní medicíny ájurvédský
systém používá pouze přírodních léčebných prostředků bez nežádoucích účinků. Tyto postupy jsou
jemné, a přitom velmi účinné.”

Holistický léčebný systém

Dalším důležitým principem je to, že ájurvéda představuje holistický (celostní) léčebný
systém. “Všechny věci jsou navzájem propojeny,” pokračuje Dr. Frej. “Mysl ovlivňuje tělo,
a naopak fyzické pochody v těle působí na mysl.
Negativní myšlení nebo stres způsobí nerovnováhu
v těle. Zatímco při pokojné mysli jeden z nás zvládá
životní situaci klidně, jiný na stejnou situaci reaguje chaoticky. Zvládnutí stresu tak závisí na stavu mysli jedince.
Naopak fyzická porucha, například oslabené trávení
v důsledku nesprávné stravy a životosprávy, vytváří toxiny nejen v těle, ale i v mysli. Člověk je snáze přístupný
nemocem. Ájurvéda pozitivně ovlivňuje emoce i fyzickou
stránku.”

Očista podle ájurvédy

Ájurvédská medicína, radí samozřejmě začít každé jaro
očistnou kůrou. Dr. Suddharma, lékařka s pětadvacetiletou praxí, která poslední dva roky ordinuje v ájurvédském
centru zdraví v hotelu Savannah, k tomu říká: “Ájurvédská
medicína k očistě těla doporučuje komplexní detoxikační

terapii Panchakarma. Ta ale trvá několik dní, a je třeba
ji absolvovat pod dohledem ájurvédského lékaře.
Ájurvéda má však i několik jednoduchých tipů
a triků pro každodenní život, které můžeme provádět sami, zbavit se nahromaděných toxinů a probudit tak na jaře
svůj organismus ze zimní letargie.
Každé ráno bychom měli nastartovat sklenicí teplé vody. Nejen
ráno, ale v průběhu celého dne
je důležité jíst teplé pokrmy
a pít teplé nápoje, studenému
bychom se měli vyhýbat a odolat
s prvními jarními paprsky třeba
lákadlu zmrzliny,“ vysvětluje dr.
Suddharma. Vhodné jsou například
jogurty pokojové teploty, vyhnout
bychom se rozhodně měli červenému masu, octu, rajčatům a ananasu.
Ačkoliv nás na jaře může lákat třeba
ananasová dieta nebo salát s rajčaty,
svému tělu tím rozhodně nepomůžeme. Ájurvédská medicína je totiž kvůli
překyselení organismu považuje za
jedny z nejnezdravějších potravin.
Do boje proti jarní únavě a toxinům se doporučuje vytáhnout fyzickou aktivitou. I zde
má ájurvédská medicína tip, jak tělo pořádně
nastartovat. „Každé ráno bychom
měli provést dechové cvičení,
které stimuluje dechový systém
a pováhá cítit se svěže,“ radí
dr. Suddharma. A jak také
ájurvédské cvičení vypadá? Bolet
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to rozhodně nebude: Stiskneme pravou nosní dírku a tou
levou se zhluboka se nadechneme. Pak proces zopakujeme
v opačném pořadí – stiskneme levou nosní dírku a pravou
dírkou vydechneme. Zopakujeme 10 krát za sebou a provádíme každé ráno.

Lidské tipy podle ájurvédy

Ájurvéda chápe člověka jako soubor složený z pěti elementů: vzduchu, prostoru, ohně, vody a země. Dva z nich
potom vždycky tvoří základ jedné ze tří životních energií,
tzv. dóš, jež se jmenují Váta (princip pohybu), Pitta (princip
energie) a Kapha (princip struktury). U nás rozlišujeme obdobně např. typy osobností flegmatik, cholerik, sangvinik
a melancholik. Tyto tři energie Váta, Pitta a Kapha jsou ve
vzájemném vztahu a u zdravého člověka se nacházejí v rovnováze. Pokud je rovnováha narušena, je to východisko pro
vznik nemocí. “Tři principy (energie) nazvané dóši, v sanskrtu Váta, Pitta a Kapha řídí veškeré funkce,” pokračuje Dr.
Frej. “Váta je princip pohybu, který zodpovídá například
za polykání, vylučování odpadních látek v podobě stolice a moči, za dýchání, pohyb svalů a kostí. Pitta reguluje
metabolismus, trávení potravy, zrak a pokožku. Kapha je
energií hmoty a struktury, například zodpovídá za stavbu
buněk, svalů a kostí. Tyto energie se nacházejí v každém
z nás, jen u každého jedince v jiném poměru. Každý z nás
má unikátní poměr těchto tří energií, a proto je každý
člověk tak jedinečný. Kombinace těchto tří dóš vytváří naši
konstituci.” Dominantní energii pozná lékař podle pulsu,
jazyka, dechu, očí, rukou, rýhy na dlani, kůže, moči, stolici
apod. Běžné je, že člověk je kombinací více tipů. „Většina
lidí je smíšený dvoudóšový typ. Tam je ideální se řídit doporučením ájurvédského lékaře,“ dodává Dr. Frej.

Strava podle ájurvédy

A dostáváme se k hlavnímu tématu. Strava podle ájurvédy, jak zní hlavní titulek tohoto článku, předesílá, že celé
učení je založené hlavně na tom, že každý z těchto tipů by
měl konzumovat jinou stravu. Stravování je při ájurvédské
terapii velmi důležité a má svá pravidla. Každé jídlo působí
určitým způsobem na jednotlivé dóši. Ájurvédská strava se
skládá zejména z rýže, obilí, luštěnin, zeleniny, koření, ryb,
ale bere v úvahu i další aspekty, jako - zda je jídlo teplé či,
studené, kořeněné, pálivé apod. „Jde samozřejmě o jednoduchý přístup, rozdělení je jen hrubé, lze se řídit například
ročními obdobími. V zimě jíme teplou stravu, v létě sezonní saláty... Pokud mám nadbytek Váty, např. u zácpy, tak
nemohu jíst syrovou stravu, protože pak si zácpu zhorším.
Pokud mám ekzémy, tam nebudu jíst citrusy, protože si
ještě více zvýším vnitřní horkost a podobně,“ vysvětluje
odborník. „Není to složité, stačí se jen seznámit se základním principy a aplikovat je podle ročních období a zdravotního stavu. Mnoho principů je obecných - nepít studené
nápoje, nepít velké množství tekutin, nejíst denně mléčné

výrobky, nejíst pozdě večer těžce stravitelné potraviny jako
sýry, maso, vejce apod.“ Hlavní přínos stravování podle
ájurvédy Dr. Frej vidí v odbourávání zatěžování organismu,
zažívacích obtíží, a tím zabraňování tvorby toxinů, které
se tvoří, pokud jíme nevhodné kombinace, potraviny které
se nám reklama snaží vsugerovat jako prospěšné (jogurty,
margaríny), a které prý způsobují většinu nemocí. „Západní
medicína má sice za otce Hippokrata, ale jeho zásady „léčba stravou“ se nedrží, jak tvrdil už Hippokrates,“ dodává
ironicky Dr. Frej.

Jídlo jako prevence

Že by tedy mohlo jídlo fungovat jako prevence? „Jednoznačně. To je prokázané, dokonce i tam, kde to zatím ani
lékaři neřeší, např. u zraku nebo psychických onemocnění,“
pokračuje odborník. „Z čeho jiného se buňky regenerují
a tvoří než hlavně ze stravy? To, že západní medicína u nás
neřeší stravu, je velký omyl, protože i u nemocí jako deprese, oční choroby, kožní nemoci apod. je prevencí zejména
strava, jak dokazují vědci v USA. Ale to už tvrdil Čárala ájurvédský lékař 400 let před Kristem. Těmto informacím se
věnuji v přednáškách a článcích. Výživa a správně sestavený jídelníček patří k nejdůležitějším opatřením k udržení,
nebo navrácení zdraví. Kromě vlastností potravin je důležité nejen co, ale také kdy a jak jíme. Principy jak kombinovat, kdy jíst, jak má vypadat pitný režim, jsou jednoduše
popsány např. v mé knize Ájurvéda.”

Ájurvéda a obezita

Cílem ájurvédy je, aby lidé žili v rovnováze, což není splněno, pokud mají kila navíc. Obezita se v ájurvédě nazývá medoroga, značí hromadění tukové tkáně nebo její špatnou
funkci a vzniká při zvýšeném elementu země způsobujícím
pomalý metabolismus. Hromadění energie Kapha způsobuje nesprávné fungování metabolismu tuků a člověk se stává
obézním. “Podle ájurvédské medicíny vzniká obezita při
konstituci, u níž převažuje pomalý metabolismus, a při nadbytku sladké chuti v jídle. Mezi hlavní příčiny patří přejídání, výběr nesprávných potravin (daný mylnými informacemi
o údajně zdravých potravinách v reklamách, časopisech
a TV), málo pohybu a sedavý způsob života,” pokračuje Dr.
Frej. Účelem léčby je tedy snížit sílu Kaphy a přivést organismus do stavu přirozeného fungování. Ájurvéda pomůže
nastartovat metabolismus tím, že ájurvédský lékař stanoví
vhodné masáže s různými oleji dle typu dóši, dále relaxaci, ájurvédské bylinné přípravky, a co je asi nejdůležitější
i vhodnou stravu. “Hlavním cílem je pak změnit metabolismus tak, aby začal spalovat tuk tím, že jej nestresujeme
(což se děje u komerčních diet, stresujícího cvičení a hladovek známých z televize a časopisů); naše přírodní metoda
naopak organismus přivádí do stavu přirozeného fungování. Jen tak, neohrožen, začne organismus spalovat tuk.”

Gurmán
Kombinace středomořské a východní
stravy
Na odlehčení energie Kaphy, která s sebou přináší sklony
k tloustnutí, ájurvéda doporučuje zařadit tyto potraviny:
zeleninu (vyjma okurky, špenátu), bobulovité ovoce, fazole
mungo, rýži basmati, ječné kroupy, vločky, žito, aromatické koření, bylinky a rybu. Mléčné produkty jen výjimečně.
“Na rozdíl od ostatních diet a programů na hubnutí, které
vás nutí hladovět po celé měsíce, tento přístup učí organizmus odbourávat tuk každý den tím, že před pocitem
hladu a stavu ohrožení jej dostatečně nasytíte.“ A co by
Dr. Frej poradil těm, kteří by rádi přešli na ájurvédský styl
stravování? „Já neradím přejít na ájurvédskou stravu, ale
na stravu kombinovanou na principech středomořské stravy
výběrem potravin a ájurvédské stravy z pohledu biorytmů
například ročních období a koření. Můj přístup je kombinace středomořské stravy a východní stravy. Základní principy
samozřejmě dodržuji i já, jako je interval mezi jídly, časové
rozložení jídel, pitný režim . . . K tomu přistupuje ale i hledisko západní, tzn. dávám pozor, kolik jím lepku, mléčných
výrobků, zdravých a nezdravých tuků atd.. Tyto potraviny omezuji, protože způsobují v těle zánět, překyselení
a podobně. Zkušenosti mých klientů ukazují, že tyto zásady
fungují, uzavírá odborník.“

Co si o stravě podle ájurvédy myslí
PhDr. Iva Málková, zakladatelka společnosti Stop obezitě
“Než se zamyslím nad skladbou jídelníčku, tak způsob
příjmu potravy zcela odpovídá zásadám, které učí kognitivně behaviorální terapie. Uvědomit si akt jídla a jíst
z fyziologické potřeby hladu a ne v důsledku tzv. toxického
prostředí, kdy nás provokují k nadměrné konzumaci jídla
vnější nebo vnitřní podněty. Rady ájurvédy k správnému
příjmu potravy jsou následovné: Jezte v hezkém prostředí,
pomalu, dobře žvýkejte, abyste si jídlo vychutnali a mohlo
se dobře strávit. Vnímejte jídlo všemi smysly - dívejte se na
jídlo, oceňte jeho vzhled a vůni, poslouchejte zvuky. Jezte,
když máte hlad a nejezte, když jste v depresi, zlostný nebo
jinak emočně narušený. Nevhodné jídlo musí být vyloučeno
postupně, aby se člověk přizpůsobil změněným podmínkám
(tedy heslo STOBu pomalu, ale jistě – čím menší změnu
uděláme, tím je větší naděje na její udržení). Jídlo má být
také připravováno s láskou. Při hubnutí si tedy můžeme
jídla užívat. A jeho skladba? Přestože si právě prožívám
se STOBem pobyt na Srí Lance v ájurvédském centru Siddhalepa, netroufám si hodnotit směr, který studují zdejší
odborníci mnoho desítek let. Nejsem si ani jista, zda se
principy ájurvédy mohou přenést z božského klidu v sluncem prozářených léčebných zařízení na Srí Lance či Indie
do uspěchaného života pošmourné zimy v Čechách. Dojít
si u nás někam v mrazu „nakapat olej na čelo“ (širodára)
a zase běžet do práce, asi není to pravé ořechové. A co
jsme zatím prožili? 2 ½ hodiny denně se někdo staral
o naše tělo - počínaje masáží hlavy, dále masáž celého těla
s velkým množství oleje, takže člověk je po tomto pobytu
takový proolejovaně vyhlazený. Drobné ruce „srílančanek“
mají v sobě velkou sílu zabořit se i do vašich tukových polštářů a nahradí tak možná „bezbolestnou liposukci“. Úči-

nek bylinných přípravků nás zbavil jak zácpy, tak se snížila
chuť k jídlu. Místo kolonhydroterapie, která vybije všechny
příznivé potvůrky osídlující střevo a může napáchat jiná zla,
nás očistil “nápoj“, po kterém jsme se totálně vyprázdnili.
Slovo očista bývá pro odborníky trnem v oku. Je ale fakt, že
po 14 dnech se cítíme „pročištěni“. Co se na tom podílelo?
Především strava přijímaná v dostatečném množství, ale
v nižší energetické hodnotě, kde základ talíře tvořila zelenina s trochou luštěnin či rýže a trochu ryby a čerstvé ovoce. (Dlouhodobě by nám asi chybělo železo, B12). Masáže
a prohřívání, kdy jsme se dle této teorie zbavovali toxinů.
Plavání a boj s vlnami v rozbouřeném moři Indického oceánu, jehož šumění je slyšet i do pokoje, takže člověk ho cítí
stále, procházky po pobřeží či ranní joga. Nádherné západy
slunce podmalované kouzelnými scenériemi na obloze - to
vše dohromady přispělo k získání dobrého pocitu ze sebe
sama. A váha? Pro mě osobně zajímavý poznatek. Zhubla
jsem více než na „Kanárech“, kde shazuji již 15 let tradičně
povánoční kila, a to za opravdu výrazně nižší pohybové aktivity. Zhubli všichni. Nejsem alternativně laděna, ale přece
jenom něco na teoriích, které mají tisíciletou tradici, bude.
A jsem moc zvědavá, jaký to bude mít dopad dlouhodobý.
První zkouška bude, až se budeme vracet letadlem domů.
Jsem moc zvědavá, zda “účastníci zájezdu“ nechají ležet
ladem zákusek a místo coly si objednají vodu.”
MULLAGATHANNI S KOKOSOVÝMI ROTTI
Šéfkuchař hotelu Savannah Petr Soukup říká: „Mullagathanni je typickým jídlem na Srí Lance. Můžete si být tedy
jistí, že se jedná o recept, který nejenže potěší vaše chuťové
buňky, ale prospěje i vašemu zdraví.“
Recept je pro 4 osoby:
0,5 l kuřecího vývaru
0,5 l zeleninového vývaru
2 ks jemně krájené cibule
1 pol. lžíce másla
1 pol. lžíce kari
1,5 dcl mléka
1 pol. lžíce šťávy z limetky
sůl
100g strouhaného kokosu
2 pol. lžíce horké vody
20g jemně krájené cibule
100g másla
50g hladké mouky
sůl
Na másle zpěníme cibulku, slijeme tuk a přidáme kuřecí vývar, poté zeleninový vývar a necháme provařit. Kari přidáme do mléka a pečlivě rozmícháme. Postupně přiléváme do
vroucího vývaru. Nakonec přidáme limetkovou šťávu a dle
chuti osolíme.
Strouhaný kokos smícháme s horkou vodou, přidáme máslo
pokojové teploty, jemně nakrájenou cibulku, sůl a hladkou
mouku. Vznikne nám těsto, které rozdělíme na díly. Tyto
pak vyválíme na pečícím papíru na tloušťku 3 mm a pečeme
na suché pánvi do zlatova.
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Design
Text: Jana Abelson, foto: Playsam

