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Martina
Formanová:

“Součástí celebrit se rozhodně necítím.”

Madonna
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COLLAGEN – revoluce
v péči o vaší pleť!
S trochou nadsázky je to právě COLLAGEN, který nás, tedy
naše těla a buňky, drží pohromadě. Celá čtvrtina všech
bílkovin (proteinů) v našem těle je COLLAGEN - nejdůležitější bílkovina pojivových tkání. Co to znamená v praxi? Že
si s collagenem „tyká“ většina životně důležitých orgánů srdce nevyjímaje, ale také kosti, chrupavky, cévy, svaly, a to
co nejvíce zajímá nás… KŮŽE!
S tím jak člověk stárne je přirozená produkce collagenu snižována, což neznamená nic jiného, než že naše „stárnoucí“
buňky collagenu „vyrábějí“ méně. Proto je s přibývajícím
věkem (či pokud jsme k tomu jakkoli geneticky předurčeni) na naší kůži vidět ochablost, prasklinky, neelastičnost
a vrásky. Díky vědcům už dnes totiž víme, že právě COLLAGEN resp. jeho dostatek dodává kůži (kožním buňkám)
vše žádoucí – zdravý svěží vzhled, pružnost a ohebnost.
O struktuře collagenu by zapálený biochemik jistě vyprávěl
hodiny, my se ale spokojme s faktem, který zní: Základní
jednotkou collagenu jsou řetězce trojité spirály označované
jako tropokolagen – jedním slovem šroubovice.
A teď pozor – revoluci v kosmetickém průmyslu znamelo
zjištění, že i po uzavření do nádob, sklenic či dóz, zůstává struktura šroubovic neměnná, a tedy vhodná pro další
využití.
A tady už se začíná psát historie spojení živé bílkoviny
zvané COLLAGEN a firmou IVEN COSMETICS. V dubnu roku
2007 začal intenzivní výzkum odborníků firmy IVEN COSMETICS, který měl za cíl jediné – testovat, poznávat a analyzovat účinky collagenů v praxi. Tříletý osobní kontakt se
stovkami zákaznic našich kosmetických salónů byl nejlepší
„laboratoří“ a školou, kde a jak poznat reálné účinky collagenu na mnoha typech pleti. Detailní
zkoumání a pozorování účinku collagenu na kůži suché,
mastné i tzv. „normální“, u klientek mnoha věkových kategorií, šlo ruku v ruce s vývojem receptur přípravků firmy
IVEN COSMETICS. Ten se řídil několika zásadami – suroviny
nejvyšší kvality, efekt konkrétní receptury na konkrétní
typ pleti, a také finální pocit a spokojenost zákaznic s tím
kterým typem přípravku.
Dnes je firma IVEN COSMETICS hrdým výrobcem mnoha
collagenových krémů a gelů té nejvyšší kvality, které uspokojí i tu nejnáročnější klientelu. Ve výrobě collagenových
gelů pro pleť suchou-normální, mastnou až problematickou, a speciálního collagenového přípravku pro pleť dehydrovanou (stárnoucí) patří firmě IVEN COSMETICS v České
republice prvenství!
Naše kosmetické salony si oblíbily práci s collagenovými
gely. Za použití biostimulačních laserů, elektrokosmetických
přístrojů, ionizací a galvanických žehliček lze dosáhnout
vynikajících okamžitých efektů, což bezezbytku naplňuje
filozofii firmy IVEN COSMETICS - uspokojit každého!
(collagenové produkty jsou samozřejmě vhodné i pro domácí použití)

COLLAGENY

Firma IVEN COSMETICS je v současné době jediným výrobcem collagenových gelů v pěstící péči pro všechny typy pleti. Efekty ošetření jsou vysoce účinné a uživatelé spokojení. Naše firma využívá přírodní chemické
vlastnosti, kdy molekuly collagenu jsou schopné na sebe navázat velké
množství vody, čímž způsobují dokonalou hydrataci a regeneraci pleti.
Díky přirozenému procesu stárnutí pleti, kdy začínají praskat collagenová a elastinová vlákna, je collagen účinným pomocníkem pro zpomalování procesu stárnutí. Díky pravidelné aplikaci collagenu do pokožky
dodáváme neustále do pleti hydrataci a posilujeme přirozená collagenová a elastinová vlákna proti jejich praskání. Všechny typy collagenů se
doporučují používat pod denní, noční, ale i oční krémy. Díky navázání
vody z dodávaných přípravků dochází ke zvýšené hydrataci. Pokožka
je tak okamžitě po aplikaci vysoce hydratovaná, pevnější a na pohled
vypnutější.
Jednotlivé collageny vřele doporučujeme při přístrojových ošetřeních
jako jsou biostimulační lasery, IPL ošetření atd. účinek ošetření se tak ve
velice krátké době zintenzivní.

COLLAGEN SPECIÁL
je účinný gel určený pro normální, stárnoucí a povadlou pleť. Nemá v sobě
účinné látky pro odmaštění, nebo naopak promaštění pleti. Je pouze čistě
vysoce regenerační a hydratační. Obsahuje větší množství hyaluronové kyseliny,
samostatné účinné látky collagenu a antioxidantu. Tím působí v pleti maximální
regeneraci buněkCOLLAGEN PRO MASTNOU PLEŤ
je vysoce účinný gel pro hydrataci a regeneraci mastné pleti. Ve svém obsahu
skrývá účinné látky pro potlačení činnosti mazových žláz. Jedná se o směsici tak
zvaných regu – sebů. Při pravidelné aplikaci dochází k omezení tvorby nepříjemného mazu a lesku, čímž se zároveň minimalizuje tvorba komedonů a akne.
COLLAGEN PRO SUCHOU PLEŤ
je vysoce účinný gel pro maximální hydrataci, regeneraci a zvláčnění suché
pokožky. Jeho obsahem jsou účinné látky, které optimalizují zvláčnění pleti
a mírně uvádějí do pohybu mazové žlázy. Tím se zbavíme pocitu nepříjemného
pnutí pokožky. Následně dodávaný denní, noční ale i oční přípravek dodá další
aktivní látky a zároveň na pokožce vytvoří částečný lipidový film a tak zabrání
z větší části opětovnému vyvstřebávání vody z pokožky. Udržení vody v pokožce napomáhá i fakt přirozené reakce collagenu na své molekuly navázat vodu
a udržet jí více s dlouhodobějším trváním v pleti.

www.e-iven.cz
www.iven-cosmetics.com

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv lázeňského resortu

Probuďte

své smysly
Tree of Life v překladu znamená strom
života. Prostřednictvím stromů nacházíme cestu k přírodě i k sobě navzájem.
Tree of Life je však také originálně řešený
lázeňský resort. Najdete jej uprostřed
přírody, 90 minut od hlavního města
Prahy a v těsné blízkosti léčebných lázní
v lázních Bělohradě.
Originálně řešený Lázeňský resort Tree of Life je, spolu
s jednou z nejvyhledávanějších lázeňských rehabilitačních klinik, součástí akciové společnosti Lázně Bělohrad.
Vzájemná propojenost obou segmentů přináší špičkový
terapeutický přístup jak do relaxační části, tak do služeb
Lázeňské rehabilitační kliniky. “Jsou zde ideální podmínky
pro terapii pohybového aparátu - léčebná slatina, personál, kvůli kterému se sem vrací i řada cizinců a 130ti letá
tradice lázeňství,” vyčítá přednosti zařízení spolumajitelka
Lázní Bělohrad a.s, MUDr. Jitka Ferbrová. Ve zcela novém
Spa resortu vám nabídnou jak terapeutické programy či
tzv. medical wellness, tak i poslední novinky z programu
proti stárnutí. Unikátní je několikatýdenní redukční SLIM
program, který je postaven na odborném vyšetření, nutričních specialistech, individuální stravě a sofistikovaných
procedurách či aktivitách. Hotel navíc disponuje zajímavým
bazénem, Exotic Spa s laconiem, rasulbadem, hamamem
i parními lázněmi. Dopřát si zde můžete i řadu masáží či
koupelí, ultrazvukovou liposukci i ošetření obličeje pravým
zlatem, křišťálem nebo kaviárem. Posledním novinkou je
celotělové ošetření LULUR, které vychází z předsvatebních
rituálů javánských princezen, které může sloužit i jako krásný luxusní dárek při jakékoliv příležitosti.
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Masáž, kvůli které se nemusíte svlékat

Není pochyb o tom, že v resortu Tree of Life budete hýčkáni od hlavy až k patě. A jakou proceduru by MUDr. Ferbrová svým klientům obzvláště doporučila? “Velice zajímavou
a vyhledávanou novinkou je zónová masáž na speciálním
přístroji WELLSYSTEM který v ČR distribuuje společnost
A Care a.s., která se jako jedna z mála dodávkou a servisem
těchto přístrojů zabývá. Jde o mechanickou masáž, kterou
provádí bohatý systém vodních trysek umístěný na dně
“speciální vany”. Klient se položí na pružnou fólii, která je
napjata na vodní hladině a obsluha vybere vhodný program. Poté je tělo postupně uvolňováno masážními vlnami,
které se skládají z velkého množství speciálně nastavených
vodních proudů. Program umožní vybrat intenzitu a oblast
masáže, nabízí nastavení doby masáže i speciální typy masáží. Výhodou je že, například u klientů s křečovými žilami,
můžeme nastavit program, který zcela vynechá končetiny. Existuje několik typů těchto přístrojů podle toho, jak
sofistikované programy terapie nabízejí,“ vysvětluje MUDr.
Ferbrová a dodává, že proceduru si oblíbily všechny věkové
kategorie a harmonogram procedur je vytížen na více než
100%. „Tato procedura je skutečně vytížená 12 hodin den-
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ně, ve všední dny i o víkendech.
„Pro nás je to velice příjemné,
protože maximum našich procedur jsou individuální terapie
a toto je jedna z mála procedur,
kdy se klienti spokojí s přístrojovou terapií a jsou nadšeni.
Je to ideální způsob relaxace,
pokud nemáte čas na dlouhé
svlékání a oblékání. Procedura
probíhá v lehkém oděvu, stačí
se pohodlně uložit, obsluha vás
přikryje, pustí tlumenou hudbu a spustí program. Hydrojet
je proto i mým pomocníkem
v hektických obdobích,“ směje se
MUDr. Ferbrová. Přímo ideální procedura to je pro klienty,
kteří se trochu stydí a vyhledávají terapie, které nejsou tak
„intimní“. „Hydrojet je proto třeba ideální procedurou pro
arabské klientky, a to právě proto, že není nutné se před
procedurou svlékat. A dalším velkým pozitivem je to, že při
této proceduře nedochází pouze k uvolnění svalů. Pro vět-

šinu klientů je to i psychická relaxace, po které odcházejí
osvěženi a dobře naladěni,“ uzavírá MUDr. Ferbrová. A teď
nezbývá nic jiného, než proceduru vyzkoušet.
Informace nejen o Wellsystemu, ale i o jiných produktech
A care a.s., divize Beauty, získáte na www.acare.cz.
Ice Léto 2012 |
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Letní číslo magazínu Ice, které právě držíte v ruce, je plné „bojovníků“. Bojovníků, kteří právem sklízí náš obdiv.
Událostí číslo jedna nadcházejícího léta bezpochyby budou letní olympijské hry
v Londýně. A Česká republika na tuto událost vysílá několik svých nědějí s velkou šancí, že se z olympijského Londýna vrátí ověnčeni zlatou medailí. Velkými
nědějemi bezesporu jsou veslaři a mistři světa ve skifu, Ondřej Synek a Mirka
Knapková, kterým se podařilo v jejich nabitém tréninkovém programu najít
skulinku a my měli možnost si je trochu vyzpovídat. Jak se na nejdůležitější sportovní událost těší a jaké emoce v nich převládají? Ondřej i Mirka jsou skutečnými
sportovními bojovníky a my jim držíme všechny palce.
Bojovnicí, i když na jiném poli je i zpěvačka, kterou jsme se rozhodli umístit na titul. Madonna bojuje například za práva menšin a to velmi účinnou zbraní, kterou
je hudba. Madonna je ale i bojovnicí proti času – nové singly, nové album, nové
turné, tančí jako zamlada a její koncerty praskají ve švech. Madonně se coby
někdejší královně popu zkrátka daří to, co se někdejšímu králi popu (Michaelovi
Jacksonovi) nepodařilo. I ona proto sklízí náš obdiv.
Náš obdiv si zaslouží i fotograf, mistr dokumentární, ale už i módní fotografie,
Antonín Kratochvíl. Obdiv za to, jak se dívá na svět, jaké fotí fotografie a jaké
jméno české fotografii v době, kdy fotoaparát vlastní téměř každý, dělá ve světě.
A je to svérázná a přímá osobnost, což si na něm cením snad ještě víc.
Připadá mi, že svět začíná šílet, není proto na místě zbavit se hmotných statků
a prchnout? Třeba do lůna přírody a žít více v souladu s ní? V rubrice architektura vám představíme tři zajímavé projekty, které by vás mohly oslovit.
Neznám jediného člověka, který by se nebál zubaře. Fobii ze zubařů jsme si často
vypěstovali v dětství na pravidelných stomatologických prohlídkách, na kterých
jsme se za nemilosrdného zvuku vrtačky přímo bořili do zubařského křesla.
Dnešní stomatologie je naštěstí mnohem dál a metody, kterými lze zuby ošetřit
jsou mnohdy neinvazivní, šetrné a téměř nebolestivé. Více na toto téma v článku
Novinky v dentální medicíně.
Blíží se doba dovolených a možná už přemítáte, kam se letos vydáte? Myslím,
že na stránkách magazínu Ice najdete inspirace dost. Co takhle nějaké vyhlášené
lázně, ať již světové nebo ty české? Ideálním místem
pro dovolenou jsou i thajský Koh Samui nebo souostroví Bali, pokud ale raději zůstanete v Čechách,
což se takhle vydat do Karlových Varů? Na filmový
festival, do lázní nebo jen tak se projít po kolonádě.
Člověk se má mít rád, občas si udělat radost, ba se
přímo rozmazlit.
Takže, příjemné rozmazlování i počteníčko.

Jana Abelson Tržilová
šéfredaktorka
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Profil
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Universal Music

Madonna

Bojovnice za svobodu
Americká zpěvačka Madonna nedávno ve Spojených státech vydala nové
album MDNA. Název lze vnímat jako zkratku Madonnina DNA. Jedná se o její
12. studiový počin.

První reakce kritiků ve světě byly vesměs pochvalné. „Myslím, že se vrátila ke svým kořenům, tím je diskotéková nebo
taneční hudba,“ poznamenal hudební publicista Vladimír
Vlasák s tím, že se v podstatě, na Madonnino přání, jedná
o jakýsi otisk nočního života. „I tím, že si najala celou řadu
velmi kvalitních spolupracovníků, tak se jí podařilo desku
vypilovat. Takže je to vlastně ona, zároveň je to hudba taneční, poměrně rozmanitá a jsou tam, sice i slabší, ale velmi
vynikající momenty.“ Deska má, přestože je Madonně již
53 let, také řadu sexuálních podtextů. Dělá to s nadhledem
a z různých důvodů zřejmě ráda provokuje. A možná si
i říká, proč bych já ve svých třiapadesáti, se svým vypracovaných tělem, tohle nezkusila.

Nastavená na úspěch
Madonna je superstar se všemi pozitivy i negativy. Umí si
nacházet lidi, byť třeba o dvě generace mladší. Má velmi
dobrý čich na hity, sama jednou řekla, že je nastavená na
úspěch. A to se jí zatím daří. Jméno Madonna se přitom
v uplynulých letech stalo synonymem pro kontroverzi a boj
proti předsudkům. V Rusku v roce 2006 první návštěva po-
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pové královny s The Confessions Tour (2006) vyvolala kvůli
vystoupení na kříži protesty ortodoxních křesťanů a nyní
se zde vyostřují homofóbní názory. „Navštívím Petrohrad
a postavím se za gay komunitu, abych dodala sílu a odvahu
každému, kdo se cítí být utiskovaný,“ napsala Madonna
v emailu pro businessweek.com „Jsem bojovnice za svobodu!“ A evidentně nejenom za ni.

Zažila vše
Madonnin životopis vydává na celé knihy a shrnout ho do
několika stránek je téměř nemožné. Zvláštní je, že většinu
životopisů, které o Madonně vyšly, napsali muži, jen jeden
žena, a to Lucy o Brienová. Ten mě zajímá, z toho jsem se
rozhodla pro tento článek čerpat. Právě ona se na nejslavnější zpěvačku světa podívala s ženskou i generační chápavostí a pokusila se o její co nejúplnější portrét.
Kdybychom tedy Madonnin životopis měli shrnout do
několika vět, vyzdvihli v něm zřejmě dětství strávené
v průmyslovém Detroitu, náhlou smrt matky, která zemřela
na rakovinu prsu, a která přispěla k tomu, že se Madonna
rychle postavila na vlastní nohy. Mohla z ní být umělecká
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Profil
tanečnice, ale ona toužila po rychlejší,
zajímavější kariéře zpěvačky, kterou se
jí podařilo odstartovat začátkem 80. let
v New Yorku. Zde Madonna zažila snad
vše: naprostou bídu, když se chodila ke
známým najíst, pro pár dolarů fotila
akty a v nebezpečné části města byla
dokonce znásilněna. Hrála s kapelou,
hledala svůj styl. „Znal jsem ji, sedala
tady v baru u jednoho stolu. Normální holka. Pak odešla a vrátila se jako
Madonna,“ vzpomínal jeden z bývalých
kamarádů.

Po despektu respekt
„Nejdřív jsem Madonnu považovala za
lacinou popovou nánu, která se ve videoklipu k písni Like A Virgin nakrucuje
v elasťákách na benátské gondole,“
přiznává ve své knize Lucy O’Brienová,
která Madonnu sleduje od roku 1985.
Její despekt se záhy změnil v respekt.
„Madonna mluvila přímo ke svému
ženskému publiku. Přes pásek jí vykukovalo břicho a jí to bylo jedno. Hodně
se usmívala, mrkala na obecenstvo
a zvala ho, aby se toho žertu zúčastnilo. A její hudba - rytmická, taneční,
plná melodické drzosti, měla magickou
přitažlivost,“ píše. Spíš než skandály se
ovšem snaží vyložit Madonniny kroky
v hudbě, životě i ve filmu. „Madonna
svou hudbou a uměním vypráví o tom,
jaké je to být ženou. Převádí to do srozumitelné řeči a nabízí pěkně zabalené,
ale pokaždé udeří na správnou strunu.
Jsme stejná generace. Byla jsem také
padlá katolička stižená feminismem.
Hrála jsem v dívčí kapele a poznala ten
úžasný pocit z vystupování před lidmi.
Stejně jako Madonna jsem po čtyřicítce
porodila dvě děti. Madonnin příběh
je pro mou generaci typický - jak nám
feminismus dodal odvahu: jak, navzdory svobodě, za kterou jsme bojovaly,
přetrval intenzivní konflikt mezi prací
a mateřstvím.“

Suma vlivů
Osobnost plná rozporů - manipulativní žena, která jde kvůli
publicitě přes mrtvoly, démonická svůdnice, matka a hospodyně, vyznavačka kabaly, šamanka. Její styl je konfrontační,
její ambice nemají hranic, přesto stále proměňuje svůj život
ve fascinující popové umění. Na veřejnosti se prý Madonna
chová královsky, hvězdně, ale pak přijde domů, sundá si
kabát, a jako by odložila svou veřejnou osobnost. Její práci
kritici vnímají jako jednoznačnou a autobiografickou, ale
její osobnost jako komplexní a zajímavě proměnlivou. „Dokonce i její přízvuk se změní z britského na mateřský detroitský,“ dodal její kamarád, režisér James Foley. Avšak jediná
chvíle, kdy je Madonna skutečně sama sebou, prý nastává,
když pracuje. Ve víru tvořivého procesu zapomíná na své
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popové role i osobní problémy. Přestože má své chyby a je
velmi lidská, její nebojácností se můžeme inspirovat.

Madonna sama sebou
Madonna se stala měřítkem, kam zpěvačka může v určitých
věcech zajít - i když je to někdy trapné. „Nebyla to další
uměle vyrobená ikona, byla sama sebou. Madonna prošla
mnoha důkladně zváženými proměnami, od peroxidové
svůdnice éry True Blue v 80. letech po tmavovlasou mystiku
Like A Prayer. Pak přišlo komerční pozlátko filmu Dick Tracy
a dekadentní elegance černobílého videoklipu Justify My
Love z 90. let,“ stojí v knize. Přes všechny provokace, které
pokoušely trpělivost fanoušků až na mez únosnosti, autorka knihy uznala, že jí na Madonně imponovala odvaha
a způsob, jakým se zastávala alternativních kultur: „Ať už

Profil
dostanou. Když zase vyjdou ven, nejsou
neuspořádané, chaotické ani neuzavřené. V Madonnině světě jsou uspořádány
do estetického standardu, který vytváří
a udržuje po celý život.” V Madonnině
životě ovšem nastily i situace, kdy lidsky
selhala. Když jí sláva zatemnila mozek
a na lidi kolem shlížela svrchu jako na
hmyz. „Z Madonny se nikdy nestala
karikatura jako z Cher. Podprsenky od
Gaultiera nikdy nezastřely fakt, že je to
prostě Madonna,“ prohlásila zpěvaččina dávná manažerka Camille Barbone,
která jí pomáhala na výsluní. Jakmile
Madonna zjistila, že výš ji už Barbone
popostrčit nemůže, zbavila se jí. „Neměla jsem sílu dostat ji na vyšší úroveň.
Hroutila jsem se z toho. Protože jsem
na to už neměla a věděla jsem, že ona
půjde dál, až na vrchol. A to mě ničilo,“
řekla Barbone.

Ženy neidolizují ženy
Zajímavé ale je, když se zaposloucháte do textů jejích písní. Když si třeba
poslechnete Madonnu od začátku do
konce, objevíte zajímavý příběh. Ať
už jde o vrstvy katolické liturgie v Like
A Prayer, temné hlubiny Erotiky nebo
třpytivý trans v Confessions On A Dance
Floor, kde se Madonnin hlas stává pouze
kresbou v hudbě. Tohle všechno byly
části její osobní cesty. Zpěvačka toho
ve svých textech o sobě říká dost a její
hudba zanechává psychický otisk a vede
posluchače, aby Madonnu lépe pochopil.

Madonna, královna popu

to byly sadomasochistické lesbičky v knize Sex, přesvědčivá napodobenina diskotéky pro gaye v Confessions On
A Dance Floor, nebo líbání s černošským Kristem ve videoklipu Like A Prayer.“ Madonna dělala vše se zaměřením na
popularitu.

Reaguje na svět kolem sebe
Existuje vůbec způsob, jak Madonnu pochopit? “Madonna stále reaguje na svět kolem sebe,” píše se v knize. “Její
názory se vyvíjejí, například dává stále více najevo svou politickou angažovanost. A reaguje na trendy v módě i populární hudbě. Madonna je sumou vlivů v daném okamžiku,
které nasává tyto vlivy z filmů, klubové kultury, literatury
nebo výtvarného umění a nechává je sebou procházet.
Zpracovává a vyjadřuje všechny informace, které se k ní

Madonna je královna popu, o tom pochyb není, jakýsi Michael Jackson v ženském provedení. Takové šílenství Jako
MJ ovšem nikdy nezvbuzovala, ostatně
i já se spíše řadím k fandům Jacksonovým než k fanouškům Madonny. Nedávno jsem na dané téma četla zvláštní
pojednání a dokonce se o něm i svého
času zmínil sám Michalel Jackson, který když se ho dotazující zeptal na jeho názor na Madonniny kvality, odpověděl,
že na jeho vkus je moc agresivní. A tím, myslím, že uhodil
hřebíček na hlavičku. Ano, Madonna vždy byla ve svém
projevu velmi agresivní až vulgární. Takový MJ nikdy nebyl.
A její vulgarity mě jako potenciálního fandu byť v ženském
provedení moc “netáhly”. Byť muzika by “ušla”. A další
důvod je prý ten, že většinu Jacksonových fanoušků tvořily
fanynky. Byly to právě křičící fanynky, které dotvářely kolorit každého Jacksonova kroku. Madonna v tomto smyslu
možná byla popovou princeznou, ale Jacksonových kvalit
nikdy nedosáhla. Ani totiž nemohla. To bylo jen takové mé
osobní srovnání kvalit těchoto dvou hvěz. Madonna v tomto směru měla smůlu, že se narodila jako žena. Ženy totiž
málokdy idolizují ženy.
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Na vlastní oči

Zrak je jedním z nejcennějších darů, kterým nám byl po narození dán. A jako s darem
bychom s ním měli zacházet. Vážit si ho a pečovat o něj. A s jakýmikoliv problémy se
včas obrátit na odborníky. Kapacity z oboru bezesporu najdete na Oční klinice v Horních Počernicích, špičkovým zařízením světového formátu, kde pod vedením MUDr.
Richarda Havránka „dělají hotové zázraky“, tedy například navrací zrak těm, kteří
by o něj před několika lety přišli. Ale nejenom to.
Oční medicína za několik posledních let zaznamenala obrovský pokrok. O jakých zákrocích
jste si před několika lety ještě mohli jen nechat
zdát?
Ještě před několika lety byly téměř nemožné především
zákroky na sítnici, ať již to byly úrazy nebo odchlipy sítnice.
Včasná diagnositka těchto onemocnění velmi pokročila a
moderní operativa často přináší vynikající výsledky.

České oční lékařství u nás vždy bylo na velmi dobré úrovni. Stále si toto prvenství držíme?
Jak si na tom stojíme ve srovnání se světem?

Ano, české oční lékařství vždycky bylo na velmi dobré úrovni a nebojím se říct, že ta úroveň se pořád drží. Skutečně
patříme ke špičkám, jak v Evropě, tak i ve světě.

Máte hodně klientů ze zahraničí?

Máme hodně klientů z východní a západní Evropy a z Ruska.

Co všechno svým klientům nabízíte?

Nabízíme komplexní léčebně preventivní oční péči. Máme
několik ambulancí – v Semilech, Poděbradech, Nymburce, Lysé nad Labem, Praze - Vysočanech a zde v Horních
Počernicích. Všechny ambulance mají smlouvy se všemi pojišťovnami v České republice a provádíme v nich klasickou
rutinní oftalmologii. Navíc se nám podařilo vybudovat Oční
Kliniku Horní Počernice s operačními sály jak na přední
segment (na rohovky), na laserové operace, ale i na šedý či
zelený zákal. Disponujeme ale i sály, na kterých se provádí
nitrooční výkony ve smyslu vitrektomie (odstranění sklivce
mikrochirurgickou operací). Vyjma strabologie a strabismu
(šilhavost) zde provádíme veškerou oftalmologii. Navíc
nadstandardně provádíme i refrakční chirurgii, operace
na rohovce, kdy především u mladých lidí odstraňujeme
krátkozrakost, krátkozrakost spojenou s astigmatismem a

dalekozrakost. U starších pacientů pak provádíme operace
výměny čoček, jedná se o pseudooperaci šedého zákalu,
kdy čočku v oku nahradíme čočkou umělou, ať již monofokální, multifokální či torickou.

Které zákroky jsou u vás nejčastější? Které
oční problémy populaci trápí nejvíc?

Současnou populaci nejvíc trápí šedý zákal a pak jsou časté
refrakční operace. Mladí lidé dnes chtějí žít plnohodnotný
život bez brýlí, takže chodí na laserové operace. A pacienti
starší pětačtyřiceti let si často nechávají vyměnit vlastní
oční čočku za čočku multifokální, díky které mohou vidět
jak na dálku, tak i na blízko, tak na střední vzdálenost a
my jako jediná soukromá klinika v současné době implantujeme trifokální čočky, kterými skutečně můžete vidět na
všechny vzdálenosti. Na tyto čočky je ale zapotřebí si něco
doplatit.

Jak takováto operace probíhá?

Takováto operace je velice náročná z jedné strany na přístrojové vybavení, z druhé strany na zkušenost operatéra.
My se naštěstí můžeme pochlubit snad nejzkušenějším operačním týmem v Evropě a možná i na světě. Primář MUDr.
Martin Kacerovský měsíčně provede okolo tří set implantací. Já zase měsíčně provedu 150 až 200 laserových operací.
Zkušenost tedy máme velikou a to je u zákroků tohoto
druhu velmi důležité. A navíc jsme i relativně mladí.

Jak dlouho tyto operace trvají?

Laserová operace trvá okolo deseti dvanácti minut a operace šedého zákalu nebo výměny čočky také trvá do deseti
minut.

Vše probíhá při plném vědomí?

Ano, pacient všechno vnímá, oko je znecitlivené anestetickými kapkami, proto je pro něj obzvláště důležité vnímat
jistou operatéra. Pak je mnohem klidnější.

Hned po zákroku člověk dobře vidí?
Jsou různé operační techniky, ale relativně vidí
dobře a návrat zrakové ostrosti je zpravidla do
dvou dnů.
Také zde platí, že čím dříve se přijde, tím lépe?
Svým způsobem ano. Každý z nás stárne a u mladších pacientů platí, že čím dříve si tu vadu nechají
odstranit, tím větší profit do života z toho mají.

Operujete i děti?

Děti se operují ve velmi výjimečných případech a
my jsme dítě zatím neoperovali. Je třeba, aby vada
byla dokončena ve vývoji.

Jsou případy, kdy člověk operaci nemůže podstoupit?

Jsou samozřejmě kontraindikace, kterých je ale
málo.

ní?

Máte pro tyto pacienty nějaké řeše-

Samozřejmě pacientům, kteří z nějakého důvodu
nemohou podstoupit laserovou operaci nebo mají
hodně dioptrií implantujeme do oka nitrooční
čočku, která dioptrie upraví bez operace laserem.
Jako jediní v současné době provádíme operace na rohovkách 3D technologií, pomocí které
umíme vysoustružit čočku v rohovce, vytáhnout
ji ven a bez řezu na rohovce, tak pacienta zbavit
dioptrií. Navíc jako jedna z mála klinik v republice
a v Evropě disponujeme přístrojem Lensex, který
udělá přesné nářezy na rohovce femtosekundovým laserem a operatér pak už jenom implantuje
do oka nitrooční čočku. Tento zákrok jsou schopny
provést pouze dvě kliniky v republice a my jsme
jednou z nich. Na všech klinikách navíc disponujeme očními optikami.

Co to vlastně obnáší takové špičkové zdravotnické zařízení vybudovat. Byl
to váš nápad?

Měl jsem sen vybudovat zařízení, které bude
schopno konkurovat nejlepším státním zařízením,
jak evropským tak i soukromým. A to se, myslím,
povedlo. V současné době klinika disponuje nejlepším technickým vybavením v České republice.
Máme nejlepší technické vybavení na přední i zadní segment, který je dostupný v Evropě a ve světě.

Vy kliniku i vedete, evidentně nejste jen
špičkovým lékařem, ale i špičkovým manažerem...

Mám asi dar intuice, který jsem dostal od Boha. Myslím,
že jsem měl velké štěstí na lidi a na okolí a hodně mi s tím
pomohla má rodina, nejvíce můj otec, který byl také očním
lékařem a až donedávna mě celým životem provázel.

Máte ještě nějaký další sen, co byste na klinice chtěl vybudovat?

V současné době máme téměř všechno. Plánujeme ale zlepšení podmínek pro pacienty, vylepšit objednávací systém a
obecně kliniku zpřístupnit co největšímu množství pacientů. Seznámit je s možnostmi, které moderní oftalmologie
přináší. V ordinacích praktických lékařů totiž existuje určitá
obava používat tyto nejmodernější technologie. Čím déle
je ale používáme, tím si jsem jistější. Nitrooční zákroky jsem
provedl jak svým rodičům, tak i příbuzným, lékařům i sestřičkám na klinice. A všichni jsou spokojení. Je to tedy spíš

archaismus jak ze strany některých lékařů, tak i lidí, kteří se
trošku bojí. Já bych se taky bál – tedy svěřit se do rukou někoho, kdo s těmito zákroky nemá zkušenosti. Kliniky, která
se těmi to zákroky zabývá, bych se ale nebál.

Můžeme o svůj zrak nějak pečovat? Nebo
to jsou všechno problémy dané geneticky, které
neovlivníme?

Ve většině případů se jedná o problémy dané geneticky.
Žádné vitamíny ani cviky tedy nepomáhají. Jsou samozřejmě nemoci, které se ovlivnit dají, vada jako taková je bohužel daná geneticky a nic s ní neuděláte. Pak zbývá přijít a
nechat se vyšetřit a najít nejvhodnější řešení.
www.ocniklinikahp.cz
tel.: 602 105 355, 281 865 664

Dentální medicína
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz, zdroj: prague-dental.cz, vasezuby.cz

Novinky
v dentální medicíně
Tytam jsou doby, kdy nám strach ze zubaře nedal spát a v čekárně jsme se klepali
strachem z bolesti. Současná dentální medicína je na tak vysoké úrovni, že bolesti
se zkrátka rozhodně bát nemusíte. A nejenom jí. Vyléčit v současné době lze téměř
všechno.

Mám v živé paměti pravidelné dětské školní prohlídky, které mi naháněly strach už v den jejich vyhlášení. Necitlivost
někdejších stomatologů dokonce v dětech pěstovala fobie.
Tato doba je už naštěstí pryč. Spousta dnešních stomatologů si své klienty hýčká jako ve vatičce. Jen je najít. Jak
se totiž ukazuje, stomatologové jsou dnes nedostatkovým
zbožím. Najít v současné době stomatologa může být
běh na dlouhou trať. Ten můj tedy byl pěkně dlouhý, ale
nakonec jsem našla zubařku, se kterou bych šla i do pekla.
A právě ona mi tak trochu okomentovala nejaktuálnější
novinky ve světě dentální medicíny.

Na zubní kaz bez vrtání
Snad všichni máme v živé paměti ošetření zubního kazu
(samozřejmě bez umrtvení) vrtačkami, které nás přímo
bořily do zubařského křesla. Trauma, které dnešním pět-
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atřicátníkům způsobovali necitliví stomatologové v rámci
pravidelných prohlídek, se s nimi vlastně nese až do dnešních dnů. Přiznávám, že zubařská vrtačka mě děsí dodnes.
A právě proto se moderní současná stomatologie snaží pro
pacienty udělat všechno pro to, aby ošetření bylo bezbolestné. A metody, které odstraní zubní kaz bez vrtání
a tedy injekcí, bolesti a strachu, jsou toho důkazem. Jednou
z nich je například ozónová terapie, v rámci které se přímo
v ústech pacienta kolem napadaného zubu vytvoří vacuum,
ve kterém se zubní kaz zcela deaktivuje a pomocí řízené
remineralizace pak dojde k obnově normální struktury
zubu. Řada kazů se prý, jak se dozvídám na stránkách jedné
pražské stomatologické kliniky, nemusí opravovat vůbec,
nebo je drobný defect pouze zalit kompozitní pryskyřicí
a zaleštěn, aniž by zůstal viditelný. Dalším jednoduchým
a bezbolestným způsobem, jak se zbavit zubního kazu,
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je aplikace speciálního přípravku Icon. I toto ošetření je
jednoduché, bezbolestné a, jak tvrdí lékaři většinou soukromých stomatologických klinik, které zákrok nabízejí,
šetrné k tvrdým zubním tkáním. Na stránkách další z klinik
se dozvídám, že se jedná o speciální aplikaci, umožňuje
rychlý a snadný přístup k postiženému místu – a to bez vrtání. Ošetření, které se skládá ze tří kroků – leptání, sušení
a infiltrace, se provádí tzv. aproximálním aplikátorem vyrobeným z ultratenké fólie. Pro aplikaci materiálu přímo na
kaz je zapotřebí jemné oddělení zubů přiloženými zubními
klínky. A jak na tyto metody nahlíží mnou oslovená MUDr.
Kateřina Zvěřinová? “Ano, zubní kaz lze odstranit bez vrtání, ale pouze v případě, že je ve své iniciální fázi, je tedy

24 | Ice Léto 2012

velice mělký, popřípadě pouze ve sklovině a jen nepatrně
zasahuje do dentinu, kde má mnohem méně minerálních
látek a tím pádem i ten kaz proniká daleko hlouběji a šíří
se rychleji,” vysvětluje. “Jakmile je kaz blízko dřeně, tak
musíme sáhnout po vrtačce,” konstatuje lékařka.