Kdo si hraje, nezlobí
aneb design pro děti
Nejde si nevšimnout: rodí se čím dál víc dětí. A co na to designéři? Nezahálí. Navrhují
„ťuťuňuňu“ designy jen a pouze pro děti.
Zajímá vás design? A co „dětský“ design? Když se tohle
kouzelného slovo vysloví, tedy slovo „design“, tak si většinou lidé představí něco luxusního, něco „na efekt“, anebo
zkrátka něco, co do běžného každodenního života nepatří.
Přitom je ale takový pohled velmi pomýlený, a když se mluví o designu, tak se tím vlastně jinými slovy hovoří o věcech
s výraznou užitnou hodnotou, praktičností a současně také
s vysokou estetickou úrovní. O hračkách to platí zrovna tak
a ne-li „dvojnásob“.

O dětech a pro děti

Designování, tedy vlastně navrhování nějakého předmětu,
například hraček, dětských houpaček, dětského nábytku
a jiných součástí dětského světa, je činností, která v prvé
řadě zohledňuje pravidla a způsob užívání budoucího
výrobku. „Designováním“ se vlastně míní „péče o budoucí výrobek“ a čím je design lepší, tím více bylo oné péče
výrobku věnováno a nejde přitom ani tak o čas, jako třeba
o úroveň nápadu, o vtip, o originální a funkční řešení,
které budoucímu uživateli padne jako šaty ušité na míru.
A je pochopitelné, že takto „vypilovaný“ výrobek bude stát
o něco více, než výrobek ze supermarketu, tedy pokud není
masově či sériově vyráběn, čímž se logicky snižuje výsledná
prodejní cena. O designování výrobků určených pro děti
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pak výše zmíněné platí málem dvojnásob a ke všem uvedeným parametrům se ještě přidává nutnost vyhovět přísným
bezpečnostním parametrům. Zkuste dopřát sobě i svým
dětem „trochu designu“, čímž se tedy říká „trochu té péče“
ze strany výtvarníka a technika v jedné osobě. Design by
měl být funkční a v tomhle případě to tedy znamená, že
je hravý, že rozvíjí dětskou kreativitu, že je bezpečný, že
má nějakou tu myšlenku
a pokud možno také /
tolik často postrádaný/
vtip a eleganci.

Dřevo
a funkčnost
– o to tu běží

Nizozemská
designérka
Maartje Steenkamp navrhuje nábytek
převážně
pro děti.
Kombinace dřeva,

Design
jednoduchého zpracování a funkčnosti… „Když můj syn
dostal mladší sestřičku, chtěla jsem vymyslet místo nebo kus
nábytku, kde by mohl sedět, hrát si a bavit se s ní. Právě tak
vznikl stůl kombinovaný se sezením pro dvě děti různého věku,“ popisuje Maartje Steenkamp. Dalším návrhem,
kterým tato designérka zaujala, je židle, která roste s dítětem. Čím je dítě větší, tím nižší má židli, protože na toho
nejmenšího potřebuje máma dobře dosáhnout. A pozor
vtip je v tom, že na nohách židle jsou vyznačené rysky: jak
dítě roste, zkracujete nohy. Takže během nedělního odpoledne přichází tatínek a ratolesti „upgraduje“ židli tím,
že jí uřízne nohy. „Vycházela jsem z toho, že žádné dítě se
přece nezmenšuje… Takže tenhle nevratný proces se promítl i do koncepce mé židle,“ směje se Maartje.

Cubi -Q

V podobném duchu se nese další koncept, tentokrát nazvaný Cubi-Q. Poskládejte si z jednoduchého dřevěného boxu
auto, hrad, domeček nebo se na něj jen posaďte a hezky
si čtěte, radí designéři Florian Degenhardt a Birte Degenhardt. Jednoduchá skládačka má rozměry 50 x 50 x 50 cm
a dá se z ní leccos zajímavého udělat. Méně je více, a tak
se milé děti snažte, řekli si designéři, a byl na světě Cubi-Q. Vyrábí ho německá firma Zwergraum ze Steinhagenu
a letos za Cubi-Q získala prestižní ocenění Red Dot Award
v kategorii nábytek. Prohlédněte si, jak Cubi-Q funguje, na
www.cubi-q.de.

Podobně z tradiční řemeslné výroby vychází německá firma
Sirch, která se v posledních třiceti letech zaměřila také
na dřevěné hračky. Jednoduché, kvalitní a testované na
dětech. Design navrhují Wolfgang Sirch a Christoph Bitzer
a jejich jednoduchý, esteticky vytříbený styl s minimalistickým konceptem najdeme třeba na autíčku Flix nebo
motorce Lorette, která je jak jinak než s vozíčkem. Měkká
silikonová kolečka ocení každý, kdo si pamatuje jedinečný
a nervy drásající zvuk plastových oranžových tatrovek… Tak
tohle se s Flixem nestane. Dítko klouže po podlaze tiše, elegantně zatáčí a nehrozí, že by mu upadlo plastové zrcátko
nebo špatně našroubovaný nárazník…

SixEight

A do třetice manželský pár – architekti Susanne a James
Herbertovi z Düsseldorfu, kteří vytvořili značku SixEight.
„Bylo to v roce 2000, kdy se nám narodila dcera, a my jsme
hledali, jak bychom jí vybavili pokojík,“ vzpomíná Susanne
Herbertová. Na trhu nebylo nic, co by je uspokojilo, a tak
se pustili do navrhování sami. Tak vznikla značka SixEight.
Oba se přímo hlásí k vynikajícímu odkazu Charlese a Ray
Eamsových a věří, že když děti obklopíme od nejútlejšího
věku kvalitními a zajímavými věcmi, stimulujeme jejich
kreativitu a další vývoj. Barevný koncept je založený na
kombinaci dřeva (překližky) a několika pastelových barev.
Prohlédněte si podrobnosti na www.sixeight.de.

Protiklady se přitahují

Skandinávskou legendou je dnes značka Playsam, která
svůj věhlas založila na kombinaci skvělého řemeslného
zpracování a jednoduchého až abstraktního designu. „Klasický a současný. Zábavný a funkční. Jednoduchý a sofistikovaný,“ říká Carl Zedig, který Playsam vede. Jsou to jen
zdánlivá paradoxní spojení. V Playsamu věří, že protiklady
se mohou přitahovat, a také,
že malá skandinávská firma
může být velkou hvězdou na
designérském nebi. Dřevěné
hračky nejsou jen pro malé
děti, ale autíčka si kupují i jejich
otcové a jak říkají v Playsamu „všichni
s mladým srdcem“. Jsou krásná,
jednoduchá, rádi se jich dotýkáte a hrajete si s nimi. Některá jako by představovala
archetypy hračky. Projděte
si www.playsam.
se a budete
okouzleni.
Sirch
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Text: Bohumil Brejžek, foto: Bugatti.com

Rychlost přes čtyři sta kilometrů v hodině? Stovka za dvě a půl vteřiny? Prostě
u sériově vyráběného auta nemožné. Ne však v případě Bugatti. Ale začněme pěkně
od začátku.

Zakladatel slavné italské automobilové
značky Ettore Bugatti svůj první vůz
navrhl už v devatenácti letech a získal za
něj ocenění na milánském obchodním
veletrhu. Koupil si ho baron de Dietrich z Niederbronnu, který se poté stal
Bugattiho sponzorem. Jeho zásluhou
spatřila světlo světa série vozů známých
jako De Dietrichovy Bugatti. Největší
úspěch na Bugattiho však teprve čekal,
když v roce 1924 navrhl a zkonstruoval
vůz, který z něj udělal legendu - Bugatti Type 35, výtečný závodní vůz se
se skvělými jízdními vlastnostmi, výbornými osmiválcovými motory a špičkovým
zpracováním i nádhernou karosérií. Tu
bylo možno doplnit světly a blatníky a hned
se z něj stal sportovní vůz pro bohaté. Celkem
bylo vyrobeno přibližně 400 těchto vozů v různých modifikacích, do Čech se jich dostalo patnáct.
V letech 1927 až 1931 dominovaly modré vozy Bugatti
závodní scéně a staly se jedním z nejúspěšnějších soutěžních vozů všech dob. Na modelu Type 35 vyrostly světové
hvězdy jako René Dreyfus, William Grover-Williams, Louis
Chiron a také Eliška Junková, mezi jejíž obrovské úspěchy
patřilo páté místo v závodě Targa Florio v roce 1928.
Starou epochu automobilů Bugatti uzavřela druhá světová válka a složitá situace automobilky vyústila zastavením
výroby v roce 1957. Nová historie se začala psát až v roce
1988, kdy s podporou Bugattiho syna odkoupilo práva
na legendární značku konsorcium podnikatelů v čele
s italským multimilionářem Romanem Artiolim a založilo
v Campogalliane nedaleko Modeny společnost Bugatti Automobili. Tady se začalo vyrábět kupé EB 110 s křídlovými
dveřmi, jež dosahovalo rychlosti 340 km/h. Vyrobit se mělo
400 kusů, nakonec jich bylo jen 126 (jedním z vlastníků byl
i Michael Schumacher) a společnost v roce 1997 zbankrotovala. O rok později odkoupil značku koncern Volkswagen,
v roce 2000 založil novou automobilku v Molsheimu a za
dalších pět let přivedl na svět nejvýkonnější a nejdražší
auto planety.

Bugatti Veyron – neuvěřitelná rychlost
Novodobá historie značky Bugatti je spojena s modelem
Veyron z pera Hartmuta Warkusse, šéfa designu VW, jehož
výroba byla zahájena v říjnu 2005, a který svojí velkolepou silou porazil dosud nejrychlejší Koenigsegg CCR - jako
jediné sériové auto na světě překonal hranici 400 km/hod.
Špičkové, vysoce výkonné sportovní auto, jenž svým vzhledem i parametry předčí vše, co dosud vzniklo. Řídit ho ve
skutečném světě, kde není nic stejně rychlé, je určitě velkou
výzvou.
Nový model má za úkol připomenout dlouhou a úspěšnou
tradici sportovních vozů Bugatti, zejména ve vytrvalostních
závodech. Označení Veyron bylo vybráno podle francouzského závodníka Pierra Veyrona, který jezdil v barvách
Bugatti ve třicátých letech a jehož největším úspěchem bylo
vítězství ve vytrvalostním závodě 24 hodin Le Mans v roce
1939.

Konstruktérský unikát
Veyron je konstruktérským unikátem. Technicky vychází ze

sportovních vozů,
když celková délka vozu je 4380 mm, šířka 1994 mm a konečně výška 1206 mm. Rozvor náprav je 2650 mm a rozchod vpředu/vzadu je 1712 mm/1640 mm. To vše společně
s krátkými převisy a výrazným zaoblením dokonale podtrhuje sílu tohoto krasavce. Efektní vzhled je umocněný
tříbarevným lakováním vozu. Modrá a perleťová modrá
barva s ohledem na historii značky je nejtypičtější barvou
Veyronu, můžete ho však mít v provedení světle zlaté
a zlatostříbrné metalízy nebo dalších 755 možností vnějšího
barevného provedení. Několik set variant kombinací barev
se nabízí i v interiéru.
Poznávacím znamením jsou také obrovská 20" palcová kola
obutá do pneumatik 265/30 R 20 vpředu a 335/30 R 20 vzadu. Za velkými koly jsou ukryty unikátní keramické brzdy,
jež dokáží Veyron zastavit z rychlosti 400 km/h do deseti
vteřin, během nichž urazí ještě půl kilometru. Při dupnutí
na brzdový pedál pomáhá ABS a při rychlosti přesahující
hranici 200 km/h také přítlačné křídlo na zádi. Aerodynamická karoserie je vyrobena kvůli úspoře hmotnosti převážně z karbonových vláken, na podvozku a nápravách se
používá spousta hliníkových komponentů.

Supervýkonný motor
Srdcem vozu je čtyřmi turbodmychadly přeplňovaný agregát W16 o objemu 8,0 litrů vzniklý spojením dvou vidlicových osmiválců. Jeho výkon je neuvěřitelný - 736 kW, což
je 1001 koní. Podle techniků Bugatti je to ve skutečnosti
mnohem více, něco kolem tří tisíc – dva tisíce se však spotřebují na pohon deseti chladičů: motoru, olejových náplní,
klimatizace.
Obrovský výkon přenáší sedmistupňová automatická převodovka (je ale také možné řadit páčkami pod volantem) na
všechna čtyři kola, čímž je zaručena optimální trakce.
Neuvěřitelná je jeho rychlost. Na stovku zrychlí za 2,5 vteřiny, na dvě stě za 7,3 a na tři sta za 16,7. A na maximální
rychlost, tedy na 400 km/hod., za 55 vteřin. Rekordní je
samozřejmě také spotřeba. Ve městě se pohybuje kolem
čtyřiceti litrů, mimo město pak 14,7 litru – při normálních
rychlostech, protože při maximálním výkonu vydrží plná
nádrž pouhých 12 minut! Pro dosažení maximální rychlos-

ti je zapotřebí předem "odemknout" řídicí jednotku, což
musí povolit výrobce - podvozek je potom pouhých šest
centimetrů nad zemí. výsuvného křídla, jež při rychlostech
nad 220 kilometrů přitlačí vůz k vozovce.

Luxusní interiér
Výjimečnost vozu je znatelná rovněž v interiéru, který za
krásou exteriéru nijak nezaostává. Řidič a spolujezdec jsou
obklopeni nejkvalitnější kůží nejen na sedadlech a výplních
dveří, ale také na vnitřní straně střechy. Použitím leštěného
hliníku dosáhli designéři velice zajímavého kontrastu s koženým čalouněním. Palubní deska patří mezi opravdové
klenoty. Jeden kruhový ukazatel je rozdělen čtyřmi dalšími,
což má své historické kořeny. Stejná filosofie byla použita
i na střední konzole, kde jsou kontrolní prvky umístěny
ve třech řadách: chronometr, audio systém a automaticky
ovládaná klimatizace. Všechny ovládací prvky designově
vycházejí z ovládacích prvků použitých v závodních autech.
Jako symbol lehké konstrukce přidali konstruktéři hliníkový
volant a pedály. Zavazadlový prostor pod přední kapotou
je tvarován přesně podle zavazadel, prodávaných se značkou Bugatti.

Počítač vám řekne vše
I běžná jízda v bugatce je zážitek, úplně odlišný od většiny
jiných supersportovních aut, jejichž výrobci dávají důraz
hlavně na technickou stránku vozu a s pohodlím posádky
je to horší. U Veyronu je to jiné. Sice se do nízkého auta
musíte nasoukat, interiér si vás ale získá jemnou kůží, klimatizací, autorádiem či dominantním středovým panelem
z leštěného hliníku. Za své miliony tak dostanete i dost luxusu. Nastavení podvozku je samozřejmě sportovně tvrdé,
ale duši z vás nevyklepe.
K vozu dostanete kapesní počítač, který zaznamenává údaje o absolvovaných cestách. Můžete si zkontrolovat spotřebu benzinu, tlak v pneumatikách, údaje o rychlosti, trase.
Přitom úplně stejné informace mají i v továrně. Vždy vědí,
kde se auto právě nachází a v jakém je stavu.
Co se týká údržby, na prohlídku musíte do dvou let nebo
po deseti tisících najetých kilometrech. Podle výrobce
by nezávislá kontrola měla proběhnout i před pokusem
dosáhnout maximální rychlosti 407 kilometrů za
hodinu. Na to však
potřebu-

jete uzavřenou trať s alespoň desetikilometrovou rovinkou.
Pneumatiky se mají měnit každých čtyři tisíce kilometrů, po
dvaceti tisících je zase dobré vyměnit rovnou celá kola, což
přijde na čtyři miliony korun.

Exkluzivita především
V Bugatti původně plánovali vyrobit pouze 50 vozů ročně,
později byl plán zvýšen na 75. Konečný počet však zůstal
stejný – na silnicích celého světa má jezdit pouze 300 veyronů.
Podle dostupných údajů už byla dvě auta zničena při
nehodě. Cena těch zbývající pak samozřejmě vzrostla.
Neboť v případě Veyronu jde o investici, která vzhledem
k výjimečnosti vozu neztrácí na ceně, naopak. Vězte, že
jeho cena je milion sto tisíc eur plus dvacetiprocentní daň
z přidané hodnoty. Tři sta tisíc eur skládáte jako zálohu při
podpisu objednávky, zbytek doplácíte před převzetím.
Chcete vědět, kdo s ním jezdí? Tak třeba bývalá manželka
předsedy VW Ferdinanda Piëcha, módní návrhář Ralph
Lauren, herec Tom Cruise, ruský oligarcha, majitel Russian
Standard Bank a Vodka Russian Standard Roustam Tariko,
porotce soutěže Britain's Got Talent Simon Cowell a také
Alexandr Surin, tzv. vor v zakoně, jenž má tyto automobily
dokonce dva. U nás s ním jezdil jako první přední tuzemský
developer Radim Passer, později k němu přibyl podnikatel
Richard Chlad.

Jde hlavně o prestiž

Už první verze Bugatti Veyron byla naprosto jedinečná,
avšak nová verze pro rok 2010 ji ještě překonala - karbonová karosérie a přepracovaná aerodynamika, výkonnější motor s 1200 koňmi (882kW) a 1500Nm. Rychlost je
kvůli pneumatikám omezena na 415km/h, ale toto auto
již drží oficiální zápis nejrychlejšího sériově vyrobeného
auta na světě, když v průměru dvou jízd dosáhlo rychlosti
431,072km/h - v druhé to bylo dokonce 434 km/h.
Celý projekt není a nebude pro Bugatti vůbec ziskový.
Náklady na vývoj a výrobu se odhadují na pět milionů eur
v přepočtu na jeden vůz, tedy téměř pětkrát více, než je
prodejní cena. Volkswagenu jde ale hlavně o prestiž: kdo
může říci, že vyrábí nejrychlejší auto světa?

Luxus
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv hotelů a lázeňských domů

Jako v ráji
Vybočte z každodenního stresu a dopřejte si pár dní v ráji, kde vás budou rozmazlovat jako princeznu nebo prince. Máme pro vás tipy na deset nejlepších lázní světa,
odkud se vrátíte jako znovuzrození.

Itálie – Torre Coccaro, jižní Apulia

Chcete udělat nejen něco pro své tělo, ale také si dosyta užít muškátového vína a domácích těstovin? Pak jsou
vaším ideálním místem pro odpočinek a relaxaci italské
lázně Torre Coccaro v jižní oblasti Apulie. Lázně jsou mimo
jiné výjimečné tím, že jsou posazené ve skále a obklopené
samými přírodními materiály jako je dřevo nebo rýžový papír. K dispozici vám bude rozlehlá tělocvična, krytý bazén,
vířivka a turecké koupele s příměsí eukalyptového oleje.
Vyzkoušet zde také můžete nejrůznější procedury, jež využívají bioovoce, zahradní bylinky jako lišejník, heřmánek,
aloe vera, juku, limetky, exotické ovoce, esenciální oleje či
kosmetiku Aveda. Samozřejmostí jsou masáže – klasické,
ajurvédské, shiatsu či reflexní terapie. Kromě toho si tady
můžete zacvičit pod korunami olivovníků tai-či, na devítijamkovém hřišti zahrát golf a poté si v hamace zavěšené
mezi fíkovníky dopřát odpolední siestu. Cena za pokoj pro
dva je 270 eur za noc.

Dubaj, Desert Palm, lázně Lime

Doslova pouštní růží je okázalý resort Desert Palm. Vedle
zelenajících se hřišť na koňské pólo je totiž obklopen pískovcovými dunami, které mu dávají jedinečný ráz. Oázou
jsou pak zdejší lázně Lime, které nabízejí šest masážních
místností a rozsáhlé prostory s párou, saunou, barevnou
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terapií, kryokomorou, ledovou lázní či vyhřívanými lehátky.
Rezort nabízí spojení lázeňských terapií, relaxace, fitness
a zdravé kuchyně ve stylu bio. Zdejší specialitou je masáž
Lime Intuitive, při níž se používá celá škála masážních
technik (thajská, švédská, shiatsu, aromaterapie či balijská) přizpůsobených potřebám jednotlivých zákazníků.
Ubytovat se můžete buď v jednom ze šestadvaceti luxusně
zařízených pokojů či v prostorné vile se soukromým bazénem, jejichž základní filosofií je maximální soukromí, luxus,
elegance, exkluzivita a vznešenost. Cena za pokoj pro dva
je 325 dolarů za noc.

Peru – Las Casitas del Colca, lázně
Samay
Za uvolněním v těchto peruánských lázních se budete muset vyšplhat vysoko do hor. Resort Las Casitas del Colca leží
při okraji závratného kaňonu Colca v nadmořské výšce 3
260 metrů. Zdejší lázně Samay (název v překladu ze starého jazyka Inků znamená odpočinek) dostaly požehnání od
samotného šamana. Jsou vyvedené v zenovém stylu a nabízejí úchvatné výhledy do údolí. Cesta do lázní je lemovaná
eukalypty a vede přes skleník, ve kterém se pěstují bylinky,
které se používají při procedurách. Božská relaxace, kůry,
které vás budou hýčkat, uklidní tělo a osvěží mysl. Pečující
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filosofie založená na používání pouze čerstvých bylinek
a bioproduktů, vše z podhůří And. Zdejší rituály vycházejí
s původních andských tradic a využívají bohatství celého
údolí – ať už jde o masáže kameny nasbíranými v řece,
relaxační obklady z lístků koky, či mineralizační peeling ze
soli získané v horách. Cena za pokoj pro dva je 385 dolarů
za noc.

USA – hotel Standard, Miami

Pokud nechcete jen lenošit a hýčkat své tělo a mysl během
pečujících zábalů a kůr, ale chcete se věnovat i nákupům,
zvolte americké Miami. Že si zde moc neodpočinete? Věřte,
že opak bude pravdou. Hotel Standard nacházející se na
soukromém ostrově Belle, jehož součástí jsou i lázně, vás
o tom bezpochyby přesvědčí. Zdejší program Interval Living
kombinuje zkrášlující péči, uvolňující masáže, konzultace
s odborníky na výživu a speciální čakra jógu. Samozřejmostí jsou nejen římské, ruské a turecké lázně, pára, cedrová
sauna či bahenní koupele, ale i terapeutické masáže, akupunktura nebo čínské bylinné koupele. Zacvičit si můžete
v klasické posilovně, jógu a mysl uvolnit meditací. Stovka
hotelových pokojů je inspirována skandinávským stylem.
V lázních pak najdete obrovské centrum hydroterapie,
které nabízí řadu zábavných vynálezů: například vodopád
se zápornými ionty nebo místnost s tryskami, v nichž hraje

příjemná hudba. A pokud přece jen zatoužíte po rušnějším
odpoledni nebo večeru, stačí se vydat do nedaleké trendy
čtvrti South Beach, která je s ostrovem spojena mostem.
Cena za pokoj pro dva je od 239 dolarů za noc.

Anglie – Barnsley House

“Zapomeňte na formality a dejte sbohem afektovanému
chování. V okamžiku, kdy překročíte náš práh, se budete
cítit jako doma,” stojí na úvodní stránce webových stránek
těchto klasických anglických lázní. Panské sídlo z roku 1697
obklopené nádhernými zahradami – Barnsley House se nachází v srdci anglického venkova, ale zároveň jen pouhou
hodinu a půl od britské metropole. Najdete zde osmnáct
stylově zařízených pokojů, biorestauraci, soukromé kino
a lázně postavené z kamene a světlého dřeva. Zde vás
budou rozmazlovat domácími masážními oleji (levandulovým, rozmarýnovým a tymiánovým...) či anglickou biokosmetikou Ren. Můžete zde relaxovat ve svém pokoji, večeřet
v nádherné zahradě, odpočívat v zahradní lázni. Cena za
pokoj pro dva je 295 liber na noc.

Španělsko – SHA Wellness Clinic, Alicante
Ice Léto 2011 |

113

Luxus

Chcete kompletně pročistit organismus? Pak navštivte španělské Alicante, ve kterém najdete vůbec první lázně v Evropě zaměřené na makrobiotickou stravu. Leží v nejjižnější
části Valencie v provincii Alicante, přičemž třiadevadesát
designových pokojů má výhled na pohoří Albir. Připravte
se, že mléko, maso a cukry tady v lázních Sha střídá zelenina, celozrnné obiloviny a luštěniny. Pro každého hosta je
program ušit na míru přesně podle jeho potřeb a zahrnuje
nejen jídelníček, ale i péči a rozbor genetiky a životního
stylu. Svou filosofii lázně převzaly z východních filosofií
uzpůsobených západním potřebám. Proto se během svého
pobytu zasvětíte do tajů indické ajurvédy, japonského shiatsu nebo čínského bien-shu. Cena za pokoj pro dva je 250
eur za noc.

Jižní Afrika – Bushman kloof

Kouzelný rezort Bushman Kloof se nachází uprostřed
úchvatné planiny tři hodiny od hlavního města Jihoafrické
republiky, Kapského města. Jeho lázně svým stylem korespondují s okolní přírodou a zdejší altán s výhledem je ideálním místem pro relaxaci ve dvou. Zatímco večer můžete
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pozorovat západ slunce, přes den vás tady budou rozmazlovat produkty založenými na místních přírodních ingrediencích (vyhlazující aloe ferox, antioxidační rooibos, regenerační olej z maruly či povzbuzující káva a zázvor). A navíc?
Koupání v přírodních bazénech, jízda v kajaku po řece
a meditační kurzy... Kúrami vás povedou zkušení terapeuté. Pára z čistého přírodního krystalu hojí rány a poranění
a očišťuje mysl. Absorbuje a reguluje energii, uvolňuje negativní energii, harmonizuje čakry a odblokuje vám paměť.
Hydroterapie zase posiluje imunitní systém. Zaplavat si pak
můžete v místní přehradě nebo pod nedalekým přírodním
vodopádem. Miliony iontů obsažené v místní vodě bezpochyby omladí vaše tělo. Místní voda totiž stimuluje receptory na kůži, posiluje krevní oběh a uvolňuje svaly. Cena za
pokoj pro dva je 260 eur za noc

Irsko – Killarney, The Europe Hotel&Resort
The Europe Hotel&Resort se nachází ve vesnici Killarney na
břehu jezera Lough Lein. Hotel nedávno prošel nákladnou
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rekonstrukcí a nabízí jedny z největších lázní v zemi. Na 4
500 metrech čtverečních najdete devatenáct salonů, bazén
s výhledem na hory MCGillycuddy či bar s širokou nabídkou
čerstvých džusů. Součástí komplexu je i fitness studio, či
termální suita. Z procedur vyzkoušejte třeba zábal z bahna,
zázvoru a hořčičných semínek. Součástí každé kůry je odborná konzultace vedená týmem terapeutů, kteří se budou
snažit splnit každé vaše přání, a to vše s jediným cílem –
uvést vaše tělo a mysl do jedinečné harmonie. Kromě toho
zde můžete hrát golf, jezdit na koni kolem jezera i zaběhat
si v národním parku Killarney. Cena za pokoj pro dva je 190
eur za noc.

Rakousko – Naturhotel Chesa Valisa
Také alpská krajina nabízí spoustu pokladů, a pokud sem
vyrazíte v zimních měsících, můžete využít opravdu mnoha možností. Přes den lyžovat a v pozdních odpoledních
hodinách se oddávat lázeňských kúrám. Vedle kosmetiky
Dr. Hauschka vás v resortu Naturhotel Chesa Valisa, jenž
je situován kousek od Bodamského jezera, budou hýčkat
kravským a kozím mlékem, včelím medem a voskem, ole-

jem z borových šišek či alpskou solí. Dřevěné budovy v tradičním rakouském stylu jsou dílem ceněného architekta
Hermanna Kaufmanna. Kromě péče zde můžete vyzkoušet
kurzy tradiční čínské medicíny, nebo třeba nordic walking.
Zapotit se dále můžete ve finské sauně, laconiu či biosauně.
Cena za pokoj pro dva je 123 eur za noc.