Diagnostika kazů v období jejich vzniku
Obecně platí, že čím menší kaz, tím snadnější jeho odstranění. Pokud se nám ho tedy podaří najít včas, nemusíme se
bát bolesti. Běžné diagnostické metody, které se v minulosti k detekci kazu používaly, jej ale v časném stadiu neodhalí, kaz se v této době nijak neprojevuje a není zaregistrovatelný ani pohledem. “V počáteční fázi se kaz opravdu

Dentální medicína
rentgen, který ukáže jenom korunkové části zubu a tím, že
paprsek míří na snímek kolmo, tak se tam zobrazí aproximální složky zubu, což jsou ty postranné. Rentgen tedy odhalí kaz, který není vidět. Při každém preventivním vyšetření, které by mělo probíhat dvakrát do roka, by se tento
rentgen, který odhalí skryté kazy, obzvláště u mladých lidí
měl provádět,” apeluje lékařka. Tímto klasickým vyšetřením
ale lze odhalit pouze třicet procent kazů. Dalších třicet procent v ústech neviditelných kazů, které nemusí způsobovat
žádné obtíže, lze zjistit při zmíněném rentgenologickém
vyšetření. Stále ale zbývá ještě velké množství kazů (také
cca 30%), které se kvůli své velikosti či lokalizaci nedají
zjistit ani rentgenologicky. Ještě donedávna jsme proti nim
byli bezmocní a nezbývalo než čekat, dokud se kaz nerozroste a neprojeví se klinicky nebo na RTG snímku.

Diagnostika kazu v raném stadiu
Současná moderní stomatologie ovšem k jeho diagnostice
používá další metodu, která umožňuje nalezení kazů už
v období jejich vzniku. Jedná se o technologii laserové fluorescence, kdy pomocí speciálního přístroje lze nalézt i tyto
kazy. Objektivně je potřeba říci, že ani touto metodou se
nedá na 100% zjistit všechny kazy zubů, některé nejmenší
zůstávají pro svou lokalizaci neviditelné i pro tuto vyspělou
techniku. Maximální úspěšnosti záchytu lze proto dosáhnout pouze kombinací této technologie s rentgenovým
vyšetřením. Ostatně i tato oblast diagnostiky od dob dávno
minulých zaznamenala velké změny. Současné moderní
rentgeny umožňují během několika vteřin pořídit rentgenový panoramatický snímek, který umožňuje odhalit jakékoliv, byť i skryté, vady chrupu nebo dásní. Navíc využívají
minimální hladinu RTG záření a jejich užívání je z hlediska
pacienta pohodlné a bezpečné. Úspěchy na poli odstraňování pigmentových név, fibromů, papilomů, hemangiomů,
leukoplakie, epulidů, semilních teratomů a pyogenních
granulomů sklízí i diodový laser, díky kterému můžete dát
sbohem řezání a skalpelu.

Parodontologie

obtížně diagnostikuje,” souhlasí MUDr. Zvěřinová. “Pokud
je pouze ve sklovině, kde nejsou nervová zakončení, tak ani
nebolí. Bolest nastupuje, až když kaz prostoupí k dentinu
a výběžkům nervů,” vysvětluje. Jak dlouho vlastně kaz roste? “To je velmi individuální. Měla jsem tu slečnu, které se
objevila ta matná bílá skvrna a během 14 dnů tak vyrostl,
že napadl dřeň a musela jsem ho odvrtat. A jsou kazy, které
jsou v zubu i rok.”. Mezi běžné diagnostické metody podle
ní patří diagnostika sondou, tedy hmatem, ale i pohledem. “Mnohdy je vidět tzv. bílá matná skvrna, která ovšem
znamená, že kaz už je v akutní fázi, tedy, že jde rychle do
hloubky. Proto je velmi důležité všímat si i bílých skvrn.
Další pomocnou metodou je rentgen. Klasikou je skusový

Jedním z největších stomatologických strašáků je stále
parodontóza (parodontitida) – onemocnění dásní a v pokročilém stádiu i kosti, ve které je zub upevněn, za kterým nejčastěji stojí plak a zubní kámen. “Zubní kámen je
zkamenělý zubní plak, dojde k zarudnutí dásně, k chemické
reakci, toxiny napadnou kost a ta se začne rozpadat. Zub
vypadne. Kost ustupuje a zub vypadne,” vysvětluje MUDr.
Zvěřinová. ”Mezi příznaky, které vás mohou upozornit,
že není vše v pořádku, jsou např. krvácení dásní či zápach
z úst, viklavost zubů, popřípadě jejich pohyb dopředu,”
pokračuje MUDr. Zvěřinová. Řešení je přitom jednoduché.
Včasné odstranění plaku i zubního kamene dokáže většinou celý proces zastavit a zabránit tak ztrátě zubů. V případě neléčení může dlouhou dobu bez výrazných potíží přetrvávat a být v konečném důsledku příčinou ztráty zdánlivě
i zdravého zubu.

Novinky v léčbě parodontózy
Dobrou zprávou je, že parodontóza je léčitelná. Pokud již
došlo k napadení zubů paradentózou, a kolem zubů se
vytvořily parodontální kapsy, je možné nasadit léčbu dalším unikátním ultrazvukovým přístrojem, který eliminuje
bakterie způsobující onemocnění, stejně jako plak, konkreIce Léto 2012 |
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menty a endotoxiny. Jak to funguje? Přístroj používá různé
tvary nástrojů z rozličných materiálů a suspenze s leštícím
a brusným účinkem. Tenoučká sonda se zavádí přímo mezi
zub a nemocnou dáseň a pomocí rozkmitání tekutiny nebo
leštících médií v tomto prostoru se šetrně leští povrch zubu.
To umožňuje hojení přilehlé dásně a její připojení k zubu
pomocí nově vzniklé epiteliální výstelky.
“Tento přístroj je perfektní, protože přístroj očistí kořen,
což je skvělé,” dodává MUDr. Zvěřinová.

Implantologie
Zoufat v současné době už ale nemusíme, pokud o nějaký zub z jakéhokoliv důvodu přijdeme. Nahradit ho totiž
můžeme implantátem, v dnešní době nejideálnější zubní
náhradou téměř pro každého “dospěláka”. Implantát používáme v případě, že došlo ke kompletní ztrátě zubu – tzn.
i kořene zubu. Vlastní implantát je titanový šroub, který se
zavádí namísto ztraceného kořene do kosti. Jedná se o plně
biokompatibilní náhradu, která se díky speciální povrchové
úpravě spojí s kostí a posléze je tudíž možno ji využít k fixaci korunkové náhrady.
Takovýmto způsobem je možno nahradit ztrátu jednoho
zubu, ale i většího počtu až vyřešit kompletní ztrátu chrupu. Podmínkou pro zavedení implantátu je dostatečné
množství a dobrá kvalita kosti. Avšak ani v případě, že je
kosti málo, není situace neřešitelná. Kost je možno nahradit různými způsoby a to za použití kosti vlastní odebrané
z míst s dostatečným objemem nebo pomocí materiálu
náhradního, opět plně kompatibilního s organismem. Možností je i kombinace obojího uvedeného.

Entonox - nový pomocník při ošetřování
nespolupracujících dětí v dětské stomatologii
Výše zmínění novinky se týkají ošetření dospělých pacientů, kupředu se ovšem posunula i dětská stomatologie. Pro
dětičky, jako jsem svého času byla i já, které zubní ordinace
děsí už z dálky, nabízí současná medicína řešení. Co já bych
svého času, když jsem se bořila do zubařského křesla a vrtačka vrtala hlouběji a hlouběji a já trpěla a trpěla. Dnešní
děti už ale trpět nemusí. Konečně tu je inhalační anestetikum vhodné i pro děti. Není přitom zapotřebí žádného
vpichu, stačí pouze 8 -10 minut vdechovat plyn, který obsahuje 50 procent kyslíku a 50 procent oxidu dusného (laicky rajský plyn). Tento přípravek se jak v zahraničí, tak na
domácím trhu již dlouho využívá v porodnictví, při různých
bolestivých vyšetřeních a odběrech tkání. Jeho použití ve
stomatologii je zcela běžné ve státech severní Ameriky. Právě dlouholeté dobré reference z porodnictví, kde se plyn
podává rodičkám i po několik hodin, jsou jasným důkazem
nezávadnosti přípravku. Vždyť vedlejší účinky jakýchkoli
podávaných přípravků jsou v tomto oboru velmi přísně sledovány a to jak v dopadu na rodičku, tak na rodící se dítě.

Základem je prevence
Jak vám ovšem potvrdí každý stomatolog, základem je prevence, tedy udělat všechno pro to, aby k žádným zákrokům
docházet nemuselo. A tato prevence obnáší v první řadě
péči o náš chrup. O své zuby se musíme starat, především
si je pořádně čistit. Používat správný kartáček a ovládat
správnou technologii čištění. Zuby si totiž nemusíte jen
čistit, především si je musíte správně čistit. Musíte odstranit
plak, masírovat dásně a dbát i na mezizubní prostory.
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Čištění zubů - odstranění plaku
Nepřítelem zubů a dásní je zubní plak. Lepivá vrstva bakterií na zubech způsobuje zubní kaz. Správné čištění kartáčkem plak odstraní i se zbytky potravy ze všech zubů.

Čistěte si zuby správně
Přiložte vlákna kartáčku na okraj dásně v úhlu 45 stupňů.
Zuby čistěte malými krouživými pohyby tak, aby konce čistících vláken zůstaly pořád na stejném místě
Delší vnější vlákna kartáčku odstraní plak v mezizubních
prostorech a pod okrajem dásně

Jak vyčistit zadní část zubu
K čištění patrových plošech předních zubů skloňte zubní
kartáček a použijte delší vlákna na konci kartáčků. Očištěte
plošky krouživými pohyby tak, abyste čistící vlákna cítili na
okraji vašich dásní.

Jak vyčistit stoličky
Opět použijte delší vlákna kartáčku a krouživými ohyby
odstraňte plak ze zadních plošek. Máte-li podezření na
parodontózu právě stoliček, poraďte se s lékařem.

Čištění mezizubních prostorů
Na mezizubní prostory používejte speciální zubní nit nebo
mezizubní kartáček.

Vodorovné pohyby na žvýkací plošky
Horní i dolní zuby a jejich plošky čistěte vodorovnými pohyby. Přitom nezapomeňte ani na tu poslední stoličku, ležící
hluboko v dutině ústní.

Ochrana dásní při čištění zubů
Plak ohrožuje i dásně. Neodstraněný plak může vyvolat až
zánět dásní, parodontitidu neboli parodontózu a nakonec
může způsobit i vypadávání zubů.

Dentální hygiena
Správně si zkrátka vyčistit zuby není zcela snadné a správnou techniku byste se měli naučit od profesionála, tedy
u dentální hygienistky. Dentální hygiena je v naší zemi
poměrně mladý, porevoluční obor. V zahraničí je běžné, že
lidé chodí od dětství na dentální hygienu, čímž maximálně
eliminují vznik onemocnění v dutině ústní, nejčastěji vznik
zubního kazu a v pokročilejším věku rozvoj onemocnění
parodontózou, jež může skončit ztrátou zubů. A jak taková návštěva dentální hygienistky bude probíhat? Dentální
hygienistka vyšetří vaše ústa vysvětlí vám teorii vzniku kazu
a parodontopatií, nechá si předvést vaši dosavadní techniku čištění, společně zhodnotí stav vaší dutiny ústní a ev.
známky onemocnění, po kterém bude následovat praktický
nácvik čištění zubů kartáčkem. Dále vám odstraní povlak
a zubní kámen, zuby vám vyleští, popřípadě nafluoriduje.
Ke kompletnímu vyčištění dojde po dvou až třech návštěvách, u těžších případů ( v případě pokročilé parodontitidy) i pět až šest návštěv. Nedílnou součástí péče o zuby je
i čištění mezizubních prostor. Mezizubní prostory bývají
neprůchodné a je třeba nejprve profesionální čištění.
A co říci na závěr? “Snad jen to, že pokud se ale člověk bojí
k zubaře, tak řešením je chodit pravidelně, ne přijít jednou
za pět let,” uzavírá MUDr. Kateřina Zvěřinová.

MINIMUM BOLESTI

100% KVALITA

STOMATOLOGIE KLINIKY GHC PRAHA
ŠIROKÉ SPEKTRUM VÝKONŮ:

t PROTETIKA
tPARODONTOLOGIE
t PORCELÁNOVÉ FAZETY

KLINIKA GHC PRAHA - KRAKOVSKÁ 8/581, 110 00 PRAHA 1
TEL.: +420 222 211 206 (208), E-MAIL: GHC@GHC.CZ

tIMPLANTÁTY
t NEVIDITELNÁ ROVNÁTKA
tDENTÁLNÍ HYGIENA

t#ê-&/¶;6#ù
t)&"-0;0/
t0À&5õ&/¶7"/"-(04&%"$*

WWW.GHC.CZ

Zdraví a krása
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: SAMphoto.cz, zdroj: krypoliza.cz, uem.cz, kavitace-bezbolestna-liposukce.cz

Zázraky

estetické medicíny, dermatologie
a plastické chirurgie

Elixír mládí a krásy toužili vyrobit už středověcí alchymisté. Plnili tak přání vladařů
a jejich partnerek. Nápoj nesmrtelnosti se až do dnešního dne vyrobit nepodařilo.
Elixír mládí pak nese kolagen a kyselina hyaluronová…

krásný obličej

I když si připadáme mladí a krásní, naše pokožka na to
bude mít zřejmě jiný názor. Pomalu začíná ztrácet pružnost
a pevnost, začínají se objevovat první hluboké vrásky a my
si začínáme říkat, cos tím… Pravdou je, že za ztrátu pevnosti a pružnosti pokožky může ztráta kolagenu a kyseliny
hyaluronové. K léčebným účelům se tyto látky používají od
60. let minulého století. Způsob jejího získávání se za uplynulá desetiletí velmi zdokonalil a stejně tak i její uplatnění
v estetické medicíně.

Kyselina hyaluronová

Hitem současné plastické chirurgie jsou přírodní preparáty s kyselinou hyaluronovou, kterými lze během chvilky
změlčit hluboké vrásky, vylepšit kontury rtů a retní rýhy. Na
výběr máte ze dvou druhů aplikací: injekční a ve formě krémů. Obecně platí, že aplikace ve formě injekcí nabízí rychlý
efekt, zatímco krémy působí pozvolna. Kyselina hyaluronová je hustá rosolovitá tekutina, která vyplňuje prostor mezi
buňkami v kůži. V lékařské praxi není její používání žádnou
novinkou. Její schopnost vázat až tisícinásobek vody pomáhá v plastické chirurgii k hojení tkání bez jizev. Kyselina
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hyaluronová, která se vpraví do poškozené, dehydratované kůže, na sebe začne vázat vodu a tím kůži regeneruje,
napíná a zlepšuje její pružnost. Pleť je výrazně pevnější,
hladší, jemnější, stahují se póry. Prostě i na povrchu je znát,
že se „opravuje“.
Kyselina hyaluronová zlepšuje vlastnosti kůže především na
obličeji, na krku a v dekoltu, kde kůže začíná být tenčí, suchá, zvrásnělá, nemá svoji původní pevnost a elasticitu. Do
hlubších vrásek, zejména kolem nosu a úst, mezi obočím
či na čele, se injekčně aplikují viskóznější preparáty, které
kůži v těchto partiích vypínají a mechanicky nadzvedávají.
Díky tomu, že zmiňovaný biotechnologicky připravený produkt vzniká bez dalších chemických modifikací, je možné
ho vyrobit v přesně stanovené hustotě a bez molekulárních vazeb. V podkoží se snadněji rozlije a po jeho aplikaci
nezůstávají na kůži neestetické hrbolky. Mikroskopická
množství kyseliny se jemnými, těsně vedle sebe jdoucími
vpichy aplikují například na krku, na dekoltu, na hřbetech
rukou nebo kolem očí. Přibližně do jednoho roku postupně
vstřebá, stejně jako ta, kterou si tělo samo vyrábí.

Injekce nebo krém?
V injekcích je kyselina koncentrovanější a efekt je okamži-
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tý. Lékař tenkou injekční jehlou aplikuje kyselinu hyaluronovou přímo pod vrásku, vyplní defekt pod kůží a ten
se zmenší nebo vyhladí. Zpomalí se i vznik nových vrásek,
a můžete tak oddalovat větší zákroky vedoucí k omlazení
pleti. V denních krémech se používá nižších koncentrací
a účinek je patrný až po delší době používání. Všechny stopy času krém nevymaže, nicméně pomůže pleť hydratovat
a dodá jí objem. Pokud chcete s vráskami bojovat prostřednictvím krémů, doplňte je vyživujícími séry s kyselinou
hyaluronovou.

Péče pro konkrétní věk
Buďme ale konkrétní. Každá pleť je samozřejmě jiná, každá
vyžaduje jinou péči a i jinou dávku kyseliny hyaluronové.

30 let – důležitá je prevence
Krém: dodá nám pozvolnou hydrataci
Injekce: osvěží již trochu povadlou pleť
Když je pleť unavená
Je vám pár let přes třicet a cítíte, že to není, tak úplně ono?
Možná nastal čas investovat do lepší kosmetiky. Začněte
používat výživnější krémy s lepší schopností hydratace, vrátíte tak pokožce lesk. Měly by mít i SPF jako prevenci proti
stárnutí. Aplikujte je denně.
Pokud máte odvahu zvolit injekční formu, bude samozřejmě účinnějsí. Kyselina hyaluronová obohacená o vitaminy
je vpravována jemnými vpichy mikroinjekcemi – jde o tzv.
mezoterapii. Doporučuje se ženám, které mají geneticky
danou zvýšenou tvorbu vrásek. Injekce fungují i na věčné
kruhy pod očima či na vrásky kolem nich.

40 let - aby vrásky zmizely
Krém: zmizí mimické vrásky
Injekce: dokonale vypne pleť
Vrásky kolem očí a úst
Je vám pár let přes čtyřicet a začínáte trochu propadat
depresi? Budete muset zvolit kosmetiku, která vám pomůže zabojovat s problémy. Přejděte na krémy, které pomáhají vyhlazovat vrásky a vrací matné a suché pleti svěžest.
Mikročástečky kyseliny hyaluronové vaši kůži vypnou, a tím
vyhladí vrásky. Dalším účinkem kyseliny je, že dodá vláhu
a zajistí tak vláčnou, jemnou a hladkou kůži. Pokud budete krémy s kyselinou hyaluronovou používat pravidelně,
budete vypadat o poznání mladší.
Samozřejmě i zde máme injekce. Pro vyhlazení hlubokých
vertikálních vrásek kolem nosu vedoucích až ke rtům se
používají injekce, které opraví pokleslé koutky. Váš výraz
bude veselejší a mladší. Zvlášť u kuřaček se vrásky kolem
rtů objevují dříve a jsou nápadné, injekce s kyselinou hyaluronovou je vyhladí.

50 – potřebuji omládnout
Krémy: zlikvidují hluboké vrásky
Injekce: zajistí generální opravu
Hluboké vrásky a propadlé tváře
Když jsou vrásky příliš hluboké, pouze pomocí krému se jich
nezbavíte. Krém s kyselinou hyaluronovou však pomůže
pleť hydratovat, dodá jí objem a vy pak působíte mladistvým dojmem. Kyselina hyaluronová bývá v krémech pro
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tuto věkovou kategorii obohacená o další složky, které
vyrovnávají povrch pokožky. Pokud je budete používat
pravidelně každý den, prodloužíte jejich účinek. Péči o pleť
posilujte používáním koncentrovaných sér. Nezapomínejte
na oblast kolem očí a rtů. Injekce znamená v tomto věku
téměř zázrak. Pomocí injekcí s kyselinou hyaluronovou se
vyrovnají vertikální vrásky kolem nosu i paprsčité vrásky na
tváři a kolem očí, tzv. lví. Tento zásah je vhodný i pro ženy
s množstvím jemných linek na tváři a není tak invazivní
jako lifting. Věkem se ztenčují i rty a dávka hyaluronové
kyseliny je znovu naplní. Alergických reakcí se nemusíte
bát, kyselina hyaluronová je nevyvolává.

Kolagen

Další látkou, která se podílí na stárnutí pokožky, je kolagen, respektive jeho ztráta. Kolagen je základní složka
kůže, svalů, šlach, vazů a cév. Velkou měrou přispívá nejen
k napětí a pružnosti kůže, ale také vlasů a nehtů. Nedostatek kolagenu způsobuje mimo jiné i stárnutí pokožky.
Prvním příznakem jsou drobné linky, vrásky, červené a hnědé skvrny, vysušená kůže. V mládí je naše kůže výborně zásobována živinami a vytváří dostatečné množství kolagenu
(kolagen je extracelulární, ve vodě nerozpustná bílkovina,
která je základní stavební hmotou pojivových tkání, tvoří
25-30 % všech proteinů v těle) a elastinu, a tak je kůže pevná, pružná a hydratovaná. Je klinicky prokázáno, že po 25.
roce života se snižuje zásobování pokožky živinami, zpomaluje látková přeměna a výrazně klesá tvorba kolagenu
a elastinu v průměru o 1 %. Jelikož je kolagen hlavní výplní
pojivové tkáně, jeho úbytek vede k jejímu ochabnutí, kůže
ztrácí pevnost, elasticitu a hydrataci, zpomaluje se regenerace buněk, kůže je unavenější, bledší a nerovnoměrnější,
objevují se první známky stárnutí a první vrásky, které se
s přibývajícím věkem prohlubují.
Léčba kolagenem účinně odstraňuje většinu příznaků stárnutí a navrací mladistvou tvář znovu. Na výběr máte opět
ze dvou možností. Velmi účinná a osvědčená je substituční
léčba v podobě doplňování přírodního kolagenu, ať již
v podobě ampulí či kapslí. Jejich výhodou je jednorázová
aplikace. Zatímco kosmetické krémy, které jsou uloženy ve
skleněných nebo plastových nádobkách, mohou svou účinnost ztratit v důsledku oxidace, ampule jsou okamžitě po
otevření aplikovány. Jednoduše odstraníte špičku ampule
a její obsah formou masáže aplikujete přímo na kůži.

LPG technika ENDERMOLIFT™

Nejen kyselina hyaluronová a kolagenová maska, ale „mechanická stimulace kolagenu a elastinu metodou LPG
ENDERMOLIFT™“, to je to, co byste měli určitě vyzkoušet.
Tato speciálně vyvinutá technologie aktivuje činnost buněčných fibroplastů a dodává 100% přirozený vzhled pleti.
ENDERMOLIFT™ dodává pleti vyhlazení, rozjasnění, zpevnění, mladistvý vzhled, redukuje vrásky a obnovuje její
pružnost. Již po prvním ošetření můžete očekávat liftingový efekt. ENDERMOLIFT™ je speciálně vyvinutá technologie
k tomu, aby zabránila a zpomalila proces stárnutí pleti
v oblasti tváře, krku a dekoltu. Toto jedinečné pleťové ošetření stimuluje kolagenová a elastinová vlákna v pojivové
tkáni, přirozeně obnovuje pevnost a zanechává pleť hladkou a bez vrásek.
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Zdraví a krása

Ke krásnému obličeji
patří krásné tělo
Snad žádná žena ovšem netouží jen po dokonalém obličeji.
Krása musí být souměrná a bez zdraví a perfektní postavy to, dámy, přiznejme si, není ono. Jaké další novinky ze
světa estetické dermatologie, estetické medicíny a plastické
chirurgie nám k dokonalé postavě pomůžou?

Kryolipolýza

Každý z nás zřejmě slyšel, zkusil nebo četl o bezbolestné liposukci, která pomáhá formovat postavu. Skutečně
převratnou změnu do neinvazivního boje s tuky přináší
novinka v podobě liposukce zmražením neboli odborně
kryolipolýzy. Bezbolestná liposukce zmražením, tedy kryolipolýza je zcela novou metodou, kliniky uvádějí, že její
účinky a výsledky jsou srovnatelné s klasickou liposukcí, na
rozdíl od jiných neinvazivních metod hubnutí. A ačkoliv je
kryolipolýza tak účinná, ponechává si své nesporné výhody
oproti klasickým chirurgickým liposukcím.
“Kryolipolýza je nechirurgická, bezbolestná a neporušuje celistvost pokožky. To znamená, žádné modřiny, otoky
nebo nerovnosti kůže, říká MUDr. Pavel Boček, specialista
ve Fakultní nemocnici Motol v Praze a vyhledávaný konzultant plastické a estetické chirurgie, který se právě touto
metodou zabývá. Druhou obrovskou výhodou je u liposukce zmražením nulová doba rekonvalescence. Klient se
ihned po provedené kryolipolýze vrací k běžnému životnímu stylu. Zákrok samotný je snadno snesitelný a pohodlný,
přičemž jeho délka je obvykle přibližně 60 minut. Výhodou pro ty se slabší vůlí je, že není potřeba držet žádnou
speciální dietu, pitný režim ani pohybovou aktivitu. Kromě
toho nemá kryolipolýza téměř žádná zdravotní omezení
a zároveň je maximálně bezpečná, protože nezvyšuje hladinu cholesterolu nebo triglyceridů, což dokazují rozsáhlé
klinické studie. Na základě těchto studií bezpečnosti a účinnosti je kryolipolýza certifikována nejpřísnějším kontrolním
úřadem FDA (americké vládní organizace).”
Vědecké studie prokázaly, že již po první proceduře liposukce zmražením (kryolipolýza) se množství podkožního
tuku sníží minimálně o 25 % a efekt dále vzrůstá v průběhu
následujících měsíců. Navíc oproti ostatním způsobům liposukce je úbytek tuku ihned pozorovatelný u každého jedince a tukové buňky jsou trvale pryč. „Kryolipolýza (liposukce
zmražením) je inovativní technologie vyvinutá k redukci
podkožního tuku ochlazováním tukových buněk s impozantními výsledky, přičemž tyto výsledky jsou konzistentní
a prokazatelné. “Jedná se o převratnou a doposud nejúčinnější bezbolestnou liposukci. Navíc odstraněné tukové
buňky jsou navždy pryč, a poté co pacient dosáhne stabilní
hmotnosti, je výsledek trvalý,“ dodává MUDr. Boček.

LPG technika LIPOMASSAGE™

Mechanická buněčná stimulace LPG LIPOMASSAGE™
ověřená více než 25lety zkušeností a odborných studií, vám
pomůže zdokonalit vaše tělo přirozenou cestou „mechanické buněčné stimulace“. LIPOMASSAGE™ zabere tam, kde
dieta a cvičení ne. Zaručuje zeštíhlení bez chirurgického
zákroku. Navzdory intenzivnímu cvičení a přísně předepsaným dietám si tělo ukládá tuk v určitých partiích.
LIPOMASSAGE™ je speciálně vyvinutá technologie

32 | Ice Léto 2012

od ENDERMOLOGIE™ (kombinace řízené „ROLL“ masáže
a vakua), která nabízí vědecky prokázané řešení pro lokalizovaná místa, kde je tuk, celulitida, ochablá pokožka i kontury. Za pouhých 6 sezení je možné vymodelovat vaše tělo
s dlouhotrvajícím efektem. Dle posledních výzkumů se ve
vyspělých částech světa LPG ošetření stává běžnou součástí
životního stylu také jako účinná anti-aging prevence.

Lymphastim

Jde o nový a moderní přístroj pracující na známém principu
postupující tlakové vlny, umožňující kompresní lymfodrenáž. Masáž končetiny se děje na základě komprese vzduchem nafukovaných návleků. Naplňováním jednotlivých
komor speciálních návleků se v naprogramovaných intervalech vytváří zvolna postupující tlak, který účinně nahrazuje
tzv. svalovou pumpu. Vznikají lehké, rytmické tlakové vlny,
které běží od špiček chodidel přes lýtka a stehna a boky.

Co je lymfodrenáž?
Lymfodrenáž neboli lymfatická masáž aktivuje tok lymfy v lymfatickém systému, který je významnou součástí
imunitního systému. Lymfatický systém odpovídá za sběr
a odplavování odpadních látek z tělesných tkání. Za normálních okolností protékají lymfatickým systémem denně
zhruba 4 litry tekutin obsahujících vodu, bílkoviny, tuky,
soli, odumřelé buňky, bakterie a látky vzniklé jako odpad
metabolických procesů. Lymfatický systém tvoří cévy, které
se nepřímo účastní krevního oběhu. Jejich úkolem je odvádět přebytečnou tekutinu z mezibuněčných prostor zpět do
krve. Pokud jsou lymfatické cévy poškozeny, tato tekutina
se hromadí v podkoží za vzniku otoku - lymfedému. Tok
lymfy je velmi pomalý a je udržován mimo jiné i pohyby
kosterního svalstva (svalová pumpa). Při dnešním převážně
sedavém způsobu života je ale svalová pumpa nedostatečně využívána, a proto i jinak zdravé jedince často trápí
nejen otoky končetin, ale z nedostatečného proudění lymfy
vzniklé další obtíže jakými jsou únava, sklon k infekčním
nemocem, celulitida aj. Lymfatická drenáž je metoda, která
nahrazuje nedostatečně fungující svalovou pumpu a zrychlí
tak odtok lymfy, čímž významně pomáhá k regeneraci a detoxikaci organismu. Přístroj má proto za úkol lymfu znovu
rozhýbat a vyplavit z těla nahromaděné škodliviny. Velmi
dobře funguje, pokud třeba bojujeme s celulitidou, nadváhou, či chceme provést detoxikaci organismu.

A samozřejmě kavitace
Náš výčet by nebyl plný, kdybychom zapomněli na metodu, která možnosti bezbolestné liposukce víceméně u nás
odstartovala. Na kavitaci.
Kavitace je moderní metodou, pomocí které se můžete
zbavit nadbytečných tukových polštářků na problematických partiích jako jsou boky, zadeček, stehna či bříško.
Kavitace je založená na využití ultrazvuku o určité frekvenci. Pomocí něj se při mechanické ultravibraci ve tkáních
rozbije membrána tukových buněk. Následně se obsah
buněk uvolní a „vylije“ do mezibuněčného prostoru odkud
je odplaven poměrně jednoduše přirozenou cestou pomocí
lymfatických a močových cest. Účinek ultrazvukových vln
o nízké frekvenci je spojen s vakuem, čímž se několikanásobně zvyšuje vlastní účinek kavitace, kdy je ošetřovaná
část podkoží jemně vtáhnuta k aplikátoru, čímž se znásobí
efekt kavitace.
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Plastická operace za dva dny

Eleganz Clinic s.r.o. vznikla jako výsledek činnosti původní firmy Plastická chirurgie
MUDr. Ludmila Šulcová Hejnalová s novými cíli a také novými závazky. Eleganz Clinic s.r.o. je také
průmyslově chráněnou značkou dle platných směrnic a zákonů.
Nabízené služby jsou nyní v oblasti plastické chirurgie, pod vedením
MUDr. Ludmily Šulcové Hejnalové, MBA jako vedoucího lékaře Eleganz Clinic s.r.o.
Firma se nadále rozvíjí a brzy bude nabízet i služby chirurgie obecné a chirurgie cévní. Jedná se
o vzájemnou spolupráci mezi jmenovanými obory s cílem dostatečného zabezpečení péče o klienty.
Vlastní péče pak spočívá nejen pouze v operaci, ale v péči o svého klienta do detailu. Proto také
Eleganz Clinic s.r.o. dbá na pečlivý výběr technického a přístrojového vybavení, které odpovídá
vysokému standardu, tak, aby byl zabezpečen komfort a bezpečí pacienta.
Tým Eleganz Clinic s.r.o. nabízí jako základní standard veškerou činnost, která je normální v nyní
nově akreditovaných nemocnicích, neboť si uvědomujeme, že bezpečnost a bezpečí klienta spolu
s komfortem pobytu je nedílnou součástí tváře firmy.
Eleganz Clinic s.r.o. je nyní jako dítě rostoucí v mámině náručí a záleží jen a jen na „rodičovské
péči“ do jaké formy vyroste. Náš tým se ale snaží s veškerou péčí a zodpovědností o vybudování
naprosto ukázkového příkladu, kdy platí, snaž se a snaha tvá bude odměněna...
Eleganz Clinic s.r.o. spolupracuje také s evropskými zdravotnickými zařízeními v Německu,
Švýcarsku a Rakousku. Náš cíl je také prezentace naší práce v Anglii a Norsku. Prioritou jsou však
naši domácí klienti, kteří znají náš tým a naši práci.
Vzdělání a celoživotní vzdělávání celého týmu Eleganz Clinic s.r.o. patří k naprostým nezbytnostem,
neboť věda a výzkum pokračují stále a stále vpřed a vznikající nové postupy či jejich modernizace
naprosto jasně navazuje na dosavadní činnost týmu.
Proto je naprosto běžnou součástí pravidelná účast na mezinárodních kongresech a stážích, absolvování kurzů pro střední zdravotnický personál a jeho celoživotní vzdělávání.
Nebráníme se novým postupům, ale postupy přejímáme již vyzkoušené a ověřené vlastní praxí na
pracovišti, kde jsou již zavedené, abychom co njevíce zmenšili monžost negativního výsledku.
V nedaleké budoucnosti nás čeká přesun do nových prostor a tím i možnost dalšího rozvoje.
Veškeré překážky, které s provozem firmy souvisí, je nutné překonávat a tím budovat i pevnější
postavení na trhu.

www.SULCOVA.eu
e-mail: info@sulcova.eu
tel.: +420 733 361 577
(recepce)
adresa: Londýnská 39,
120 00, Praha 2
změna adresy bude
v tomto roce zveřejněna

Téma
Text: Iva Nováková, foto: Samphoto.cz, zdroj: plastickachirurgie.com

Dovolená?

Vyražte za krásou
Přibývají vám roky, ale s nimi i vrásky a sem tam nějaký ten faldík? Čtete si o převratných metodách, které by vám ubraly pár let, ale říkáte si, co by tomu asi řekli v práci
a kde na to vůbec vzít čas… Máme pro vás malý návrh. Co takhle namísto dovolené
u moře investovat čtrnáct dní do výpravy za krásou?

Mnoho klinik už to nabízí. Objednáte si luxusní pobyt
a během něj absolvujete zkrášlující procedury. Patří-li k nim
nějaká ta jizvička, nikdo vás neuvidí oteklou a zmodřenou,
na světlo se vyloupnete jako krásný motýl poté, co negativní průvodní jevy odezní a vezmou s sebou i pár let…

Obličej máme jen jeden
Jistě se shodneme, že nejdůležitější je náš obličej. Ačkoliv je
to určitě povrchní, je to to první, co na nás člověka upoutá.
Proto je zbytečné, pokud ho hyzdí vrásky.

Starý známý botox…
I když o kosmetických zákrocích víte naprosté minimum,
jistě vám něco řekne pojem botulotoxin. Možná si řeknete, že kvůli němu přece nikam na kliniku jezdit nebudete,
protože aplikace je rychlá a bezproblémová, ale uznejte
sami, copak ho v přehledu metod můžeme vynechat? Pro
odborníky tedy jen krátce, než přejdeme k závažnějším
metodám.
Botulotioxin nám pomůže vyhladit mimické vrásky, které

36 | Ice Léto 2012

nám trvale zůstávají na obličeji. Kolem pětatřicátého roku
nastává vhodná doba k preventivní aplikaci, později nám
pomůže odstranit již vzniklé vrásky. Zde je však zapotřebí
opakované návštěvy a v případě velmi hlubokých vrásek
je pak následně nutno ještě zbytek hluboké vrásky vyplnit
injekcí s vyplňovacími materiály.
A tam, kde ani to nepomůže? Tam přichází na řadu vyhlazení obličeje.

Obličejík o roky mladší…
Velmi častým zákrokem, který nám ubere hezkých pár let je
face-lift. Facelifting je operace obličeje, kdy se odstraněním
přebytečné kůže, podkožního tuku a zpevněním vazivového aparátu vypne kůže obličeje, někdy i krku. Provádí
se nejčastěji v celkové anestezii, trvá asi 1,5 až 3 hodiny.
Hospitalizace je 1 den, celkový obvaz hlavy se odstraní
3.-5. den, rekonvalescence bývá 1-2 týdny, výrazná fyzická zátěz je možná za měsíc. Tedy operace, pro kterou je
dvoutýdenní prázdninový pobyt jako stvořený. A nebojte
se, že budete vypadat jako karikatura s nepřirozeně vypnu-
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Téma
tou pletí. Tato metoda za poslední roky doznala velkých
změn a přirozený vzhled je samozřejmostí. A chcete-li, aby
byl dojem naprosto dokonalý? Přidejte k ní ještě i operaci
spodních a vrchních víček.

Oko, do duše okno...
Také vám kolegové říkají, že vypadáte unaveně? Nebo
máte dokonce pocit těžkých víček, či poslední dobou přes
přivřené oči špatně vidíte? Potom byste možná měli přemýšlet nad plastickou operací víček.
Provádí se při poklesu víček nebo tvorbě tukových váčků
pod očima. Nejčastěji jde o výkon v lokální anestezii a mohou být operována zároveň horní i spodní víčka. Odstraní
se přebytečná kůže, tukové výhřezy a někdy také část svalu.
Musíte počítat s tím, že se po operaci objeví krevní podlitiny a otoky. Ty ale vymizí za 10-14 dnů. (Tedy opět během
vaší “dovči”). Lékař rozhodne, zda je pro vás vhodná operace horních, či dolních víček (Velmi často volí obě), rozhodne se i pro nejvhodnější metodu. (Často to bývá laser.)
Operace není nijak náročná, o to však efektnější. Ubere
vám pěkných pár let a rozjasní pohled. Nejlepšími pacienty
jsou ti, kteří jsou zdraví a psychicky stabilní a dobře motivovaní. Nejčastější věkovou skupinou jsou lidé nad 35 let, ale
pokud jsou převislá vakovitá víčka dědictvím vaší rodiny,
můžete se rozhodnout pro plastiku očního víčka i v mladším věku. Stačí se nebát a vyzkoušet to. Co vlastně plastická
chirurgie v tomto případě nabízí? Je to:
•

•

•

klasická plastika horních víček - operace je ambulantní
a trvá cca 60 min. Redukuje se při ní nadbytek kůže,
odstraňují se tukové váčky nad vnitřními koutky a v některých případech se zpevňuje kruhový oční sval.
klasická plastika dolních víček - operace je obdobná
jako u víček dolních - v lokální anestezii operatér odstraní nadbytek kůže a odstraní tukové váčky zapříčiňující „pytle pod očima“. Tento způsob se upřednostňuje
v případě větších kožních nadbytků.
transkonjuktivální plastika dolních víček - jedná se
nejmodernější způsob operace dolních víček. V krátké
celkové narkóze trvající asi půl hodiny, se lazerovým
skalpelem protne sliznice spojivkového vaku a odstraní se tukové výhřezy. Operaci následuje 24 hodinová
hospitalizace.

Krásná pusa?
Když už jsme u obličeje, určitě nesmíme zapomínat na rty.
Někdy je máme od přírody příliš úzké, jindy se nám nelíbí
tvar a barva. Pravdou je, že hezky tvarované rty udělají
s naším obličejem úplné divy. Vždycky bychom ale měli vědět, co od toho čekáme a čeho chceme dosáhnout. Proto se
úprava rtů vždy doporučuje zralým a rozhodným ženám.
Plné červené rty jsou jedním s charakteristických znaků
mladosti a krásy ženy. Naopak zužování a ztenčování rtů
později zhoršené přidanými vertikálními vráskami patří
k projevům stárnutí tváře. Smyslnost výrazně plných rtů,
byla bezesporu podtržena takovými sexuálními symboly své
doby, jako byla Marilyn Monroe a Brigitte Bardott (pařížský
ret) nebo ze současných celebrit pyšnících se výraznými rty
můžeme jistě uvést herečku Angelinu Jolie.
V minulosti ženy s úzkými rty měly ke zvýraznění rtů možnost použít pouze rtěnku a v případě touhy po trvalosti
červené barvy rtů pak jejich tetování. Tyto metody jsou
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však již v dnešní době naprosto nedostačující. Ženám nyní
nestačí pouhé zlepšení barvy, ale čím dál častěji žádají objemová vyplnění (zvětšení rtů) nebo rozšíření úzké červeně
rtů. Proto byly vymyšleny a do praxe zavedeny nové postupy a metody (operační i neoperační), které nám umožňují
takových výsledků dosáhnout. A jsme na začátku kruhu
– nové metody umožňují čím dál častěji dosáhnout lepších
a trvalejších výsledků a dobré výsledky zase přivádějí mnohé další a další ženy k těmto zákrokům. Čím více je těchto
výkonů a žen, tím větší důvod a snaha farmaceutických
firem vyvíjet další, nové, lepší a trvanlivější materiály k vyplňování rtů. Kruh se uzavírá ve váš prospěch.
Existují tři druhy zákroku pro zvětšení rtů:

•
•
•

Injekční zvětšení
Chirurgické zvětšení - tělu cizím materiálem
Chirurgické zvětšení - tělu vlastní tkání

Plastika rtů - Injekční metody
Injekce jsou ze všech výše uvedených metod jistě nejjednodušším zákrokem. Lze je velmi zhruba rozdělit na
dvě skupiny: s přechodným a dlouhodobým (trvalým)
efektem. Mezi přechodné můžeme zařadit – např.
Kolagen, Hylaform, Restylane, Dermalive, Artecoll.
Mezi injekce s dlouhodobým efektem – např. Bio-alcamid. Bez ohledu na výše uvedené rozdělení najdeme
v každé skupině produkty, které se ještě samy od sebe

budou odlišovat z hlediska délky efektu (např. přechodný efekt od 3 měsíců do 1-2 roků – 1 roku), tak rovněž
i výše pravděpodobnosti vzniku alergií, granulomů
a nutnosti předem otestovat kůži.
Kolagen
U metod injekčních se pojďme zastavit u té nejvíce
známé, což je kolagen. Ten se snadno vstříkne tenkou
jehlou těsně pod povrch červeně, aniž by lékař musel
použít lokální anestetika. Kolagen se nejčastěji aplikuje
na hranici (krajní linii) rtů, čímž se jim dodává jasnějšího ohraničení. Výsledky bývají okamžité a člověk vlastně až na mírný otok může plnit své společenské funkce
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ještě ten večer a bude vypadat skvěle. Kolagenové
injekce však nejsou trvalé. Protože má kolagen podobné složení jako vaše vlastní kůže, postupně se rozkládá
a tělo jej přirozenou cestou vstřebá za 3-5 měsíců.
Kyselina hyaluronová
Často využívanou formou augmentace rtů je aplikace
kyseliny hyaluronové do rtů. Výhodou této metody je
hlavně to, že prováděný zákrok je velice rychlý, není
zapotřebí žádné anestezie, ani lokání, ani celkové, a že
rekonvalescence po tomto estetickém zákroku trvá
jen několik dní. Výsledný efekt je okamžitě patrný, což
ocení asi každá žena, která augmentaci rtů podstoupila. Další výhodou může pro někoho být dočasný efekt
zvětšování rtů a tedy i jakýsi návratný proces ke své
původní image, v případě, že se nám náš nový vzhled
s plnými rty nelíbí. Pro někoho může být naopak nevýhodou tento krátkodobý efekt zvětšování rtů. Za další
nepříjemnost při zákroku je považována mírná bolest
při aplikaci látky do rtu a případné krvácení. Otok a dočasné zarudnutí rtů, je běžným jevem u všech těchto
augmentačních metod. Tyto nežádoucí příznaky samy
po několika dnech vymizí. Nevýhodou může být i nerovnoměrné vstřebávání aplikované látky a následný
vznik nerovností na rtu. Dále pak můžeme za nevýhodu
považovat nutnost opakovaných vpichů na korekturu
nebo po odeznění efektu aplikace.
Vlastní tuk
Přenos vlastního tuku je obecně považován za poněkud
nepředvídatelný, a proto se přiřazuje spíše k prostředkům s přechodným účinkem.
Tuk se získává z různých tělních míst. Nejčastěji z břicha, boků nebo partie zevních stehen, a to mikroliposukcí použitím injekční stříkačky. Oblast, ze které se
bude odebírat tuk, se nejdříve místně znecitliví, a pak
se tuk odsaje kanylou, pak se promyje a přefiltruje. Přefiltrovaný tuk se pak vstříkne do prostoru mezi červeň
rtů a sval, aby se vytvořil plnější ret. Přestože teoreticky
by se měly živé tukové buňky dobře „uchytit“ v oblasti
aplikace injekce, existuje několik faktorů, které tento
předpoklad komplikují. Důležitým faktorem je pohyb.
Čím méně pohybu v místě, kde byl tuk aplikován, tím
déle tukové buňky přežijí. Proto u velmi pohyblivých
oblastí jako jsou ústa a okolní tkáně, bývá uchycení
přibližně 15-20%.
1. Chirurgické zvětšení rtů - tělu cizím materiálem
Na rozdíl od předchozích variant chirurgicky vkládané implantáty mají výhodu, že mají trvalý nebo velmi
dlouho trvající účinek. Používají se různé druhy implantátů. Poměrně novým je například alloderm. Jedná
se o materiál vyráběný z lidské kůže. Získává se v tkáňových bankách, ve kterých se za přísných podmínek
chirurgicky odebírá kůže mrtvých dárců. Takto získaná
kůže se pak naloží do antibiotického roztoku a odešle
ke zpracování. To zahrnuje odstranění pokožky a všech
buněk v dermis (kožní vrstva). Zbývajícím materiálem je
kolagenový rámec, který dodává kůži pevnost. Důležité
je, že zde nezůstávají žádné složky, které by zapříčinily
odloučení nebo zánět, tak jako se stává u nezpracovaných tkáňových transplantátů.
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2. Chirurgické zvětšení - tělu vlastní tkání
Posun sliznice V-Y
To je pravděpodobně první vyvinutý chirurgický typ
zvětšování rtů. Tato procedura se běžně používá pro
rekonstrukci po takových úrazech, kdy dojde ke zjizvení či destrukci částí úst nebo rtů. Při této proceduře se
záhyb vaší vlastní tkáně rtů zevnitř úst přesune směrem
kupředu, aby se vašim rtům dodal plnější vzhled a hlavně, aby se rty rozšířily. Použití této techniky je proto
nejvhodnější u těch pacientek, kde nacházíme příliš
obnažené jedničky zubů. Objemové zvětšení je u této
techniky nepříliš velké. Tento zákrok je ale chirurgicky
značně pracný a pro rty hodně traumatizující, na rozdíl
od vkládání implantátů, a proto u většiny chirurgů přestává být oblíbený.
Vyplnění rtů vložením vlastní tkáně
Jedná se o naprosto stejnou techniku a způsob, který
byl již naprosto podrobně popsán o něco výše u allodermu, s tím rozdílem, že rtem se protahuje tkáň naprosto vlastní. Většinou se jedná o vlastní jizvu (pokud
zájemkyně o zvětšení rtů nějakou má) nebo o spodní
část kůže.

Zpevňujeme poprsí
Zapomenout nesmíme samozřejmě ani na poprsí. Možností, jak svá prsa přiblížit ideálu, je dnes opravdu hodně.
Klasikou jsou samozřejmě silikonové implantáty, které se
k rekonstrukci či zvětšení poprsí používají už od počátku
60. let. První proces výroby silikonových implantátů neboli
polymerů byl patentován v roce 1958 a ke dnešnímu dni
se pro ně rozhodly více než 2 miliony žen. Rekonstrukce
a zvětšení prsů se tak staly jednou z nejčastěji prováděných operací v oboru rekonstrukční a plastické chirurgie.
Je to zkrátka klasika, která se ovšem neustále zdokonaluje.
Spolupráce mezi pacientkami, lékaři a výrobci umožňuje
využití nejnovějších poznatků lékařské vědy a technologie
při výrobě implantátů. Rekonstrukce a zvětšení prsů se staly
jednou z nejčastěji prováděných operací v oboru rekonstrukční a plastické chirurgie.
Principem je zvětšení prsů malých, nesymetrických nebo
doplnění ochablých prsů pomocí umělých prostředků.
Existují odhady, že za posledních 35 let si nechalo operovat prsní implantát více než 3 miliony žen na celém světě;
a že každým rokem se jejich počet zvětšuje v řádu desítek
tisíců. Mnoho žen zvažuje augmentaci prsou kvůli zlepšení
jejich velikosti nebo tvaru, nebo z důvodů, že jsou přesvědčeny, že jejich ňadra jsou příliš malá, tvarově nesouměrná,
povolená nebo nepřitažlivá. Některé ženy mají prsa, která
se plně nevyvinula, jsou velikostně asymetrická, nebo se
podstatně velikostně či tvarově změnila po těhotenství, po
změně tělesné váhy nebo vlivem stárnutí.
Tak jako u každého kosmetického zákroku, augmentace prsou nevyřeší žádný velký životní problém, mezipartnerské
vztahy, ale může zlepšit vnímání vlastního těla ze strany
pacientky a vlastní sebehodnocení. V současné době má
žena, která si přeje augmentaci prsou, řadu možností a alternativ. Ty by jí měly umožnit dosáhnout takového vzezření prsů a výsledku, který si sama přeje. Těmito možnostmi
a alternativami mohou být: typ implantátu, jeho velikost
a umístění a také řezy.

TISSOT TRADITION
PERPETUAL CALENDAR

vybráno Tonym Parkrem _ profesionálním basketbalistou
Klasický hodinářský kousek, exkluzivní strojek s věčným
kalendářem.Pouzdro z nerezové oceli 316L, safírové sklíčko
odolné proti poškrábání, vodě-odolnost do 3 bar ( 30m/100ft)

IN TOUCH WITH YOUR TIME
Get in touch at w ww.tissot.ch
Výhradní distributor pro Českou republiku:

www.minutacz.cz

Tissot poskytuje mezinárodní záruku a poprodejní servis výhradně
zákazníkům, kteří zakoupili hodinky u autorizovaného prodejce.
Seznam autorizovaných prodejců získáte na našich webových stránkách.
MINUTA CZ s.r.o., tel. +420 518 324 512, e-mail: minuta@minutacz.cz
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Trendy v bydlení
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Designéři módního průmyslu mění své kolekce šatů několikrát za rok - nejméně pro
každé roční období. Bytové a interiérové designérství sice tak často nové kolekce
nábytku nenabízí, neznamená to ale, že bychom si neměli všímat toho, co je v bydlení
nového.
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Kdo z nás by měnil kompletně obývací pokoj nebo nábytek do ložnice s takovou pravidelností, jakou nakupujeme
například oděvní doplňky nebo obuv? Trendy nábytku se
zpravidla mění každý rok a skvělé designérské kousky lze
spatřit například na mezinárodních veletrzích, odkud čerpají inspiraci další výrobci i bytová studia. Některé trendy se
ale nemění a zůstávají dlouhá léta na vrcholu. Většinou se
jedná o moderní nábytek, který má jednoduchý styl a čisté
linie, má kvalitní provedení a vydrží atraktivní po mnoho
let.

Který nábytek je letos opět „in“?

Letošní hity nábytku můžeme nalézt na mnoha místech.
Jde zejména o luxusní nábytek, nábytek z masívu ale také
plastový nábytek či pokojové a bytové doplňky. Pod luxusním nábytkem si můžeme představit například kožené
sedačky, ale také již zmíněný nábytek z masívu prvotřídní
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kvality. Velmi oblíbený je tento rok bukový a břízový masiv,
z něhož lze kompletně zařídit celý interiér. Moderní domácnost by neměla vynechat ani plastový nábytek, například v podobě jídelních židlí. Plastové židle vypadají pěkně
a jsou nenáročné na údržbu. Jsou vhodné i na zahradu
nebo terasu. Do domácnosti se hodí typ kombinovaný
s chromovanou ocelí. Trváme-li na luxusní variantě, vybíráme plastové židle v čirém provedení.

A co konkrétně tento rok letí?
Návrat k zlatým šedesátým letům. Kvalitní pohovky s polštáři, na chromovaných nohách, či s nohami dřevěnými,
spíše v přírodních tlumených barvách.
Tetris nábytek – stavebnicové sestavy, ze kterých lze vytvořit v podstatě vše a v jakýchkoliv barevných kombinacích.
Postavíte nábytkové stěny, stolky, či různé policové systémy.

LIVING+ je přední dodavatel italského nábytku značky BONALDO na český trh. LIVING+ představuje naprosto italské
produtky co se vkusu i stylu života týče. Něco jedinečného a absolutně nereprodukovatelného, co vede dialog s různými
směry současného světového designu. LIVING+ je zároveň partner pro kompletní dodávku interiéru na klíč. LIVING+
zajištuje poradenství, služby architekta a interiérového designera, montážní služby a ekologickou likvidaci starého nábytku. LIVING+ vystavuje produkty značky BONALDO a dalších italských výrobců nábytku v Prague Marina showroom
v Praze 7, Holešovicích. LIVING+ od září 2012 nový showroom COLOMBINI CASA a FEBAL, ROHAN Centre, Praha 8, Karlín.
LIVING+ main supplier of Italian furniture brand BONALDO for the czech market. LIVING+ reflects exactly the Italian
style, taste and lifestyle. Also brings something unique and absolutely cannot be reproduced elsewhere what controls
the world’s present design. LIVING+ is a partner to supply complete turnkey interiors. LIVING+ ensures the consulting
services of architect and interior designer, construction services and environmental disposal of old furniture. LIVING+ exhibits BONALDO brand products and other Italian manufacturers of furniture in Prague Marina Showroom in Prague 7,
Holesovice. LIVING+ new showroom COLOMBINI CASA and FEBAL in ROHAN Centre in Prague 8, Karlin. Open September 2012

www.livingplus.cz
Livingplus s.r.o. | od září 2012 nový showroom COLOMBINI CASA a FEBAL, ROHAN Centre, Praha 8, Karlín.

Bydlení

Doplňky
Domácnost ale netvoří pouze nábytek, je třeba mu dodat
trochu originality různými doplňky. Kromě obrazů a dalších
uměleckých děl se do interiéru hodí lampy všech možných
typů, od stojacích až po stolní. Pokojové lampy tak neslouží
pouze jako zdroje světla, ale také jako dekorativní prvek
každé místnosti. Vybrat lze klasické i moderní tvary, na jedné či více nohách a v rozmanitých tvarech, jako například
ve tvaru hrušky či ptačího hnízda.

Kam se vydat za nábytkem?
Kvalitní nábytek do interiéru, ale i exteriéru lze nakoupit
nejen v kamenných prodejnách, ale i na internetu v e-shopech. Někteří dávají přednost osobnímu výběru, neboť se
domnívají, že pouze v takovém případě si nábytek prohlédnou nejlépe. V dnešním světě digitálních fotografií to
ale není nezbytné, protože nábytek vypadá realisticky i na
obrázcích, kde je vyfocen z několika úhlů.
Každý zákazník tak může nábytek vidět shora nebo z několika stran a k některým výrobkům jsou přiřazeny fotografie
interiéru včetně konkrétního nábytku. Lépe si tak můžeme
představit, jak bude vypadat v naší domácnosti. Samozřejmostí je pak možnost výběru barvy, materiálu potahu,
rozměrů či jiného provedení (např. strany rohové sedačky).

Trendy barev

Ano, i barvy mají své trendy, respektive jejich kombinace
a možnosti uplatnění. Stále platí, že nová výmalba stěn je
jedním z nejrychlejších, nejvýraznějších a cenově dostup-
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ných změn vzhledu interiéru. Podle čeho se vlastně určují
trendy a barva roku? Odborníci značky Dulux reprezentují
nejrůznější části světa – jihovýchodní Asii, Indii, USA a Kanadu, Jižní Ameriku a také všechny části Evropy. Tito specialisté vám do nejmenších detailů představí pestrou škálu
národních a mezinárodních zdrojů inspirace – od vznešeného umění po chladnou technologii, od designu k čisté
přírodě, od architektury k módě a od hudby k popkultuře.
A jaké barvy jsou tedy letos tzv. trendy? Po loňském „ocenění hodnot“, které bylo hlavním motivem barevných
trendů, se kreativní experti rozhodli na toto téma navázat.
Barevné trendy pro rok 2012 tak vychází z „možnosti“
nalezení nových myšlenek ve všem, co jsme v poslední době
začali opětovně oceňovat. Tato koncepce nás podněcuje
k tomu, abychom čerpali nové možnosti ze světa kolem
nás. Zároveň také dodává odvahu kombinovat materiály
a barvy novými, neočekávanými a přesvědčivými způsoby.
Barevné trendy pro rok 2012 by měly být plné optimismu
a energie, ve kterých se budou prolínat syté barevné tóny
s jemnými tlumenými a pastelovými barvami.

Barvou roku 2012 se stala korálová červeň
Ta se vymyká svou živostí, přičemž z ní také vyzařuje výstřednost i serióznost zároveň. „Červená může mít pro řadu
lidí nejrůznější význam. Připomíná nám, abychom nehledali jednoduchá řešení, ale otevřeli mysl novým myšlenkám a možnostem, které čekají, až budou objeveny,“ říká
Marieke van der Bruggen z Estetického centra společnosti
AkzoNobel. „U červené barvy je také zajímavé, že ve všech
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světových kulturách vzbuzuje výrazné emoce. V Číně je to
barva štěstí, v Indii je spojována s manželskou pohodou
a porozuměním. V mnoha západních společnostech je to
barva vášně a síly,“ dodává der Bruggen.

Barevné trendy pro rok 2012
Pro rok 2012 bylo na základě ústřední myšlenky také identifikováno pět klíčových trendů. Každý z nich se promítá
v barevných paletách, ze kterých byla vybrána barva roku
2012.

Delikátní kombinace
Z barev této palety vyzařuje delikátnost. Prostota zde neznamená strohost, ale promyšlenou volbu materiálů a objektů pro dosažení dokonalé rovnováhy – klíčem ke všemu
je vyváženost. Barevná paleta se soustředí na chladné
elegantní a neutrální odstíny, luxusní teplé odstíny barvy
velbloudí srsti, červený korál a tělovou růžovou.

Jedno malé semínko
Barevná paleta na toto téma je inspirována principem
fotosyntézy. Vodové odstíny zelené, dešťové mraky, světlé
pastelové tóny a neutrální barvy vytvářejí náladu kontrastující s temnou hlínou a jasnými barvami květů.

Životní příběh
Tato barevná paleta je reakcí na podobu blogů, sociálních
médií a bizarnosti, která je výsledkem subjektivního vkusu
a zálib jednotlivých tvůrců. Je to rovněž dokonalá paleta:
vyvážená, hřejivá a okouzlující, ale nikoli příliš nostalgická.
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Jsou v ní náznaky sulfátového papíru a lepenky a mnoho
veselých, a přesto vyzrálých pastelových barev.

Rozličné světy
Barevná paleta zvolená pro toto téma vyjadřuje extrémy.
Přechází od snového a surreálného světa do hmotného
a velmi reálného. Svěží sametové jasné modři, zeleně a červeně jsou postaveny do kontrastu s éterickými a průsvitnými pastelovými odstíny.

Znovuobjevení hrdinové
Tato barevná paleta je inspirována střízlivými vlastnostmi
našeho industriálního dědictví s maskulinní estetikou, která
je vždy provázela. Denimová modř, neutrální industriální
tóny, odstíny rezavého kovu, zeleň šicích strojů, signální
jasné zabarvení kabelů, kovových dveří a potrubí a v neposlední řadě šeď motorů a betonu.

Podlahové krytiny

Své trendy samozřejmě mají i podlahové krytiny. Trendem
pro letošní rok je například dřevěná podlaha blyštící se
jako zrcadlo, která znamená posun od rustikálního vzhledu k novému odvážnějšímu směru, kde dominují elegance, třpyt a metalické prvky. K významným inovacím patří
i vzhled zvětralé podlahy se zářezy po pile a romanticky
vyhlížející dubové podlahy. Návrat slaví i kaštan, který býval
v minulosti velmi populární a opět se dostává na výsluní,
protože jeho barva dodává interiéru útulnost. Velmi oblíbený je i design keramické podlahy, kde se odráží charakter
kamene. Někteří designéři vyhledávají i bílé matné pod-
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lahy, které vypadají v interiéru také velmi dobře.
Tradiční veletrh podlahových krytin Domotex 2012,
který se na počátku roku uskutečnil v německém
Hannoveru, prezentoval novinky od výrobců z celého světa. Doslova blýskavou novinkou se staly
kolekce s dekory dřevin - dub, buk a jasan. Přestože
rustikální vzhled, trend vyznačující se představením
dřeviny v její naturální kráse, u dřevěných krytin
stále převažuje, novinky v této oblasti tedy chybět
rozhodně nebudou a my se máme na co těšit.

Trendy v zahradním nábytku

Naše bydlení netvoří pouze vnitřní prostory domu
nebo bytu. Velmi důležitou součástí, na níž bychom
neměli při vybavování nábytkem a doplňky zapomenout, jsou také exteriéry – zahrada či terasa.
A letní měsíce jsou přímo jako stvořené pro jejich
zkrášlování. Dojem z našeho bydlení je tvořen
z velké části zařízením interiérů. Ty však nelze od
venkovní části zcela oddělit. Měli bychom se naopak pokusit o jejich sladění a pojmout je jako jeden
celek. Ani nejnovější dům, který působí moderním
dojmem, nevypadá kompletně, pokud jeho zahrada připomíná staveniště. To platí stejnou měrou
i o bytu, jehož balkon či terasa slouží spíš jako
odkladiště nepotřebných věcí.

Zaměřte se i na zahradu a terasu
Venkovní prostory si zaslouží stejnou pozornost
jako interiér. Ví o tom své designéři, kteří navrhují
venkovní nábytek. Výběr je opravdu široký. Rozhodně se nemusíme bát, že bychom se na terase či
zahradě museli spokojit s umělohmotnou židličkou.
Letos můžete vyzkoušet něco nového, třeba oblíbený ratan.

Sedací nábytek na zahradě
Sedací nábytek bývá doménou obývacího prostoru.
V posledních letech proniká stále více pohodlí i elegance
také do oblasti zahradního nábytku a jeho prostřednictvím
také do našich domovů. Oproti dřívějším dobám se venkovní židličky, křesílka i celé sedací soupravy velmi přiblížily
interiérovému sedacímu nábytku. Jejich součástí se už neodmyslitelně staly pohodlné polštářky a podsedáky, které
zaručují ten nejvyšší komfort pro klidný odpočinek nebo
četbu knížky.

Nábytek z plastu, dřeva, ratanu, teaku nebo
z kovu?
Zahradní nábytek se vyrábí z různých materiálů. Oblíbené
je dřevo, kov, plast i ratan, který designéři užívají obzvlášť
rádi a často. Od zvoleného materiálu se odvíjí nejen kvalita,
ale také cena nábytku. Nejlevnější variantou je zahradní
nábytek z plastu. Sestavu plastového nábytku, která zahrnuje šest židlí a prostorný stůl lze zakoupit v rozmezí dvou
až šesti tisíc korun dle kvality. Velkou výhodou plastového
nábytku je dobrá skladnost, jelikož se židle dají snadno
stohovat. Údržba plastového nábytku je velice snadné,
obvykle jej stačí otřít navlhčeným hadříkem. Ve srovnání
například s kovovým či dřevěným nábytkem má však nižší
nosnost a je méně stabilní.
Dřevěný nábytek je do přírodního prostředí zahrady nebo
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terasy velmi vhodný a působí přirozeně. Péče o tento nábytek vyžaduje opakované ošetření impregnací na dřevo
nebo olejem, který dřevěný povrch ochrání. Cena dřevěné
sestavy závisí na druhu dřeva, levnější variantu představuje
smrkové dřevo, sestavy z exotického teaku mohou vyjít na
18 až 30 tisíc korun. Opravdu trvanlivým materiálem pro
zahradní nábytek je kov. S vhodnou povrchovou úpravou
může bez problému zůstat nábytek z kovu ve venkovních
podmínkách po celý rok. Na sezení je poněkud tvrdší, řešením mohou být měkké sedáky a polštářky. Ty jsou vhodné
i v případě, kdy je v létě kov rozpálený nebo na podzim
naopak příliš studený na přímé sezení.
Hitem letošního léta je pak umělý ratan, který v sobě spojuje krásu přírodního materiálu a snadnou údržbu materiálu
umělého. Na první pohled nepoznáte, že nejde o ratan
přírodní, údržba je však mnohem jednodušší.
Zapomenout nesmíme ani na teakový nábytek. Teakové
dřevo má několik vynikajících vlastností. Je velmi tvrdé,
středně těžké a na dotek jemné jako navoskované. Je odolné proti povětrnostním vlivům. Teakovému dřevu nevadí
sluneční paprsky, vítr, déšť ani sníh. Dále je odolné proti
mrazu i vůči plísním a škůdcům napadajícím dřevo. Dřevo
teaku má neobyčejnou stabilitu, pevnost, vysokou pružnost
a elegantní vzhled. Jeho krásný vzhled z něho činí ideální
materiál na luxusní nábytek.

w w w. s i t u s . c z

SITUS furniture s.r.o.
784 01 Litovel-Unčovice 128
tel. +420/777 134 341
mail: info@situs.cz
www.situs.cz
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Bydlení na

zahradě
Blíží se léto a s ním i naše každoroční
migrace z interiéru do exteriéru. Tytam
jsou večery strávené u televize a vyhřátých kamen. Teď hurá na terasu, k zahradnímu krbu nebo přímo do bazénu!
Pokud tyto tři letní nezbytnosti ještě
nemáte, je nejvyšší čas si je pořídit.

Žijeme na terase

Realitou je, že máme-li možnost si v létě naše obydlí zvětšit
o několik čtverečních metrů terasy, jistě toho rádi využijeme. Pojďme se tedy teď společně podívat na to, jak si
takovou terasu vybudovat a na co si dát určitě pozor.
Pokud se rozhodnete stavět terasu, je důležité si uvědomit,
jak ji budete využívat, kdo ji bude stavět a na kolik nás přijde. Podle toho pak volíme vhodný materiál pro podlahu.
Dřevo je dobrým stavebním materiálem, který je snadněji
opracovatelný než třeba betonové dlaždice a je příjemnější na dotek než beton. Vyžaduje však mnohem více péče,
musí se mýt, ošetřovat a průběžně opravovat. V současnosti
se hodně používá i exotické dřevo z tropů, které je velmi
odolné vůči povětrnostním vlivům. Je však dražší. Dřevěnou
podlahu můžeme pokládat z prken, která si sami nařežeme. Máte však také možnost koupit si již hotové stavebnice
terasové podlahy. Ty mohou být jak z jednotlivých prken,
tak z dílců ve tvaru čtverce či obdélníku. K těmto stavebnicím se dodávají i všechny další potřebné stavební prvky
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jako spojovací materiál, lišty apod. Při pečlivé údržbě vydrží
dřevěná podlaha 25 let, ale třeba cihlová je na celý život.
Stejně dlouho vydrží podlaha z přírodního kamene a nemusí se přitom příliš ošetřovat nebo natírat. Je to však
dražší materiál. Podstatně levnější je umělý kámen. Má
jednotné rozměry a stejnou tloušťku. Časem však může
blednout a nevytváří patinu jako přírodní kámen. Standardní rozměry mají také cihly, výhodou je i jejich malá
váha, takže se s nimi dobře pracuje. Pokud chceme podlahu
s geometrickými vzory, jsou cihly velmi vhodné a vypadají
pěkně i v kombinaci s ostatními materiály.
Podlaha z venkovní keramiky umožňuje velký výběr barev
i vzorů. Je mrazuvzdorná, má protiskluzně ošetřený povrch
a dobře se čistí. Vhodná je zejména v sousedství venkovního bazénu.
Než se rozhodnete, jaký material chcete využít, podívejte
se na ně blíže tak, aby jejich rozměry odpovídaly předpokládané stavbě. Když stavíte například pravoúhlou podlahu
terasy z cihel, výchozím bodem bude povrchový vzor, který
si přejete, a šířka a délka terasy určená celými cihlami. Je
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lépe strávit více času při návrhu, tím se vyhnete pozdějším
problémům.
Při pokládce podlahy terasy z jakéhokoliv materiálu musíte
pokaždé pamatovat na několik důležitých pravidel. Zásadou je vždy dbát na velmi mírný sklon povrchu podlahy
směrem od domu a zajištění odtokových prvků, aby dešťová voda mohla odtékat.
Důležité je vybrat správné místo, protože poloha terasy
souvisí se způsobem, jak ji budete chtít využívat. Pro příjemné posezení a stolování by měla být umístěna tak, aby
poskytovala dostatek soukromí a nebyla na místě vystaveném silnému větru. Podle našich potřeb může být buď více
ve stínu, nebo naopak hodně světlá a prosluněná. Posezení
pod vzrostlými stromy má své kouzlo, ale mohou nám vadit
kapky padající po dešti z listí nebo spadané lepkavé ovoce.