Japonsko – Šikoku, lázně Uroco

Japonské lázně Uroko - tuto jedinečnou oázu vycházející
z východních filosofií najdete na ostrově Šikoku u mysu
Muroto. Výjimečné nejsou pouze svými procedurami, které
ve vaší mysli navodí absolutní klid, ale i tím, že se s nimi
pojí jméno slavného vizážisty Shu Uemury. Používají zde
jeho produkty obohacené o slavnou Deep See Water, vodu
získávanou ze vzdálenosti tří kilometrů od pobřeží a hloubce 374 metrů, která je velmi čistá a bohatá na minerály. Ve
volném čase můžete listovat knihami o umění a designu
z místní knihovny, jíst ryby nebo navštívit jeden z osmaosmdesáti buddhistických chrámů skrytých v horách. Cena za
pokoj pro dva je 165 eur za noc.
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Designová svítidla
Designová svítidla přinášejí revoluci
v osvětlení. Tato svítidla sledují a tvoří
nové trendy, jsou vyrobena z ušlechtilých a kvalitních materiálů, používají
nové technologie ve svícení a přinášejí
inspiraci a kvalitu do života. Potěšte sebe
a své blízké neobvyklými designovými svítidly jak do interiéru, tak do exteriéru.

Mooi

Kartell

Foscarini

Flos

Kartell

Mooi

Mooi

I letos proběhl
filmový festival

v Cannes

Červené koberce natažené před festivalovým palácem na Azurovém pobřeží byly již po
64. svědky módních hitů i úletů světoznámých celebrit.
Přehlídkami rób i známých tváří, které přitahovaly značnou
pozornost médií, byly premiéry k filmům Piráti z Karibiku 4:
Na vlnách podivna a Strom života. Na té první vzbudily zaslouženě pozornost Penélope Cruz v róbě Marchesa (po trilogii nahradila v hlavní ženské roli Keiru Knightley) a Uma
Thurman. Obdiv bezpochyby pak patří třiasedmdesátileté
Jane Fonda, která si pro promenády v Cannes vybrala modely značky Emilio Pucci. Nesmrtelná herecká ikona o sebe
pečuje a pravidelně cvičí, takže i v poměrně pokročilém

věku vyráží dech svým elánem a mladistvým vzhledem.
Obdiv vzbudil ale i model Angeliny Jolie. Zajímavě střižená
róba z Atelieru Versace Angelině podkreslila její dokonalou
siluetu. Obecně byly letos v Cannes v mírné převaze světlé
pastelové tóny. Přednost jim daly i blondýnky filmového
plátna Diane Kruger či Kirsten Dunst. Pánská móda se zde
proměňuje od promyšlené nedbalosti během dne (např.
spuštěné kšandy Johnyho Deppa při prezentaci posledních
Pirátů) až k motýlkovým a smokingovým kreacím navečer.

Angelina Jolie

Gwen Stefani

Jean Paul Belmondo

Woody Allen

Robert de Niro
Antonio Banderas
Penelope Cruz a Johny Depp
Sean Penn
Jane Fonda

Elektronika
Text a foto: Archiv firem

Novinky léta 2011
Máme tu léto a s ním novinky, které dávají na trh výrobci elektroniky. Někteří se
orientují primo na cetování a nabízejí například přenosná dvd, MP3 přehrávače či
walkmany, jiní předpokládají, že budeme mít vice času vychutnat si teplo domova
a věnovat se práci na počítači, či letnímu úklidu.

Nuda při dlouhých cestách již nehrozí
Na vašich cestách se už nebudete nudit.
Přenosný DVD přehrávač Philips
PD9005 vyniká svojí mobilitou. Se
svými příjemnými rozměry se vejde
do každé příruční tašky či batůžku
a jeho pouhých 1,3 kg vůbec neucítíte. Baterie přístroje je rovněž
vysoce kvalitní a vydrží až pět hodin nepřetržitého provozu. Proto
nebudete muset řešit, zda vám
baterka náhodou nedojde v té
nejnapínavější části filmu.
Přenosný DVD přehrávač má
velmi kvalitní 9“ širokoúhlý LCD
displej s křišťálově čistým obrazem
a vysoce ostrými, živými barvami.
PD9005 od Philipsu se nezalekne žádného formátu. Kromě
všech typů CD i DVD včetně RW. Certifikován je také pro
přehrávání standardních DivX videí. Přehrávač je navíc
vybaven slotem pro paměťové SD karty a vy si tak budete
moci snadno prohlížet fotky, přehrávat hudbu nebo video.
Chtěli byste na cestách sledovat televizi? Žádný problém.
Přenosný DVD přehrávač Philips PD9005 je vybaven přenosnou mini anténou a tunerem pro sledování pozemního
digitálního televizního vysílání. Video si užijete také na
cestách autem. K dispozici vám bude adapter do zapalovače cigaret a montážní pouzdro. Cena je 6 490 Kč.

Zažijte basy na vlastní kůži
Ať běháte pro zdraví, cestujete nebo se jenom bavíte s přáteli, spolehněte se, že nejnovější MP3 přehrávač Walkman®
B od Sony vám nabídne kvalitní zvuk a moderní městský
vzhled. Přehrávače Walkman® B s hmotností pouhých 28
g a délkou menší než 10 cm se mohou pochlubit přitažlivou povrchovou úpravou ve dvou tónech některé
z kontrastních barevných kombinací. I přes své
kompaktní rozměry je tento snadno ovladatelný
přehrávač Walkman® řady B zdrojem výrazného a dravého zvuku Sony, který se v davu
rozhodně neztratí. Ať už posloucháte cokoli, zažijete dokonalou zvukovou kvalitu
značky Walkman® s plnými a hlubokými
basy. Stisknutím tlačítka
„Bass“ získáte ještě vyšší
výkon nízkých frekvencí
a zaktivujete barevně
sladěné LED diody,
které blikají do rytmu

120 | Ice

Léto 2011

hudby. Díky více než dostatečně dlouhé 18 hodinové*
výdrží baterie můžete svou hudbu poslouchat déle.
Když však máte naspěch, stačí Walkman® připojit na
pouhé 3 minuty a získáte energii až na 90 minut přehrávání. Novinkou letošního roku je odnímatelná klipsa, kterou se dá přehrávač připnout
k opasku, řemenu tašky nebo na kapsu košile či
džínsů. Je to ideální způsob, jak předvést
skvělý vzhled svého MP3 přehrávače, když se
pohybujete po venku.

Nejvyšší povolená rychlost
překročena
Společnost Sony představuje dosud nejrychlejší paměťovou kartu Memory Stick
PRO-HG Duo™HX.
Špičková paměťová karta Memory
Stick PRO-HG Duo™ HX nabízí úžasné
přenosové rychlosti až 50 MB/sec1. Při
1,6x vyšší rychlosti, než u předchozích
modelů (ale stejné ceně), jsou karty
Memory Stick PRO-HG Duo™ HX při
použití se zařízeními značky Sony
rychlejší, než v současnosti komerčně
dostupné nejrychlejší paměťové karty
UHS-I SD. Díky svým fenomenálním výkonům jsou nové
paměťové karty Memory Stick PRO-HG Duo™ HX ideálním
řešením pro snímání, ukládání a přenášení snímků náročných digitálních fotografů. Rychlé karty Memory Stick jsou
dostupné v kapacitách od 8 GB do 32 GB a jsou optimalizované pro trvalé sériové snímání a vysoké rozlišení moderních fotoaparátů DSLR, SLT a fotoaparátů s výměnnými
objektivy.

Vychutnejte si opravdovou kvalitu
Více inteligentních přehrávačů s pokročilými funkcemi
a vlastnostmi, které přinášejí zcela nové způsoby využívání technologie Blu-ray. Jste-li připraveni na skvělou domácí zábavu, vzdálenou tomu, co jste dosud
viděli, pak pro vás máme tři nové Blu-ray™ systémy
s tříkanálovým zvukem, s nimiž byste se určitě měli
seznámit: BDV-EF200, BDV-L600 a BDV-L800. Vychutnejte si přehrávání videa přímo z internetu díky technologii
BRAVIA® Internet Video. Možná se obáváte, že u systému s tříkanálovým zvukem budete muset obětovat audio
kvalitu, ale díky technologii
virtuálního prostorového zvuku S-Force
PRO 3D přijdete jedině

Elektronika
o nevzhledné kabely. Funkce IP Noise Reduction vám navíc
zajistí úžasně čistý obraz i u obsahu z internetu. Pro snadné
připojení dalších HD zařízení (např. set-top boxy nebo herní
konzoly) jedním kabelem slouží dva HDMI®. Dok pro iPod/
iPhone umožňuje poslech hudby nebo sledování videa,
kdykoli chcete. Pomocí svého iPodu touch, iPhonu nebo telefonu se systémem Android™ můžete dokonce přehrávač
dálkově ovládat.

Uklízejte v pohodě
Společnost Samsung uvedla na český trh nový robotický
vysavač Samsung NaviBit Silencio - revoluční přistroj v péči
o domácnost. Při vysávání je Samsung NaviBot Silencio
rychlý, tichý a věnuje zvláštní pozornost tvrdým podlahám,
díky mopu z moderní tkaniny. Tento robotický pomocník maximálně usnadňuje péči o domácnost a v tichosti ji
udržuje bez prachu a nečistot. Zatímco se budete věnovat
dětem, sledovat film nebo
budete
venku na procházce, Samsung
NaviBot Silencio se postará,
aby ve vašem
příbytku nezůstalo na zemi
ani smítko prachu.

Je libo hloubkový úklid?
ETA, tradiční česká značka domácích spotřebičů a lídr
na trhu víceúčelových vysavačů, přichází po nejprodávanějším víceúčelovém vysavači ETA Neptun s novým modelem
víceúčelového vysavače ETA Mariner. Tento produkt je výjimečný funkcí hloubkového čištění koberců s propíráním, šamponováním
a tepováním, která dokonale oživí
barvu koberců, potahů, předložek
a čalounění. Vysavač ETA Mariner
s vysokým sacím výkonem a 7x násobným filtračním systémem spolehlivě odstraní prach a všechny nečistoty. Speciálně řešená konstrukce
pojezdových koleček zabraňuje
převrácení vysavače. Inovativním
prvkem je praktické plnění čistícího
roztoku v horní části vysavače bez
nutnosti jeho demontáže. Moderní a elegantní vzhled vysavačů ve
žlutošedé nebo červenošedé variantě je dílem dvorního designéra
společnosti ETA Zdeňka Veverky

Praní pro celou rodinu
Společnost LG Electronics CZ (LG), která je světovým lídrem
a inovátorem v domácích spotřebičích, představuje novou
pračku F1480FD9. Ta je vybavena patentovanou technologií
Direct Drive a využívá zcela nových postupů při praní.
Model LG F1480FD9 je novým přírůstkem do série úspěšných praček s technologií Direct Drive. Právě díky Direct
Drive je LG nejprodávanější značkou v 50 zemích celého
světa již třetím rokem. Nový model je vybaven všemi moderními technologiemi, vypere až 9 kg prádla, přitom je
pračka velmi úsporná a tichá.

Hlavní výhodou nové pračky
je patentovaný motor Direct Drive. Konvenční pračky mají buben poháněný
přes řemen. Ten u této
pračky odpadá – krokový
motor je přímo součástí
bubnu. Co to znamená?
Buben se otáčí na milimetr přesně tak, jak ho řídí
mikroprocesor. Díky tomu
bylo možné vyvinout
zcela nové techniky praní,
které se nazývají 6 MOTION. Buben vykonává šest
speciálních pohybů, které
zdokonalují každé praní.
Kromě klasického pohybu
bubnu s pádem prádla
nabízí intenzivní drhnutí,
které vede k rychlému
rozpuštění prášku. Velmi efektivní je také filtrace – buben s prádlem se rychle otáčí a dovnitř se vstřikuje voda.
Ta se odstředivou silou dostává k vnějšímu okraji bubnu,
přičemž prochází prádlem – a právě odstředivá síla dokáže
rychleji odplavit nečistoty z prádla. Dalším unikátním pohybem je tiché válení prádla pod vodní hladinou a jemné
houpání, to je vhodné pro jemné oblečení. Poslední speciální pohyb se použije po dokončení odstřeďování – prádlo
nezůstane „přilepené“ na bubnu, ale rozprostře se po
bubnu. To usnadní žehlení, protože prádlo není pomačkané. Tyto speciální pohyby vymysleli inženýři z LG na základě dlouholetých zkušeností s praním prádla. V kombinaci
s novým povrchem bubnu tak pračky LG nabízí bezkonkurenčně nejlepší praní. Žádný jiný výrobce na trhu takové
funkce nenabízí.

A na závěr dobrá káva…
Prvním krokem pro přípravu dobré kávy je její výběr. Kávovar je konstruován na zpracování kávy pražené a mleté
v kvalitě espresso. Není vhodné používat kávy určené
k vaření tzv. „turka“, překapávané kávy, arabské kávy
či mocca, protože jejich zpracování může být příčinou
nekvalitního vývaru, ucpávání filtrů a zpětným zanášením vodních cest.
Příprava chutného espressa vyžaduje také kvalitní kávovar. Vyzkoušejte vestavný pákový kávovar Whirlpool
ACE 010 či plně automaticky kávovar Whirlpool ACE
100. Oba
modely
splňují náročné požadavky
pro přípravu
vynikající
kávy, disponují tryskou na
výrobu mléčné
pěny, dosahují 15 barů
a jsou k dostání
v nerezovém
provedení.
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Přívěsek
Halada
Cena: 3729,-

Zaměřeno na ženy

Konečně můžeme zajásat, že léto je tu a s ním i otázka, co na sebe. Zde platí jedna logická zásada, že čím vyšší teploty venku panují, tím toho samozřejmě na sobě máme
méně. Co se barev týče, ty doporučujeme buď veselé nebo běžové tělové. A letní barvy
se týkají i dekorativní kosmetiky.

ŠATY
F&F
Cena: 520,-

ŠATY
F&F
Cena: 700,-

Kabelka
MISCHA BARTON
www. tamsinlondon.cz
Cena: 2340,-

ŠATY
Lipsy
tamsinlondon.cz
Cena: 3000,-

Kabelka
LeSportsac,
cena 1490,-

Černé dřeváky
SANITACLOGS
tamsinlondon.cz
Cena: 1500,-

Boty
F&F
Cena: 920,Boty
CCC
Cena: 499,-

Boty
Crocs
Cena: 1080,-

Boty
Crocs
Cena: 1080,-

Boty
CCC
Cena: 699,-

váš pohled nesklouzne níž...

originální naušnice
ruční práce

13. pramen
Karlových Varů

Před lety se prodávala pod různými názvy: Karlovarská hořká, Anglická hořká
nebo Original Karslbasder Englisch Bitter a šlo o žaludeční kapky. Dnes ji známe pod
názvem BECHEROVKA, někdy pod přezdívkou třináctý pramen Karlových Varů.