Jak zařídit terasu

Nábytek a doplňky, které budete pro terasu volit, samozřejmě budou záviset na tom, z jakého materiálu terasa
bude. Jiné doplnky zvolíte na terasu dřevěnou, jiné pak na

kamenou. Při koupi nábytku byste se ale vždy měli držet
zásadních pravidel:
•

•
•
•

V první řadě se musíte rozhodnout, zda necháte nábytek na zahradě po celou sezonu, či ho před každým deštěm raději přemístíte do interiéru? V druhém
případě zřejmě máte vhodný volný prostor po ruce. Při
nákupu by bylo pak dobré myslet na hmotnost nábytku, případně vybírat i takový, který se dá rychle a snadno složit.
Důležitá je také údržba – jste například ochotni každý
druhý rok napouštět dřevo lazurou?
Je nábytek, který se vám líbí, vhodný právě pro dané
prostředí?
Jaké máte na nábytek nároky, k čemu a jak často ho
použijete? Odolá početným návštěvám, pravidelným
víkendovým podvečerům u grilu, dětským hrám? Nebo
nábytek poslouží hlavně k vychutnání dobré kávy
a hezké chvíli s knihou?
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Poté, co si zodpovíte tyto základní otázky, bude se vám
jistě lépe volit materiál, ze kterého bude nábytek vyroben.
Budete si přát hliník, dřevo, ratan, či umělý ratan? Podrobnosti ke každému z typů najdete v našem dalším článku,
pojďme si teď jen říct několik slov k údržbě.
Většinu z nás jistě láká dřevěný nábytek. Dřevo sluší každé
terase, musíme si ale uvědomit, že je na údržbu poměrně
náročné.
Měkké dřevo se musí upravovat lazurou či lakem a tyto
nátěry je třeba pravidelně obnovovat – zpravidla každé dva
roky, jen v některých případech i po delší době.
Na výběr máme bezbarvé laky (syntetické nebo ředitelné
vodou) a lazurovací nátěry. Pro prodloužení životnosti by
se lazury měly nanášet ve dvou či třech nátěrech. Výrobci
tvrdí, že takový nátěr pak vydrží i šest let.
Lazurovací nátěry není vhodné používat v transparentní
podobě bez pigmentů, speciální pigmenty a aditiva totiž
snižují vliv UV záření a brání poškození dřeva. Teplota při
natírání nesmí klesnout pod 10 °C, dřevo musí být čisté,
odmaštěné a suché.
Lazura se má do dřeva vsáknout, přebytečnou setřeme
houbou nebo hadrem. Mezi jednotlivými nátěry se doporučuje interval 6 až 24 hodin (někdy stačí 2 hodiny), záleží na
teplotě a vlhkosti ovzduší.  
Kdo si pořídí nábytek z tvrdého dřeva, nejčastěji exotického – teaku, meranti, eukalyptu či severské borovice – je na
tom s údržbou lépe. Buď nechá dřevu přirozenou patinu
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(u nejžádanějšího teaku typickou stříbrošedou), nebo
nábytek pouze pravidelně napustí teakovým olejem. Ten
se používá nejen na teak, ale třeba i na dřevo meranti či
severskou borovici.
Poměrně bezúdržbový je umělý ratan, který je hitem
posledních sezon stejně jako kombinace nerezové oceli
a teaku. Takový nábytek odolává bez problémů všem povětrnostním vlivům.

Gril, krb, nebo udírna?

K terase a bydlení na zahradě vůbec samozřejmě patří
i možnost připravit si na zahradě něco k jídlu. Za tímto
účelem můžeme vybudovat krb, pořidit si gril, či postavit
zahradní udírnu. Čemu asi dáte přednost?

Začneme u krbu.
Odlesky plamenů, praskot hořících polen a vůně rožněných
dobrot - nic z toho už dávno není luxusem. Zahradní krby
se staly společenským centrem, oblíbeným místem rodinných setkání a příjemné relaxace.
Pokud uvažujete o stavbě krbu, bylo by dobré se nejprve
rozhodnout, kde bude stát. Výchozím bodem by měl být
směr převládajících větrů, je nutné domyslet podmínky
k vytvoření závětří, protože kouř by neměl obtěžovat
sousedy, ale ani vás. Prostor, kde bude krb stát, by měl být
chráněn před prudkými slunečními paprsky a je příjemné,
když vás nebude od krbu vyhánět nenadálý déšť.
Pokud máte možnost umístit krb samostatně jako architek-
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tonický prvek, využijte toho, ale ponechte krbu dominantní postavení. Je to efektní řešení, zato velmi náročné na
místo. Máte-li k dispozici vhodný svah, můžete krb zabudovat do opěrné zdi nebo stavbu zakomponovat do zákoutí
s pergolou.
Při úvahách o tom, kolik plochy zabere krb, berte v úvahu
i odkládací plochy na přípravu jídla a prostor na uskladnění
paliva a místo k sezení pro dostatečný počet osob. Kromě
rodiny musíte vždy počítat i s příchodem hostů či větší
společností.
Pokud už máte jasno, kde bude krb stát, musíte se rozhodnout, jak bude vypadat. S ohledem na harmonické sladění
venkovního krbu s okolím vybírejte stejné nebo podobné
stavební prvky, jaké jsou již v zahradě nebo domě použity.
Krb může být postaven celý z kamene, cihel nebo v kombinaci obou materiálů. Nejčastěji se na základ staví betonový sokl, obvodový plášť ohniště je z přírodního kamene
nebo šamotových cihel a kouřová komora se osadí ocelovým sopouchem a dozdí kamenem a cihlami. Sopouch lze
nahradit zděným komínem s kouřovodem umístěným nad
ohništěm. Doporučuje se komín osadit krycí stříškou, aby
do komína nepršelo.
Pro krbové těleso se používají bílé komínové cihly, které
jsou mrazuvzdorné a odolávají teplotám do 600°C. Na obezdívku jsou vhodné výhradně materiály přírodní, například
vápenec, pískovec, opracované kameny a pálené cihly či
šamotky. Zapomenout nelze ani na oblíbené (a levnější)
cementovopískové prvky.
Zděný krb by vždy měla stavět odborná firma, přece jen jde
o zařízení s živým ohněm, kde by se jakákoli chyba nemusela vyplatit. Firma vám současně vypracuje i projekt na míru
tak, aby co nejlépe zapadal do okolního prostředí a současně vyhovoval vašim nárokům. Může tak vzniknout i poměr-
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ně rozměrná stavba, zvláště v případě, že se rozhodnete
doplnit ji troubou na pečení či udírnou. Pokud stojí krb
v zahradě, je vhodné zajistit i připojení vody a odpadu
a přívod elektřiny.

A co takhle gril?
Gril je ve srovnání s krbem méně náročnou variantou pro
přípravu pokrmů v exteriéru, a to nejen s ohledem na materiál a prostor, ale i pokud jde o finance. I proto jsou grily
v současnosti také nejrozšířenější. Na rozdíl od krbu nemá
gril komín. Díky menším rozměrům je možné ho postavit
i na malém dvoře, terase nebo na zelenou střechu. Stabilní
varianty, obvykle zhotovené z betonu, se dají v různých
velikostech, tvarech i barevných a povrchových úpravách
koupit v obchodě jako stavebnice, jejich sestavení je proto
snadné. Tento gril by měl vždy být postaven na zpevněném
podkladu, nejvhodnější je dlažba nebo beton, protože je
dost těžký. Je odolný proti povětrnostním podmínkám,
v zahradě či na terase ho necháváme celoročně. Vzhledem
k tomu, že jde o stavebnici, je možné ho po čase rozebrat
a přemístit, pokud je to nutné.
Poslední a nejjednodušší variantou je takzvaný mobilní
gril. Oproti výše zmíněným je to subtilní zařízení, které lze
snadno přemístit podle potřeby či počasí, případně složit
a odvézt s sebou na dovolenou. To přináší i nevýhody - gril
není příliš stabilní a současně ani odolný vůči povětrnostním vlivům, po každém použití je proto vhodné jej uklidit.
Nemá komín, kouř tedy může obtěžovat kuchaře, a případně i strávníky. Je také nutné ho po každém použití čistit.
Mobilní grily se dají vybírat i podle paliva či typu grilovací
plochy. Klasikou jsou grily na dřevěné uhlí, stále častěji se
ale objevují zařízení elektrické nebo plynové. Drátěný rošt
může nahradit lávový kámen, v tomto případě bývá nejčas-
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tějším topným médiem propan-butan. Na mobilním grilu
se jídlo připravuje rychleji než v případě stabilního grilu,
protože je tu větší teplo, je však nutné kontrolovat častěji
pokrm, aby nedošlo ke spálení. Možnou nevýhodou je také
menší rozměr roštu a často i absence odkládacích ploch.

Nechcete i udírnu?
Uzení bylo vždy jednou ze základních forem konzervace
pokrmů. Dnes slouží spíše pro přípravu uzených domácích
masných pochoutek, případně na douzení koupených
uzenářských výrobků. Udírna se dá celkem snadno postavit
vlastnoručně, ale je také možné ji koupit. Jde o zařízení
často kombinované s grilem. Topným médiem je elektřina,
plyn nebo dřevěné uhlí, součástí jsou misky či přihrádky na
dřevěné štěpky na uzení. Štěpky musí být z tvrdého listnatého dřeva, lepší jsou větší, před použitím je vhodné je
namočit. Na rošt poskládáme připravované pokrmy, velké
nebo křehčí části položíme na alobal, zeleninu můžeme
obložit kolem na roštu. Udírnu zakryjeme víkem a nastavíme na budíku nebo vestavěném časovači dobu uzení.
Po skončení uzení necháme pokrm nejprve několik minut
dojít, teprve pak udírnu otevřeme.

Sen o vlastním bazénu

Se zvyšujícími se venkovními teplotami mnozí obyvatelé
rodinných domků řeší poměrně zásadní dilema – pořídit si
vlastní bazén či ne? Stavba není nijak levnou záležitostí,
proto by konečnému rozhodnutí mělo předcházet několik
základních otázek.Kam bazén umístit, jaký typ vybrat, kdo

58 | Ice Léto 2012

a kdy ho bude využívat, kolik hodláme investovat a zda náš
rozpočet nezatíží následné provozní náklady?

Výběr místa a typu bazénu
Rodinné bazény podle umístění dělíme na otevřené, tedy
zahradní a kryté, tedy interiérové či domovní. Zejména při
budování druhého typu je důležité jeho správné začlenění
do dispozic domu, důležitým aspektem je rovněž dokonalá
izolace interiéru proti všudypřítomné a konstantní vlhkosti. Bazén tak může tvořit dominantu obytného interiéru,
můžete ho umístit zcela samostatně (například na kryté
terase), v přístavbě či zimní zahradě, ve sklepě nebo – což
je ovšem velmi odvážné řešení - přímo na střeše domu.
Místnost, v níž se bazén nachází, vždy musí být dobře izolována, s kvalitním vytápěním a spolehlivým větracím systémem. Je nutné počítat také s místem pro „strojovnu“ (čerpadla, vzduchotechnika, filtrace, atd.) Vhodné je propojení
vnitřního bazénu přímo se zahradou nebo alespoň terasou.
Samotná místnost by měla skýtat dostatek prostoru pro odpočinek a manipulaci při čištění apod. Bazén lze situovat
na úroveň okolního terénu, může být také zapuštěný do
země (tady je však rozhodně třeba zohlednit základy a další nosné konstrukce domu). Vhodné je konzultovat záměr
s odborníkem, nejlépe s architektem nebo se statikem.

Omezený prostor, sázka na tvar

Padne-li definitivní rozhodnutí a rozhodnete se stavět,
vždy si uvědomte k jakému účelu bude bazén sloužit.
Možná si teď řeknete – to je přece samozřejmé, ke koupání
a relaxaci. I zde je však dobré zvážit počet osob, zda jej bu-

Bydlení
dou využívat většinou malé děti nebo
naopak starší osoby, zda se chcete
v případě potřeby pouze osvěžit nebo
si každé ráno zaplavat. Zamyslete se
však na spotřebou vody, zvažte náklady na vytápění (v případě celoročního
provozu), co uděláte s vypouštěnou
vodou… K plavání postačuje hloubka
nad 1 m s celkovou plochou kolem 5 x
2,5 m. V bazénech s menší plochou se
nabízí jediné alternativní řešení – protiproud. Tady pozor, návštěva rodinné
„plovárny“ se po počátečním nadšení
a kolektivním cákání velmi často mění
v občasnou osvěžovnu a mnohdy
i v místo s nezbytnou, nicméně nákladnou a hlavně otravnou údržbou.
Pak je mnohem vhodnější vsadit na
masážní vířivku, kterou si užijete
klidně i v mrazivých dnech. Individuálně, v páru, s přáteli. Zdaleka ne každý
sebou ovšem nosí plavky a zdaleka ne
každý je nadšený z toho, že jste mu
v závěru večera připravili blankytně
modrou náruč bublinek. Obecně lze
říci, že tvar interiérového nebo a exteriérového bazénu už není prakticky
žádný problém. Trh nabízí kruhové
a obdélníkové tvary, ale i na nepravidelné, s různou kombinací křivek
a výškových úrovní, se schůdky, odpočívadly, vodopády a přepady, v tryskami a dalšími vymoženostmi. )

Materiál a stavební řešení
bazénu
Klasickým materiálem je beton. Jeho
vybudování ovšem představuje značný
zásah do okolí, tedy do zahrady.
O interiéru ani nemluvě. Jde o poměrně zdlouhavý stavební a tzv. mokrý
proces, proto dnes spousta lidí volí
spíše variantu laminátových, polypropylenových, akrylátových či dokonce
celkovovových variant. V interiéru
domu je naopak potřebné vybrat
technologii i konstrukci s co možná nejdelší životností. Tedy
betonového, případně tvarovkového vyhotovení s keramickými obklady. Laminátové, polypropylenové a akrylátové
bazény se osazují vcelku. Šířka těchto bazénů je, především
z důvodu přepravy a manipulace, omezena na 3,5 m. Maji
poměrně dobré a stálé vlastnosti, jsou odolné proti většině
chemikálii, které se používají na úpravu a dezinfekci vody.
Betonová řešení oproti tomu skýtají možnost volby tvaru,
hloubky, sklonu dna, různých zálivů a také libovolné doplňkové technologie. Zhotovují se z vodostavebního betonu
zpravidla do kovového montovaného bednění. Konstrukci
je ovšem možné snadněji a rychleji vystavět z tvarovek
a tvárnic (používá se dokonce polystyren).  

Technologický komfort

Zabezpečují jej rozvody vody, cirkulace, filtrace, úprava
a ohřev vody, masážní zařízení a protiproud, umělé vlny,
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přepady, trysky, kaskády, vodopády… Srdcem a mozkovnou
je ovšem strojovna s příslušnou technologií, zajišťující bezproblémový, automatický a v rámci možností i bezúdržbový
servis. Znečištěná bazénová voda se většinou odvádí povrchovým sběračem (skimmerem) a dnovou výpustí do oběhového čerpadla a dále pokračuje přes filtr zpět do bazénu
nebo naopak do kanalizace. Za filtrem se voda většinou
ohřívá na nastavenou teplotu (elektrickým ohřevem nebo
ve výměníku). Moderním řešením ohřevu (spíš doohřevu)
jsou solární kolektory. Vodu je také nutné chemicky ošetřovat. Patří sem regulace pH, chlórování,m dezinfekce. Takto
upravená voda přes vtokové trysky putuje do bazénu.
Nečistoty na stěnách bazénu se většinou odstraňují ručně
nebo je lze odsávat speciálním vysavačem. Technologická
zařízení vyžadují samostatnou šachtu nebo místnost s minimálními rozměry 200 x 200 x 180 cm.
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Luxusní
NÁBYTEK ROKU 2012
SITUS – značka nábytku založená na ryze přírodních materiálech,
promyšleném a zkušenostmi prověřeném tvaru a funkci, moderních
technologiích i tradiční řemeslné dovednosti. Cílem je nabízet
výrobky vysokých užitných vlastností, které vás budou provázet
dlouhá léta.
www.situs.cz

dárky

Významný krok k udržení
mladé a vitální pleti pro
muže!
JEUNESSE DE L´HOMME – krém a sérum
s obsahem kmenových buněk
Recept této ultra bohaté péče kompenzuje genetické
naprogramování prostřednictvím sofistikované a inovované
biotechnologie trojitého vektoru buněk nazvaná Tri-Agelles.
Působí cíleně na enzym telomerázu, který přirozeně chrání DNA
buněk v pleti a posiluje jejich reprodukční potenciál. Absolutně
pokrokový komplex složený z Tri – Ageless, kmenových
buněk extrahovaných z pupenů alpské protěže a koloidního
stříbra, produkuje výjimečně silné anti-oxidanty, mající
protizánětlivé a cytoprotektivní vlastnosti, které posilují přirozené
samoregenerační procesy v buňkách pleti. Výsledkem je vyhlazení
vrásek a mikrorýh, senzační zpevnění a redefinování kontur
obličeje. Obličej působí mladistvě.
Nově v prodeji v butiku BEATA RAJSKA, Dlouhá 3, Praha 1
Výhradní dovozce : Miopharma – Michaela Pilná,
www.miopharma.cz
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Luxusní grilování
Chcete si dopřát trochu luxusu při grilování? Plynový gril Weber
Genesis ve všech jeho variantách je a nadále zůstává číslem
jedna pro všechny příznivce grilování s profesionálními ambicemi. Přídavné rozšiřující moduly dokáží z grilu vytvořit speciální
profi venkovní kuchyni.
Mnohostranná funkčnost a dokonalý design charakterizuje hlavní znaky modelu Weber Genesis. Plynový gril Weber Genesis
ve všech jeho variantách je číslem jedna mezi profesionálními
venkovními grily. S grilem Genesis kdekoliv přispěje k dotvoření skvělé atmosféry a stanete se hvězdou každé grilovací party.

Vybereme pro Vás tu
nejlepší dovolenou snu°
Cestovní kancelář RUDOLF REISEN
– exotika dostupná pro všechny:

Kuba
Dominikánská rep.
Srí Lanka
Keňa
Maledivy
Mauricius

19.900,- Kč
20.500,- Kč
21.300,- Kč
22.100,- Kč
29.000,- Kč
29.900,- Kč

Italka na pláž
Vždy týdenní pobyty v místě – 3 hv.hotely s all inklusive – konečné ceny

Jedinečná italská kabelka přichází do ČR a rozzáří vám léto 2012.
Kabelka může být ve třech stylech: City, Beach a Shopping. Můžete
si k ní koupit vnitřní tašku či kapsičky a stále tak svojí tašku proměňovat. Plážový model je opatřen dvěma otvory pro prostrčení svinuté
plážové podložky. Vnitřní vak z pevného plátna, který patří mezi
volitelné doplňky, je možno kdykoli vytáhnout a vzhledem k tomu,
že má samostatné zapínání, z tašky nic nevypadne. Aby taška seděla
příjemně na rameni, je opatřena pohodlnými uchy – na výběr je kůže,
pro posezení na pláži a v přírodě zase přijdou vhod náhradní ucha
z přírodního provazu.
www.obag.cz k dostání od 1600 Kč

zelená linka 800 100 567
www.rudolfreisen.cz
info@rudolfreisen.cz
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Le Locle Automatic Chronometer Edition
Pro přiblížení se k tikajícímu strojku a jemným ručkám vystaveným na nádherně
vzorovaném gilošovaném ciferníku jsou tyto hodinky vybaveny dvojitým
antireflexním safírovým sklíčkem. Arabská čísla tlumočí nádech modernosti,
zatímco možnost výběru barev pouzdra přidá elegantnější vzhled.
Tyto unikátní hodinky prokazují zkušenost tvůrců v umění vytvářet výjimečné
mechanické strojky, které zajišťují maximální přesnost, což osvědčuje certifikát
přesnosti COSC (Control Officiel Suisse Chronomètres). Sofistikované srdce
těchto velkolepých hodinek může být vnímáno přes jemně vyryté prúhledné
víčko.
• Swiss Made
• Automatický chronometrický strojek s certifikátem COSC
• Safírové sklíčko odolné proti poškrábání s antireflexní vrstvou
• Pouzdro z nerezové oceli s prúhledným víčkem
• Voděodolnost do 3 barů (30 m/ 100 ft)
• Náramek z nerezové oceli se sponou s tlačítky
• Kožený řemínek se sponou
• Provedení v růžovém zlatě s PVD povrchem
• Provedení bikolor s PVD povrchem

Balzamované květiny
– Květiny, které nestárnou
Výrobky VERMONT DESIGN jsou vhodné jako efektní dekorace
hodící se do všech interiérů nebo jako originální dárek
Představujeme Vám ručně vyráběné květiny a dekorativní prvky
Vermont, které se skládají ze skutečných květů pěstovaných v Africe.
Patentovaný proces dehydratace a následného balzamování umožňuje květům uchovat si dlouhodobě stejné vlastnosti jako v přirozeném
stavu. Vzhled květin je navrhován světovými designéry a odpovídá
vždy nejnovějším trendům. Nejedná se o sušené, ale o skutečné živé
květiny ošetřené patentovanou balzamovací recepturou.
•
•
•
•
•

Patentovaný proces, který zachovává květiny svěží
a v přirozeném stavu
Květiny a dekor si uchovávají čerstvý vzhled řadu let
Každý kus je originál, který je navržen jedním z 11 navrhářů
a následně ručně zpracován
Vhodné jako efektivní dekorace hodící se do všech interiérů
nebo jako originální dárek
Živá příroda, krásné vazby, designové osvěžení
www.vermont-design.cz
www.eshop.vermont-design.cz

Buďte styloví
Aby váš outfit vypadal stylově, nezapomínejte na vhodné
doplňky. Doplňky pro jaro/léto 2012 u Desigualu hýří barvami. Kabelky s 3D potisky, náramky s motivy květin, šátky
v pestrých barvách, glamour peněženky, to všechno se v
kolekci New&Good značky Desigual objeví.

www.humi.cz

Český výrobce sportovního oblečení

Text: a foto: Iva Nováková

Zázrak podruhé…
V minulém čísle jsme si povídali o tom, jak ve stomatologickém centru Aries zachránili mému synovi chrup. V tomto zařízení jsme se zastavili ještě jednou, nejstarší syn
absolvoval závěrečnou prohlídku, mladší syn prohlídku vstupní…

Centrum estetické stomatologie Aries leží několik málo
kilometrů od Náchoda. Přestože my bydlíme kousek od
Prahy, věděla jsme, že se nám vyplatí absolvovat cestu, aby
menší syn nedopadl jako ten starší – neměl hrůzu se zubaře a s ošetření zubu.

Poprvé je to nejdůležitější

Každý rodič ví, že první návštěva u zubaře je ta klíčová –
buď zubař dítě uklidní, nebo ho navždy odradí. Volba prvního odborníka je tudíž nesmírně důležitá. Podobně jako
volba zařízení – také pamatujete sterilní chodby kovové zařízení své první ordinace? Tak tady nic takového nenajdete.
Už když vstoupíte dovnitř, dýchne to na vás domácí atmosférou. Nikde strohá bílá, naopak – veselá oranžová, křesílka, židličky, čekárnou vesele plují rybky v mořském akváriu.
Výhled je na nádhernou zimní zahradu. Kdybyste nevěděli,
že jste na zubní klinice, spíše byste si připadali jako v obývacím pokoji u přátel.
Dětského pacienta tu tudíž nic nevyleká, nevyděsí a bez
problémů odchází do ordinace. Ani tam se naštěstí neděje
nic hrozného. Zdejší ošetření je bezbolestné a velmi rychlé.
Po deseti minutách přišel syn i s ošetřenými zoubky, bez
slziček a s úsměvem. Skoro zázrak, co myslíte?

Zuby jako filmová hvězda

Podobný zázrak se odehrál i u staršího syna. V minulém
čísle jste mohli sledovat jeho cestu za krásným úsměvem,
která je tedy už u konce. Zuby jsou spravené, díry nahradily
krásné můstky, bolesti zubů už jsou minulostí.
„Pro mě bylo nejdůležitější, že během první návštěvy jsem
se zbavil strachu a přesvědčil jsem se, že bezbolestná sto-
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matologie opravdu existuje, vysvětlit syn. „Stejně tak jsem
ocenil, že pokud se objednám na nějakou hodinu, mohu
se spolehnout, že budu hned ošetřen a lékař se mi věnuje
maximálně, abych nemusel jezdit do ordinace půl, roku.“
„Snažíme se vše naplánovat pro pacienta co nejefektivněji,
ale pokud jde o velký rozsah zákroků, jako to bylo v případě vašeho syna, samozřejmě to nelze provést při jedné návštěvě,“ vysvětlit nám MUDr. Lubomír Beran. „A to navzdory tomu, že máme nejmodernější technologii, která nám
velmi usnadňuje práci. Například teď jsme koupili novou
frézu, která výrazně urychlí ošetření pod pevnými můstky.
Dříve trvalo ošetření jednoho zubu téměř tři čtvrtě hodiny. Proto jsme mnohdy váhali, zda ho provést, aby rozsah
výkonu nebyl pro pacienta příliš zatěžující. Teď, když trvá
ošetření jednu minutu, není o čem přemýšlet. Navíc jsme
schopni zub vyfrézovat a vyplnit tak dokonalým čepem, že
je utěsněn, uzavřen a v budoucnu nemůže dělat žádný problém. Novinkou je i zařízení na zjištění zátěžovosti zubů.
Dříve jsme vše dělali tzv. artikulačním papírkem. Dnes jsme
výkon nahradili mnohem přesnějším strojem, který nám
dokonale zjistí, jak je který zub zatížen, který je ohrožen
paradentem a podobně. Což je opět velmi důležité zejména tam, kde chceme řešit třeba náhradu zubu můstkem
a připojení kompozitem. S takovým můstkem totiž nelez
manipulovat a je nutné, aby zub pod ním byl ošetřen tak,
aby do budoucna nemohl vzniknout žádný problém. Co nemodernější přístrojové vybavení je to, na čem si zakládáme.
Už vstupní vyšetření je provedeno využitím nejmodernějších pomocných vyšetřovacích metod vč. radioviziografie.
To znamená okamžitý počítačem zpracovaný rentgenový
snímek zubů s podstatně nižší dávkou ozáření pro pacien-

Art

ta. Možná je i počítačová tomografie ve spolupráci s fakultním pracovištěm.
Součástí areálu je i moderně vybavený operační sál k provádění ambulantních stomatochirurgických zákroků - komplikovaných extrakcí zubů moudrosti, resekcí (odstranění)
chorobně změněných kořenových hrotů a „váčků“, zavádění dentálních implantátů pro možnost zhotovení pevných
můstků i u částečně nebo zcela bezzubých pacientů, aplikaci umělých kostních náhrad.”
Na závěr jen tak mimochdem MUDr. Beran dodal, že samozřejmostí při všech těchto výkonech je použití kvalitních
zahraničních lokálních anestetik pro zajištění úplné bezbolestnosti všech výkonů, popř. i s použitím celkově zklidňujících látek. To je samozřejmě pro všechny pacienty typu
mého syna také zásadní argument.

Centrum estetické stomatologie Aries bylo
založeno 18. dubna 1997 v návaznosti na již pětiletou existenci privátní stomatologické praxe
v Hradci Králové, čímž se v České republice řadí
k soukromým stomatologickým zařízením
s nejdelší praxí.
V roce 1999 bylo stále rostoucí pracoviště přemístěno z již nevyhovujících prostor v Hradci
Králové do moderního prostorného areálu na
hlavní trase HK - Náchod. Působiště společnosti
se tak nalézá cca 10 minut jízdy od velmi atraktivní a vyhledávané turistické a rekreační oblasti „Babiččino údolí“
Ice Léto 2012 |
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Rozhovor
Text: Lucie Bryndová, foto: Kateřina Korunková

„Já se nebojím smrti,
jenom by mi bylo líto umřít.“
Noc před rozhovorem se mi špatně spalo, tudíž jsem se ráno obávala, že budu po příjezdu k Antonínovi nepříjemná, unavená a bez myšlenek. Jakmile jsem překročila práh
jeho bytu, opustila mě jakákoli únava, špatná nálada a načichla jsem pozitivní atmosférou tohoto prosluněného prostoru. Ještě než jsme začali s rozhovorem, zeptala
jsem se ho „mimo hru“, jak se má. Odpověděl, že fajn, ale že jeho sestře, žijící v Americe, zemřel syn. Jakmile jsem se dozvěděla tuto tragickou zprávu, bála jsem se, že
nebude tolik otevřený. Opak byl ale pravdou…

Antonín a fotografie

V dnešní době je digitální fotoaparát přístupný téměř komukoli. Právě z toho důvodu
vzniká mnoho pseudofotografů. Myslíš, že by
fotoaparát měl patřit do ruky všem?

Já jsem demokrat, rozumíš. Pokud může vlastnit fotoaparát
více lidí, je to vždycky lepší. Samozřejmě, že někdo to umí
líp a někdo má co říct a někdo nemá. To si musíš ty jako
divák vybrat. Je dobře, že se to zpřístupnilo více lidem. Je
to takový více égalité. (= rovnější - pozn. redakce)

Myslíš si, že v dnešní době digitální fotografie vytlačuje analog?

Tak ono to dnes není ani už moc poznat. Oni to ti kluci už
uměj udělat tak, že se více přiblížej tomu filmu. Samozřejmě, že ta digitální fotografie porazila analog. Protože je
to zaprvé drahý, „time consuming“ (= „žrout času“ – pozn.
redakce), a může to dělat jen pár lidí.

Vím, že jsi část svého života fotil módu,
přesto ses především věnoval dokumentární fotografii. Co tě k tomu vedlo?
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Já jsem dělal dokumentární fotografii vždycky. U ní jsem
začal. Prostě byl takovej čas, kdy jsem fotil módu. Neměl
jsem pas. Nemohl jsem cestovat. Žil jsem v Los Angeles, nenavštěvoval jsem sociální fotografii, já jsem v ní byl. Žil jsem
život toho, co jsem fotil a chtěl jsem si taky trošku odpočinout. Miloval jsem Helmuta Newtona, jako všichni a Guy
Bourdina. Hlavně toho jeho jsem emuloval, ale pak jsem to
skloubil, to byla taková schizofrenie, že jsem vlastně dělal
portréty a tak, v barvě. Ale nebyl jsem to já. Nebo jsem to
byl já, ale já nevím. Pak jsem se teda vrátil k dokumentární
fotografii i v tý módě a tam mě to začalo bavit.

Ve 13. komnatě jsem se dozvěděla, že než
jsi emigroval, neviděl jsi v Čechách svoji budoucnost, což tě donutilo Čechy opustit. Byla pro tebe
důležitá seberealizace. V čem jsi ji spatřoval?

No právě asi v tom umění. Chtěl jsem studovat uměleckou
školu a tady jsem nemohl. Nemohl jsem ani přes devátou
třídu. Nezajímala mě manuální práce. Jako já si dělám
p*del jo, ale já jsem se učil zámečníkem s těma klukama
a těm to jako šlo, všichni měli radost a já byl nešťastnej. Pořád jsem si říkal: ‚ku*va, jako že jim je vole tak dobře a mě
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to tak se*e‘. Rozumíš, že jo, já jsem potom zjistil, že vlastně
některý lidi to mají prostě v genech a některý ne a já to
v těch genech nemám.
Vůbec jako jsem byl takovej ten příživník společnosti. Jak
říkali komunisti těmhletěm povalečům, jako jsem byl já.

Teď trochu vážněji…
Stál jsi několikrát tváří v tvář smrti. Máš z ní
strach nebo ji bereš jako součást života?

Tak já myslím, že každej stojí na hranici smrti. Každý den
se můžeme se smrtí setkat. Kdykoli. Já se nebojím smrti,
jenom by mi bylo líto umřít. Taky bys to tak nějak definovala, ne?

To ano, ale je to zvláštní pocit, vědět, že tu
jednou nebudeme a necháme tady ty, které tak
milujeme…

Právě proto, musíš jim dát ze sebe nejvíc. To maximum. Než
odejdeš. Já tím teďka procházím s mou sestrou v Americe,
které zemřel její jediný syn. A je to těžký no, když přežije
matka své děti, to je vždycky na ho*no.

Sama vím, jaké to je, když se tvůj příbuzný
ocitne na hranici mezi životem a smrtí…

Některý lidi jsou nemocný. Třeba moje matka zemřela a já
jsem byl jako docela rád. Ležela v posteli deset let.

Fotil jsi ve svém životě velké hollywoodské
hvězdy. Jak se ti s nimi spolupracovalo?

Dobře, jako já v tom nedělám moc velkej rozdíl. Jako že
ty jsi hollywoodská hvězda a ty ne, rozumíš? Jseš člověk,
jako já. Akorát máš víc peněz. No, to ale většina lidí má víc
peněz než já. Takže jako samozřejmě některý fotografové,
kteří fotí tyhle lidi, jsou z nich jako „paf“, ale já myslím,
že to akorát tak stojí v cestě k tomu, aby je nějak pravdivě zobrazili. Když se jim obdivuješ a máš k nim nějakou
přehnanou úctu. Tak oni něco uměj, já něco umím taky.
V tomhle směru jsem takovej komunista. Víš, jak to myslím?
A proto to ze mě možná vycítili. Že k nim mám respekt jako
k lidem nebo k tomu subjektu, co fotografujem, ale dál to
nešlo. A to se jim líbilo. Protože nikdo nemá rád takový lidi,
co tě podfouknou. Ale některý to chtěj. Ale to jsou divný
lidi, ty já nefotím.

To je také další věc, na kterou jsem se tě
chtěla zeptat. Vybíráš si je sám, nebo si tě najímají, abys je fotil?

Ne, ne ne, to byl nápad těch časopisů. Oni je chtěli propagovat nebo jejich produkt a oni si mě vybrali, abych je fotil.
Ti jejich agenti vždy nevědí. V Hollywoodu to je takhle, jo.
Ty lidi jako nejsou normálně available (= přístupní, k dispozici – pozn. redakce). Ale pokud jim vychází nějaká deska
nebo produkt nebo nějakej novej film, tak mají v kontraktu
to, že musej udělat určitou promotion (= propagaci – pozn.
redakce). To znamená rozhovor pro Roling Stone, Double
U, JQ, New York Times, takový ty velký publications (= publikace – pozn. redakce), který potřebujou, aby jim promoutovali ten jejich produkt, sami sebe. A tam potom vstoupím
já.

Takže jsi taková spojka mezi hvězdou, časopisem a čtenáři?

No, to znamená, že jim řeknou ok, teď budete fotit pro
tuhle publication. Tohle nabízíme a máte na výběr z těchto
fotografů, kteří by vás mohli vyfotit. Pošlou jim portfolia
a oni si sami vyberou, od koho se chtějí nechat fotit. Takže
si to hvězdy vybírají samy. Taky má ten časopis ale vytipovaný ty dobrý fotografy. Takže když se nakonec doplazíš
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k těm lidem, tak to znamená, že seš dobrej. To není náhoda, že já fotím Jeana Rena, Davida Bowieho nebo Christinu
Presley.

„Amerika, to je prostě COUNTRY OF
CHEESECAKE.“
Když jsi fotil ty slavné osobnosti, potřeboval jsi z nich dostat nějaký výraz. Měl jsi původní
myšlenku nebo to vše vyplynulo z focení spontánně?
Já jsem se s nima vždycky snažil seznámit co nejblíže. Četl
jsem rozhovory. Na fotky jsem se nikdy ani moc nedíval.

Takže jsi chtěl vystihnout jejich já. Ne jak
je známe z plátna - ten klasický úsměv. Ale jako
osobnosti.

No, já právě taky moc fotek, jak se lidi smějou, nemám.

Fakt. To je v p*deli, viď?

No, ani ne. Podle mě jsou takové fotky nepřirozené.

To je pravda. Je to takovej fake (= podvod, faleš – pozn.
redakce), viď? To je ten american cheese. Jak se vždycky
fotěj ty rodiny a říkají svým dětem před vyfocením fotky do
alba: „Cheese!!!“ A všichni se tak přihlouple usmějí. Když
v Americe na někoho namíříš kamerou, tak všichni dělají
(předvádí typický americký úsměv). Tak z toho jsem já šílel.
To se mi tehdá takhle líbilo v Německu, když jsem tam fotil.
Oni tohle po mě absolutně nechtěli. Tak já jsem taky nikdy
žádný úsměvy nedělal, že jo. Amerika, to je prostě „country
of cheesecake“. To je ty vole tak nepravdivý všechno. Photoshop je pro ně výbornej. Jako když přišel na scénu digitál
a Photoshop. I tady, to je všechno Photoshop. To je šílený.
Ženský už nesmrdí jak ženský. S tím začaly Italky, takový ty
z Milána. Já jsem dřív v Miláně hodně fotil, když jsem dělal
módu. Ženská prostě přestala vonět jako ženská. Najednou

voněj buď jako Trussardi nebo GIVENCHY nebo Channel
No.5, no bullshit, to není zajímavý.

Takže se ti vždy u každého podařilo z něj
dostat to, co jsi chtěl, nebo byly případy, kdy to
nevyšlo?

Jo, myslím, že to bylo ok. Povedlo se to.

Návrat do ČR?!

Nyní něco aktuálnějšího…
Jak dlouho jsi zpátky v Čechách?

Rok pomalu. No.

A co tě přivedlo zpátky?

Moje žena. Byli jsme v Americe a měli jsme problémy s naším synem. Nebo respektive moje žena. Já byl tenkrát tady
a pracoval jsem na nějakém filmu, vrátil jsem se a můj syn
byl úplně v prdeli. Tak jsme se přestěhovali sem.

Jak v prdeli?
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No, drogy.

Takže jste ho z toho chtěli dostat a proto
jste přijeli sem?

li v okruhu 500 m od svého domova. Některý to i pochopili
a dělají dobrý věci. Tenkrát jsem tam už dva měsíce nebyl,
protože jsem neměl čas.

No, to byl nápad mojí ženy. Změna prostředí, kamarádů
a vůbec. Amerika není zdravá, řekl bych, pro hodně lidí.

Teď k tomu kalendáři, který jsi pro školu
nafotil. Viděla jsem tvůj rozhovor v televizi METROPOL…

No právě a já myslím, že on silnej není, no. Ale tady posílil.
Tady se dostal v Londýně na nejlepší uměleckou školu na
světě. Takže to ho hodně vyzdvihlo. Teď si více věří a o to
asi šlo. Tak snad to dobře dopadne.

No já právě původně ani nevěděl, že to nějakej kalendář
bude. Vůbec jsem nevěděl, že tam budou pozvané nějaké
holky, které tam budou fotit. To měly být totiž modelky
pro studenty, ale oni jim je ukradli a fotil jsem je já.

Nejspíš záleží, jakou osobností člověk je…

Dostal jsi nabídku učit na škole reklamní
tvorby – MICHAEL anebo to byl tvůj nápad?

Jo, oni mi to nabídli, no.

Jak dlouho tam učíš?

No, já tam nějak pravidelně neučím. Občas tam přijdu. Teď
jsem tam už delší dobu nebyl. Musím se tam teďka vrátit
a zkontrolovat zadání, které jsem studentům zadal.

Slyšela jsem právě od jedné studentky, které jsi tuto práci zadal, že má a nejen ona docela
problém vystihnout tu atmosféru, jakou by měla
dokumentární fotografie mít.

No, já jsem jí říkal, aby spojila tu dokumentární fotografii
s módou. Ona má tu módu takovou moc uhlazenou. Kdyby
se dívala na takovou Sarah Moon nebo Petera Lindbergha
nebo i Helmuta Newtona. Tam máš taky trochu ten život.
Ale on už se pak na tu módu uplně vys*al. Toho to nezajímalo. Prodávat tu šmátu. Už jel jen takový ty svoje prasečinky, rozumíš? A tím se stal slavným. Že tam dal víc toho
života, že to nebylo jen o těch šatech. Musí tam být nějakej
podtext. A pak je to zajímavý. A to by měla pochopit. Nejen ona, ale i ostatní studenti.

Netušila jsem, že jsi sám dopředu nevěděl,
co z toho focení vznikne. Musím uznat, že jsi
opravdu něčím výjimečný. Nechápu jak, ale dokážeš člověka dostat do dění té fotky. Odráží se
v nich neskutečná atmosféra.

No, a taky to pak podle toho vypadalo. To bylo hezký.

Jaké to bylo pro ty studenty?

No, tak aspoň viděli, jak se fotí! Mohli se naučit, jak se
mluví s těma modelkama, aby je dostali tam, kam je dostat
chtějí. Některý to ale nepochopili. Tak ať jdou do p*dele,
že jo.

pů?

Pořádáš se studenty ze škole více worksho-

No, spíš chodíme fotit ven. Aby se naučili fotit lidi a dokázali se k nim přiblížit. Oni mají tu distance (= odstup –
pozn. redakce) a bojí se k nim přijít.

Domovina

Něco o Antonínových výstavách…

No, přednášku jsem dělal, tak 3-4 dny. To jsem jim ukazoval
fotky. Ale teď tam jen jdu a kontroluju, co dělají, co se jim
daří.

Měl jsem loni v Mánesu výstavu Černobyl. A teď jsem měl
několik výstav v různých institucích. Počkej, naposled jsem
měl docela dobrou. V Trutnově. Já jsem teď dělal výstavy
dost v takových menších městech. No a jedna bude teďka
v červnu, v Leica gallery. Ta bude docela dobrá, no, řekl
bych.

Ano. To téma se jmenuje „500 metrů“. Chtěl jsem, aby foti-

Jmenuje se „DOMOVINA“. Pořád mám co ukazovat.

Když dorazíš do školy, jak to tam probíhá.
Máte celý den nějakou přednášku?

Takže oni musí nafotit soubor nějakých fotek na téma, které jim zadáš a pak to hodnotíš?
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Ta výstava se bude týkat čeho, mohu-li se
zeptat?

Rozhovor
„Návštěvníci výstav jsou bez názoru
a čekají, až jim ho někdo dá.“
Psalo se, že jedna z tvých výstav – Moskevské noci, nebyla příliš podařená. Jak se ti fotila
ruská mládež? Je to úplně jiné, než v Čechách.
Já jsem teď mluvil právě s tím člověkem, který se mnou
dělal interview pro Playboy a říkal mi, že se právě potkal
se dvěma bohatejma Rusama, který jako tohle navštěvovali
a viděli tuhle výstavu a šli na to 3x, protože se jim to moc
líbilo, tak o tom přemýšleli. A to se mi líbilo a těšilo mě to.
Protože tenhleten kritik tu kritiku tak trošku jako sklátil.
Někdo to pochopil. Většina lidí se dostala za ty p*dele a za
ty kozy. Ale ten pán, kterej o mně napsal ten zápornej
článek, to nepochopil. A všichni se toho chytli. Návštěvníci
výstav jsou bez názoru a čekají, až jim ho někdo dá. Jako ta
výstava byla 80 %, to není špatný. Oni to ty debilové takhle
ratujou. Nejlepší je samozřejmě, když na to ti lidi jdou,
dívají se na to sami. Mně to jako nevadí. Já jsem neotřesitelnej. Když na něco dostanu takovouhle špatnou kritiku,
tak si poslechnu názor toho člověka, protože ho znám. No
a on už prostě nemá takový slovo, tak se snaží zviditelnit,
no. Ono to je subjektivní. Fu*k you, too. Ale prodalo se to
dobře.

A jak ses u focení na tuto výstavu cítil?

Pro mě to bylo jako historicky hrozně důležitý. Protože
jsem fotil v kajutě Stalina, chápeš to? V jeho posteli. Tam
byla orgie na jeho posteli. Viděla jsi tu výstavu? To je
nejhorší, ti lidi to ani neviděli a vezmou názor od těchto
debilů.
Tam to bylo fakt dobrý. Všechny ty holky měly velkou
p*del. A teď si představ, že seš na lodi, na jachtě Maxim
Gorkij, jo, na jachtě Stalina. A tam jsou orgie, vo*e, a drogy
a všechno. A ten Stalin, to bylo taky prase. A teď je tam to
jeho houpací křeslo. To byl úlet no. Pro mě bylo to Rusko
vždycky takový stěžejní. I pro náš národ, že jo. Byli jsme jím
a doposud jsme hodně ovlivněni. Teď nás tady zkupují. Oni
nás vlastně vlastněj. Cokoli se prodá, tak je za tím nějakej
Rus. Tak ať se na to tenhle Chuchma připraví.
Tyhle V.I.P. partyes v Čechách, to je ho*no. Tady je to laciný.
Je vidět, že na to nejsou ty prachy. Když jsme jeli do tý
Moskvy a půjčovali tu jachtu, tak jsme tam měli 60 000
dolarů cash a jelo se.

„To tě jen vycucne z peněz a strašně
tě to zpomalí v tý práci.“
Jaký máš vztah k alkoholu a drogám?
Tak já nepiju, jako občas si dám sklenici vína. A drogy? Tak
těma už jsem dávno prošel v Hollywoodu. Rozumíš. To není
zajímavý. To tě jen vycucne z peněz a strašně tě to zpomalí
v tý práci.

Takže ti nikdy nepomohly, neměl jsi pak
múzu?

Ne, naopak. U někoho to asi pracuje jinak. Ale já vím, že
když jsem poprvé fotil pod vlivem drogy – marihuany, tak
všichni v Hollywoodu skákali, fotil jsem tam cover (= obal –
pozn. redakce) nějaký desky, no a oni byli nadšení, jak je to
parádní. No a já se na to druhej den díval a bylo to strašný.

Antonín Kratochvíl
•

•

Český portrétista a dokumentární fotograf, patřící mezi
zakládající členy fotografické agentury VII Photo Agency. Člověk, který prožil většinu života v emigraci. Fotil
slavné hvězdy, jako je Jean Reno nebo David Bowie.
Pracoval jako žurnalista na místech válečných konfliktů, na svých fotografiích zachycoval genocidu v Zaire
a Rwandě, oběti epidemie AIDS v Zimbabwe, pašeráky
drog v Guatemale.
Za svou dokumentární tvorbu byl několikrát oceněn
– například v roce 1997 získal první cenu World Press
Photo v kategorii Portrét. V roce 2009 se objevil také
v jedné z hlavních rolí filmu Jana Hřebejka – Kawasakiho růže.

„Nasbíral jsem obrovskou kolekci. To
jednou odevzdám Náprstkovu muzeu.“
Koukám, co to máš na stěně za sebou.
Mohu se zeptat, odkud to máš?
No, to jsem si přivezl z Afriky. Já ani nevím, jakej to má
význam.

Takže předpokládám, že celý život rád cestuješ…

No, cestoval jsem hodně no. Teď už tolik necestuju. Nasbíral jsem obrovskou kolekci. To jednou odevzdám Náprstkovu muzeu.

A kde se Ti ve světě líbilo nejvíce?

Všude.

Ke každému místu máš tedy asi nějaký
osobní vztah. Byl jsi někde, kde jsi cítil, že tě lidé
nepřijímají?

Většinou mě přijali, ale samozřejmě jako policie tam nemá
ráda takové lidi, jako jsem já. Za revoluce mi rozbili kamery
a sebrali všechen film. To bylo v Íránu v 70. letech. No a pak
jsem odjel do Afghánistánu, tam jsem nakoupil nové kameIce Léto 2012 |
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ry na Chicken street. Pak přišla ruská invaze, takže jsem si
trošku něco nafotil.

Z válek mám respekt. Opravdu tě obdivuji,
že ses na taková místa vydal.

No, musíš hlavně respektovat ty strany, který tam mezi
sebou válčej. Jinak tě odbouchnou. Oni se na Tebe vy*erou.
Viděl jsem několikrát, jak někoho zastřelili. Mě taky chtěli
několikrát zabít.

Jak ses tedy zachoval v situaci, kdy ti drželi
zbraň přímo u hlavy?

To jsem byl velice hodnej, no. Musíš být rezolutní. Já už jí
měl nataženou u hlavy a tenkrát byl ten hajzl na kokainu
nebo na nějakejch drogách, a to nevíš, co udělá. Tak jsem
mu dal tu zbraň pryč. To je kino, co?

Nejspíše máš anděla strážného, který tě
hlídá…

V Angole jsem normálně stál, čistili tam miny. A teďka jsem
začal zvonit. Jsem stál fakt malinkej kousek od miny. To
jsou prostě takový kliky, no. Můj kamarád ztratil asi před
rokem obě dvě nohy v Afghánistánu. Šlápnul na minu, no.
Brazilec. Ale žil v jižní Africe. Teď běžel maraton na těch
protézách.

Antonín - člověk, který sám o sobě tvrdí, že
vždy před vším utíkal, bál se úspěchu…

Vždy, když jsem viděl, že v tom je nějakej komerční úspěch,
tak jsem z toho vycouval. Bál jsem se, že mě to uvězní. Nacpou mě někam do šablony a tam zůstanu.

No, ale například ve filmu Kawasakiho růže
jsi byl dokonale bezprostřední. A na tvůj herecký
výkon je opravdu dobrá kritika. Řekla bych, že jsi
měl velký úspěch.

No, taky ty herci byli hrozně nas*aný. Ten jeden, nevím,
jak se jmenoval. Vladyka. Mi říká: „Ty se cpeš někam, kam
nepatříš.“ To je divný, viď?

V jakém smyslu?

Ty ses na začátku dostal k fotografii díky
tatínkovi…
Ne, já jsem totální oportunista (= člověk, který se přizpůsobuje vnějším okolnostem a neřídí se vlastními zásadami
– pozn. redakce). Samozřejmě jsem tátovi pár foťáků zničil.
Ale já jsem se k tomu dostal náhodou. Hledal jsem přes
fotoaparát cestu k ženskejm. To už jsem tenkrát chápal.
V těch šestnácti. Jsme s mým kamarádem chodili přes zdravotnickou školu. Různý metody, no. Mladý kluci. Jsme našli
takovou dobrou. Že jí budeme fotit. Ale to jsem nevěděl,
že je její tatínek fízl, rozumíš. Tak jsme jí jako fotili s CINZANEM, což bylo tenkrát dost drahý. No, tak jsme jí opili,
a že jí jako budeme fotit nahou s tou lahví. A tak jsme jí
pak dali ty fotky a najednou přijela policie, sebrala nás. Její
tatínek to viděl. A šli jsme k soudu za pornografii. Naštěstí
tatínek toho kamaráda byl advokát a dostal nás z toho.
Napsal, že to byl jako blbý pokus o reklamu. Ona měla tu
lahev mezi nohama, tou etiketou otočenou dopředu – takže to byl pokus o reklamu a bylo to ok, dobrý, ne?

To jste tedy měli opravdu opět štěstí.

Jako že tenhleten vůl měl tatínka advokáta, je fakt dobrý.
Skvělý, no.

Kdybych se chtěla stát fotografkou, co bys
mi poradil? Je dobré nastudovat si nějaké knihy
o focení?

Na knížku se vy*er. S knížkou se nikdy nic nenaučíš. To si
pamatuj. Musíš vzít tu kameru, ohmatat si to, pak třeba
najít někoho, kdo ti s tím trošku poradí a pak jedeš. Protože dneska už je to s tou kamerou simple (= jednoduché
– pozn. redakce). Ta kamera ti tu fotku udělá. Nastavíš AM
nebo AUTO a bum, bum, bum. Pak už je to jenom tady
o tom. Ve finále už je to o tý postproduction (= postprodukce – pozn. redakce.

Není tedy ve 20 letech pozdě začít s focením?!

No, jako, že nepatřím mezi ně. Nechodil jsem na tu DAMU,
nechodím chlastat do těch samých barů. Ne*oustám ty
samý štětky. Prostě je to takový. No, taky jsem nad tím nejdřív přemýšlel. Oni se cítěj ohrožený, že tam přijde takovej
člověk jako já a teď jsem to jako zahrál a byl jsem nominovanej na toho Českýho lva. A teď si jako představ, kdybych
to dostal? Ty by mě sežrali. No, pak za mnou přišel jeden,
nechci říkat, kdo to byl. A říká: „No, jsem rád, žes to nedostal!“ Přece to nebudeme dávat nějakýmu fotografovi. On
byl jako člen tý akademie. A přitom já tak nepřemýšlím. Já
nejsem z malý krabičky. Pro mě to byla p*del, experiment,
já jsem tomu ani nedával žádnou důležitost. Jsem si říkal,
že je to dobrý. Některý mě jako vzali dobře. Některý mě
nenáviděli.

Naopak. Aspoň už na to máš nějakej názor. Dneska už není
ta technika tak důležitá. Ta kamera udělá nějaký základy za tebe. Stačí ta vize. Samozřejmě, že je dobrý, když ti
někdo na začátku pomůže. Když se dostaneš dál, tak tam
nějaký technický věci cpeš, ale většinou když je tam tý techniky moc, tak to stojí za ho*no. Ale dá se to udělat tak, že
tam ta technika není skoro poznat.

No, to je Česko, no.

vat?

Ta rivalita tam je.

V Americe to tak nefunguje?

Ne, tam spíš, když máš úspěch, tak Ti lidi fanděj. Pro ně
jsi určitou motivací. Protože viděj, že mohou být zrovna
tak úspěšní jako Ty. Oni se inspirujou úspěchem nějakýho
takovýho vola jako jsem já. A tady ne, tady tě chtěj zničit.
Závist. Jsem se trošku vyjukal. Teďka se o mně jako hodně
mluvilo v médiích, tak taky ti fotografové najednou… (větu
nedokončil) Jako že moje sláva je mediální. Není vyvolaná
mojí prací. Ale na mojí práci nemůžou. Ale můžou tě fakt
dost znechutit. Českej národ byl vždycky problematickej.
A navzájem se udávaj. Hlavně.
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To už je ale umění, ne?

No. A o tom to je. O tom citu. Některý ty lidi, který si vezmou kameru – třeba ty modelky – Sarah Moon, nebo Deborah Turbeville. To jsou všechno modelky, které vzaly do
ruky foťák a staly se skvělýma modníma fotografkama. Já
jich znám asi pět. Ony chápaly tu módu. Takže je to vždycky o tom pochopení, jsou originální. A proto mají úspěch.

Ty sám ses nechal v módě někým inspiro-

Určitě. Helmut mě inspiroval. V té módě mě inspirovalo pár
těchto frajerů. Tak dva nebo tři. Ale v reportáži ne. To bylo
všechno o tom životě. Tam jsi jen zachycovala ty momenty.
Proto je pro mě ten dokument důležitější
než móda.
Právě ten originální rukopis dělá Antonínovy fotky tak jedinečnými.
Autoři jsou studenty univerzity Jana Amose
Komenského v Praze

Art
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Text: Dalibor Žák pro autoweb.cz

BMW 535d xDrive
Touring řady 5
Prozatím nejsilnější diesel v nabídce běžných modelů BMW v sobě skrývá velký
potenciál, musí se ale také vypořádat
s pořádnou hmotností.

RADOSTI

STAROSTI

Linearita dodávky výkonu; prostorná kabina; ne-

Nekonečná zásoba trakce; motoru chybí výkono-

konečná zásoba trakce

vá špička; pocitově není moc rychlé

Lze vůbec považovat BMW řady 5 Touring za řadu 5? Vždyť
jezdí na základech vrcholného modelu BMW řady 7 a je
skutečně obrovské. Alespoň si tedy za volantem současné pětky připadáte jako na palubě většího auta. Jediné,
co vám připomene, že sedíte v o třídu „horším“ autě, je
trochu nižší míra kultivovanosti a především orientace na
praktičnost a ne nekonečný luxus. Tento test ale nebude
o tom, kolik se toho vejde do obřího kufru BMW 535d
xDrive Touring. Pro čísla se podívejte do tabulky technických údajů pod článkem. Nejvíce mě totiž zajímal motor
– dvakrát přeplňovaný třílitrový diesel překročil magickou
hranici tří stovek koní.

Celkem tento agregát produkuje 313 koní při 4400 ot./min.
a točivý moment 630 Nm v rozmezí 1500 a 2500 ot./min.
Pokud se podíváte do historie, tak první BMW M5 mělo
z dnešního pohledu ubohých 286 koní. Ale také vážilo 1485
kg. Testovaný kombík řady 5 podle údajů výrobce dosahuje
na 1970 kg. Poměr 158,8 koně na tunu už najednou nepůsobí tak dramaticky, ale pořád odpovídá autům jako Golf
GTI, takže by BMW 535 xDrive Touring nemělo být pomalé.
Ovšem své dvě tuny nezapře – zejména na brzdách, a když
potřebujete zatočit. To je problém všech silných čtyřkolek.
Řidič často nabyde dojmu, že je nepřemožitelný a že může
všechno. Zapomene ale, že když se mu celý ten kolos rozje-
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de, je také potřeba ho zastavit. A při brzdění je mu pohon
všech kol k ničemu. Při normálním ježdění totiž pohon
všech kol použijete sotva a u velkého a těžkého kombíku
přijde ke slovu skutečně jen při prudké akceleraci z místa
na povrchu se sníženou adhezí. Pohon xDrive u BMW funguje chytře a nerušeně. Elektronika vyhodnocuje všechny
důležité parametry včetně natočení volantu, takže se
nemusíte bát v zatáčce naložit autu plný plyn i při zařazené nižší rychlosti. Je to trochu proti zdravému rozumu, ale
funguje to.

Čtyřkolka bez emocí?

Nečekejte ale, že si budete BMW 536d xDrive na oblíbené
okresce pohazovat ze zatáčky do zatáčky jako nějaký malý
hatchback. Je to skutečně velké a těžké auto, navíc s poměrně pomalým a odtažitým řízením. Naučit se odhadovat
limitní nájezdové rychlosti dá dost práce a v auto nikdy
nezískáte onu potřebnou důvěru, abyste si vypnuli všechny
„asistenční“ systémy a nechali rozhodování o bytí či nebytí sami na sobě. Za volantem jsem si pořád připadal tak
trochu jako ve starších Audi – v rychlé, ale docela nudné
čtyřkolce bez emocí. Nejvíc mě ale mrzely reakce motoru a převodovky, jako by auto bylo na gumě a mezi mojí
nohou a plynovým pedálem seděl nějaký trpaslík, který
nejprve zhodnotí, jestli je můj pokyn autu správný a politicky korektní, a pak ho teprve, trošku přefiltrovaný, provede.
Všechno prochází nějakou podivnou cenzurou uvnitř auta
a na silnici se nedostane to, co byste chtěli. Na dálnici je
tohle BMW pekelně rychlé, na okreskách se projeví jeho
hmotnost. Nepomůže ani přepnutí auta do sportovního
režimu. Motor sice reaguje lépe, ale pořád má malou prodlevu, což je trochu paradox, když právě to má eliminovat
systém dvojitého přeplňování. Nepociťuji nijak zásadní
rozdíl mezi 530d a 535d v reakci na plyn – jen v dynamice
v přímém směru. To zas bude těmi emisními normami Euro
5, které motor v nízkých „normovaných“ otáčkách příliš
dusí. Držte agregát v manuálním režimu nad hranicí 2500
ot./min. a bude mnohem živější a příjemnější. Ale také
hlučnější. Stabilizaci a kontrolu trakce můžete sice jednoduše vypnout, ale je škoda, že pak se také vypne sportovní režim. Ve sportovním režimu s ostřejší (a přirozenější)
reakcí na plyn je ale zase všechno zapnuté, takže nemůžete
auto přemluvit k mírnému sklouznutí. No, asi toho chci od
praktického dieselového BMW moc...
Jako dálniční cestovatel není BMW 535d xDrive Touring
úplně přesvědčivé, nicméně uspokojivé. Těší mne, že není
nesmyslně tvrdé a nekomfortní a pneumatiky runflat už
toho tolik nezkazí. Nejlepší (z hlediska akustiky) je usadit
se v pravém pruhu a nastavit tempomat na 130 – 140 km/h.
Vy si ale kupujete nejsilnější šestiválcový diesel z nabídky,
takže očekáváte, že vás auto bude neustále vozit dvoustovkou. No, ono to svádí, ale připravte se na to, že si pak
řekne o nějakých 13 litrů nafty na 100 km. Při cestovním
tempu se dá pohodlně jezdit za 7,5 litru mimo město, reálná spotřeba se pak pohybuje do devíti litrů i s občasným využitím plného potenciálu motoru. V silném kombi snadno
a bez všimnutí překonáte legální rychlostní limity. Stejně
to, i přes papírové výkony, zpoza volantu neprobíhá tak
rychle. Dokonce mě napadlo, že se u BMW spletli a dali
nám slabší model. Ale na kufru je napsáno 535d, takže je
asi všechno v pořádku. Pravděpodobně je to ale vina právě
jisté odtažitosti a kultivovanosti celého auta.
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Luxus něco stojí…

Z výbavy M-paketu jsou výtečné anatomické sedačky, i když
ten velký, a především moc tlustý volant bych si odpustil.
Raději bych měl pod volantem pádla řazení; aspoň, že má
volič převodovky logické ovládání: od sebe dolů, k sobě
nahoru. Cenovku 1 590 000 korun já považuji opravdu
za základní, protože za hračky se u BMW jako obvykle
připlácí. Head-up displej je prima, ale obejdete se i bez
něj. A M-paket je pak otázkou osobního vkusu. Ovšem už
kvůli těm sedačkám bych se s ním smířil, i když se dnes lepí
značka „ M“ na všechno, třeba na dieselový kombík, tak už
to neberte jako svatokrádež. Verdikt: Jako rychlý dálniční
cestovatel je BMW 535d xDrive Touring skvělé auto, ale
nečekejte od něj, že se budete za volantem nějak extra bavit. Nakonec si ho vyberete pravděpodobně proto, že máte
větší sympatie k BMW a ne proto, že vám poskytne lepší
řidičské zážitky než konkurence. Je to prostě jen obyčejný,
i když zatraceně rychlý kombík. Nezklame, ale také
nenadchne.
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Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Petra Ficová, Dalibor Konopáč a archiv Beaty Rajské

Beata Rajská:

„Pořád se učím.“

BEATA RAJSKÁ je v české módě pojmem, ne-li ikonou. Navrhuje a velmi dobře prodává
krásné šaty. Šaty rajcovní a velmi ženské, které v ženách ženskost podtrhují a vyzdvihují. A k tomu punčochy, bižuterii, hodinky a kabelky.
Už před rokem a půl jste otevřela nové prostory na prestižním místě poblíž pražského Staroměstského náměstí. Už jste se ve svém novém
salonu zabydlela?
Ano, zabydlela a citím se tady velmi dobře. Přestěhování
považuji za jeden z nejlepších počinů za poslední dva roky.

Váš butik se nachází vedle butiků Natali Ruden a Kláry Nademlýnské. Nebála jste se konkurence?

Bála se toho jedna z mých kolegyň, já ale ne. Kdybych se
bála konkurence, tak tady nejsem. To, že jsem skončila vedle butiků těchto návrhářek ale byla úplná náhoda. Nabídly
se prostory a já do toho šla.

Butik je designově a architektonicky velmi
zajímavě pojatý. Kdo vám navrhoval interiér?

Petr Šíp, naprosto úžasný člověk, který se postaral nejenom o návrh, ale i celkovou realizaci, kterou navíc dotáhl
do konce. A když dnes křičím, že mám něco s kobercem,
tak on mi pošle lidi, kteří to vyřeší. Díky němu a díky lidem
okolo něho tento butik funguje i po technické stránce.

Změnila se s novým butikem i vaše
klientela?

Tu jsem měla celkem svou a stálou, ale tím, že jsme se
dostali do těchto prostorů, se samozřejmě rozšířila. Přichází
k nám i lidi z ulice, což je moc fajn, protože v nich získáváme jak nové zákazníky a klienty, tak i fanynky. Zrovna
minulý týden ke mně zabloudily dvě dámy, které původně
mířily do Umělecko průmyslového muzea na výstavu dobových kostýmů. Tak jsem se jim věnovala i já a myslím, že
jsem v nich získala dvě skalní fanynky. I to je příjemné.

Vyplatí se u nás návrháři provozovat tak
velký a provozně zřejmě velmi nákladný butik?

Kdyby se to nevyplatilo, tak tady nejsem. I naše původní
prostory, byť byly třikrát menší, byly drahé. Na patřičné
náklady jsem byla připravená a zatím je zvládáme pokrýt.
Svět módy totiž není jen o práci a řemesle, především to je
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velký byznys, což ostatně prohlásila už i slavná Coco Chanel. Vy musíte každý den dokazovat, že na ten trh patříte
a nejenom to. V módě se na rozdíl od hraček nebo zlata
každou sezonu mění trendy. Ve světových módních domech
se kolekce připravuje čtyřikrát ročně, což znamená neustále
s něčím přicházet a to je velmi náročné. My teď dokončujeme zimní kolekci a já už myslím na letní. A opět budu
muset přijít s něčím novým. Je to docela zápřah.

Já vaši práci sleduju už dost dlouho a připadá mi, že vaše modely čím dál tím víc rajcovnější
a ženštější, přitom se neopakujete. Přitom, jak
jste říkala, s novou kolekcí musíte přijít dvakrát
do roka. Kam vůbec chodíte pro inspiraci?

Prozradím vám, jak mě napadl hlavní motiv letošní zimní
kolekce, která bude poprvé představena v Karlových Varech. Seděla jsem v letadle nad křídlem, když jsem si najednou všimla jednotlivých spojů letadla, které mě naprosto
fascinovaly. A v ten okamžik se zrodila základní myšlenka
zimní kolekce. Já si řekla, že tímto způsobem propojím jednotlivé tvary oděvů, že budu tímto způsobem členit šaty.
První členění bylo v oblasti ramen, a tak vznikl kimonový
základ. Zimní kolekce tedy bude o kimonových rukávech
a členění tohoto typu.Vycházela jsem přitom z klasického
střihu, byť jsme museli měnit technologii, lemujeme atd.

Můžeme se tedy těšit na jinou, než na klasickou Beatu Rajskou?

Kdepak, vždy to budu já, ale máme zcela změněné vršky.
Teď jsme ve fázi finalizace a já si uvědomila, že to je náročné nejen pro mě, ale i pro mé krejčové.

Celou kolekci vymýšlíte sama, nebo vám
někdo pomáhá?

Vymýšlím ji já, ale mám šikovné kolegyně, které mě nakopávají. Zatím je to baví, nejsou vyhořelé a funguje to.

Inspirujete se někdy „extretrickými“ modely, které je občas možno spatřit na světových
molech

Art

U světových módních domů je to o obrovském vzrušení
a taky o penězích.Právě spojení těhle dvou záležitostí, jim
umožňuje udávat trendy. Ale české módní prostředí světové módní trendy neudává. Nebudeme si nalhávat, ale je to
tak. Takže tohle módní prostředí neumožňuje návratnost
prostředků vložených do takovýhle přehlídky. Světový návrhář má trošku jiné prostředky a on tu svou první inspiraci
může dotáhnout tak, že je poněkud předimenzovaná. Já
se do módních přehlídek pustila už coby matka dvou dětí
a řekla jsem si, že jsem už dost stará na to, abych vytvářela
nenositelné kreace, a že chci dělat věci, které ženy budou
nosit. A tomu podřizuji nejen módní přehlídky, ale třeba
i výběr materiálu.

Každý vás zná jako návrhářku krásných
šatů, neláká vás ale třeba navrhování divadelních či filmových kostýmů nebo třeba uniforem?

Uniformami se právě zabývám. V současné době například
dělám návrhy pro jedno lékařské centrum a ono to není
tak snadné, jak se na první pohled může zdát. Ještě před
tím, než jsem se pustila do kreseb, jsem měla dvouhodinové sezení s přítelkyní mého syna, která je lékařka, ptala
jsem se jí, co je příjemné na těch oblečcích, co ne a z toho
jsem vycházela. Všechno musím spojit dohromady, zkrátka
se pořád učím.

Dávno už nenavrhujete jenom šaty, ale i bižuterii, kabelky, hodinky, punčošky...
Začínali jsme punčochami, a to z prozaického důvodu, že
jsem měla ohromnou spotřebu punčoch. V kolekci Marnivosti vznikly punčochy se švem a postupně jsem se pustili
do dalších a každoročně přicházíme s novými punčochami.

V čem jsou ty punčošky jiné?

Snažíme se, aby byly něčím zajímavé. Začínali jsme jednoduchou krajkou se švem, který byl v té době netradiční,
protože se jednalo o černý šev na světlých punčochách.
Myslím, že tento záměr vyšel, protože poslední dva roky
byly tyto punčošky dost v módě. Pak jsme měli valentinské
punčošky a teď připravujeme další. Pak jsem navrhovala
klasické a sportovní hodinky se značkou Prim a pustila
jsem se i do kabelek, na které jsem se dlouho chystala.
Pocházím totiž z kraje (Liptovský Mikuláš), kde se kožené
kabelky vyráběly a na kožené kabelky jsem byla zvyklá již
od dětství. Po mamince i tetě, která již za socialismu měla
spoustu kabelek z Itálie a Vídně, jsem jich spoustu zdědila. Proto jsou kabelky mou srdcovou záležitostí, nechtěla
jsem navrhovat kabelku, která v šatníku vydrží čtvrt sezony.
Chtěla jsem kvalitní kabelku z kvalitní kůže a loni jsme tedy
přišli s novými kabelkami, které se původně dělaly v modré a koňakové barvě. Pak jsme udělali žlutou, oranžovou
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a červenou. Já osobně nedám dopustit na žlutou,
ale i ta oranžová se setkává s úspěchem.

Botičky nebudou?

Výroba bot je velmi náročná a nákladná, a to nejenom tím, že musíte mít určitý počet velikostí. Když
vyrábí světová značka boty, tak jich vyrábí stovky
kusů, já bych jich pro svou klientelu vyrobila deset
dvacet kusů. Víte, na kolik by přišla výroba? Čeho
se u mě klientky nedočkají, to jsou boty.

Váš život ale určitě není jen móda.
Doslechla jsem se, že jste propadla golfu...

Propadla je silné slovo, ale zkusila jsem to a zalíbilo se mi to. Naše chlapi totiž golf hrají dlouho.
Zpočátku jsem jenom trénovala a něco jsem se naučila a teď to zkouším na hřišti a kluci mě dokonce
berou jako partnera.

Baví vás to?

Protože jsem na hřiště už šla s nějakými zkušenostmi, tak ano. A okolní prostředí na golfových
hřištích na mě působí jako balzám. A je to místo,
kde si s manželem nevjíždíme do vlasů, přestože
to nedělám úplně tak jak mi radí. A také to je čas,
který jsou ochotni se mnou strávit mí kluci.

Věnujete se mimo golfu ještě jinému
sportu?

Chodím ještě cvičit, mám výborného trenéra, čerstvého absolventa FTVS se specializací na fyzioterapii, který mě naučil se starat o své svaly.

Je pravda, že vaši postavu a nejenom
ji by vám mohla závidět kdejaká dvacítka.
Prozraďte mi ještě, jak pečujete o svou
pleť?