Tím, kdo stál Becherovce u kolébky, byl Josef Vitus Becher
(1769–1840). Kromě obchodování s kořením a koloniálním
zbožím v krámku U tří skřivanů se věnoval i výrobě alkoholu – již roku 1794 si pronajal kdesi ve městě vinopalnu
a začal experimentovat s likéry. Po vzoru svých předků také
sloužil věcem veřejným (jako radní, starosta i purkmistr).
Téměř osudový byl pro Josefa počátek července 1805, kdy
se v jeho domě s poetickým názvem U tří skřivanů ubytoval
hrabě Maxmilian Friedrich von Plettenberg-Wittem-Mietingen spolu se svým sluhou, dvěma komornými, štolbou,
kočím, kuchařem a osobním lékařem Angličanem Dr.
Frobrigem. Je otázkou, kde a kdy tento tajemný Angličan
načerpal zkušenosti a inspiraci ke „kouzlům“ s bylinami,
ale právě těm se spolu s Josefem Becherem v jeho přilehlém krámku věnoval. Dr. Frobrig ve Varech nepobýval dlouho, ale to, co na rozloučenou Josefu Becherovi zanechal,
přetrvalo věky – recept na budoucí Becherovku.

Zrození Becherovky
Recepturu Dr. Frobiga Josef Becher zkoumal a upravoval
po celé dva roky, Becherovku začal prodávat až v roce 1807
v krámku U tří skřivanů. Tehdy se nazývala „English Bitter“ („Anglická hořká“) a užívala se jako žaludeční kapky.
Ve městě, kam většina lázeňských hostů přijížděla právě
s neduhy zažívacího traktu, se zdravotní likér rychle ujal –
na rozdíl od bylin a koření prodávaných na váhu či běžně
ordinovaných žaludečních diet se v podobě Becherových
kapek snoubila blahodárná síla bylin s osvěžujícím vlivem
lahodného likéru na duši konzumenta.
Již v první polovině 19. století se začala Becherovka exportovat – v roce 1834 se prodávala ve Štětíně, o rok později
ve Vídni a v Mnichově a v roce 1838 pronikla do Paříže. Během první světové války se Becherovka dostala do Španělska, Itálie, Turecka a Egypta. Do USA vstoupila teprve roku
1934, rok po zrušení prohibice, a do Anglie se dostává ještě
o čtyři roky později v roce 1938.

z historie reklamy Becherovky

Jan Becher v čele rodinné firmy
V roce 1838 převzal koloniální obchod i výrobu likérů
v rodinném domě U tří skřivanů Josefův syn Johann Nepomuk Augustin Becher/česky Jan / (1813–1895). Právě on je
považován za zakladatele firmy v pravém slova smyslu –
rozvíjel výrobu Becherovky téměř 40 let a byl to právě on,
kdo nechal v roce 1867 postavil novou továrnu na předměstí, na Steinberkách, kde se Becherovka po dlouhých
143 let vyráběla. Jeho podpis nalezneme i dnes na každé
lahvi Becherovky, čímž je symbolicky potvrzena její původní
kvalita a chuť.
Svůj legendární plochý tvar (od roku 1907 odlévaný z typicky zeleného skla) Becherovka získala v roce 1867 při příležitosti výstavby nové továrny a jejím autorem je švagr Jana
Bechera, Karel Laube.

Respektovaný obchodník
Gustav Becher
Roku 1871 převzal od svého
otce Jana rodinný podnik Gustav
Josef David Becher (1840–1921)
a úspěšně jej řídil téměř tři desetiletí, než svůj podíl prodal svým
nevlastním bratrům Rudolfovi
a Michaelovi. Důvodem mohla
být mladičká Crescentia Doile,
s níž se ve svých 64 letech také
oženil. Gustav byl velmi prozíravý a respektovaný obchodník.
Měl zvláštní filozofii prodeje –
zásadně dodával o něco menší
množství Becherovky, než na
které byla objednávka a tím udržoval trvalou poptávku .Nechal
zaregistrovat ochranné známky
na Becherovku a později ji také
důsledně právně chránil před nekalou konkurencí. Gustav začal
vyrábět a prodávat dodnes velice
populární porcelánové kalíšky.
Becherovka nasbírala za dvě staletí své existence celou
řadu ocenění. Mezi nejcennější (kromě titulu C.K. Komorní
dodavatel získaného roku 1907, který ovšem není titulem
z veřejných výstav a soutěží) patří čestné tituly a medaile
ze Světových výstav, včetně nejvyššího udělovaného titulu
Grand Prix z Paříže 1900. Nesčetné čestné tituly a medaile
ji zdobily již v devatenáctém století, úspěchům na výstavách nejrůznějšího zaměření doma i ve světě se těšila za
dob první republiky a překvapivě bodovala i za socialismu,
který konzumaci alkoholu nepodporoval – v roce 1979
získala dokonce i poněkud zprofanovaný, přesto ceněný
Řád práce. V jejím případě se totiž nedal koupit stranickými
funkcemi, ale jen mistrovstvím likérnického řemesla a dodržováním toho, co započali kdysi Becherové.

Michael, Rudolf
a Hedda Becherovi v čele firmy
Roku 1900 převzali vedení firmy nevlastní bratři Gustava Bechera –Johann Michael(1853-1917) a Rudolf Anton(1859-?). Společně rozšířili továrnu na Steinberkách
a zaměřili se na nové trhy – Michael započal s prodejem
cestovních lahviček Becherovky (s kalíškem u víčka), Rudolf
se soustředil zejména na export.
V roce 1917, krátce před svou smrtí, rozdělil Michael Becher
svůj podíl ve firmě rovným dílem mezi syna Alfreda a zetě
Hanse Klapku. Alfred Johan Rudolf(1883–1940) firmu i výrobu zmodernizoval, zřídil pobočný závod v Drážďanech
a rozšířil sortiment. Za první světové války byl zraněn v obličeji a v průběhu druhé světové války umírá. Vedení firmy
se po něm ujala jeho dcera Hedda Emilie Baier, rozená Becher(1914-2007), která už za jeho života, jako jediná žena,
znala tajemství Becherovky a míchala unikátní bylinnou
směs až do roku 1945.

Privatizace
Po poválečném odsunu rodiny Becherů a zestátnění likérky
byla Becherovka 57 let v rukou státu. Od roku 1997 probíhala její privatizace, ale teprve v závěru roku 2001 byla
úspěšně dokončena. Současným vlastníkem firmy je nadnárodní francouzská skupina – Pernod Ricard, jeden z největších světových distributorů a výrobců lihovin a vín na světě.

Becherovka v novém
V roce 2003 došlo i k oživení vzhledu Becherovky. Designer
Martin Blunt, kterému byly úpravy svěřeny, citlivě stavěl na
klíčových momentech z minulosti, jako by Becherovku znal
odpradávna, a do nadčasového designu vtělil její nesmrtelnou duši: klasická žlutomodrá kombinace na typické zeleni
skla i nový stříbrný element, symbolická červená pečeť,
podpis Jana Bechera… Tak tradiční, tak klasické, tak české!
Přestože Martin Blunt je Angličan.

Muzeum Becherovky
Becherovka je zde už více než dvě století a přibližně dvě
třetiny z této úctyhodné doby proudila do světa z továrny na Steinberkách, kterou dal roku 1867 vystavět Jan
Becher (původně psáno Johann). Dnes se zde nachází
Jan Becher Muzeum a každoročně láká tisíce těch, kteří
podlehli kouzlu Becherovky a chtějí nahlédnout do
jejího pestrého života, přivonět k její historii a poodhalit
některá tajemství, která ji obestírají. Nesčetné množství
dobových exponátů, prohlídka nových sklepních expozic v původních prostorech, zhlédnutí unikátního filmu
z dílny bratří Cabanů a ochutnávka nejen výtečné Becherovky, ale i ostatních specialit z muzejního baru… to vše
můžete zažít a spatřit při návštěvě muzea i vy. Na závěr
můžete navštívit firemní prodejnu a zakoupit si Becherovku, případně jinou lahev z širokého sortimentu firmy,
a mnoho dalšího. Některé suvenýry s Becherovkou spjaté
– např. výpravná kniha „Tajemství třináctého pramene“
exkluzivně vydaná k jejímu dvoustému jubileu – jsou
k dostání pouze tam.

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. jsou tradičním lázeňským komplexem ležícím ve stejnojmenné obci v údolí Jizerských hor v nadmořské výšce 424
metrů. Jde o poklidné místo s příjemným klimatem. Vzdálenost 25 km od krajského města Liberec zaručuje snadnou dosažitelnost jak autem,
stejně tak vlakem nebo autobusem.
Naše lázně jsou zaměřeny na pacienty s onemocněním srdce a cév a dále na pacienty s onemocněním pohybového
aparátu. Mimo léčebného programu nabízíme ale i celou řadu wellness pobytů, sportovně relaxačních pobytů,
víkendové pobyty, lázeňské léčebné ubytování nebo si u nás můžete zakoupit pouze některou ze široké nabídky
procedur, či jiných služeb.
Nově vybudované wellness centrum JIZERA je příležitostí k celkové regeneraci a odpočinku těla, a to nejen
díky krásnému prostředí, v němž zapomenete na problémy okolního světa, ale také pro nabídku kvalitních
wellnessových služeb – antistresové a regenerační zábaly, masáže, koupele, anticelulitidní programy atd. Letošní rok jsme naši nabídku wellness procedur podstatně rozšířili – jmenujme např. masáž horkými mušlemi,
speciální tělové rituály, regenerační ošetření pleti… K procedurám používáme exklusivní a originální přírodní
kosmetiku, která je pečlivě připravována dle starodávných asijských a oceánských receptur a která je dodávána
přímo z ostrova Fiji a Malajsie.
Díky své poloze a příjemnému klimatu jsou lázně místem vhodným i k realizaci odpočinkové turistiky, případně
výletů do hor, prostřednictvím mnoha turistických stezek. Zdejší kraj je doslova protkán také cyklostezkami různých
obtížností. Cyklostezky, které začínají v okolí Lázní Libverda, nebo obec protínají, Vás provezou nejen prostředím Jizerských
ale díky návaznosti stezek do zahraničí tak máte otevřenou cestu i do Polska a Německa.

hor,

Ke zpestření lázeňského pobytu Vám můžeme nabídnout následující služby: Tenis, kulečník, stolní tenis, jízdní kola, kuželky, minigolf, petangue, whirlpool, sauna, bazén,
vyjížďky na koních atd.
Na Vaši návštěvu se těší tým pracovníků LÁZNÍ LIBVERDA, a.s.

LIBVERDSKÝ TOP 1A

4 DNY / 3 NOCI
2.290 Kč / 2 osoby
+ snídaně + 4 léčebné procedury/denně
-nástupní den: pondělí, úterý
POBYT ŠITÝ NA MÍRU
• cena pobytu 21.665 Kč/os./pobyt
MIMOŘÁDNÁ AKCE – 40% SLEVA! – cena
již od 12.999 Kč/os./pobyt
• 15denní léčebný pobyt s plnou penzí
+ 2 konzultace s lékařem
• + 20 léčebných procedur dle doporučení lékaře
BOŽÍ VODA
– již od 7.998 Kč/2 os./pobyt
• 5denní léčebný pobyt s polopenzí
– bufet a léčebnými procedurami
• + dárek – 2x parafínová lázeň
a zábal rukou
• při nástupu v neděli nebo v pondělí
sleva 10%

WELLNESS RELAXACE
• 5denní léčebný pobyt s polopenzí
– bufet + 5 léčebných procedur
• již od 4.100 Kč/os./pobyt
MANAŽERSKÝ ODDECH
– ŘEDITELSKÉ VOLNO
• 4denní léčebný pobyt s polopenzí
– bufet (ubytování + stravování pro
doprovod zdarma) + 4 léčebné procedury
• – již od 6.120 Kč/pobyt
SPECIÁLNÍ TÝDEN PRO ŽENY
• 8denní léčebný pobyt s polopenzí
– bufet + 8 léčebných procedur
• – již od  7.735 Kč/os./pobyt

LETNÍ NABÍDKA
• 1.7.-31.8.2011 – již od 4.345 Kč/os./pobyt
• 7denní léčebný pobyt s polopenzí
+ 3 léčebné procedury

SPECIÁLNÍ TÝDEN PRO MUŽE
• – 8-denní léčebný pobyt s polopenzí
– bufet + 8 léčebných procedur
• – již od  7.735 Kč/os./pobyt

ODPOČINEK PRO TĚLO A DUŠI
• 4denní léčebný pobyt s polopenzí
– bufet + 4 léčebné procedury
• již od 3.975 Kč/os./pobyt

CELULITIDA? – STOP!
• 8denní léčebný pobyt s polopenzí
– bufet + 10 léčebných procedur
• již od  8.120 Kč/os./pobyt

Speciální sleva 

při nástupu v pondělí, v úterý nebo ve středu - sleva 10% na vybrané pobyty
z ceníku samopláteckých léčebných a léčebných wellness pobytů. Nevztahuje
se na akční pobyty.
Při nástupu na pobyt a při předložení tohoto inzerátu obdržíte na obchodním oddělení lahev sektu!
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Rádi Vám zašleme ceník domů a zdarma!

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Archiv Marie Brožové

Vítejte
v Karlových Varech

Cítíte se unavení a jakoby bez života? Potřebujete „dobít baterky“, zregenerovat tělo
i ducha, alespoň na pár dní hodit za hlavu starosti všedního dne a jen si užívat? Nechat se hýčkat při masážích, perličkových koupelích, procházet se po kolonádě,
popíjet minerální vody a chroupat oplatky? Pak hurá do Karlových Varů! Toto místo
je pro tyto aktivity totiž jako stvořené.

Art

Výjimečnost tohoto místa ale nespočívá pouze v lázeňské
léčbě a všudypřítomných léčivých minerálních pramenech.
Lázeňství je bezesporu jednou, ale nikoliv jedinou devizou
města v srdci Evropy, které bezesporu má co nabídnout,
a to nejen turistům ze zahraničí.