Na masážích mě moc neuvidíte, ale pokud mám
přes víkend volno, utíkám do koupelny a provádím
své oblíbené kosmetické rituálky. Plácám na sebe
krémy, olejíčky, balzámy. Celkem jsem se našla
v u nás neznámé kosmetické značce Rephase, na
kterou po svých zkušenostech nedám dopustit
a všem ženám ji vřele doporučuji. Prvním zázrakem
je kolagen, který používám ve formě séra, a které okamžitě přímo vzpruží unavenou pleť. Když
přijedu v noci unavená z přehlídky, tak se odlíčím
a použiji Sérum, po jehož aplikaci se má pleť až neuvěřitelně rychle vzpruží. Druhým přípravkem, na
který nedám dopustit, je maska hydragold, kterou
má pleť velmi dobře snáší, a kterou se nechávám
hýčkat dvakrát až třikrát měsíčně během zmíněného sobotního rituálu. Tato maska je čistě hydratační bez jakýchkoliv přísad, které by mi vadily a pro
mou pleť je hotovým balzámem. Dále s oblibou
používám sérum na dekolt, který má neuvěřitelné
zpevňující účinky. Mám hodně šatů s holými zády
a dnes i díky tomuto séru pod nimi nemusím nosit
prádlo. Kdo toto sérum vyzkoušel, tak na něj nedá
dopustit, kolegyně dokonce říkají, že se jim prsa
zvětšila. A teď se objevil nový přípravek v podobě
celé kůry s nanočásticemi platiny, které pleti dodávají lesk a unavenou pleť výborně rozzáří. Tuto
kosmetiku, kterou ještě kombinuji s 99 procentním
aloe vera, což je zase zázrak na ranky a spáleniny,
zkrátka používám, protože má výsledky.
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ALUNA PLATINUM
Paraben Free
Nickel Free Tested

ALUNA PLATINUM se zrodila ze svazku starověké alchymie a nejnovějšího rigorózního vědeckého výzkumu.
Tyto tři výjimečné produkty laboratoří REPHASE předznamenávají zbrusu novou dimenzi, která pleti dodává
bezprecedentní krásu a zdraví. Nanočástice vzácné platiny a měsíčního kamene zahalí tvář závojem světelných
odlesků, které jí propůjčí mladistvý vzhled a nekonečnou přitažlivost.
Nyní nově k prodeji v Butiku Beata Rajska, Dlouhá 3, Praha

www.miopharma.cz

Art
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Archiv hotelů

Šikovné ruce maséra, vůně aromatických olejů, vířivky, měkké župany.
Kdo by se nechtěl nechat hýčkat v jednom z nejluxusnějších lázeňských středisek světa? Zveme vás na prohlídku šesti rájů na Zemi.
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Luxus
Luxusní lázeňský resort Himalaya Ananda, Indie

Lázně “Nebeský život”

Tak o tomhle jste v životě ani nesnili. Luxusní lázeňský
resort v thajském Chiva-Som patří k nejlepším lázeňským
místům na světě. Jméno resortu znamená v thajštině „Nebeský život“. Tyto luxusní lázně se nacházejí na samotě,
na sedmi akrech upravených zahrad v thajském zálivu Hua
Hin. Resort je průkopníkem v oblasti kombinování tradiční
asijské terapie se západním zdravím a wellness. Nabízí také
jedinečnou a komplexní kombinaci služeb – od lázeňské
péče po hi-tech léčivé lázně či světové lékaře a terapeuty.
Vše je zakotveno v pevné víře, že kombinace zdravého stavu mysli, těla a ducha vede k osobnímu naplnění. Vrcholem
pobytu v tomto nádherném resortu je vynikající kuchyně
založená na nízkokalorické výživné stravě. Chiva-Som byl
zvolen nejlepší světovou lázeňskou destinací 2004 Condé Nast Traveller Awards UK Reader. Ubytovat se můžete
v jednom z 33 pokojů, 7 apartmá či 17 thajských pavilonů.
Součástí hotelu jsou:
• Niranladha léčivé lázně
• 120 holistických léčivých zdravotních programů zahrnující
přírodní léčbu (Naturopatie – Naturopathy), Stress Management, akupresuru, Weight Management, meditace, ayurvedu a jiné
• 42 léčebných pokojů
• lázně a fitness centrum
• Pilates Studio
• vnitřní a venkovní plavecký bazén
• 2 lázeňské restaurace
A navštívit můžete i hodiny vaření!
A na kolik vás vše vyjde? Připravte si tak 31 000,- Kč na tři
noci na jednu osobu.
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Kdo by netoužil relaxovat v luxusním lázeňském resortu obklopeném lesy na úpatí majestátního
Himálaje v blízkosti duchovního
města Rishikesh. Lázeňský program je vypracováván individuálně; při jeho sestavování se bere
v úvahu dieta a cvičení – vše pro
krásu a zdraví. Celý program je
pak navržen tak, aby splňoval
individuální potřeby a zdravotní
cíle. Aby si každý uvědomil, že
fyzická i psychická relaxace jsou
důležité pro klid a duševní pohodu v každodenním životě. Hotel
samotný je pak situován tak, že
hostům nabízí úchvatný pohled do
údolí i města. V hotelu se nachází
75 pokojů včetně 5 apartmánů a 3
soukromých vil. Součástí hotelu je
i plavecký bazén, lázně a zdravotní
centrum, fitness centrum a golf.
Pokud se nebudete oddávat lázeňským požitkům, můžete se věnovat vodnímu rafting (White Water
Rafting), kajakingu, rybaření,
návštěvě národního parku Rajaji.
Zkrátka si jen a jen užívat. Za jeden pokoj a noc zaplatíte
od 11 190,- Kč.

Apartmánový wellness resort Como
Shambhala, Bali, Indonésie
Como Shambhala Estate na Begawan Giri byl koncipován
spíše jako soukromý luxusní dům než hotel. Rozprostírá se
na více než 30 akrech svěží tropické zahrady. Podle renomovaného magazínu Conde Nast Traveller se několikrát
právem umístil mezi nejlepšími resorty světa. Každá z nemovitostí má pět rezidencí se čtyřmi či pěti apartmány,
které vás okouzlí vlastním architektonickým stylem. Chloubou celého areálu je pak sedm vil na západních svazích,
které poskytují dokonalé soukromí. Hosté si mohou zažít
jedinečný rituál The Source, vychutnat si nezapomenutelný
gurmánský zážitek v některé z restaurací nebo objevovat
kulturu vesniček kolem. Samozřejmostí je také ayurveda,
jóga a další unikátní procedury. V hotelu najdete
22 luxusních apartmánů s bazénem. Za jeden zaplatíte od
30 000,- Kč na noc.

Vinothérapie lázně Les Sources de
Caudalie, Francie
Les Sources de Caudalie je unikátní projekt, který v sobě
spojuje dokonalost vína Grand Cru Château Smith Haut
Lafitte, umění špičkové kuchyně a unikátnost zdejších
termálních pramenů. Všech 9 apartmánů a 40 pokojů má

Wellness
Spa

EXKLUZIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL V EXOTICKÝCH DESTINACÍCH

Dop×ejte si
slunné momenty pro tělo i duši. Unikněte všednímu dni, který Vás vězní ve
svém stresu a shonu, zapomeňte na několik dní nebo týdnů na čas a prostor
a odeberte se zcela uvolněni a odpočati do jednoho z nesčetných světových
relaxačních útočišť. Vydejte se na cestu vnitřní spokojenosti, jejímž cílem
je cítit se dobře a která zanechá výjimečně čerstvý dojem na těle i na duši.
Dopřejte svému tělu vybrané možnosti ošetření a uzdravení, které Vám
nabízejí vyškolení terapeuti z celého světa. Umění dotyku, léčivá síla
květin a soustředění ducha jsou hlavními body jejich procedur. Velkým cílem
Wellness a Spa je vždy zmírnění bolestí a zvýšení životní kvality.

Wellness pobyt na

Maledivách
týden již od

39 990 Kc

Touzebné Wellness a Spa sny Vám p×eje a zajistí Rudolf Reisen
zelená linka: 800 100 567 www.rudolfreisen.cz
Luxusní exotické zájezdy

Zájezdy na míru

Plavby lodí

Cestování po vlastní ose

Hotely

Letenky

Luxus

individuální výzdobu a na míru vyrobený nábytek a vybavení. V hotelu je fitness centrum, vyhřívaný venkovní bazén
a dvě restaurace. Klienti mají možnost relaxace v lázních
CAUDALIE Vinothérapie, které nabízejí program anti–aging, hubnoucí kúru či ošetření těla tonikem z extraktů
hroznových jader. ‘La Grand Vigne’ a ‘La Table du Lavoir’
zaručují nejlepší ochutnávku vín a ‘La Tour des Cigares’
zase vynikající výběr doutníků či koňaku. V hotelu najdete 40 pokojů a 9 apartmánů, vnitřní a venkovní vyhřívaný
bazén, Caudalie Vinothérapie lázně poskytující kůry zdraví
a krásy, termální bazén a turecké lázně, fitness centrum,
tenisový kurt, golfové hřiště a odpaliště, ale třeba i doutníkový klub (Cigar Tasting Club). Hotel dále disponuje privátními cyklistickými a běžeckými tratěmi a nabízí i hodiny
vaření a ochutnávání místního vynikajícího vína! Cena od
10 000,- Kč za jednu noc.

Luxusní tropické lázně Shanti Ananda, Mauricius, Indický oceán
Shanti Ananda Maurice jsou luxusní lázně, obklopené
tropickými zahradami, ležící na pobřeží Indického oceánu.
Výhled na průzračné tyrkysové moře s nádhernými korálovými útesy…, přesně to nabízí 55 prostorných apartmánů
a vil, z nichž některé mají i vlastní bazén. Tyto lázně vychází
z mauricijských zkušeností holistického léčení, kdy dochází
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ke kombinaci jógy ayurveday a vedanta s thalassoterapií,
aromaterapií a mezinárodní lázeňskou léčbou. V sanskrtu
znamenají slova Shanti Ananda “mír” a “štěstí”; a to je
přesně to, co tyto lázně nabízejí privilegovaným hostům tedy život bez stresu a stimulaci smyslů. Součástí resortu je
venkovní bazén, soukromá pláž, 4 650 m² lázní, zdravotní
centrum a fitness centrum, tenisové kurty, 18ti jamkové
golfové hřiště, dětský klub. Za apartmá Junior zaplatíte od
15 000,- Kč na noc.

Další tipy na luxusní světové lázně
Bulgari Resort, Bali
Čím je výjimečný tento lázeňský resort? Jednak svou
polohou, a to na útesu jižního poloostrova Bukit, ale
i skutečností, že byl navržen italskou ikonou ve špercích –
společností Bulgari. V resortu naleznete nespočet bazénů
a soukromých vil, ze kterých budete mít neuvěřitelně krásný výhled na Indický oceán. Cena je 17 250,- Kč za pokoj
a noc.

Delaire, Jižní Afrika
Tento lázeňský resort se nachází zhruba 45 minut od Kapského města ve vinařské oblasti. Je zde pouze 10 apartmánů, nicméně ty mají velmi blízko k naprosté dokonalosti,

Luxus
stejně jako šperky Laurence Graffa, které tyto lázně vlastní.
Co se lázeňských požitků týče, užívat si tu můžete vodoléčbu, parní lázně i bohatý saunový svět. Opečováváni budete
tou nejluxusnější světovou kosmetikou a chuťové buňky
vám rozmazlí světový šéfkuchař Christian Campbell. Cena
pokoje na jednu noc se pohybuje okolo 30 tisíc Kč.

Farmhouse Inn, Kalifornie
Další lázeňský resort ve vinařské oblasti, tentokrát poblíž
San Francisca, ve kterém budete v naprostém souznění
s přírodou. Jakmile jednou vstoupíte do hotelu, budete se
zde cítit jako doma. Domácí atmosféra, krby, útulné pokoje, přírodní lázeňské procedury, to vše dělá Farmhouse
Inn velice útulnými a vyhledávanými lázněmi. Cena za noc
začíná na 6 500 Kč.

Carmel Forest, Izrael
Izrael jako destinace, kde byste si vychutnávali lázeňské
procedury? Proč ne? Tato oáza klidu se nachází v Carmel
Forest, zhruba 160 kilometrů od Jeruzaléma. Pro někoho
na redukční dietě toto místo ale rozhodně není. Domácky
připravované jídlo vás zláká ke gurmánským zážitkům.
Cena za pokoj začíná na 9 000 Kč.

Sensai Select, Švýcarsko
Už jste někdy vyzkoušeli japonské lázně? Já tedy ano
a musím je vřele doporučit. Dobrou zprávou je, že za nimi
nemusíte až do Japonska. Tradiční japonské lázně totiž
najdete i mezi zasněženými vrcholky Alp. Naleznete zde
dokonce i takzvané horké prameny krásy, o kterých Japonci
tvrdí, že mohou změnit a zregenerovat vaši pokožku. Tato
ubytovací zařízení jsou vyjma (svých vlastních) lázní proslulá i svými kulinářskými službami. Během vašeho pobytu tak
můžete proniknout do filozofie jedné z nejsvébytnějších
kultur na světě. Pokud jste se nechali zlákat, připravte si
okolo 14 tisíc Kč za noc.

Miraval, Arizona
Toto nejsou typické lázně. Je to vlastně program trvající 8
týdnů a má vést k vaší optimální zdravotní a duševní rovnováze. První krok se skládá ze zdravotní konzultace a zbytek
programu pokračuje u klientů doma s týdenní kontrolou
v lázních. I tak zde pobyt už kvůli okolní nádherné arizonské přírodě stojí za to. Cena se pohybuje okolo 10 000 Kč
za osobu a noc.

Trochu luxusu v Čechách
Bristol Group Karlovy Vary

Samozřejmě můžete vyrazit za luxusem i v rámci naší
republiky. Začneme tím nejtypičtějším lázeňským městem
Karlovými Vary. Podíváme se na lázeňské hotely resort
Briston Group, které leží leží v malebném centru největších
Českých lázní. Jsou situovány v anglickém parku karlovarského Westendu přímo nad Zítkovou kolonádou s většinou
léčivých pramenů. Do každého z hotelů skupiny Bristol
je přivedena originální karlovarská minerální voda, která
se používá ke koupelím i dalším procedurám. Každý objekt má kromě vlastního balneoprovozu i ordinaci lékaře.
Návštěvníci ubytovaní v hotelu mohou využít rehabilitační
bazény, whirlpooly, sauny, fitness centra, navštívit kosmetické a jiné salony. Užít si hýčkání luxusního hotelu se vším
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všude, včetně luxusních pokojů a dokonalé gadtronomie.

Lázně Františkovy lázně
Františkovy Lázně jsou jedním z pilířů tzv. „Západočeského
lázeňského trojúhelníku“. Přestože jsou malé, jsou velmi
krásné. Jejich poloha blízko hranice se SRN a nedaleko
historického Chebu z nich dělá velmi přitažlivou turistickou destinaci. Se svou původní historickou architekturou,
parky a vysokou úrovní lékařů a léčebných zařízení patří do
kategorie světových lázní. Díky slohové čistotě lázeňského
jádra má město statut památkové rezervace. Krásné okolí
a parky se přímo nabízejí pro výlety na kole a pěší túry.
Návštěvníci mají možnost zahrát si tenis, minigolf či další
tradiční lázeňské sporty. Ja zde velkéo množství krásných
hotelových domů. Můžeme jmenovat například Lázeňský
hotel Pawlik, který je přímo přepojen s lázeňským komplexem Aquaforum, nabízejícím 7 bazénů, tobogány, skluzavky a wellness.

Mariánské Lázně
Mariánské lázně byly založeny počátkem 19. století. Jejich
věhlas je založen na bohatství přírodních léčivých zdrojů.
V širším okolí vyvěrá přes sto minerálních pramenů, ve
městě samotném kolem čtyřiceti. Všechny zde vyvěrající
léčivé prameny jsou studené kyselky, jejichž teplota kolísá mezi 7°C a 10°C. Hosté přijíždějí do Mariánských Lázní
s cílem poznat a vyzkoušet tradiční lázeňskou léčbu, která
je založena na využívání přírodních léčivých zdrojů - minerálních pramenů, slatiny, přírodního plynu CO2 a výborných
klimatických podmínek. Pojďme se podívat třeba do hotelu Royal ****, což je moderní lázeňský hotel s nabídkou
komplexních služeb pod jednou střechou. Hotel se nachází
na okraji lesoparku, jen 300 m od centra a nabízí hostům
jeden z nejkrásnějších panoramatických výhledů v Mariánských Lázních.

Lázně Luhačovice
Lázeňské město Luhačovice se nachází v jihovýchodní
části Moravy, na rozhraní Valašska a Moravského Slovácka
v okrese Zlín a má přibližně 7000 obyvatel. Celá lokalita
se nazývá Luhačovické Zálesí a patří do Chráněné krajinné
oblasti Bílých Karpat. Město leží v nadmořské výšce 250 m
a je obklopeno Vizovickými vrchy. Lázně jsou proslulé svými
přírodními léčivými prameny, příznivými klimatickými podmínkami a příjemným prostředím.
Navštívit můžete například lázeňské zařízení Miramare,
které nabízí svým klientům v příjemném a klidném prostředí odpočinek a hlavně se snaží svými službami přispět
k posílení jejich zdraví.

Moravské Teplice – termální lázně Terme
Zapomenout bychom určitě neměli na moderní lázeňský
komplex Terme 3000, který tvoří uzavřený areál se soustavou 22 vnitřních a venkovních bazénů (30-38°C) s celkovou
vodní plochou 5.000 m2. Pouze ve vybraných bazénech je
tzv. „černá termální voda“, která léčí revmatismus, kožní
a dýchací problémy a pooperační stavy. Doporučená doba
pro pobyt v tomto bazénu je 20 minut. Naleznete zde také
tobogány , skluzavky se zvukovými a vizuálními efekty,
whirpooly, umělé řeky, vodopády, vodotrysky, peřeje, sauny
a mnoho dalších vodních atrakcí i pro ty nejmenší.

■ VITAL CARE
■ SENSITIVE CARE
■ SKIN OILY CARE
■ ANTIAGE CARE
■ SPECIALE CARE

www.biovitality.cz

Biovitality, spol. s r.o.
mobil: +420 603 979 979
e-mail: info@biovitality.cz
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Nechte se hýčkat
od hlavy až k patě
Masáže a jiné lázeňské procedury, na kterých se budete přímo rozplývat blahem.
K tomu zdravá strava, relaxace a nekonečný klid. Co víc si člověk může přát?
Takový víkendový pobyt v lázních dokáže divy.

Víte, že je vědecky prokázáno, že naše tělo v dnešní uspěchané době vyžaduje intenzívní relaxační kůry? Je pravda,
že ne všechno se dá dohnat pouze spánkem a pohybem
a proto té naší regeneraci musíme trošku pomoci. Konejšivá péče z rukou lázeňských specialistů je tím nejideálnějším
způsobem, jak vypnout, dodat svému tělu energii a celkově
se zrejuvenalizovat. A proč se za ní nevydat do největší
lázeňské společnosti ve středních Čechách, která má skvělé tradice a drží krok i s těmi nejmodernějšími vědeckými
poznatky?

Pro srdce i pro duši

Akciová společnost Lázně Poděbrady nabízí nejen léčebné
pobyty „na srdce“ a tradiční lázeňské procedury, ale také
relax v rámci wellness pobytů různé délky a zaměření. Specialisté poděbradských lázní proto na základě lékařských
studií připravili efektivní relaxační víkendové pobyty, které
obsahují přesně to, co naše tělo potřebuje k rychlé a účinné
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regeneraci i odpočinku.
Karamelová masáž či koupel, ovesný zábal dekoltu a obličeje, detoxikační zábal z mořských řas, reminelizační,
bahenní, skořicový zábal, medová koupel a masáž, aromaterapeutická masáž, mořská masáž, přísadové, uhličité, či
levandulové koupele, to je jen zlomek procedur, kterými se
v Poděbradech můžete nechat rozmazlovat. Vybrat si můžete buď některý z připravených balíčků (víkend pro muže
a ženu, dámský víkend, program pro regereraci a zeštíhlení, relax pro muže, dámská relaxace po víkendu, týden pro
ženy...) nebo si můžete nechat sestavit program na míru
přímo vám.
V Poděbradech myslí také na komfort hostů. Nabízejí tu
atraktivní ubytování v historických hotelech v centru města,
do kterých jezdili už třeba Vlasta Burian, Helena Růžičková
či Miloš Forman. Pro nejnáročnější klientelu zde však mají
přichystáno ubytování v nově zrekonstruovaném Hotelu
Zámeček, který sice leží v klidné části Poděbrad, ale přesto
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nedaleko centra. Zámeček a jeho historická část s vyhlášenou restaurací Modrý salonek nabízí oázu klidu, relaxace, gastronomických zážitků a blahodárných lázeňských
procedur přímo v budově hotelu. Ať již však přijedete na
víkend anebo na celý týden, nesmíte vynechat posezení
v kavárně Viola na kolonádě. Tady vládne ta pravá lázeňská
atmosféra. Sportovně založení hosté uvítají i zdejší bohatou síť cyklostezek (k dispozici je půjčovna kol) a tras pro
nordic walking, možnost projížďky lodí s výletním vláčkem
či pěší turistiky. Pro soukromé i firemní účely mohou využít
budovy Kongresového centra přímo na lázeňské kolonádě – pro svatby, rodinné oslavy nebo menší firemní večírky.
Přínos a výhody léčby je ovšem nejlípe poznat na vlastní
kůži. Přijeďte, budete vítáni!
Ice Léto 2012 |
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Text: Jana Hronová, foto: autorka a SAMphoto.cz, zdroj thajsko.cz, campanatour.cz, relaxbali.cz

Tajemství kokosového ostrova

Koh Samui,
anebo pestrobarevné Bali?

Pokud hledáte ostrovy s krásnými bílými písčitými plážemi, romantickými zátokami,
s průzračným mořem a příjemným stínem kokosových palem, potom hledáte Koh
Samui nebo Bali.

Cestování
KOH SAMUI – unikátní bambusové letiště, pancake
s čokoládou a banánem, mýdlové květy, zlatý Big Buddha,
sweet and sour, exotické vůně a chutě, mořské plody, divoká příroda, džungle s vodopády, národní muzeum a parky,
thajské masáže, romantika, romantika…
BALI – omamná vůně vonných tyčinek, chrám na moři,
Indonéské tajemství bohů a démonů, ostrov plný tanečnic a masek, bujná a nezkrocená příroda, paláce, chrámy,
terasovitá rýžová pole, vulkány, ráj surfařů a dobrodruhů
okultismu, romantika, romantika podruhé…
Oba dva ostrovy mi přirostly k srdci. Oba dva jsou romantické i rušné zároveň. Oba dva patří mezi nejkrásnější místa
na světě.

Vyrážíme… Ostrov Samui

Znáte ten pocit, který většina z nás má v letištní hale nebo
v letadle? Tu touhu, která vás láká objevit další krásné místo na zemi, užít si ráje, svobody a ochutnat spoustu chutí.
Ostrov Samui (Koh či Ko = ostrov) je synonymem pro nejkrásnější romantickou dovolenou v Thajsku, dovolenou pro
zamilované, ale i pro dobrodruhy.
První co vás překvapí, když vystoupíte z letadla a necháte
se minibusem přivézt do letištní haly ostrova, je právě ta
hala - bambusový terminál letiště, naprostý unikát, který si
zachoval tímto své kouzlo a atmosféru. Z hlavního města
Thajska, Bangkoku (neboli Města andělů) je to na ostrov
Samui hodina letu. Za hodinu se z hlučného a špinavého
Bangkoku najednou ocitnete v pohádce a tento ráj vás
vítá stylově, lépe řečeno bambusově. Uvítají vás usměvavé
Thajky, jež zdraví sepnutými dlaněmi a na krk vám pověsí
šňůrku s orchidejemi a jasmínem pro štěstí. Pojďme se podívat, co ostrov nabízí.

Golden Big Buddha (Wat Phra Yai)
Všimnete si ho již při příletu, ještě když budete sedět
v letadle ve vzduchu. Socha je viditelná několik kilometrů
a třpytí se do dáli. Chrám velkého zlatého Buddhy (Wat
Phra Yai) je pohlednicovým symbolem ostrova. Postaven
byl v roce 1972 na výběžku severní části ostrova u rybářské
vesnice Bo phut. Obrovitá socha sedícího Buddhy je vysoká
cca. 15 metrů. Už zezdola vám socha přijde veliká, ale poté
když dole zujete boty a kráčíte nahoru po rozpálených
schodech, Buddha ještě víc vyroste a vy jste okouzleni. Navíc tento Buddha se nachází na rozlehlé terase, ze které je
krásný výhled po okolí. Kolem Buddhy na terase jsou také
zvony, které údajně splní vaše přání. A tak vy při pozorování Thajců, kteří se modlí a lepí na ostatní sochy kolem
Buddhy plátky zlata a hrají na zvony, můžete krásně užívat
onen okamžik. Kouzelné. Dole pod Buddhou je možné nakoupit suvenýry a přitom se přímo dívat pod ruku místním
domorodcům, jak se sošky vyrábějí.

Wat Plai Leam
je chrámový komplex nedaleko od Big Buddha. Je nový,
stavět se začal v roce 1984. Je to pro cizince unikátní směsice tradičního buddhismu a čínských prvků. Mezi řadou staveb na umělých ostrůvcích rozsáhlé vodní plochy dominují
dvě: Guanyin - osmnáctiruká ruká bohyně slitování; druhou
dominantou je stejně obrovitý sedící čínský usměvavý Buddha.
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Hin Ta a Hin Yai
Na jižním konci pláže Lamai jsou téměř povinnou zastávkou všech výletů falické kamenné útvary Hin-Ta a Hin-Yai,
přezdívané dědeček a babička. Podle legendy zde kdysi
dávno moře vyplavilo těla dvou starých rodičů, kteří se na
lodi vypravili pro ženicha své dcery a překvapila je prudká
bouře.

Kunaram, mumifikovaný mnich
Chrám na cestě z Lamai do Naton ukrývá pro Evropana
trochu morbidní atrakci - ve skleněné vitríně sedící mumii
místního uznávaného mnicha, který zemřel v roce 1973 ve
věku 79 let. Legenda praví, že přesně předpověděl den své
smrti a jeho tělo se po ní odmítlo rozkládat, což je považováno za zázrak a mumie je uctívána.

Mořský národní park Ang Thong
o rozloze 250 km2, z nichž pětinu tvoří pevnina, leží 30 km
západně od Samui a tvoří ho 42 ostrůvků. Některé z nich
mají poněkud bizarní jména jako Ko Wua Talap, tedy „Ostrov spící krávy“ nebo Ko Prayat, „Ekonomický ostrov“.
Zatímco větší z nich pokrývá prales, kde můžete objevit
i vzácnou bílou orchidej, jiné nejsou ničím jiným než vápencovým útesem dosahujícím výšky až 369 m. Na ostrově Ko
Wu Talap, kde má svoje sídlo správa parku, můžete vystoupit na vyhlídku a obdivovat také tamní bílou pláž. Uprostřed ostrova Ko Mao najdete smaragdové jezero Talay Nai,
propojené podvodním tunelem s mořem. Do parku pořádají výlety cestovní kanceláře.

Unikátní tankování
Další unikátností na ostrově Samui je tankování. Takže pokud si půjčíte auto nebo skútr, nečekejte, že až vám dojde

palivo, prostě dojedete někam na benzínku. Hledali byste
ji marně. Tankujete buď z PET lahví, nebo ze sklenic, jež
se prodávají všude kolem. Benzínky jsou opravdu zázrak.
Viděli jsme za celý pobyt jen jednu, kousek od Big Buddhy
a na ostrově snad byla jediná. Pan pumpař byl velmi veselý
- zřejmě majitel jediné benzínky, který to rozjel ve větším
- zde bylo možné koupit kromě paliva i něco k občerstvení
a třeba i výlet po ostrově.

A co k jídlu na ostrově?
Pokud patříte ke gurmánům jako já, jíte všechno. Dejte
si tom yam – klasický thajský vývar, velmi ostrou polévku,
která se podává ale i v Indonésii, Singapuru nebo v Hong
Kongu. Co takhle pancake s nutelou a banánem? Nejlepší
desert na ostrově. Domorodkyně mají své kuchyňky s palačinkami pojízdné a snaží přímo na ulici. A samozřejmě
nezapomínejme na dary moře.
Ice Léto 2012 |
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Neopakovatelná atmosféra na Bali

Když jsem se vydala na Bali věděla jsem asi to, co si každý
z nás může „vygooglovat“ - indonéský ostrov, taková menší
pomyslná kapka v Indickém oceánu, ležící mezi Malajsií na
západě a Austrálií na východě.
Ale čímpak to, že Bali je tak kouzelným místem? Odpovědí
na tuto otázku je příroda. Příroda na Bali je překrásná –
hory, terasy rýžových polí, blankytné moře. Všechny tyto
přírodní úkazy a skvosty Bali má. Bali je pestrobarevné,
monumentální a skvostné. Atmosféra, kterou zažijete na
Bali, nezažijete jinde na světě.
Tady se pořád něco slaví, Bálijci jsou pořád veselí a ta místní
hinduistická kultura všudypřítomných vonných tyčinek,
posvátných míst a rituálů vás prostě dostane. Na Bali
převažuje hinduismus. Balijci si ale nepotrpí na obrovské
chrámy, spíše je tu hodně menších svatyní, které mají i rodiny u svých domů. Pokud Bálijec staví dům, musí nejprve
postavit svatostánek na modlení. Kromě mnoha božstev se
uctívají i posvátné stromy, hory, svatá místa.
Bálijec musí každý den obětovat několik drobností – do
stočeného palmového listu – jakési krabičky z palmového
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listu musí dát obětiny. Zrnka rýže, kousek sušenky, vonné
tyčinky, květiny apod. Vidíte je všude.
Takže při procházce po Bali koukejte pod nohy, abyste si
nerozhněvali nějaké bohy, kdybyste jen náhodou kopli do
obětiny každého dne. Obětiny jsou před obchůdky, před
domy i na rušných křižovatkách, prostě všude tam kde odhání nebezpečí a všechno zlé.

Opičí tanec zvaný kecak
Klasikou je představení tradičního tance – kecak. Vystupuje
v něm stovka mužů a nepoužívá se žádný hudební nástroj.
Tanec se tancuje již po staletí.
Je to vlastně krásný příběh unesené manželky božského
prince Rámy. Krásnou Sítu musí její manžel zachránit pomocí opičího vojska vedeného Hanumanem. V pozadí šplouchajíc Indický oceán a vy se necháváte pohlcovat dávným
příběhem exotické lásky – no není to romantika? Následuje
představení ohňového tance, při kterém muž uvedený do
transu tančí na rozžhavených, hořících slupkách z kokosových ořechů. Pro nás Evropany zcela nepochopitelné. A co
musíte na Bali určitě vidět?

dvou desítek chrámů Besakih, které se nacházejí na svazích
sopky Agung a některé z nich jsou dva tisíce let staré.

Kuta Beach – ráj všech surfařů
Kuta je nejznámější letovisko na Bali, ležící na jižním
pobřeží ostrova, u Indického oceánu (zatímco ze severu
omývá Bali pro změnu oceán Tichý).
I když je Kuta dostatečně známá z turistických průvodců a prospektů jako surfařský ráj - vryla se do povědomí
celého světa hlavně krvavým teroristickým útokem Al-Kajdy
v roce 2002 na místní diskotéce, při kterém zahynulo 200
lidí. Na onom místě, kde dříve stávala diskotéka a které působí opravdu tísnivým dojmem, dnes stojí památník všech
obětí atentátu.
Zdejší pláž je ale rájem všech surfařů. Díky stále silně vanoucímu jihovýchodnímu pasátu jsou zde opravdu velké
vlny (odhadem 4-5 metrů vysoké). Na plavání to tedy moc
není, ale pro surfaře je to ideální.
Kuta je zajímavá také na nákupy - místních stánkařů je
tady mnoho a tržnice přetékají oblečením, suvenýry, jídlem
apod. Večerní zábavu, bary a kluby, doporučuji jen pro odvážlivce – a to ještě nesmějí cestou zpět chodit úzkými uličkami, pohybovat se zde jen kolem resortů je bezpečnější.

TULAMBEN

Temple Tanah Lot – chrám v moři
Temple neboli chrám, je svatyně z 16. století ležící na útesu
v jihozápadní části ostrova. Za odlivu moře je možné
dostat se k chrámu pěšky. Místní hinduisté se chodí dovnitř
modlit a uctívat bohy moře.

Denpasar
je nejdůležitější město ostrova, jehož centrum tvoří náměstí
Puputan s parkem. Za návštěvu stojí Balijské muzeum se
sbírkou masek, dřevořezeb a předmětů ze života domorodců. Velmi poutavé obřady se konají v chrámu Pura Jagatnatha. V těsné blízkosti Denpasaru se nachází nejkrásnější
a také nejnavštěvovanější mořský chrám Pura Tana Lot
a také dva královské paláce Puri Agnung a Puti Ankar.

Ubud
Městečko Ubud je srdcem Bali, nacházejí se tu prastaré
královské chrámy, monumentální paláce a vesnička řemesel. Za návštěvu stojí musea Puri Lukisana Neka se sbírkou
děl místních umělců. Významným místem je také komplex

Když už jsme zmínili surfování, neměli bychom při pobytu
na Bali zapomenout ani na potápění. Lokalit, kde se lze
potápět je na Bali velké množství, my si zmíníme klasilku –
Tulamben, což je nyní asi nejznámější potápěčská oblast na
Bali. Celá oblast na SV Bali je vyhlášená bezpečností svých
lokalit, teplotou vody v rozmezí 27 – 30°C, plážemi z chrastících vyvřelých oblázků a černým sopečným dnem. Především fotografové tento tmavý podklad milují. Jejich obrázkům dodává syté barvy, jako když máte zvířata položená
na černé tabuli. Je to ale hodně odlišné od potápění na
světlých a prosvícených korálových útesech s bílým pískem.
Viditelnost běžně dosahuje jen 12 – 15 m, ale tuto nevýhodu bohatě vyváží nepřeberné bohatství druhů ryb i bezobratlých, kterým tyto vody oplývají. Potápění se tu začalo
rozvíjet již v roce 1979, kdy prví návštěvníci objevili jak
bohatý je okolo vraku Liberty život. Dobré podmínky pro
potápění se obvykle dostavují na začátku května a vydrží
až do července. V srpnu a září přináší jihovýchodní monsuny velké vlny, což potápění dost ztěžuje. Koncem září se
však podmínky opět zlepšují, voda se uklidňuje a nastávají
ideální podmínky. Velkým překvapení pro mnohé z nás je
dnes a denně fungující skupina místních nosiček, které si
s úsměvem naloží na hlavu 2 kompletní potápěčské výstroje
připnuté na lahev a odnesou vám je na požadovanou lokalitu. Váha výstroje často převyšuje váhu nosiče, ale to zde
asi nikdo neřeší. První ponor zde naprostá většina turistů
zažije na vraku Liberty, do kterého se hned zamiluje, ale
postupně většina z vás zjistí, že tu není pouze Liberty, ale
nesmírně bohaté jsou i ostatní lokality. Například Sun Rise,
což je úžasně bohatá korálová zahrada,
kde uvidíte malé černocípé žraloky,
překrásně vybarvené papoušky, sasanky
se svými klauny, písečné úhoře a žluto
modré murénky.
Autorka je studentkou Univerzity Jana
Amose Komenského v Praze

Art

Krásné léto v Harrachově
Přiznám se, že jsme patřila k tomu typu lidí, kteří si hory pojí jen se zimou a lyžováním.
Ovšem jen do té doby, než jsem jednou vyrazila v létě…
Patřím mezi cyklistické nadšence a až do nedávna jsem
dávala přednost našemu krásně rovnému Polabí. Díky Harrachovu jsem ale objevila kouzlo hor, malých podhorských
vesniček, cestiček krásnou přírodou a trochu drsnějšího
horského podnebí. Na svých toulkách jsem potkávala stejné
„blázny“, občas jsem míjela i nadšence s hůlkami, kteří se
pokoušeli o nordic walking a dýchali stejně jako já z plných
plic čistý horský vzduch. Výhodná poloha města Harrachova
mezi Krkonošemi a Jizerskými horami při hranici s Polskem
je zárukou širokého výběru výletních cílů, můžete navštívit
například města Jablonec nad Nisou a Liberec, Szklarskou
Porebu, Bozkovské dolomitové jeskyně, ozubnicovou
železnici Tanvald - Harrachov, zámky Sychrov a Frýdlant
a jiné. Každý den jsme tedy měli kam zamířit a večer jsme
se s přáteli vraceli unavení, zaprášení, ale spokojení a plní
dojmů. Rádi jsme ocenili luxus hotelu a jeho vymoženosti.
K výletům jsme zlákali i několik dalších hostů, kteří původně přijeli bez kol, ale nakonec skončili v hotelové půjčovně
a rozhodli se také vyzkoušet horské silničky. Během jara
a léta jsme navštívili dva z místních hotelů. Každý z nich
měl své kouzlo a přednosti a oba mohu jen doporučit.

To nejlepší? Hotel Sklář.
Nejprve jsme si dopřáli trochu luxusu a objednali si Hotel
Sklář. Jedná se o jediný čtyřhvězdičkový hotel v Harrachově, který byl v roce 2006 zrekonstruován do dnešní luxusní
podoby. Nabízí hostům vše, co si jen mohou přát.
V hotelu Orea Vital Hotel Sklář je k dispozici 160 pokojů
s kapacitou 355 osob. Hostům jsou k dispozici jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Pro
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náročné klienty je k dispozici prezidentské apartmá a je
možné být ubytován i v bezbariérovém pokoji. Luxusní
pokoje jsou vybaveny WC a koupelnou, vysoušečem vlasů,
LCD televizí se satelitním příjmem, vlastním trezorem a telefonní linkou. Z balkonů se můžete při odpočinku pokochat krásnou okolní krajinou.

Po námaze relax
Pokud se stejně jako my vydáte do Harrachova za sportem,
určitě oceníte hotelové wellness centrum. Přiznám se, že
mé svaly, přece jen nezvyklé na přemíru denního sportování, si přímo lebedily při masážích a terapiích provoněných
bylinkami a aromatickými oleji. Téměř každý den jsme
navštívili bazén, saunu nebo parní lázeň, které mají hoteloví hosté k dispozici zdarma. Jeden den, kdy jsme si udělali
volno, jsme ocenili profesionální služby kosmetického salónu a vyzkoušeli přípravky Babor a Thalgo, které díky svému
přírodnímu původu dotvářejí atmosféru „Vital“. Kromě
kosmetických ošetření zde provádějí i procedury pro krásné
ruce, unaveným nohám dají hoteloví hosté zapomenout při
jemném ošetření zkušené pedikérky.

A něco dobrého po námaze
Po celodenní námaze jsme se o to víc těšili na dobrou večeři. Hotel má dvě restaurace s jedinečnou „vital“ kuchyní.
Bella Vista Club Restaurant (a la carte) a hotelová restaurace (bufet) nabízí jedinečnou kombinaci české a mezinárodní kuchyně se zaměřením na vyváženou stravu a zdravá jídla, rozsáhlou vinotéku a točené pivo Budvar. Jack
Daniel´s Central Bar láká k příjemnému posezení u krbu
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či ke hře biliáru s jedním z více jak 100 druhů koktejlů
a doutníků zn. Macanudo, Cuesta Rey nebo Don Sebastian.
V areálu wellness centra můžete relaxovat v hotelovém
Pool Baru.
Hotel získal zcela po právu ocenění Baby friendly hotel.
Znamená to, že všude v hotelových restauracích jsou samozřejmostí dětské židličky, k dispozici jsou dětské postýlky či
dětská menu, prostě celá vaše rodina zde bude jako v bavlnce…

Orea Hotel Bílý Hořec
Pokud dáváte přednost spíše domácké atmosféře, určitě
vyzkoušejte i Hotel Bílý Hořec, kam jsme při svých toulkách
rovněž zavítali.
Hotel Bílý Hořec je útulný hotel horského stylu, který svým
hostům nabízí 38 komfortních pokojů, výtečnou kuchyni
podávanou v útulném a stylovém Bellevue Restaurantu
s Lobby Barem a relaxační centrum ve stylu Římských lázní
se širokou nabídkou relaxačních procedur.
Jeho návštěva má jednu velkou výhodu – můžete pobývat
v malém útulném hotelu, ale k dispozici jsou vám veškeré
služby hotelu Sklář. Můžete se po výjezdu na kole rovněž
nechat namasírovat, případně si dojít zaplavat do bazénu,
či si v případě špatného počasí zahrát tenis. Navíc máte
k dispozici krásné Římské lázně, kde můžete relaxovat ve
vířivce a v intimním prostředí si odpočinout.
Tak co říkáte, sejdeme se v Harrachově?

OREA Vital Hotel Sklář****
Harrachov 520
Harrachov 512 46
Tel.: +420 481 560 111
Fax: +420 481 560 560
E-mail: hotel@sklar.oreahotels.cz
www.sklar.cz
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Do Řecka za jídlem
Miluji řeckou kuchyni. Byla bych schopná jet do Řecka na dovolenou kvůli pouhému
jídlu. A upřímně mě mrzí, že ty “dobré” řecké restaurace, u nás jaksi vymizely.

Řecká kuchyně – ta skutečná řecká se prý dělí na komerční
a nekomerční. Komerční, která se podává turistům a nekomerční, kterou konzumují samotní Řekové. Nevím, mně
tedy asi učarovala ta kuchyně komerční, protože ta nekomerční se mi nedostala na talíř.

Řekové a jídlo

Řekové považují jídlo za jednu z nejdůležitějších součástí
života. Většinou se setkávají v klidu večer u prostřeného
stolu a beze spěchu při západu slunce během bezstarostného povídání si vychutnávají několik chodů a zapíjejí je
bílým vínem Retzinou nebo anýzovým likérem Ouzem.

Proslulost řecké kuchyně

Řecké kulinářské umění má čtyři tisíce let starou historii.
Pokrmy jsou jakousi směsicí kuchyní, které se připravují
v různých státech. Smíchejte jídla z Evropy, přimíchejte
k tomu špetku Malé Asie a okořeňte to špetkou Arábie
a máte řeckou kuchyni. Její proslulost je postavena na
čtyřech jednoduchých tajemstvích. Jídla se vždy připravují
z čerstvých ingrediencí, používá se mnoho bylinek a zeleniny, nechybí proslavený řecký olivový olej a hlavně, pokrmy
jsou jednoduché. A v jednoduchosti je přece krása, lépe
řečeno skvělá chuť. Olivový olej se objevuje prakticky ve
všech řeckých jídlech. To platí i o dalších podstatných složkách řecké kuchyně, o zelenině a bylinkách. Je skutečným
potěšením ochutnat řecká rajčata, hlávkový salát, mrkev,
cibuli, petržel a česnek a samozřejmě také čerstvé ovoce,
například hroznové víno, meruňky, broskve, třešně, melou-
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ny, vodní melouny a mnoho dalších druhů. Řecká pobřeží
jsou obrovskou zásobárnou ryb a mořských plodů. Z koření
se nejvíce využívá oregáno a bazalka, kopr a rozmarýn,
anýz a koriandr, česnek a saturejka. Pro řecké moučníky je
typické využití ořechů všech druhů, zejména vlašských, dále
medu a listového těsta a typická je jejich přesládlost. Kdo
ví, proč se Řekové dožívají tak vysokého věku?

Tradiční řecká jídla
Moussaka

Mezi tradiční řecká jídla patří moussaka, což je nákyp s baklažány a mletým masem, něco jako zapečená bramborová
kaše s lilkem. Zapéká se v troubě a po vytažení se zalije
hustou bešamelovou omáčkou a ochutí skořicí.

Souvlaki

Při toulkách řeckými městečky vás určitě uchvátí vůně masa
pečeného nad ohněm. Většinou půjde o tzv. souvlaki, což
jsou kousky grilovaného jehněčího nebo vepřového masa
navlečené na špejli. Skopové či jehněčí maso je vůbec
řeckou specialitou. Budete-li mít možnost, rozhodně něco
z toho ochutnejte.

Gyros

Popis řecké kuchyně by nebyl úplný bez tradičního gyrosu,
patrně nejznámějšího řeckého jídla. Slovo gyros sice označuje původně koření, kterým je maso ochucené, ale dnes se
pod pojmem gyros myslí i to jídlo - kořeněné maso opéka-
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né na rožni. Laicky řečeno, je to kus masa ve tvaru velké“
štangle“, která se zvolna opéká. Kuchaři z ní odřezávají
kousky masa, které se stačily propéct. V celém Řecku se
gyros dělá v naprosté většině z vepřového masa, výjimečně ze skopového. Gyros můžete dostat na talíři například
s hranolky, nebo vám ho mohou připravit do kornoutu
z chlebové placky, do kterého se dávají i kousky brambor.
Podstatnou částí pokrmu je omáčka tsatsiki, což je jogurt
se strouhanou okurkou, česnekem a mátovými lístky.
Správně se má gyros (maso s kořením) opékat ve velkém
množství na velikém vertikálním rožni a odspodu odřezávat. Vybavuji si, jak mi majitel jedné řecké taverny odmítl
gyros udělat s odůvodněním, že to není typické řecké jídlo.
Vyjádřil se o něm jako o „laciném masu pro turisty“ a ještě
nám nakreslil obrázek vepře a odkud že se to laciné maso
odřezává. Má možná pravdu, ale gyros byste si v Řecku
rozhodně neměli nechat ujít. On možná Gyros ani nepatří
mezi původně řecká jídla, ale to je asi jedno. V Řecku ho
najdete všude.

Kalamari

Samostatnou kapitolou jsou dary moře, které jsou v Řecku
skutečně excelentní. Grilované či vařené ryby, raky, langusty, krevety a chobotnice nabízejí všechny restaurace. Vynikající jsou například kalamari (též kalamarakia). Jsou to
osmažené kousky chobotničkových chapadel. To nezní moc
lákavě, ale je to vynikající. Smaží se v těstíčku z bílku, konkrétní úprava kalamár se v různých tavernách může velmi
podstatně lišit. Dost často můžete dostat také nějakou rybu
v nejrůznějších úpravách, obvykle se spoustou zeleniny.

Feta Saganaki

Něco jako smažená feta v těstíčku, na kterou já osobně
coby milovnice klasického smaženého sýru nedám dopustit.
Zkoušela jsem si ho udělat i doma, ale nepovedlo se. Přitom
to nezní zas tak nemožně. Když je možné osmažit eidam
nebo hermelín, proč by nešla feta nebo balkánský sýr? Ono
to ale opravdu nejde. Jedna známá česká kuchařka tvrdí,
že „balkán“ se vám podaří osmažit jedině,
když ho před smažením ponoříte do ledové vody. Nezkoušela jsem to,
ale chystám se na to.

Další řecké
dobroty

Skordalia - bramborové
pyré s olejem a větším
množstvím česneku
nebo kleftiko či keftadia
Keftedakia – karbanátky ze skvělého hovězího
masa
Kleftiko - Různé druhy
masa (kuřecí, jehněčí) se zeleninou či brambory, vařené
a pečené většinou v alobalu.
Stifado - dušené králičí nebo
hovězí maso v červené omáčce
na kyselo s cibulí
Dolmades - Vinné listy plněné
čímsi jako rizotem, někdy se
to podává s kyselou smetanou,
někdy s tsatziki. Je to vynikající
lahůdka.
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Řecké moučníky
Po dobrém jídle většinou přichází na řadu nějaká laskomina. Typicky řeckým moučníkem je kataifi, závitek s ořechy
a sirupem. Pochutnat si můžete na galaktoboureko. To
jsou krupicové koláče s listovým těstem a sirupem. Doporučujeme i loukoumades, pečivo z kynutého těsta s medem
a skořicí.

Řecká vína, alkohol a jiné nápoje

Řecko je místem, kde se narodil Dionýsos, patron vína.
Proto není divu, že řecká vína patří mezi nejlepší na celém
světě. Právem se objevovala na stolech předních evropských
panovníků! Mezi nejznámější vína původně patřily produkty z ostrovů Chios a Thassos. Dnes se světově proslulá vína
produkují po celé zemi. Řecká vína se dělí do čtyř hlavních
kategorií. V první se nacházejí moky, u nichž převládá důležitost původu. Ve druhé kategorii jsou vína z méně známých oblastí, ale stoprocentní kvality. Do třetí kategorie
patří místní vína a do čtvrté, stolní vína. Nenechte se zmást
číslem kategorie, protože i tato vína jsou velmi lahodná.
Do první kategorie je zařazeno na dvacet oblastí, z nichž
pocházejí vína nejlepšího původu. Na severu země je to
víno nesoucí název Zitsa, Amytaio, Goumenisa a Naousa.
Na Chalkidiki Playies a Melitona. Z Thessaloniki pochází
víno jménem Anchialos a Rapsani, nedaleko Atén se vyrábí
Kantza. Peloponés produkuje vína Patra, Mantinia a Nemea. Z Jónských ostrovů pochází Robola of Cephalonia.
Skvělá vína vznikají i na ostrovech Paros, Lemnos, Rhodos
a Santorini. No a na Krétě to jsou vína Archanes, Peza, Sitia
a Daphnes. Proslaveným řeckým vínem je retsina. Má lehce
pryskyřičnou chuť, která má původ v bohaté řecké vinařské historii. Podle pověsti totiž víno retsina zrálo v sudech,
z nichž se do nich dostávalo trochu pryskyřice. Řekům
ojedinělá chuť tak zachutnala, že začali pryskyřici do vína
přidávat záměrně.

Řekové a tvrdší alkohol

V Řecku nepřijdou zkrátka ani milovníci poněkud ostřejšího pití. Typickým řeckým nápojem je Ouzo, tedy čistý
alkohol, jehož základní složkou je anýz. Když se do
sklenice s ouzem přidá trocha vody, mělo
by Ouzo zbělat. Velmi ostrým pitím je
Rakije, která má velmi specifickou
chuť. Řekové ji užívají nejen
k pití, ale i k léčení různých
neduhů. Údajně pomáhá
vnitřně i zevně. Mezi cizinci
je však známější jiná pálenka,
a to Metaxa. Je to zlatavý,
medově chutnající brandy, která se rozděluje do pěti skupin.
Jednohvězdičková Metaxa je
nejlevnější, pětihvězdičková sice
nejdražší, zato jemná, až přechází
na jazyku. Je i častým suvenýrem
z Řecka. Pivo není nejoblíbenějším
nápojem Řeků, ale to neznamená, že by tu nebylo. Hlavní místní
značkou je Mythos, který chutná
trochu jako lehká Plzeň. Turisté
však nejčastěji kupují piva zahraniční
provenience, konkrétně holandský
Amstel a Heineken. Na česká piva se
dá narazit jen zřídka.

Architektura
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv architektonických společností

V souladu
s přírodou
Tzv. bydlení v souladu s přírodou, byť
třeba jen víkendové, se v poslední době
stává světovým hitem. Příroda nás, jak je
vidno, táhne zpět do svého lůna. Nebo že
by nás předešlá a ta blížící se ekonomická krize donutila snížit životní náklady?
Zřejmě obojí.
Skutečnost je taková, že lidé se víc uskromňují a zjišťují, že
k životu a spokojenosti vlastně potřebují málo. V mém okolí je spousta lidí, kteří se například přestěhovali z velkoměsta do chatky u lesa. A jsou mezi nimi i lidé movití, kteří tak
neučinili z finančních důvodů. Mají zkrátka toho světového
konzumu dost.

Na prvním místě ekologie

Dnešní svět je plný ekologických slov, slogany bydlení
v souladu s přírodou má ve svém portfoliu snad každý
druhý developer. A já se po prostudování jejich nabídky
nemohu ubránit dojmu, že v mnohých případech se jedná
o pouhý slogan. Jak mohu žít v souladu s přírodou tam,
kde ani žádná příroda není? Tak jsem pátrala dál, a to za
hranicemi České republiky v portfoliích zahraničních architektonických studií. Našla jsem tři projekty, které podle
mého názoru tento slogan plně naplňují.
Norský Love Shack
Když si Norové chtějí odpočinout, odjíždějí na Hardanger
Fjord, místo dokonalého úniku jako stvořeného pro snílky a umělce, kteří zde hledají potřebnou inspiraci. Hory
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zahalené mystikou, mlhou a deštěm, mně osobně připomínající novozélandský jižní ostrov. Architekti Todd Saunders
a Tommie Willhelmsen se snažili tuto krajinu maximálně
respektovat a z jejich pera vznikla dřevostavba, která
geniálně splývá s okolní krajinou. Jejich původním záměrem přitom bylo postavit stavbu, kterou by mohli využívat
pro sebe i pro své přátele. Koupili si pozemek na severním
pobřeží obklopený lesy. “Sháněli jsme místo, kde budeme
moc absolutně vypnout,” vzpomíná Todd Saunders, který
sám sebe popisuje jako velkého milovníka. Není se ostatně
čemu divit, když po mnoho let byla jeho domovem Kanada. Výsledkem jejich snažení je domek o rozloze 15 metrů
čtverečních, místo, ve kterém můžete spát, číst si … Místo
ale talentovaní architekti nazvali Love Shack (útočiště pro
lásku). K další činnosti, kterou tento malý prostor nabízí,
tedy vyzývá tento název.
Tvar stavby vychází ze skandinávského a kanadského stylu,
výrazně se však přiklání k modernistické kostce. Boční
a přední stranu tvoří jediná křivka tvaru U (otevírající se
na straně), která začíná linií střechy. Kaskádovitě spadá
dolů k zadnímu průčelí a končí pod podlahou. Konstruk-

ce dřevěného rámu a deskových materiálů je obložena
modřínovými prkny ošetřenými přírodním olejem, izolaci
tvoří celulóza. Hlavním materiálem jediné místnosti je
březová překližka, kterou najdete jak na stěnách, tak na
podlaze. Uvnitř místnosti najdete japonský futon a malý
stolek. Koupelnu byste hledali marně. “Pár kroků od
srubu se ale můžete osvěžit pod vodopádem,” směje se
Todd Saunders. Naprosto geniálně srub doplňuje velká
dřevěná terasa, ideální místo pro ranní i večerní rozjímání
za doprovodu buď vycházejícího, nebo zapadajícího slunce.
Na takovém místě vám snad může být jedno, jestli svítí sluníčko nebo prší. Poezie je zkrátka zaručena při jakémkoliv
počasí. Záměrem architektů bylo navrhnout útočiště, které
je v souladu s okolní norskou krajinou, a to se jim, myslím,
podařilo na výbornou.

Ekologické očko modrého lesa

Další slovní hříčka, která však vystihuje vznik moderního
stylu ubytování, které může sloužit nejenom jako rekreační
zařízení obklopené krásnou přírodou. V této buňce, která
je ukryta pár metrů nad zemí mezi větvemi stromů a zpě-

vem ptáků, si tak můžete zakusit, jak se asi žije v pravé divočině. Toto oválné „očko“ navrhla britská společnost Blue
Forest. Očko proto, že celá jeho přední strana je prosklená, tudíž ubytovaní uvidí do širokého kraje a mohou tak
doslova pozorovat, kde se co šustne. I když zařízení slouží
spíše jako chatka, je skutečně luxusního charakteru. A to
jak svým vzhledem, tak i vybavením a v neposlední řadě již
zmíněným umístěním. Na první pohled si lze povšimnout,
že je tvořeno z velké části přírodními materiály a jeho
výstavba se dá zkrátit na pouhých 5 dní, ovšem při dobrých
klimatických podmínkách. S rozměry šest na osm metrů
kombinují tyto útulné drobné prostory kuchyň, malou
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jídelnu i obývací pokoj s ložnicí, kde se mohou s přehledem
uhnízdit hned čtyři osoby. Životnost takového domku se
pohybuje okolo 15 let, ale není vyloučeno, že při správné
údržbě si jej lze užít ještě o pár roků déle. Dokonce i jeho
interiéry jde snadno zrekonstruovat či úplně přepracovat například na kancelář, studovnu či vlastní soukromé studio.

Austrálii zdobí dům v podobě odpadnuté turbíny
Dům, jehož jedno křídlo vypadá jako turbína, která odpadla z letadla. Takový navrhl australský designér Simon Laws,
který se může pochlubit nejednou architektonickou lahůdkou. Prázdninový dům, který se nachází na pobřeží Queensland v Austrálii, má za cíl vytvořit jakýsi luxusní kemp, jenž
je umístěn mezi překrásně točenými palmami – opět v maximálním souladu s přírodou. Městečko, poblíž kterého
sídlí, se jmenuje Seventeen Seventy, a to je zase nedaleko
jižně položeného města Gladstone, které je známé svými

surfařskými plážemi na východním australském pobřeží.
Dům byl na místo dopraven po částech. Tzv. obývací a spací
„lusky“ spolu s koupelnovými a lázeňskými prostory byly
vyrobeny ve městě Brisbane a přepraveny na vzdálenost cca
500 km, kde byla jejich stavba, ale také vzájemné spojení
dokončeno. Prefabrikované konstrukce s částečně parabolickou střechou byly postaveny až na místě a na ně byly
také připojeny již zmíněné lusky přes centrální venkovní
prostory zahrnující obývací a jídelní koutek. Materiály na
výrobu tohoto netradičně vypadajícího stavení se staly
například přírodní naolejovaná dřeva i další, které pomohly
vzniknout útulnému prostředí, zahrnujícímu vnitřní i vnější
prostory s plynulou návazností a vzájemným doplněním.
Návštěvníky zde kromě pěkného přírodního okolí uvítá
také subtropické podnebí. Dešťová voda tu odtéká do
izolované nádrže, kde je pomocí solárních panelů ohřívána
a připravena k použití. I zateplení domu funguje na sluneční energii, proto je toto stavení opravdu šetrné k okolnímu
prostředí, a také úsporné.

Art
Text: pokerman.cz, foto: Tomáš Stacha, PokerStars.cz

Ondřej Vinklárek

triumfoval
jako hráč roku EPT

Slavné Monte Carlo se stalo letos svědkem dalšího
úspěchu našeho hráče ve světě špičkového profesionálního pokeru. Ondřej „Vinkyy“ Vinklárek získal
prestižní prvenství v bodování o nejlepšího hráče
sezóny European Poker Tour a definitivně tak potvrdil, že patří mezi evropskou pokerovou extratřídu. Skvělé výkony v průběhu celé osmé sezóny EPT
vynesly Vinklárkovi téměř $300.000 a katapultovaly
ho na šestém místo v historické tabulce našich nejúspěšnějších turnajových hráčů.

V Evropě se hraje již od roku 2004 pokerová série European
Poker Tour (EPT), v níž se svými výkony prezentuje především profesionální špička starého kontinentu. Ještě před
pár lety byly turnaje EPT pokerovými událostmi, o nichž
mohli naši vyznavači nejpopulárnější karetní hry pouze
snít. Díky rozvoji internetového pokeru vyrostlo ale i u nás
pokerové podhoubí talentovaných hráčů, kteří se po online
úspěších mohli začít prosazovat i v mezinárodních živých
turnajích.

Jan Škampa a další…
První opravdu bombastický úspěch zaznamenal jak známo v roce 2009 Jan Škampa, který získal v rámci pražské
zastávky European Poker Tour díky výhře v hlavním turnaji
v přepočtu přes milión dolarů. Po Škampovi exceloval
v následujícím roce Martin Hrubý, jenž získal ve Vídni za
druhé místo přes 650.000 dolarů. Tyto dva hvězdné výkony
v minulosti přece jen vyčnívaly jinak nad skvělými výsledky
dalších našich hráčů, mezi které se zařadila jména jako Vojtěch Růžička, Josef Šamánek nebo Martin Kabrhel.
Letos bylo již v osmé sezóně European Poker Tour odehráno po celé Evropě celkem 13 skvělých pokerových festivalů,
které vedle hlavních turnajů nabídly i vedlejší akce. Stejně
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jako v minulých sezónách byly výsledky nejlepších hráčů
ve vybraných turnajích bodovány, neboť šlo o to, kdo získá
prestižní titul hráče roku a také další trofeje. V minulosti proslavilo český poker v tomto bodování duo Martin
Kabrhel & Jan Škampa, které díky výkonům v šesté sezóně
European Poker Tour získalo pro Česko cenu Best Country.

Ondřej Vinklárek
Právě na tyto naše pokerové osobnosti navázal nedávno
Ondřej „Vinkyy“ Vinklárek, kterému se podařilo proslavit
Českou republiku v zahraničí díky zisku prestižní trofeje
EPT Player of the Year. Za nejlepšího hráče EPT byl Ondřej
Vinklárek korunován ve slavné Monte Carlu v rámci závěrečného turnajového festivalu, který se konal za pozornosti
médií z celého světa.
Vše se událo na večírku v honosném Café Llorca Monaco,
což je podnik umístěný ve známém monackém kongresovém centru Grimaldi Forum, kde probíhalo například losování UEFA Champions League. Ondřeji Vinklárkovi předal
cenu POY EPT osobně rakouský ředitel EPT Edgar Stuchly za
asistence moderátora večera, kterým byl komentátor show
The PokerStars.net Big Game Joe Stapleton.
Vedle Vinklárka se další hvězdou závěrečné party stal Ro-
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Přehled skvělých výsledků našeho hráče, které
rozhodly o tom, že se stane pro letošek nejlepším hráčem nejprestižnější evropské pokerové
tour:
21. dubna 2012 EPT Berlín - 3. místo ve vedlejším turnaji
v No Limit Hold‘em Six Maxu a výhra $34.775
31. března 2012 EPT Campione - 3. místo ve vedlejším turnaji v No Limit Hold‘emu 6 Max Turbo a výhra $24.142
16. března 2012, EPT Madrid - 6. místo ve vedlejším turnaji
v No Limit Hold‘em Win the Button a výhra $3.634
berto Romanello, jenž získal dvě trofeje. Právě náš hráč
překazil Romanellovi hattrick, protože velšská superstar
skončila v anketě POY na druhém místě. Vedle Vinklárka
a Romanella se dalšími oceněnými stali tito hráči: trofej
pro nejlepšího hráče Omahy získal Vietnamec z Wiesbadenu Khiem Nguyen, náš starý známý z Prahy Ital Salvatore
Bonavena byl nejlepší v anketě Mixed Game POY, online
kvalifikantem roku se stal belgický pokerový veterán Pierre Neuville a cenu Heads Up POY ukořistila specialistka
na tuto disciplínu Američanka Melanie Weisner. Cenu pro
nejúspěšnější zemi získal Libanon.
K velmi prestižnímu titulu EPT Player of the Year se Ondřej
Vinklárek prokousal přes skvělé výkony v jedenácti špičkových turnajích, v nichž získal vedle bodovaných míst i nezanedbatelné peněžní výhry. Celkem si tak vydělal asi 320.000
dolarů, takže mu po odečtení nákladů na turnaje zbylo asi
$290.000. K cenné trofeji dostal náš hráč od pořadatelů
Euroepan Poker Tour i volné vstupné do prvního hlavního
turnaje následující sezóny. Dnes je tedy již jasné, že naši
pokerovou hvězdu evropského fromátu uvidíme opět v další akci v srpnu v rámci pokerového festivalu EPT Barcelona, kde vloni Vinklárek odstartoval svoji skvělou jízdu za
cennou trofejí.

31. ledna 2012, EPT Deauville – 53. místo v hlavním turnaji
v No Limit Hold‘em a výhra $19.727
12. ledna 2012, EPT PCA - 3. místo ve vedlejším turnaji v No
Limit Hold‘emu Turbo a výhra $42.350
10. prosince, EPT Praha - 6. místo ve vedlejším turnaji v No
Limit Hold‘emu Turbo - 6 Max a výhra $62.260
9. prosince 2011, EPT Praha - 8. místo ve vedlejším turnaji
v No Limit Hold‘emu a výhra $4.459
8. prosince 2011, EPT Praha - 1. místo ve vedlejším turnaji
v No Limit Hold‘emu Turbo Bounty a výhra $21.369
22. října 2011 EPT, San Remo - 4. místo ve vedlejším turnaji
No Limit Hold‘emu/Bounty a výhra $18.337
21. října EPT, San Remo - 62. místo v hlavním turnaji v No
Limit Hold‘emu a výhra $16.545
31. srpna 2011 EPT, Barcelona - 1. místo ve vedlejším turnaji
v No Limit Hold‘emu a výhra $71.688
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Novinky ze světa elektroniky
a domácích spotřebičů
Kompaktní fotoaparáty pořizující snímky kvalitou srovnatelné se snímky z digitální
zrcadlovky, telefony, coby zdroj informací i zábavy, televizory, při jejichž sledování si
připadáte jako v kině, ale i supermoderní pračky, myčky či chladničky. Novinek, které
nám zkrátka usnadňují život, je toto léto skutečně hodně. Stačí si vybrat.

Novinky ze světa elektroniky

Kompaktní fotoaparát NEX-F3 od Sony
Málokdo dnes na letní dovolenou vyjíždí bez fotoaparátu.
A ty současné jsou zárukou,
že jimi pořízené snímky se ve
vašem rodinném albu budou

řenému pozadí. Aby se fotograf dostal blíže k centru dění,
musí být vybaven výkonnějším objektivem. Nyní se nabízí
možnost používat pro vysoce kvalitní detaily Clear Image
Zoom, který zdvojnásobuje zvětšení nabízené objektivem.
Unikátní technologie Sony By Pixel Super Resolution se stará o vynikající podání detailů, tonů a ploch. Toto řešení je
ideální na cesty i každodenní fotografování, protože nabízí
prodloužení ohniskové vzdálenosti bez nutnosti nosit s sebou další zařízení. Tyto a další funkce dělají z fotoaparátu
NEX-F3 ideální volbu pro fotografy, kteří opouštějí oblast
kompaktních aparátů a míří výše. Pocit vyšší třídy zprostředkovává také kvalitní grip, díky němuž se fotoaparát
pohodlně a jistě ovládá.

Samsung MultiView MV800

skutečně vyjímat, a to i pokud
je pro vás digitální
fotografie novinkou. Například s fotoaparátem NEX-F3 od
Sony nebudete prakticky v žádné situaci tápat, jaké nastavení máte zvolit. Režim Superior Auto inteligentně rozpozná celou řadu scén a fotografovaných objektů a podle
nich nastaví expozici a další parametry obrazu stejně
dobře, jako zkušený fotograf. A navíc tento nový lehký
kompaktní fotoaparát pořizuje snímky jako z digitální zrcadlovky. Fotografovat můžete s výměnnými objektivy i bez
nich. Kompaktní systémový fotoaparát Sony NEX-F3 totiž
příjemně překvapí obrazovou kvalitou „velkého“ fotoaparátu. Kapesní model NEX-F3 má
stejnou úspornou konstrukci bez sklopného
zrcadla jako ostatní fotoaparáty s bajonetem
E-mount. Snímač Exmor™ APS HD CMOS
s rozlišením 16,1 megapixelů – podstatně
větší než snímače běžně používané u kompaktních fotoaparátů – vytváří bezchybné
snímky s nízkým obsahem obrazového
šumu a detailně prokreslené Full HD video
(50i/25p). Stejně jako u běžných digitálních
zrcadlovek lze snadno pracovat s nízkou
hloubkou ostrosti, při které váš přesně zaostřený objekt vystupuje proti rovnoměrně rozost-
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Budoucnost inovativních kompaktních fotoaparátů předjímá i fotoaparát Samsung MultiView MV800, který se vyznačuje unikátním 3,0“ dotykovým Flip-out displejem otočným o 180°, který umožňuje dokonalé zachycení a snadné
prohlížení autoportrétů a extrémně vysokých nebo nízkých
panoramatických snímků. Rozhraní Smart Touch 3.0 nabízí
Filtry se speciálními efekty, funkci smart album - inteligentní a chytrý systém pro uchování fotek v digitálních
albech – a funkci smart movie pro tvorbu kreativních videí.
K rozhodnutí poroty vyhlásit MV800 „Nejlepším kompaktním fotoaparátem roku“ přispěly křišťálově čisté fotografie
pořízené v rozlišení 16,1 megapixelů, k dokonalosti fotoaparátu pak přispěl objektiv značky Schneider Kreuznach 26130mm s pětinásobným zoomem a rychlá elektronika.

Sony představuje nové vysokorychlostní
paměťové karty XQD™
K fotografování ovšem vedle fotoaparátu budete potřebovat i paměťovou kartu. A to tu pokud možno rychlou
a výkonnou. A takové jsou právě paměťové karty z nové
řady paměťových karet XQD od Sony, které
podporují nedávno přijatý standard pro vysokorychlostní, výkonné ukládání digitálního obrazu
XQD. Při použití nových karet uživatelé highendových modelů digitálních zrcadlovek (DSLR)
kompatibilních s XQD mohou uložit přibližně
100 snímků ve formátu RAW*3 v režimu sériového snímání. Kromě schopnosti dosahovat
vysokých přenosových rychlostí se karty vyznačují vysokou spolehlivostí, která chrání uložená
data a obrazové soubory. Společnost Sony také
uvádí na trh USB 2.0/3.0 čtečku paměťových
karet kompatibilní s XQD (model MRW-E80)
umožňující uživatelům přenášet snadno a rychle

do počítače velké množství rozsáhlých datových souborů.
K dispozici je také rozšiřující XQD adaptér (QDA-EX1) pro
použití s počítači vybavenými slotem ExpressCard™ 34.
„Ruku v ruce s měnícími se nároky uživatelů bude Sony
pokračovat v rozvíjení řady paměťových karet XQD, aby
splňovaly i budoucí požadavky high-end segmentu digitální
fotografie,“ dodává Benoit Delfau.

Samsung GALAXY S III
Dokážete si představit telefon, který můžete ovládat
hlasem, pohybem a který dokonce reaguje na vaši tvář?
Ne, to není sci-fy, ale realita. Společnost Samsung přichází s přístrojem z třetí generace chytrých telefonů Galaxy,
který nabízí v tenkém těle inovativní vlastnosti, mezi které
vedle zmíněných patří i přenos dat mezi přístroji pouhým
přiblížením k druhému telefonu. Smartphone je vybaven
Super AMOLED displejem o velikosti 4,8 palců, což je o 0,5
palců více, než u modelu GALAXY S II. GALAXY S III využívá
nejaktuálnější verzi operačního systému - Android 4.0™ Ice
Cream Sandwich. Milovníky focení potěší fotoaparát s rozlišením 8 Mpx a čelní fotoaparát s rozlišením 1,9 Mpx, který
uživateli nabízí celou řadu inteligentních funkcí, např. mechanismus rozpoznávání tváře. Mimo to je Samsung GALAXY S III napěchován novými technologiemi, které uživateli
otevírají svět nepoznaných možností.

Designová sluchátka
Potřebujete se pod záminkou hezkého počasí, častějších
procházek nebo běžeckých tréninků vybavit novými sluchátky? V tom případě sáhněte po barevnějším nebo stylovějším modelu, než je váš současný.
I špičkoví výrobci, pro které je perfektní zvuk samozřejmostí, nabízejí
originální designy sluchátek.

Dostupný design: Buxton BHP
1110 Dream

Ukázkovým příkladem je značka Buxton. Sluchátka Buxton svou věrnou
reprodukcí zvuku, neotřelým zpracováním a použitím kvalitních materiálů
poskytují skvělý poměr cena/výkon.
V každém balení jsou navíc přibaleny
tři velikosti silikonových nástavců,

takže i uživatelé, kteří mají s běžnými „špunty“ problémy, mají konečně možnost se soustředit pouze na hudbu.
Příslušenství zahrnuje také praktickou pomůcku určenou
k navinutí sluchátek, nazvanou Orange Fish.

Přes hlavu: Buxton BHP 2400 Chief

Originální design v případě sluchátek přes hlavu obzvláště
vynikne. Pokud na to máte odvahu,
zkuste třeba sluchátka Buxton Chief. Těla náušníků jsou vyrobena
z kovové slitiny a kvalitní koženkové polstrování náušníků
je jako stvořené pro pohodlné dlouhodobé nošení.
Potěší i skládací konstrukce
pro snadné přenášení.

Nejen pro Jablíčkáře:
Klipsch Mode M40

Luxusní sluchátka přes hlavu
Klipsch Mode M40 s aktivním potlačením hluku jsou určena i těm nejnáročnějším audiofilům. Kromě perfektního zvuku sluchátka
přesvědčují vysoce kvalitním zpracováním a také ovládáním
pro výrobky Apple iPod/iPhone/iPad.

Domácí spotřebiče

Téměř žádná domácnost se dnes neobejde bez chladničky,
pračky a myčky. Dnes jsou naštěstí na trhu výrobky, se kterými se domácí práce stávají potěšením.