Historie

Na začátek se na chvilku vrátíme do školních lavic a oprášíme své znalosti ze zeměpisu a dějepisu. Karlovy Vary se nachází v západní části České republiky na soutoku řek Teplé
a Ohře, přibližně 120 km od Prahy a jsou největším a nejznámějším lázeňským městem ČR. To vzniklo ve 2. polovině
14. století a na jeho vzniku měl podle dochovaných spisů
největší zásluhu Karel IV. Jeho družina náhodně objevila
horký pramen, kterému záhy císař přiřkl léčivou moc, když
se o ní přesvědčil na vlastní kůži. V knize renesančního lékaře Dr. Fabiana Sommera, rodáka z Karlových Varů, o užívání karlovarských vod z roku 1571 vypráví pověst takto:
“Vypráví se, že Karel IV. kdysi podnikl loveckou výpravu
do lesů v hornatých končinách a údolích, kde nyní vyvěrají
horké prameny. Zdejší lesy oplývaly zvěří. Při lovu jeden ze
psů počal štvát kus divoké zvěře. Při jeho pronásledování
spadl do tůně, odkud nyní prudce tryská horká voda. Pes
začal bolestí výt. Lovci, kteří uslyšeli psí nářek, přispěchali
v domnění, že jej poranila pronásledovaná zvěř. Podívaná,
jež se jim naskytla, je velice udivila. Přistoupili blíže, vytáhli
psa z tůně a pak sami ochutnali horkou vodu, jež tolik vyděsila psa. O celé události zpravili císaře Karla IV., který se
pak s četnou družinou vydal k onomu místu, aby tam sám
obdivoval nevšední dílo přírody. Za přítomnosti svých léka-
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řů moudrý panovník poznamenal, že takováto horká voda
může zažehnat mnohé těžké nemoci a jest velmi užitečná
a posilující. Poté vodu sám užil (prý měl nemocnou nohu)
a seznal úlevu a zlepšení. Nad tím se panovník radoval
a brzy nařídil, aby celé místo bylo osídleno a kol pramene
zřízeny domy.” Podle pověsti nechal král kolem zázračného
pramene postavit město, které dodnes díky vřídlům vzkvétá a těší se slávě daleko za hranicemi naší země. Lázně se
těšily přízni mnoha šlechtických rodů i bohatých měšťanů
už v 16. století. Větší stavební i lázeňský rozkvět však město
zaznamenalo až o 200 let později.

„Vivat Caroli“

Lázně ale zažily vzestupy i pády. V 17. století čelily Karlovy
Vary útrapám spojeným s třicetiletou válkou i živelným
pohromám. Město se naštěstí s následky katastrof rychle
vyrovnalo a mohlo pokračovat v lázeňském, architektonickém a kulturním rozvoji. Postupem času se lázně stávaly
stále oblíbenějšími. Od 18. století se město začalo rozvíjet a jeho postavení mezi ostatními evropskými lázněmi
značně vzrostlo. Byly zakládány první veřejné lázeňské
budovy a stavby - počátkem 18. století byl postaven první
veřejný lázeňský dům (Mlýnské lázně) a také barokní kostel
sv. Máří Magdalény - a začala se zde léčit bohatá šlechta
Nejvýznamnějším karlovarským pacientem 18. století byl
bezesporu ruský car Petr Veliký. Město prosperovalo nejen
díky zámožným lázeňským pacientům, ale také díky příjmům z prodeje minerální vody a vřídelní soli. S rozvojem
lázní začaly vznikat nové společenské a účelové stavby.
Další, především secesní, výstavba následovala v 2. polovině
19. století, kdy vznikly Mlýnská a Vřídelní kolonáda, Císař-

Art

ské lázně nebo budova dnešního divadla. Některé stavby
byly financovány ze zisků z prodeje vřídelní soli nebo
lázeňských tax, jiné ze štědrých příspěvků zahraničních
mecenášů. Není se co divit, že Karlovy Vary byly stále častěji
dějištěm významných setkání.

který byl v šedesátých letech 20. století zbourán. Kolonáda
však zůstala stát a v nedávné době byla kompletně zrekonstruována. Na kolonádě a kolem ní najdete 3 minerální
prameny.

Lázně navštěvovaly vědecké, politické a umělecké špičky
19. století jako Beethoven, Franz Josef I., Dobrovský, Paganini, Chopin, Mozart, Gogol, Tyl, Barrande, Purkyně, Freud
a mnoho dalších. Téměř po každém významném hostovi
je zde něco pojmenováno. Buď mu byl zbudován pomník,
nebo se po něm nazývá alespoň lesní pěšina. Oblíbenost
Karlových Varů stále rostla a počet návštěvníků se každoročně zvyšoval až do začátku 1. světové války. Počátkem
20. století byly Karlovy Vary nejslavnějším lázeňským
městem Evropy. Poté přišla světová hospodářská krize, 2.
světová válka a nakonec znárodnění. Klientela se omezila
především na občany zemí bývalého Sovětského svazu. Po
sametové revoluci (1989), kdy se ke slovu opět dostala demokracie, se začaly pomalu rekonstruovat zchátralé budovy a modernizovat lázeňské provozy. Od té doby jsou lázně
opět schopné konkurovat ostatním evropským lázeňským
městům.

Původní Zítkova vize o vzhledu neorenesanční stavby se
podstatně lišila od její konečné podoby. Slavný architekt ji
původně zamýšlel jako dvoupodlažní a ještě honosnější. Po
svém dokončení nebyla kolonáda přijata s velkým nadšením. Prý neladila s charakterem lázeňského centra. Od roku
1893, kdy byla prodloužena ke Skalnímu prameni, měří 132
m. Pod její střechou, kterou nese 124 korintských sloupů,
se nachází orchestřiště a pět minerálních pramenů. Její
prostory zdobí alegorické plastiky a sochy.

Nejslavnější lázeňské město Evropy

Karlovarské kolonády

Jsou to právě kolonády, které činí Karlovy Vary věhlasným
lázeňským městem:

Sadová kolonáda
Původně sloužila jako promenáda Blanenského pavilonu,

Mlýnská kolonáda (1871 – 1881, Josef Zítek)

Tržní kolonáda (1883, Fellner a Helmer)
Dřevěná stavba postavená ve švýcarském stylu měla podle
plánu zastřešovat zřídla jen pár let. Když už však stála nad
prameny Tržním a Karla IV. více než sto let, přistoupilo město k jejímu zachování a kompletní rekonstrukci.

Zámecká kolonáda (1911-1913, Friedrich
Ohmann)
Najdete ji nad kolonádou Tržní. Má dvě části: kolonádu
Horního pramene a kolonádu Dolního pramene. Ve vnitřních prostorách té dolní je umístěn reliéf Ducha pramenů.
Kolonáda byla dlouhá léta uzavřena. Veřejnosti je opět
zpřístupněna od roku 2001, kdy prošla celkovou rekonstrukcí.
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Vřídelní kolonáda (1969 - 1975, prof. Votru-

Gejzír horké minerální vody krylo od 16. století už mnoho
staveb: barokní budova, empírová kolonáda, litinová či
provizorní dřevěná kolonáda. Další a prozatím poslední
stavba obklopující vřídlo pochází z konce 60. let 20. století.
Pod podlahou kolonády se nalézá místo pro čerpání, rozvod a tepelnou regulaci vřídelní vody. Jsou zde i prostory,
kde vřídlovcem „obrůstají“ karlovarské suvenýry. Ve staré
části vřídelního podzemí bude v blízké době znovu zpřístupněna exkursní trasa.

Lázeňství a prameny

Kolonády by nebyly kolonádami bez léčivých pramenů,
které Karlovy Vary proslavily po celém světě. Ze 79 pramenů různé vydatnosti je 13 zachyceno a používá se k pitné
kúře. Místním teplým zřídlům prý lidé přisuzovali léčivou
moc už dávno před založením Karlových Varů. První historicky dochovaná léčba, jak jsme již uvedly, se uskutečnila na
sklonku 14. století, kdy Karel IV. koupal své nemocné nohy
v minerální vodě jednoho z pramenů. Od té doby až do 16.
století se karlovarští lékaři drželi výhradně tohoto způsobu
lázeňské léčby. Podnět k zamyšlení nad využitím pramenité
vody i k vnitřnímu užívání dal doktor Václav Payer v roce
1521.

„Becherova pitná kúra“
Vnitřně se tedy voda začala užívat až v 16. století. Zásluhu
na tom má lékař V. Payer, který tuto metodu popsal ve své
knize o karlovarské léčbě. Časem byla ale vedena až do
extrémů. Doporučená denní dávka pramenů činila i přes
pět litrů. Přítrž tomu učinil a k dokonalosti dovedl tuto
metodu až doktor David Becher, který se zároveň zasloužil
o vyváženost lázeňských pitných kúr. Od té doby pijí lázeňští hosté z pramenů maximálně 1 litr denně. K pitné kúře
je využíváno 12 pramenů. Tzv. 13 pramen - Becherovku
konzumujte s mírou.

Léčebné indikace
Minerální vody jsou si základním složením podobné, avšak
pro rozdílnou teplotu a jiný obsah kysličníku uhličitého
mají rozličné účinky. Chladnější prameny mají obvykle
lehce projímavý účinek, prameny teplejší mají vliv tlumivý,
zpomalují vylučování žluče i žaludečních šťáv. Díky specifickým vlastnostem karlovarských minerálních pramenů
a možnosti jejich téměř univerzálního využití se v Karlových
Varech léčí pacienti s různými nemocemi, hlavně se ale
jedná o nemoci zažívacího a pohybového ústrojí a poruchy látkové výměny. Ve městě najdete mnoho lázeňských
domů, které vám poskytnou komplexní lázeňskou péči
i širokou nabídku wellness programů. Léčivé prameny zde
mají všestranné využití. Léčba obnáší příjemné procházky
po kolonádách a lázeňských lesních cestách, užívání vody
přímo u pramenů, speciální stravovací režim a samozřejmě
různé procedury.
Mezi ty nejčastěji léčené potíže patří:
• onemocnění zažívacího ústrojí
• poruchy látkové výměny
• diabetes
• dna
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• obezita
• paradontóza
• choroby pohybového ústrojí
• nemoci jater, slinivky, žlučníku a žlučových cest
• stavy po onkologických nemocích
• neurologická onemocnění
Nabídky léčebných procedur se lehce liší sanatorium od
sanatoria. Záleží na specializaci a vybavenosti zařízení.

Desatero pravidel karlovarské pitné
kúry
Karlovarská termální minerální voda je složitou, vysoce
koncentrovanou směsí přírodních látek. Není určena k stálému či neregulovanému užívání.
• Karlovarskou termální minerální vodu je doporučeno
užívat výhradně po konzultaci s lázeňským lékařem
s potřebnou erudicí.
• Pro dosažení plného léčebného efektu je doporučeno
užívat ji v blízkosti pramenních vývěrů a pít ji výhradně
z tradičně tvarovaných porcelánových či skleněných
pohárků.

•

•
•
•
•
•

Léčebnou kúru není vhodné kombinovat s konzumací
alkoholu či s kouřením tabákových výrobků. Škodlivá je
i pasivní inhalace tabákového kouře.
Součástí pitné kúry je i tělesný pohyb. Je proto doporučeno užívat vodu při pomalé chůzi.
Pitná kúra by měla probíhat v duševní pohodě, beze
spěchu, v uvolnění.
Pitnou kúru je doporučeno opakovat v lékařem stanovených periodách.
Pitná kúra je malou slavností, v jejím průběhu nelze
rušit ostatní klienty.
Minerální vodou nelze zalévat okolostojící rostliny
nebo ji vylévat na podlahu kolonádních prostor.

„H2O – mocná to molekula“
Při dalších procedurách, se kterými se v Karlových Varech
setkáte, se využívá tlaku a teploty vody v tekutém i plynném stavu.

Lázeňská léčba a wellness
Wellness terapie je vlastně velmi podobná lázeňské léčbě.
Hlavní rozdíl vězí v tom, že ji nepředepisuje lékař. Well-

ness si můžete užívat jen a jen podle vašich přání. Vyberte
si dvoudenní beauty program nebo týdenní kompletní
balíček. Kombinace procedur a čas strávený v lázeňském
sanatoriu záleží pouze na vaší volbě.

„Odreagujte se, uvolněte se, zkrásněte!“
Dopřejte si saunu, whirpool, parní lázeň... Z rukou odborníků se vám dostane uvolňujících masáží, relaxačních koupelí
i hřejivých zábalů. Dámy využijí speciálních „beauty programů“, jejichž součástí bývají pleťové masky, peeling nebo
ošetření celulitidy. Wellness však není jenom pro ženy.
I muži si přijdou na své. Vyberte si z mnoha programů:
• krásná pleť
• pryč s celulitidou
• relaxace
• regenerace
• hydratace
• aromaterapie

Koupele

„Nechte své potíže plavat“
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S koupelemi začal vlastně už Karel IV. těsně
po objevení prvního pramene. Od té doby se
karlovarská pramenitá voda využívala výhradně k tomuto účelu. Taková středověká
lázeňská koupel obnášela až desetihodinové
namočení těla nebo jeho části. Účelem bylo,
aby popraskala kůže a z těla se „odplavily
škodliviny“. Tyto drastické metody přetrvávaly až do 16. století. V 21. století se můžete
setkat s koupelí přibližně půlhodinovou.
Využívá se pouze vřídelní voda (72°C), která
se pro potřeby koupelí ochlazuje na teplotu
cca 40°C. Ostatní prameny jsou využívány při
pitné kúře.
Perličková koupel - Ponoříte celé tělo nebo
jeho části do vřídelní vody (38°C), perličky budou jemně masírovat kůži a tím ji prokrvovat,
dojde k celkovému uvolnění svalů.
Uhličitá koupel - Pokožkou vstřebáváte
CO2 z vřídelní vody obohacené o tento plyn
(35°C), posílíte nervový i imunitní systém,
prokrvíte tkáně a uvolníte svalstvo.
Suchá uhličitá koupel - Tělo je od krku dolů
uzavřeno v plastikovém pytli, který se postupně naplňuje CO2 - zvyšuje obsah kyslíku v krvi, rozšiřuje cévy, zlepšuje prokrvení
celého těla.
Slatinná koupel - Ponoříte celé tělo nebo jeho
části do vody obsahující blahodárně působící
látky a minerály z rašeliny, ty vám pomohou
při uvolnění svalů a hojení ran.
Minerální koupel - Minerální soli obsažené
ve vodě o teplotě do 40°C mají příznivý vliv
na regeneraci organismu, působí na činnost
srdce a ledvin, zlepšují prokrvení.
Vířivé koupele - Víření masíruje celé vaše tělo
nebo jeho části, pomáhá odbourat bolesti,
provádí se ve vřídelní vodě o teplotě kolem
38°C.
Přísadové koupele - Do vřídelní vody jsou
přidány různé přísady jako třeba jód, bylinky
apod., mají relaxační účinek, pomáhají při
kožních a pohybových potížích (podle přísady).

Vodoléčba
Skotské střiky - Opakované střídání proudů teplé a studené vody ze vzdálenosti 3 m při konstantním tlaku, prokrví
a uvolní ztuhlé svalstvo.
Koupel nohou - šlapání - Chůze na místě střídavě v nádobě
se studenou a teplou vodou pomůže při onemocnění „křečových žil“, špatném prokrvení nohou i bolestech hlavy.
Sauna - Suchý horký vzduch a následná studená sprcha pomáhají zlepšit imunitu organismu, prokrvit tělo a předejít
respiračním onemocněním.
Parní lázeň - Vzduch plný horké vodní páry a následná teplá sprcha prohřeje celé tělo a uvolní svaly, působí relaxačně.

Masáže
Masáže jsou běžně užívanou metodou v lázeňství. Jsou
vhodným doplňkem při léčbě pohybového aparátu a lymfatického systému. Příznivý účinek mají na nervovou sousta-
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vu. Napomáhají při celkovém uvolnění těla.
Klasická masáž - Má pozitivní účinek na lymfatický systém,
krevní oběh a svalstvo, kladně působí i na nervový systém,
pomáhá odstranit bolesti a má relaxační efekt.
Lymfodrenáž - Tato speciální masáž pomůže odplavit
toxiny z organismu, zlepší imunitu, má i kosmetický účinek
(odstraní celulitidu, regeneruje pleť...).
Reflexní masáž - Díky tlaku působí na jednotlivé akupresurní body, pomáhá odstranit bolest a její příčinu, stlačením
bodů jsou příznivě ovlivněny funkce daného orgánu.
Reflexní masáž chodidel - Opět stimuluje akupresurní body,
každý bod na chodidle ovlivňuje jiný orgán nebo jeho část.
Vodní masáž - Sedíte ve vaně plné teplé vřídelní vody
a tlak vodní trysky masíruje, napomáhá relaxaci, prokrvení
a správné funkci lymfatického systému.

Elektroterapie
Tato lázeňská terapie využívá příznivých účinku elektric-

Tip na výlet
cm.
Horské sluníčko - Využívá ultrafialového záření, hojí kožní onemocnění, záněty a pomáhá například při osteoporóze.
Solux - Využívá infračervenou část spektra,
zlepší prokrvení tkání, působí proti bolestem
pohybového aparátu, uvolňuje svalstvo.
Laserová terapie - V medicíně je využívána
k tlumení bolesti, má hojivý a protizánětlivý efekt, laser lze použít jako náhradu za
akupunkturní jehlu, využívá se i v estetické
chirurgii.

Léčba teplem
Parafín - Teplé zábaly a obklady vám pomohou při onemocněních pohybového ústrojí,
vosk přenáší teplo (přes 50°C) na kůži hlouběji do tkání a kostí.
Slatinné obklady - Slabá vrstva rašeliny prohřátá na 42°C se v propustné fólii přiloží na
různá místa těla, kde zlepší prokrvení a utlumí i chronickou bolest.

Dále můžete podstoupit:

kého proudu na lidský organismus. Do těla je pomocí
elektrod vpravován v krátkých impulsech elektrický proud.
Rozhodně to není nepříjemná metoda, působí relaxačně
a hlavně léčí.
Elektroléčba - Pod pojmem elektroléčba se skrývá mnoho
metod využívajících k léčbě elektrický proud. Využíván je
proud nízko, středo i vysokofrekvenční aplikovaný v různě
dlouhých impulzech. Elektroléčba pomůže při onemocnění
kloubů, pohybového aparátu, poruchách látkové výměny.
Odstraní bolest, zlepší prokrvení tkání a uvolní svaly.
Magnetoterapie - Je jednou z metod elektroléčby, využívá
elektrický proud k vytvoření magnetického pole, působní
protizánětlivě a relaxačně, zlepšuje prokrvení tkání.

Světloléčba
Biolapma - Polarizované světlo zahojí poranění a onemocnění kůže, je vhodné i při nemocích pohybového ústrojí,
podněcuje hojení a působí protizánětlivě do hloubky až 3

Léčebný tělocvik - Je prováděn vždy za účasti
školeného fyzioterapeuta, cvičení zlepší mobilitu a kondici, po osvojení cviků je budete
provádět i doma.
Vodní gymnastika - Využívá přirozeného
tlaku a odporu vody, díky níž je šetrná ke
kloubům a umožňuje cvičení i hůře pohyblivým jedincům.
Kryoterapie - Obnáší 2 – 3 minuty v komoře,
kde se teplota pohybuje kolem -160°C, působní proti zánětům a bolesti, zlepší spánek,
imunitu a sexuální apetit.
Plynová injekce - Při této variaci akupunktury
se pod kůži aplikuje CO2, který zmírní bolest, prokrví místo aplikace, podporuje hojivé
procesy.
Oxygenoterapie - Je vdechování skoro čistého kyslíku, zahrnuje i popíjení speciálního
antioxidačního nápoje - regeneruje tělo, příznivě ovlivňuje mozek, srdce i paměť, zlepšuje
spánek, působí pozitivně na psychiku a předchází mnoha
onemocněním.
Inhalace - Vdechujete jemně rozprášenou minerální vodu
- zlepšuje alergie a onemocnění dýchacích cest, do vody je
možné přidat různé přísady (léky, oleje, soli).
Ultrazvuk - Při ultrazvuku vzniká vlnění, které vhodně
ovlivňuje tkáně a jejich prokrvení, pomáhá také při jejich
regeneraci, užívá se při léčbě pohybového ústrojí.
Floating - Navozuje pocit stavu beztíže. Je prováděn ve
speciální nádobě s vodou z mrtvého moře, uvolní napětí
a stres, pomůže při bolestech svalů, ekzémech a lupénce.
Střevní výplach - Pomocí minerální vody jsou vyplaveny
usazeniny z tlustého střeva, předchází rakovině střev, pomáhá při zažívacích obtížích.

Made in Karlovy Vary

Nejen lázeňství a populární akce činí město známým. Celý
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svět zná karlovarské značky jako je Moser a Becherovka.
Svou prestiž si ve světě získaly i lázeňské oplatky nebo karlovarský porcelán Thun.

Moser
Moser a.s. je známá česká firma zabývající se produkcí
luxusního nápojového skla ze skla barveného a z křišťálu.
Byla založena jako pokračovatel státní firmy Sklárna Moser
v roce v 1991 a navazuje
na dlouholetou tradici. Počátky sahají až
do druhé poloviny 19.
století, kdy rytec Ludwig Moser (1833-1916)
v roce 1857 založil dílnu na rytí skla. Největší
poctou pro dílnu byla
čest stát se oficiálním
dodavatelem skla pro
císařský dvůr ve Vídni.
Sláva firmy se dále
šířila a sklo se vyváželo do celého světa.
V průběhu historie
karlovarských skláren
se zde vystřídala mnoho význačních umělců
(např. Leo Moser, Rudolf Wels, Lotte Moser,
Rudolf Nowak, Rudolf Eschler či Ludvika Smrčková).

Becherovka
V roce 1807 začal karlovarský lékárník Josef Vitus Becher
prodávat bylinný likér podle své vlastní receptury. V roce
1841 jeho syn Johann zahájil hromadnou výrobu. Až do
roku 1945 byla firma ve vlastnictví rodiny, ale po druhé světové válce byla výroba znárodněna. V současnosti je podnik
privatizován a patří společnosti Pernod Ricard. V dnešní
době jsou v karlovarském závodě pouze dva lidé, kteří znají
celé tajemství výroby Becherovky, a nelze očekávat, že by
je společnost veřejnosti někdy prozradila. Tito dva vyvolení
jsou jediní, kteří smějí vejít do místnosti zvané Drogikamr
(název užívaný ještě z doby Becherů), a kteří jednou týdně
připraví směs mnoha druhů bylin a koření. Zhruba tři čtvrtiny bylin a koření pocházejí ze zahraničí, některé druhy
rostou v okolí Karlových Varů. Hotová směs je přesypána
do pytlů z přírodního materiálu a na jeden týden ponořena do alkoholu, aby dokonale prosákla. Vzniklý extrakt se
smíchá s vodou a přírodním cukrem, a poté se vkládá do
digeračních tanků. Becherovka zraje přibližně dva měsíce. Po uplynutí této doby je stáčena do charakteristických
zelených lahví.

Karlovarské oplatky
Už od roku 1856 připomínají tradiční karlovarské oplatky
neopakovatelnou atmosféru slavných lázní. Jejich nadýchaná lehkost, jedinečná vůně a lahodná chuť zlákala už
mnoho slavných osobností – na lázeňských oplatkách si
pochutnával například ruský car Petr Veliký, Wolfgang
Amadeus Mozart či známí básníci J. W. Goethe a F. Schiller. Ačkoliv oplatky představují jednu z typických specialit
Karlových Varů, o jejich počátcích toho moc nevíme. Prvním
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dokladem existence sladkých kulatých oplatek jsou dochované formy na pečení, tzv. oplatnice, z nichž nejstarší
pochází přibližně z 2. třetiny 18. století. Voňavá pochoutka
měla tehdy jen kolem 13 cm v průměru, už v té době ale
byla různě zdobená. První písemnou zmínku o karlovarských oplatkách najdeme v průvodci po Karlových Varech
z roku 1788. Svědčí o domácí tradici výroby oplatek, která
se udržela ještě dalších osm desetiletí, než tu byla založe-

na první skutečná oplatkárna. Stalo se tak v 60. letech 19.
století, kdy se poptávka po lázeňských oplatkách rozrostla
natolik, že už ji samotná domácí výroba nedokázala uspokojit. Roku 1867 tedy vznikla firma Karl Bayer. U jejích
kořenů stála Barbora Bayerová (za svobodna Naslerová),
velká milovnice oplatek a zručná pekařka, která dokázala vyrobit neuvěřitelně křehké těsto. Pod jejíma rukama
se firma utěšeně rozrůstala, stejně jako obliba teplých
lázeňských oplatek. V úspěšném tažení dále pokračovali
její syn a vnuk, důkazem čehož je i několik mezinárodních
ocenění, například na světové výstavě v Paříži. Karlovarské
oplatky se vyvážely do celé řady evropských zemí (mimo
jiné do Španělska, Německa, Rumunska či Ruska) a firma se
dokonce stala výsadním dodavatelem oplatek na císařský
dvůr v německu a Rakousku-Uhersku. Své čestné místo na
výsluní popularity potvrdily lázeňské oplatky s koncem 19.
století – počet oplatkáren vzrostl oproti roku 1888, kdy jich
bylo v Karlových Varech pouze 8, na 22 v roce 1904. Výroba
oplatek pokračovala nepřetržitě jak v období mezi válkami
tak i po roce 1945. Tradiční karlovarskou pochoutku si téměř v nezměněné podobě můžete při procházce lázeňskou
promenádou vychutnat i dnes. Téměř 150 let jsou křehké
oplatky nerozlučně spojeny s našimi největšími lázněmi
a snad žádný návštěvník si nezapomene odvézt alespoň
jedno balení s sebou domů. Aby jim pak lázeňské oplatky
při každém kousnutí znovu připomněly kouzelné chvíle
strávené v Karlových Varech.
Karlovy Vary zkrátka nabízí vše, na co si vzpomenete. Pohodlné ubytování a výtečné stravování, jedinečnou lázeňskou
péči, kvalitní wellness kúry, krásné historické prostředí,
nesčetně sportovního i kulturního vyžití, a hlavně úžasnou
atmosféru. Takže na viděnou v Karlových Varech.

Hotel Venus****
Hotel Venus**** leží v samotném srdci lázeňské čtvrti, několik
málo kroků od Mlýnské a Sadové kolonády. Moderní ráz hotelu
se snoubí s více než stoletou historií budovy hotelu. Prioritou
je individuální přístup ke klientům. V hotelu panuje příjemná
domácí atmosféra.
Hotel nabízí svým klientům 49 dvoulůžkových pokojů a 4 dvoupokojová apartmá.
V restauraci si vychutnáte speciality české i mezinárodní kuchyně. Vybrat si můžete z pečlivě sestavených dietních menu.
Hotel zajišťuje léčení ve vlastním balneocentru s minerální vodou. Léčebné programy jsou sestavovány tak, aby co nejvíce vyhověly individuálním potřebám každého klienta.

Hotel Venus
Sadová 815/8
360 01 Karlovy Vary
Tel. 353 433 411
Fax. 353 433 483
reception@hotelvenus.cz
www.hotelvenus.cz
skype: VenusKarlovyVary

Hotel Penzion Petr
Hotel Penzion Petr se nachází v centru lázeňské zóny Karlových
Varů na břehu řeky Teplá, přímo naproti známé Mlýnské kolonádě
s léčivými prameny. Hotel Petr vám nabízí úžasnou relaxaci v centru nezapomenutelného města Karlovy Vary. Odpočinkem dýchající
pokoje vám zpříjemní pobyt v blízkosti všech lázeňských pramenů
a poskytnou neobyčejný zážitek při vašem pobytu.
Hotel Penzion Petr
Vřídelní ulice 86/15
Karlovy Vary 360 01
tel.: +420 353 540 716
+420 775 660 022
e-mail: info@hotelpetr.com,
reception@hotelpetr.com

Hotel Eliška****
Není mnoho hotelů v Karlových Varech, kde se snoubí krásné prostředí, romantická atmosféra a kvalitní služby. Pokud toužíte po klidném
prostředí, neváhejte a nechte se zlákat návštěvou tohoto zajímavého
místa, které zaručuje vždy kvalitní a profesionální zázemí v privátním
stylu. Hotel se nachází v lázenském centru v prestižní čtvrti Karlových
Varů, zvané «Westend» , nedaleko lázeňských pramenů
Hotel Eliška ****
a v těsném sousedství pravoslavného chrámu sv. Petra
ul. Krále Jiřího 972/2a,
a Pavla. Hotel disponuje 25 komfortními pokoji, vlastním
Karlovy Vary 360 01
balneocentrem (lékařská konzultce probíha přímo v hoTel.: +420 355 318 011
telu). Součástí hotelu je i příjemná restaurace nabízející
+420 355 318 012
ať již plnou penzi či třeba jen snídaně formou švédského
Fax.:+420 353 235 525
E-mail: eliskakv@gmail.com
stolu.
www.hotel-eliska.cz
skype: natalia.eliskahotel

Hotel Lafonte****
Hotel Lafonte v Karlových Varech je moderní nekuřácký hotel, který nabízí ubytování v příjemně zařízených pokojích.
Vybrat si můžete z nabídky wellnessových, víkendových, relaxačních a lázeňských pobytů. Hotel má vlastní Balneo provoz
a vnitřní bazén s privátní saunou a whirlpoolem. Předností
hotelu je snadná dostupnost a možnost bezpečného parkování v nově postaveném parkovacím
domě. Speciality české a mezinárodní kuchyně si můžete vychutnat ve
stylové restauraci zdobené ručními
Hotel Lafonte****
Majakovského 29
olejomalbami dobových Karlových
360 05 Karlovy Vary
Varů. Součástí nabízených služeb je
Tel.: +420 353 439 290
i pronájem konferenční místnosti
E-mail: sales@hotel-lafonte.cz
a salonku.
www.hotel-lafonte.cz

Lázeňská léčebna Mánes
Lázeňská léčebna Mánes poskytuje pohodlné bydlení, stravování a lázeňské služby
pro dospělé i děti „pod jednou střechou“. Je situována v poklidné části lázeňské
zóny u lesa, v blízkosti krásného parku s jezírkem. Od centra města a lázeňských
kolonád je vzdálena 10 minut pěší chůze. Mánes disponuje 5 objekty s 220 lůžky.
Hostům léčebny nabízíme širokou škálu ubytování od standardního až po komfortní. Pro hosty je k dispozici parkovací plocha přímo v areálu. Léčebna je součástí
Nemocnice Na Homolce a klade hlavní důraz na kvalitu léčebné péče, která zahrnuje komplexní, příspěvkovou a samopláteckou lázeňskou péči pro
dospělé i děti, relaxační a wellness pobyty. Stravování zajišťuje hotelová restaurace s možností speciálního dietního stravování. Příjemné
Lázeňská léčebna Mánes***
posezení nabízí denní kavárna s letní terasou. Zajišťujeme zábavný
Křižíkova 33
program a odborný dohled dětí. V objektu se nachází vlastní balne60 01 Karlovy Vary
tel. +420353 334 111
ologický komplex se širokou nabídkou procedur, jako jsou: koupele,
e-mail: info@manes-spa.cz
vodoléčba, masáž, elektroléčba, léčebná tělesná výchova, fitness, koswww.manes-spa.cz
metika, pedikúra, sauna a ultrazvuk.

Hotel Krásná Královna****
Hotel Krásná Královna se nachází v srdci Karlových Varů, na břehu říčky Teplá
v malebném lázeňském prostředí. V blízkosti hotelu se nachází lázeňské kolonády s léčivými prameny. Hotel disponuje komfortně zařízenými pokoji, včetně
apartmá. Každý pokoj je vybaven prostornou a moderně zařízenou koupelnou,
minibarem, televizorem a ostatním zařízením plně odpovídajícím čtyřhvězdičkovému hotelu. Našim hostům nabízíme nejen ubytování, ale i lázeňské pobyty
s léčebnou péčí poskytovanou v nedalekých Zámeckých lázních, kde si hosté
mohou dopřát léčebné programy s využitím karlovarské minerální vody. V luxusním prostředí Zámeckých lázních se provádí léčebná péče
na nejvyšší úrovni v Karlových Varech. Pro zpestření pobytu je
Hotel Krásná Královna
možné si vybrat z bohatého doplňkového programu služeb
****
Stará Louka 48
pro volný čas.
Hotel Krásná Královna**** je držitelem certifikátu uděleným společností
TÜV SÜD Czech s.r.o.

360 01 Karlovy Vary
www.krasnakralovna.cz

Park Spa Hotel Sirius ****
Lázeňský hotel Sirius se nachází v historickém centru Karlových Varů, nedaleko kolonád s léčivými prameny a má nádherný výhled na Dvořákovy Sady.
Lázeňský hotel s rodinnou atmosférou nabízí jedinečnou příležitost pro Váš
relaxační pobyt v Karlových Varech. Pro hosty je v hotelu připraveno 23 elegantních pokojů.
Hotelová restaurace nabízí speciality české a mezinárodní kuchyně jakož i dietní jídla. Příjemné posezení nad sklenkou oblíbeného nápoje nebo jídla Vás
očekává v dolní prosklené kavárně „Chocolade & Sweet“.
Hotel má vlastní „Balneo“ kde je možné absolvovat komPark Spa Hotel Sirius ****
plexní programy karlovarského léčení, různé druhy wellZahradní 3/407
ness programů a další jiné léčebné procedury. Našim hos360 01, Karlovy Vary
tům nabízíme zdarma připojení na internet (WiFi). Park
Tel.: +420 353 434 612
E-mail: reservation@hotel-sirius.cz
Spa Hotel Sirius je členem Asociace hotelů a restaurací
www.hotel-sirius.cz
České republiky.

Wellness & Spa „Interhotel Central“
Wellness & Spa „Interhotel Central“ se svým privilegovaným umístěním má více než stoletou historii. Leží v samém srdci lázeňské zóny Karlových Varů na Divadelním náměstí, necelých sto metrů od kolonády s proslulými horkými prameny. Interhotel Central je
držitelem certifikátu č. 17, který opravňuje naše sanatorium k využívání termální vody,
která je vedena přímo do hotelu. Hotel má 87 pokojů (včetně connection room), plně
vybavených pro pohodlné ubytování. Pokoje jsou vybaveny v závislosti na kategorii - vanou nebo sprchou, bidetem, dvěma umyvadly, vysoušečem vlasů, šatnou, TV se satelitním
příjmem, trezorem, minibarem, telefonem, županem a pantoflemi, internetem a manželskou postelí (King size) s rozměry 200x200 cm. Restaurace Vám nabídne bohatou bufetovou snídani a českou i světovou kuchyni či menu vytvořené vlastním dietologem.
Hotel disponuje vlastním balneo provozem a zdravotním personálem, krytým
Interhotel Central ****
bazénem s protiproudem, whirpoolem, saunou, soláriem, fitness, exkluzivním
Divadelní náměstí 17
360 01 Karlovy Vary
kosmetickým salonem švýcarské značky La Prairie, kadeřnictvím, manikúrou,
Tel: 353 182 111
pedikúrou, ruským kulečníkem, internetovým připojením, garážemi pro15 aut
reception@interhotel-central.cz
a dvěma konferenčními salonky s celkovou kapacitou pro 65 osob.

Hotel Ulrika
Čtyřhvězdičkový hotel Ulrika je welness-spa komplex s kapacitou 160 míst. Sanatorium se nachází v srdci Karlových
Varů, v bezprostřední blízkosti center zdravotní péče a turistiky. Nedaleko hotelu vyvěrají léčebné minerální prameny,
což je jedna z hlavních předností sanatoria. Široká nabídka lázeňských možností
sanatoria umožňuje poskytování lázeňské léčby na nejmodernější úrovni včetně procedur využívajících karlovarskou
Hotel Ulrika
minerální vodu. Hostům jsou dále k disSadová 16
pozici: bazén, sauna, parní lázeň, fitne36001 Karlovy Vary
ss-centrum, kosmetický salon, půjčovna
Tel. +420/353243111
Fax: +420/353243104
kol a mnoho dalších služeb, zpříjemňujíwww.spa-ulrika.cz
cích pobyt v lázeňském městě.

Alžbětiny lázně
Alžbětiny lázně a.s. patří mezi největší lázeňská zařízení
v České republice. I když se nacházejí přímo v centru města,
jsou oázou blahodárného klidu, kterou navozuje park s tryskající fontánou. V lázních je nabízeno nejkompletnější spektrum léčebných procedur, od tradičních lázeňských po zcela
nové, relaxační a wellness procedury, při kterých jsou využívány přírodní léčivé zdroje Karlovarskavřídelní voda a rašelina.
Síla přírodních léčivých zdrojů ruku v ruce
Alžbětiny lázně
s profesionalitou celého týmu je zárukou
Smetanovy sady 1145/1
kvalitní lázeňské péče. Z léčebných proce360 01 Karlovy Vary
dur lázně nabízejí koupele, masáže, elektel: +420 353 222 536-7
troterapii, léčbu teplem, chladem, minee-mail: info@spa5.cz
rální vodou a další terapie.
www.spa5.cz

Lázeňský hotel
Smetana – Vyšehrad
Vítejte v lázeňském hotelu Smetana – Vyšehrad Karlovy Vary.
Nabízíme hostům ubytování v klidném prostředí prvorepublikové vily se zahradou, lázeňské procedury pod dohledem
odborného lékaře, restauraci s možností dietní stravy a kavárnu. Lázeňský hotel Smetana je situovaný v nádherném prostředí Karlových
Česká hotelová, a.s.
Varů uprostřed lázeňských lesů a v blízLH Smetana-Vyšehrad
kosti léčivých pramenů. Poloha hotelu je
Krále Jiřího 5-7
360 01 Karlovy Vary
výhodná z hlediska dopravy, od centra
Tel.: +420 355310222
je vzdálený jen 15 minut pěšky. Hoteloe-mail: info@hotelsmetana.cz
vým hostům je k dispozici hotelové parwww: hotelsmetana.cz
koviště.

SPA Hotel Dvořák ****
SPA Hotel Dvořák se nachází v srdci Karlových Varů, přímo u říčky Teplá a nedaleko kolonád. K dispozici je 126 moderně vybavených pokojů (63 standardních
pokojů, 48 komfortních pokojů, 15 apartmánů). Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou, WC, telefonem s přímou provolbou, minibarem, rádiem, satelitní televizí, PAY-TV, vlasovým fénem, individuální regulovatelnou klimatizací, trezorem
a přípojkou pro počítač nebo fax. Hotel hýčká své hosty i kulinářsky. České i mezinárodní speciality zde vaří český šéfkuchař. Kdo však musí dbát na svou linii, může
se těšit na vynikající dietní kuchyni (šetřící dietu, redukční dietu, diabetickou dietu
a F. X. Mayr dietu). Zvláštní výhodou hotelu je vlastní balneo provoz všechny procedury jsou poskytovány přímo v hotelu. Vlastní lázeňský
Spa Hotel Dvořák ****
Nová Louka 11
lékař a jeho dobře školený tým masérů a rehabilitačních pracovníků
360 01, Karlovy Vary
sestaví společně s hostem jeho léčebný a dietní program. V hotelu je
Tel.: +420 353 102 111
hostům
dále k dispozici: bazén, sauna, parní lázeň, fit-centrum, kliniE-mail: info@hotel-dvorak.cz
ka estetické medicíny Asklepion, kadeřník, manikúra a pedikúra.
www.hotel-dvorak.cz

Na zdraví
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz

Suché
Martini
(Martini Dry cocktail)
Většina konzumentů s potěšením vychutnává sklenku suchého vermutu s olivou
s přesvědčením, že konzumují literárně proslulý nápoj „Martini Dry“. Omyl je způsoben nápisem na lahvi suchého vermutu firmy Martini (Martini Dry). Míšený nápoj
(koktejl) Martini Dry, se ale ve skutečnosti připravuje „vysoušením“ již jmenovaného
suchého vermutu ginem.

Ale nic si z toho nedělejte. Obecně je známo, že největší
znalec přípravy Martini Dry byl James Bond (Nr 007), jeho
varianta koktejlu je uvedena v úvodní Bondovské knize
„Dr. No“ na straně 267. A ani tento recept vůbec neobsahuje Martini, ani gin, pouze vodku a jiné nepodstatné náhražky, nemíchané, pouze protřepané a zdobené citronem.
První zmínka o tomto koktejlu se objevuje již v publikaci
profesora Jerry Thomase z roku 1862, avšak ne v provedení,
ve kterém ho známe dnes. Proto za jeho autora považujeme italského barmana Di Arma Di Taggia z Knickerbocker
Hotelu v New Yorku, kde jej začal míchat někdy okolo roku
1910. Tento nápoj se tam stal, mimo jiné, nejoblíbenějším
koktejlem slavného multimilionáře Johna D. Rockefellera
(populárního „DžejÁr“). Říká se, že tento multimilionář dával za nápoj 25 centů spropitného.
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Míchání vermutu a ginu

Poměr míchání vermutu a ginu v tomto nápoji je proměnlivý. Jedná se totiž o nejznámější, tedy nejobyčejnější koktejl na světě, a tak je nutno jeho rutinní přípravu obestřít
jistým tajemstvím a tvrdit, že pouze ta naše varianta je ta
nejlepší. Různé předpisy se většinou shodují pouze na olivě,
a i ta bývá někdy nahrazena (třeba kouskem citronové
kůry), nebo zcela vypuštěna.
Při čtení předpisu, nebo při samotné přípravě koktejlu se
nenechte vystrašit poměrem vermutu a ginu (zde 1 : 8).
Ve skutečnosti tento koktail plně legalizuje konzumaci
čistého ginu, která se ve vyšších společenských kruzích netoleruje. Poměr vermutu k ginu osciluje někde mezi 1 : 10
(velmi suché) a 2 : 7 (ještě suché). Vyšší poměry pak jsou již
zavlhlé, případně až vyloženě mokré.

Na zdraví
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Martini Dry (koktejl)

Suroviny na jednu porci:
0,5 cl Martini Dry
4,0 cl Seagrams Extra Dry Ginu
1 oliva
Předchlaďte (namražte) si sklo, pak do míchací sklenice
vložte kostky ledu a na ně nalijte tekuté suroviny. Důkladně promíchejte (míchací lžičkou) a sceďte přes sítko (strainer) do předem prochlazené sklenice. Ozdobte olivou.
Podávejte jako aperitiv před jídlem, a pak vždy, když máte
příležitost a chuť. O tomto koktejlu se říká, že první je
nezbytný, druhý nebezpečný a třetí nikdy nestačí. Jistě jste
postřehli, že koktejl nepřipravujete v populárním šejkru,
ale v míchací sklenici. Je to proto, abyste nápoj zbytečně
neředili, ale jen prochladili (je to krátký nápoj, „Short
Drink“). Proto je dobré (nezbytné) brát suroviny vychlazené
z lednice, tedy ne vyhřáté na pokojovou teplotu.
Ve snobském světě koktejlů se málokdy toleruje záměna
surovin, protože jen ty nejdražší se považují za vhodné.
Stejně si ale můžete pochutnat na Martini Dry připraveném
z Dynybyl Ginu a z Barbera Dry (nebo i Garone) a snížíte
tím cenu za nápoj na méně než polovinu. Olivu do koktejlu
ale vždy dejte vypeckovanou a odmítněte všechny její nadí-
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vané varianty (zvláště ty s ančovičkou). Zkuste příležitostně
přidat olivu naloženou (od výrobce) v olivovém oleji, je to
trochu jiná chuť než u olivy ze slaného nálevu. Kdo má,
může olivu dozdobit „napichovátkem“. Kdo nemá olivu,
sežene někde alespoň kousek citronové kůry.

Extra suché varianty

Nakonec ještě dva jiné recepty na tuto klasiku mezi klasikami a jeden z nejoblíbenějších a nejpopulárnějších koktejlů
vůbec.

Martini Dry (EXTRA suché I.)

Koktejlovou sklenku (na nízké stopce se širokým hrdlem)
nechte důkladně namrazit. Poté do ní nalijte 0,5cl suchého Martini a „pohoupejte“ ve sklenici tak, aby se Martiny
uchytilo na stěnách namražené sklenice. Zbytek Martini vylijte nebo spíše vypijte. Dolijte opatrně 2cl Beefeater Ginu
a přidejte olivu.

Martini Dry (EXTRA suché II.)

3 díly vermutu Barbero Dry a kostky ledu smíchejte v šejkru. Slijte vermut zpět přes sítko, smíchejte ochucené
kostky ledu a 3 díly Beefeater Ginu. Míchejte 15 vteřin
a okamžitě rozlévejte do vychlazených sklenic ozdobených
citronem.

Art
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Díky jednoduchosti a přehlednému nakupování, tradici, jménu, příjemné atmosféře, strategickému umístění v centru města i zdařilé rekonstrukci
je český obchodní dům KOTVA stále šik a trendy. Ne náhodou je již více než 35 let významným místem na mapě Prahy a cílem mnoha setkání.
• tradiční české značky a zboží • design obchody • restaurant a salsa klub s vyhlídkou na Prahu • stylová nekuřácká kavárna • dětský koutek
• nonstop hlídané parkoviště • koncept otevřených obchodních jednotek umožňuje bezbariérový přístup ...ale především ucelený sortiment
služeb a zboží denní potřeby na jednom místě!