Letní chlazení s inovovanou chladničkou
Hotpoint Quadrio
Chcete mít velkou rodinnou chladničku ve vícedvéřovém
provedení, ale americká Side by Side se vám domů nevejde? Nebaví vás otevírat při vstupu do mrazničky dveře
a záhy ještě zásuvky? Kupujete často chlazené maso a čerstvé ryby? Sledujete nejnovější designové trendy? Pak právě
pro vás značka Hotpoint představuje inovovanou čtyřdvéřovou chladničku Hotpoint Quadrio. Nový design, netradiční, ale praktické rozměry, pečlivé zpracování interiéru,
promyšlené funkce a energetická třída až A++ umožňují
pojmout velké množství potravin, aniž by sama chladnič-
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ka zabrala příliš prostoru a uchovávat je déle čerstvé bez
plýtvání energie.

Nová pračka chrání vaše oděvy
Praní je umění! Když si kupujeme šaty, chceme, aby pořád
vypadaly jako nové a zachovaly si jasné a živé barvy. Ale
jak často se stane, že otevřete dveře pračky a zjistíte, že
oblíbené kusy oblečení jsou zašlé a vybledlé? Máme pro vás
řešení - společnost Whirlpool představuje pračky Whirlpool
6. smysl Colours, které budou šaty ošetřovat s největší možnou péčí, a to i při pouhých 15 °C, čímž zajistí dlouhodobé
zachování barev a nebývalou péči o textilie. To vše je možné díky jedinečné kombinaci technologie 6. smysl Colours,
speciální volbě Colours 15°C a technologie Wave Motion,
unikátního asymetrického pohybu bubnu, který v kombinaci se sensorovou technologií 6. smysl maximalizuje účinnost
pracího prášku. Tento pohyb rozloží textilii rovnoměrně
kolem bubnu a umožňuje dokonalou absorpci pracího
prášku. To znamená, že díky volbě Colours 15°C lze teplotu praní snížit na absolutní minimum, přičemž je zajištěna
stejná prací schopnost jako u pracích cyklů prováděných při
teplotě 40°C. Jedná se o průlomový způsob zajištění dlouhotrvající věrnosti barev a péče o textilii, který byl testován
a potvrzen německým výzkumným ústavem WFK.

Nové pračky Philco
Úspěšný comeback zažívají i pračky Philco, které se navíc
mohou pochlubit oceněním Red Dot. V soutěži konkrétně
svým designem v kombinaci s vysokou funkčností excelovala pračka PHILCO Pla 1483. Pračka totiž vypere až 8 kg
prádla a přitom ušetří vodu i energii. Maximálně efektivní hospodaření s vodou ji zajistí speciální TwinJet. Jedná
se o recirkulační systém se 2 tryskami, které intenzivně
sprchují prádlo vodou s již rozpuštěným pracím prostředkem nebo naopak čistou vodou při máchání. Výsledkem je
úspora energie až o 30 procent, úspora vody o 14 procent
a k tomu a navíc úspora pracího prostředku, který si pračka
dokáže dávkovat potřeby, díky detektoru poloviční náplně.
Individuální potřeby uspokojí celá řada speciálních programů, mezi nimi např. jogging pro praní lehce zašpiněného prádla třeba po sportu nebo antibakteriální program
i speciální pro alergiky. Nejen ženy ocení easy ironing pro
snadné žehlení nebo program stálé bělosti, aby prádlo zůstalo zářivě bílé. Pračka je vybavena přehledným displejem
na ovládacím panelu, který spolehlivě informuje o průběhu praní. Její výhodou je také snadné intuitivní ovládání
pomocí jednoho knoflíku. K bezpečnostním
prvkům patří plný aqua stop, ochrana
proti přetečení i ultra chladná dvířka.
Pračku je možné zakoupit v elegantní černé a klasické bílé barvě.

Myčka HOTPOINT Indesit
Samozřejmou součástí mnoha domácností po celém světě jsou i myčky – spotřebiče s více než 100letou
historií. Málokdo dnes pochybuje
o tom, že se skutečně vyplatí a to
jak velkým rodinnám, tak třeba
dvoučlenným domácnostem. Jaký
model ale vybrat? My jednoznačně
doporučujeme myčku Hotpoint s no-
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vým flexibilním vybavením vnitřních košů Flexiload, který
umožňuje optimální využití každé jejich části. Spodní koš,
jehož stěna je zvýšena o 2,5 cm a dráty zesíleny o 5 mm,
je doplněn o praktické držáky na objemné nádobí, které
zajistí optimální umístění a perfektní stabilitu, dále o posuvný a rozložitelný košík na příbory a nové držáky koše
s nerezovými doplňky, které najdete i na horním koši. 2 + 4
horní sklopné držáky umožní lepší využití prostoru. Skvělou
novinkou je třetí odkládací posuvný prostor umístěný na
vrchu koše, který je určen pro malé nádobí a pro příbory.
Novinkou ve vybavení interiéru myček je tvar ostřikovacích ramen a trysek a 3úrovňový filtr, které zajistí správné

rozstřikování vody. Díky programu Duo Wash s využitím
odlišného tlaku v horním a spodním koši je možné mýt
ve stejnou dobu křehké nádobí v horním koši a silněji
zašpiněné pánve v koši spodním. Díky novému systému
Sensor System dokáže myčka Hotpoint dosáhnout maximální účinnosti mytí v energetické třídě A++ při jakékoliv
míře zašpinění nádobí a maximálně optimalizovat vybraný
cyklus. Senzor stanoví úroveň zašpinění měřením zakalení
vody a následně reguluje množství vody, tlak trysek, teplotu a délku cyklu. Sensor se vzájemně doplňuje s výkonným
motorem Flexipower, který mění provozní rychlost a tlak
vody právě dle zašpinění
nádobí, což znamená maximální využití efektivity
a síly motoru. Exklusivní
systém ExtraSilent zaručuje maximální tichost
s omezením hluku na
pouhých 42dB.

A lahůdka na
závěr…
Na závěr bychom neměli
zapomenout na novinku
ze světa domácích spotřebičů, kuchyňského robota
Gratus od společnosti
Eta. Jedná se o VIP klienta ve světě domácích spotřebičů, na kterého Eta
s čistým svědomím poskytuje desetiletou záruku. Robot je celokovový s extra silným
motorem a stabilizátorem otáček. V příslušenství jsou tři
různé nástavce, další si dle potřeby můžete dokoupit.
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Text: Jana Abelson Tržilová, foto: autorka a agentura Sport Invest

Bez tvrdé dřiny a bolesti to nejde.

Mirka Knapková, Onřej Synek
Léto je tady a s ním horké dny a teplé večery, ke kterým patří dobré pití. Ne nebude řeč
o koktejlech, či lehkých drincích. Dnes si budeme povídat o moku pro nás Čechy charakteristickém o pivu.
Mirka Knapková a Ondřej Synek, mistři světa ve skifu a velké naděje letošních LOH na zlato
pro ČR. Jaké emoce v nich blížící se olympiáda
vzbuzuje? Radost, nadšení, tréma, obavy…?
Mirka:
Na tom je právě hezký, že to je od všeho něco. Samozřejmě
se těším, protože to je olympiáda. Je tam ale samozřejmě
i troška nervozity, protože chci předvést to, co jsem natrénovala a zužitkovat to v praxi.
Ondřej:
Já se do Londýna vyloženě těším, protože už mám zkušenosti z olympiády, a tak už vím, jak si to užít a přitom dobře zázavodit. Když jsem byl na OH poprve, bylo to úplně
něco jiného - stres, stres a stres.

Trénujete až do posledního dne?
Mirka:
Budu mít oraz asi čtyři dny, ale ne před závěrečnou přípravou, kdy do toho budu muset šlápnout.
Ondřej:
Trénuju normálně, posledním dnem mojí letošní sezóny
bude právě závod v Londýně.

Jsou tréninky na olympiádu náročnější či
intenzivnější než na jiné závody?
Mirka:
Olympiáda je nejvíc, protože je jednou za čtyři roky a pro
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nás obzvlášť to je velký závod. Závodů na olympiádě sportovec během svého života totiž moc zažít nemusí. Ostatních závodů ano. Samozřejmě bych chtěla uspět a aby se mi
to podařilo co nejlíp.
Ondřej:
I když je to olympiáda, tak příprava je víceméně pořád
stejná. Spíš se víc snažím vyhýbat mediálnímu tlaku, který
pochopitelně roste. Ale s tím mi pomáhá hodně moje agentura Sport Invest, snaží se to regulovat a domlouvají mi
rozhovory a focení třeba na jeden den, abych pak zase měl
klid. Ale v samotném tréninku je příprava téměř stejná jako
v jiných sezónách.

Jak to vlastně na takové olympiádě chodí?
Mirka:
Trénujeme a závodíme, na víc není čas. Náš závod trvá
týden, v rámci kterého máme rozjížďky, opravné jízdy, po
kterých následuje čtvrtfinále, semifinále a finále. Je to docela dlouhé a nervy během této doby dost pracují.
Ondřej:
Na olympiádě to probíhá stejně, jako třeba na mistrovství
světa. Ten samotný závod není odlišný, rozdíl je asi hlavně
v tom, že na ten olympijský kouká půl zeměkoule.

Jsou pro vás dosavadní úspěchy motivací
nebo spíše přítěží? Každý od vás přece jen očekává jen ty nej výsledky. Být mistrem světa je
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v tomto smyslu velmi zavazující, ne?
Mirka:
Dosavadní úspěchy jsou povzbuzující. Člověk už taky tak
trochu ví, jak co má dělat, aby těch úspěchů dosáhl. Samozřejmě platí, že je velmi těžké dosáhnout toho nejlepšího
výsledku. A obhájit je ještě o moc těžší.
Ondřej:
Záleží na povaze, pro mě je to dobrý pocit, že můžu bojovat o medaile. Takže je to určitě motivace.

Ondřeji, budou vám v Londýně fandit
i manželka s dcerkou, nebo je necháte doma?
Zůstanou doma, protože manželka je znovu těhotná
a termín porodu má pět dní po závodech. Ale palce držet
budou.

Mirko, vy budete mít někoho v hledišti?
Pojede se podívat taťka a brácha s přítelkyní.

“Bez štěstí, zdraví, pohody a nažhavenosti to nejde.”
Oba jste mistry světa. Stát se nositelem
tohoto titulu asi není jen tak. Na čem to vlastně
záleží? Dá se to vůbec popsat?
Mirka:
V první řadě samozřejmě musíte mít nějaké dispozice
k tomu sportu a ve druhé řadě to je o té každodenní dřině,
kterou jsem zmínila, bez tréninku jen s talentem se vyhrávat nedá.
Ondřej:
Musí se sejít všechno správně v jednu chvilku. Štěstí, zdraví,
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pohoda, nažhavenost atd. A potom už záleží na jedincovi,
aby to vše prodal během sedmi minut.

Mirko, vy jste se mistryní světa stala po
jedenácti letech kariéry. To musí být obrovské
zadostiučinění…
Je to úžasný, protože na to se sportovec vlastně každý den
připravuje. Každý den trénuje, věnuje tomu část svého
života a máte pravdu, že svým způsobem to je zadostiučinění. Sport je přitom takový, že se to nemusí podařit, když
tomu ale věnujete ten čas, energii a úsilí, tak je dobře, když
se dostaví výsledek.

Popište mi poslední minutu před cílem?
Jaký je stav vaší mysli? Myslíte vůbec na něco?
Mirka:
Vím, že po té dlouhé trati a hodinách dřiny mám před
sebou jen malý kousek, poslední minutu, posledních pár
metrů, do kterých musím dát naprosto všechno. Když se
závod povede, tak mívám bojovnou náladu, i ta rychlost je
mnohem vyšší než v průběhu trati.
Ondřej:
Záleží na tom, jak se závod vyvíjí. Pokud se vyvíjí podle
představ, převládají myšlenky dobrého pocitu z vítězství.
Pokud se ale člověk trápí za startovním polem, je to nekonečné. Samozřejmě je tu ale predevším velké fyzické vypětí,
takže v zásadě se moc nepřemýšlí.

Pociťujete vůbec bolest nebo jste spíš
v transu?
Mirka:
Samozřejmě to bolí, ale beru to tak, že to k tomu patří.
Bez bolesti to zkrátka nejde. O vítězství rozhoduje i to, kdo
se s ní dokáže víc poprat. Není to ale bolest jako u zubaře
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a dá se na ní zvyknout, víte, že když dojedete do cíle, tak
přestane. Když jdete k zubaři, tak trpíte víc.
Ondřej:
Bolest cítíte, a to hodně. Všechno pálí a bolí, jste v křeči.
Nemůžete ohýbat ruce a nohy. Pokud ale závodník vyhraje,
tak tu bolest přebíjí euforie z vítězství.

Jak to tak poslouchám, tak veslování musí
být strašná dřina, není to na ženskou až moc
drsný sport?
Mirka:
Jakýkoliv vrcholový sport je náročný a veslování je náročné
v tom, že se při něm zapojují všechny svaly. Je to vytrvalostní sport, člověk musí být vytrvalý, mít v dobré kondici
srdíčko a plíce, musí to zkrátka dobře udýchat.

Ondro, kdo je podle vás na veslování lépe
stavěný? Žena nebo muž?
Podle mě je to víc mužský sport.

Co to vlastně obnáší dostat se do takové

formy, ve které jste?
Mirka:
Celoroční dřinu. Hodně lidí se myslí, že to je sezonní letní
sport, a že v zimě netrénujeme a máme nohy na kanapi.
My se ale připravujeme celý rok a nejvíc se nadřeme právě
v zimě, kdy se nabírá ta největší fyzička. Hodně času trávíme v posilovně, trénujeme sílu, vytrvalost, běháme. Záleží
na tom, jak intenzivní ten trénink je.
Ondřej:
Přesně tak. Trénink 6x týdně, odříkání a snášení velké bolesti. Posilovna, běh, veslování, kolo, lyže... Všechno se to
v různých fázích střídá. Trénuji asi pět hodin denně čistého
času. Trápíte sami sebe, ale má to smysl.

Pořád vás to baví? Stále cvičíte s entuziasmem a nadšením?
Mirka:
Veslování mi právě ve srovnání s jinými sporty přijde hodně
pestré. Můžete veslovat, jezdit na trenažéru, cvičit v posilovně, běhat a k tomu se věnovat doplňkovým sportům –
v zimě třeba jezdím na běžky. Běhání je třeba jen o běhání.
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Tento sport mi tedy přijde mnohem pestřejší.
Ondřej:
Abych nelhal, tak asi jak kdy. Občas je to možná spíše ze
setrvačnosti, ale pak zase přijde obdobi, že mě to strašně
baví. Nadšení ale určitě převažuje.

Pořád máte tu správnou motivaci?
Mirka:
S motivací to občas bývá těžké. Když se přirpavujete celý
rok, tak někdy to je psychicky i fyzicky dost náročné. Stereotyp, únava, to všechno hraje proti vám. Vy pak musíte
najít vnitřní sílu to překonat a trénovat dál. To mi přijde
někdy těžší než samotný závod.

Kde tu motivaci hledáte?
Tu musí mít každý v sobě, dát si nějaký cíl a za ním si jít.
Pak víte, že k tomu cíli jsou zapotřebí určité kroky, plán,
který je třeba následovat. A když toho mám plný zuby,
tak motivaci čerpám od ostatních sportovců, když si o nich
něco přečtu nebo obecně o lidech, kteří něco dokázali,
zkrátka sbírám inspiraci.

Ondřeji, vy ztrátou motivace netrpíte?
Zatím se mi to nestalo, až to přijde, jsem sám zvědavý, jak
se s tím poperu.

“Zádná jednostranná zátěž tělu neprospívá.”
Lékaři říkají, že každý vrcholový sport “ničí
tělo”. Platí to i na tento sport?
Mirka:
Veslování je právě pro tělo velmi přirozené, nejsou při něm
žádné otřesy a netrpí třeba klouby. Žádná zátěž, pokud je
jednostranná, tělu ale neprospívá. Pak na sebe musíte dávat větší pozor, protože ta regenerace je pomalejší. Musíte
dodržovat kompenzační cvičení, aby se vyrovnaly disbalance, aby se tělo bylo schopné rychleji zregenerovat. Ve
srovnání s cyklistikou, fotbalem a volejbalem se při veslování stane minimum procenta úrazů. Když už se objeví nějaké
zdravotní problémy, tak to bývá z přetížení.
Ondřej:
Já mám občas problém si po ránu nasadit i ponožky. Ale jak
říkám, na to fyzické vypětí už je moje tělo zvyklé.

Miroslava Knapková, nar. 19. září v Brně, je česká veslařka-skifařka, mistryně světa pro rok 2011, vítězka
Světového poháru 2002 a 2009, mistryně Evropy z roku
2008 a 2011, akademická mistryně světa z roku 2002,
několikanásobná mistryně České republiky. S veslováním
začala v devatenácti letech, do té doby se věnovala lehké
atletice. První mezinárodní start absolvovala na SP v Mnichově v roce 2001 a o měsíc později startovala na MS 2001
v Luzernu, kde se umístila na 10.místě. V roce 2011 se na
slovinském jezeře Bledu stala historicky první českou ženskou mistryní světa ve veslování na skifu. Mirka pochází
z veslařské rodiny, oba její rodiče reprezentovali Československo ve veslování. Její otec Miroslav Knapek startoval
na moskevské olympiádě v roce 1980, kde na dvojce bez
kormidelníka skončil na 5. místě.
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Vy musíte být zdraví, tělo mít ve formě,
svým tělem si i vyděláváte. Jak o sebe vlastně
pečujete?
Mirka:
Díky tomu, že mě rodiče od malička vedli ke sportu a zdravému životnímu stylu, tak pro mě je tento styl například
z hlediska stravy normální. Smažená ani tučná jídla nejím
tedy z toho důvodu, že mi nechutnají. Nejsem na ně zvyklá
a nepociťuji tedy žádné omezení. Jde tedy o to, jaký si
člověk vybere styl života. Já se naopak musím hlídat v tom
smyslu, abych měla dostatek energie. Jednu dobu jsem
měla problém, že můj výdej byl vyšší než příjem a potom
jsem byla hodně unavená. Pak ty výkony nejsou optimální.

Jak to pak řešíte?
Snažím se jíst pravidelně a menší porce, aby tělo dostalo
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nejen energii, ale i vitamíny. Více porcí během dne a pravidelných. Ale jeden den v týdnu sbaštím na co mám chuť.
Ondřej:
U mě je na prvním místě regenerace, bez toho vrcholově
sportovat nelze.

Vitamínové doplňky také užíváte?
Mirka:
Na to moc nejsem, ale když je zátěž opravdu veliká, tak
tělu se vitamínů a minerálů těžko dodává jen z ovoce a zeleniny. Pravidelně ale užívám přípravky na regeneraci, aby
proběhla co nejrychleji.
Ondřej:
Jako zdravotní prevenci polykám denně po ránu česnekové
kapky. A kromě toho si dopřeju také dobré jídlo, ale především, jak už jsem říkal, ten odpočinek.

Trénujete i nějak psychiku? Má psychické
rozpoložení na tento sport nějaký vliv?
Mirka:
Samozřejmě. Když chcete podat maximální výkon, tak
na tom musíte být psychicky dobře. S tím se člověk musí
částečně narodit. Jde o to udržet koncentraci a nemyslet
na nic negativního. Ale samozřejmě jsem nervózní před
každým startem.
Ondřej:
Psychika v tomto sportu hraje velkou roli, řekl bych dokonce, že tak z 60% je veslování hlavně o hlavě. Psychiku
ale přímo netrénuju. To jsem se naučil v praxi až za ta léta
závodění. Zkušenosti se nedají jen tak lehce někde naučit,
musí se nasbírat.

Závodíte po celém světě. Jak se vám líbilo
třeba na Novém Zélandu?
Mirka:
Tam to bylo nádherný a moc ráda bych se tam jednou vrátila. Tato země mě úplně nadchla. Protože jsme tam přijeli
s předstihem, tak jsme měli možnost tu zemi trošku poznat.
Když bylo volno, tak jsme jezdili po okolí a poznávali lidi.
Zúčastnila jsem se i besedy s dětmi ve škole, kde se mi moc
líbilo. Tam zazvonilo a oni vyběhli ven hrát rugby, to bylo
naprosto úžasný. Moc se mi líbilo, jak jsou tamější děti
aktivní.
Ondřej:
I mně se na Zélandu moc líbilo, je to tam všechno takové
jiné, zelené. A lidé jsou tam v pohodě.

Jak jste se vyrovnávali s časovým posunem,
Já na Zélandu částečně žiju a trvá mi minimálně
týden, než se dostanu do formy a to nemusím
závodit…
Mirka:
Právě proto jsme tam odjeli o pět týdnů dřív, protože já
s posuny mívám problém. Myslím, že jsem byla vůbec první
zahraniční sportovkyně, která tam tehdy na šampionát
přijela.
Ondřej:
Cestuji hodně, takže jsem na to připraven, samozřejmě to
ale pokaždé nějaký čas zabere, než si zvyknu.
Londýn naštěstí není tak daleko.
Tak hodně štěstí a zlomte vaz.

Ondřej Synek, nar. 13. října 1982 v Brandýse nad Labem, je český veslař, historicky první český mistr světa
v této olympijské disciplíně, když na novozélandském jezeře Karapiro zvítězil na skifu ve finálové jízdě MS 2010.
Od počátku pořádání mistrovstvích světa v roce 1962 se
jedná o 46. medaili pro české veslaře. Před tímto vítězstvím byl jediným českým mistrem světa Michal Vabroušek v neolympijské diciplíně skif lehkých vah z MS 2000
v Záhřebu. Ondřeje Synka za jeho úspěch následně
10. listopadu 2010 ministr Alexandr Vondra povýšil do
hodnosti nadporučíka Následně se stal nejlepším českým
veslařem roku 2010.
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Rozhovor
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Lukáš Košík, archiv Mariny Formanové

Martina Formanová
“Součástí celebrit se rozhodně necítím.”
V mládí si přivydělávala jako manekýnka, tančila, vystudovala scenáristiku na FAMU
a dnes je autorkou už 4 úspěšných knih. MARTINA FORMANOVÁ evidentně žije velmi pestrý život.

Jako mladá holka si svůj život představovala dost nekonvenčně. „Já si myslela, že někde s někým pokoutně otěhotním, on si mě nevezme a já se budu tvářit, že to je O.
K. A po čase že znovu někoho potkám, on bude ženatý
a já s ním budu mít druhé dítě. Viděla jsem se, jak někde
popíjím víno, kolem mě běhají ty děti a přicházejí a odcházejí jejich tatínci,“ svého času prohlásila. Ironií osoudu to
dopadlo přesně naopak…

Vrchol českého i světového zábavního průmyslu jste coby partnerka slavných mužů (Karla
Gotta a Miloše formana) dobila hned dvakrát.
Jak se vám podařilo slepit nálepku vypočítavé
mrchy, která si nevybírá partnery z čisté lásky,
nýbrž podle jejich peněženky?
Očividně se mi to nepodařilo, právě jste mi ji zase přilípla.

Měl Karel Gott něco společného s Milošem
Formanem?

Zaprvé mě. Zadruhé mimořádný talent. Zatřetí tu peněženku, ještěže jste ji připomněla… Skoro bych zapomněla, asi
už mám coby zlatokopka tupou motyku.

Jak jste se vlastně seznámili? Prý jste Miloše
Formana požádala, aby okomentoval vaši diplo-
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movou práci…
V té době jsem pobývala v USA u své sestry, pracovala jsem
na diplomce a učila se anglicky. A napsala jsem Milošovi
lístek, že bych mu ráda položila pár otázek. Neposílala jsem
celou diplomku, to mě ani nenapadlo, že by ztrácel čas
jejím čtením. Což jsem, mimochodem, udělala dobře. To by
bývalo pohřbilo mé šance hned v začátku. To bych od něj
nejspíš nikdy neslyšela.

Takže tu diplomku nikdy nečetl?

Mou diplomku nikdy nečetl, ale zdá se, že mu tato díra ve
vzdělání nestála v cestě k úspěchu.

Jak jste se domluvili na setkání? On vám
napsal nebo vám zavolal?

Zavolal mi a nechal své telefonní číslo. Už jen to číslo jsem
považovala za neskutečnou trofej!

Na co jste se ho tenkrát ptala?

Koktala jsem něco o filmovém průmyslu, přesně si nepamatuji. Pamatuji si jen, že pak se mě vyptával on - co v New
Yorku dělám a na sestru a samé obyčejné věci, a já vždy
druhou půlku odpovědi spolkla se slovy „No to je jedno“,
jelikož jsem měla strach, že ho nudím a zdržuji.

Hned přeskočila jiskra? Byla to láska na první pohled?

Art

Ice Léto 2012 |

123

Rozhovor

Já se s ním osobně setkala už v roce 1992, když měl besedu u nás na filmové škole. Takže jsem věděla, že je vtipný,
a jak hluboký hlas má. Měla jsem k němu ale šílený respekt,
takže se náš vztah vyvíjel spíš pozvolna, zvláštně. Vždyť my
už spolu bydleli, a já mu stale ještě vykala!

Víte, čím jste ho okouzlila? Bavili jste se
o tom někdy?

Myslím, že se mu líbila zrovna tahle pokora, s níž jsem
k němu přistupovala. Plus dlouhé vlasy a krátká sukně, ty
dvě věci jistě též sehrály významnou roli.

To mi neříkejte – dlouhé vlasy a krátké
sukně nosí spousta holek – tam muselo být něco
víc…

Pak ještě zbývá taková ta vzájemná chemie, která buď funguje nebo ne.

Byla to podle vás i tato chemie, která vám
zajistila místo asistentky při natáčení filmu Lid
versus Larry Flint?

Myslím, že to už mě chtěl lépe poznat. A oproti jiným asistentkám jsem měla tu výhodu, že jsem mluvila česky.

Jaké to bylo pracovat na hollywoodském
trháku?

Všechno mi to přišlo neuvěřitelné, takový konstantní sen.
Na druhou stranu Miloš dokázal každou situaci nějak znormalizovat.

Přála jste si tehdy v koutku duše, aby se
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tento pán stal vaším životním partnerem a otcem
vašich dětí?
V nějakém bodě pak už ano, ale hned jsem si zas nadávala,
jak bláhově fantazíruji.

A právě při této práci se jiskra mezi vámi
a panem Formanem rozhořela?

Nějaké to jiskření bylo již předtím, ale spíš se potvrdilo, že
spolu dokážeme fungovat na kažodenní bázi. Jaksi samozřejmě se rozdělily naše role, a celé takové to nastavení
vztahu. Nemusím zdůrazňovat, kdo je dominantní.

Posílilo to vaše ego, že tak slavný režisér si
vybral právě vás? Asi jste nebyla jediná studentka, která ho respektovala…

Jak to v začátcích vztahů bývá, chvilku jsem se vznášela
pýchou a štěstím, že jsme spolu, pak se zas třásla, že to
skončí. A že pak už si definitivně nikoho nenajdu.

“Po večírcích moc nechodíme.”

Co to vlastně obnášelo a obnáší být ženou
světového režiséra? Musí dobře reprezentovat
a na večírcích se příjemně usmívat?

Tuhle fázi jsme absolvovali v začátku, teď už moc po večírcích nechodíme. Ale pro Miloše je určitě podstatnější,
že se starám dobře o něj a o kluky a o dům, a že se spolu
nasmějeme, než jestli se na veřejnosti usmívám či takzvaně

Rozhovor

reprezentuji.

Jak jste si zvykala na život v nové
zemi?

Původně jsem neplánovala v Americe žít, přijela
jsem se jen naučit anglicky. Takže jsem to brala spíš
coby zajímavou zkušenost. A pak, s Milošem, jsem
skoro neměla pocit, že nežiju v Čechách. Byli jsme
vždycky obklopeni českou kulturou, přáteli.

Žili jste někdy v Hollywoodu?

V Los Angeles jsme bydleli, když Miloš točil Muže na
měsíci, a narodili se tam naši synové. Čili já mám na
to město mimořádnou slabost. Navíc v Kalifornii žije
moje sestra, bylo fajn mít ji pro jednou tak blízko.

Hollywood je plný celebrit. Bavil vás
někdy tento svět? Cítila jste se či cítíte se
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jeho součástí?
Ne, žádnou součástí celebrit se rozhodně necítím. Cítím se
manželkou a matkou, a taky trochu spisovatelkou. Nebo
spíš pisatelkou; „spisovatelka“ zní příliš pyšně a vážně.
Ale nahlédnout do toho světa mě bavilo, to přiznávám.

Jaké vlastně ty světové celebrity jsou?

Celebrity přece nejsou nějaká speciální identita. Patří tam
báječní lidé, jejichž práce si vážím, a taky úplné trubky
z všelijakých těch reality show. Ale jistě jsou také fajn lidi
z reality show, a talentovaní pitomci, nebo hajzlíci, a všechny další možné kombinace mezitím.

Zmínila jste narození synů – dvojčat. Otěhotněla jste bez problémů nebo jste patřila mezi
maminky čekatelky?
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Měla jsem problém otěhotnět, a byla jsem připravená podstoupit jakkoukoli cestu. Vlastně jsem si myslela, že bych
mohla skončit s dvojčaty, protože fertilizační léky povzbuzují u ženy tvorbu vajíček. A paradoxně jsem otěhotněla
s jednovaječnými dvojčaty. Zázrak!

Bylo to těžké období? Na co myslí žena
toužící po dítěti?

Žena toužící po dítěti myslí pouze na mateřství. Nebo
alespoň u mě to tak bylo. V restauraci jsem viděla jen to, že
vedle sedí paní s bříškem, v parku kočárky, v supermarketu plenky. Zaplať Bůh, že jsem otěhotněla, jinak by mi asi
hráblo.

Změnilo vás mateřství?

Určitě. Stala jsem se opatrnější. A šťastnější!

Rozhovor
Vidíte ve svých synech manžela?
Ne, ani manžela, ani sebe. Příjdou mi jako dva úplně noví
lidé, což je fascinující.

“Jsem spokojená s tím, kým jsem.”

Roky mě tak nevadí, ale ty projevy mě štvou, haha. Ovšem
já říkám: ano, člověk stárne. Jiná varianta není. Teda je, být
mrtvý, tak to raději beru to stárnutí.

Je v tomto starší partner výhodou?

Podle mne ano, protože mu příjdu pořád mladá.

Udržujete se nějak v kondici?

Nikdy jste neměla ambici vyšplhat na stejnou profesní příčku jako váš manžel? Vystudovala jste filmovou scénáristiku, byla jste tedy ve
stejné branži...

Posledních deset let cvičím, někdy víc, někdy méně systematicky. Dělám pilates, běhám. A pravidelně hraju tenis, což je
báječný sport na udržení kondice.

Jsem založením spíš realistka, takže jsem dobře věděla, jak
jsem na tom se šplhem. A mám nulovou touhu se manželovi v něčem vyrovnávat. Já jsem naprosto spokojená s tím,
kým jsem – manželkou, matkou, a vlastní psaní je takový
bonus navíc.

Volnost v rozhodování. Ať už se to týká nákupů nebo práce.

Pokud by tomu tak bylo, myslíte, že jméno
Formanová by vám více uškodilo nebo pomohlo?

Pokud někdy nějaký scénář napíšu, tak už vidím titulek
kritiky: Formanová není Forman. Jasně, že si mě podají, ale
co se dá dělat. Mít Miloše za muže má tolik výhod, že tuhle
pilulku musím eventuelně spolknout. Navíc je tu poměrně
velká pravděpodobnost, že žádný film nikdy nenapíšu.

Coby spisovatelka jste se ale určitě prosadila a to, přiznejme si to, také není zrovna lehké.
Co vlastně říká manžel na vaše knížky? Je hodně
kritický?

Manžel je na mě spíš laskavý, řekne svůj názor, ale netrvá
na tom, abych podle něj něco měnila.

”Roky mi nevadí, projevy stárnutí
ano.”
Trávíte s manželem hodně času?
Trávíme spolu hlavně večery. Snažím se dbát, abychom
večeřeli společně jako rodina. Kluci proberou s Milošem
sporty, řekneme si plán na další den. Vidět, že všem chutná,
je pro mne velká radost.

Žárlíte na něj? Přeci jen kolem něj poletují
různé ženy...

Nejsem svým založením moc žárlivá, a navíc jsem přesvědčená, že je to kontraproduktivní vlastnost. Miloš je v tom,
naštěstí, stejný.

Lezete si občas na nervy?

Velmi zřídka. Naše kontraverze jsou na téma „můžu si při
řízení auta malovat řasy?“ a podobně.

Každý máme nějakou tu špatnou vlastnost.
Prozradíte tu manželovu?

Co pro vás znamenají peníze?

Obklopujete se ráda luxusem? Baví vás třeba značky?

Značky byly pro mne mnohem důležitější v době, kdy jsem
na ně neměla. Dnes považuji za největší luxus, že jsem
mohla strávit čas s dětmi doma, a taky že jsem obklopena
pouze lidmi, které mám ráda. To je vskutku přepych.

“Mám schopnost být šťastná.”
teď?

V knížkách píšete o svém životě. Jaký je

Nepíšu jen o svém životě, ale taky příběhy, které se dějí
nebo mohou dít kolem mne. Nicméně co prožívám nyní
popisuji ve své nejnovější knize „Snědla dětem sladkosti“,
kterou právě dokončuji.

Když se díváte zpětně – nepochybuji, že
máte za sebou vzrušující život? Měla jste ale jen
na růžích ustláno?

Naštěstí ne. To by byla asi pěkná nuda. Ale vždyť já taky
chodila tam, kde na mě nikdo nečekal (Praha, New York),
a s těmi, na které byla fronta. Takže jsem si život nejvíc
komplikovala sama.

Které období bylo takové nejneustlanější?

Právě začátky v Praze a pak v Americe byly asi nejtěžší. Ale
zároveň mám na tyhle období krásné vzpomínky. Všechno
bylo nové, a člověk se cítil nesmírně mobilizovaný obstát.

Bála jste se někdy něčeho?

Určitě. Jen se mění důvody těch strachů.

Co vás vyloženě dostane do úzkých?

Zrovna strach mě tam dostane spolehlivě.

Kdy a čeho jste se v životě bála nejvíc?

Bála jsem se, že nebudu mít děti - to se, naštěstí, vyřešilo.
Od toho, co je mám, se o ně ovšem bojím. A jinak hlavně
o zdraví svých bližních a své.

Co považujete za svůj největší životní
úspěch?

Miloš není zvyklý dělat kompromisy. Čemuž vděčí za úžasnou kariéru, ale do manželství to ideální vlastnost není.
Naštěstí já jsem dost nekonfliktní, takže je holt většinou po
jeho.

Snad můžu říct, že jsem dobrá máma, a pak jsem taky hrdá
na domov, který jsem své rodině vytvořila.

Žiju s Milošem sedmnáct let; za tu dobu vám přijde všechno
na tom druhém člověku
přirozené. I věkový rozdíl.

Psala jsem v něm, že já jsem šťastná za to, že mám tu
schopnost být šťastná. Jiným recepty nerozdávám, nemám
ráda všelijaká ta zobecnění, co by měli nebo neměli ostatní
cítit nebo dělat.

Uvědomujete si občas váš věkový rozdíl?

Stále se váš muž budí pozdě odpoledne?
V kolik chodíte spát vy?

Ano, Miloš chodívá spát k ránu. Já vstávám před sedmou,
takže se snažím dostat do postele před půlnocí.

Překročila jste čtyřicítku. Štvou vás přibývající roky?

Nedávno jsem četla váš fejeton na téma
štěstí. Psala jste v něm, že šťastný je ten, kdo
umí být šťastný. Vy to evidentně umíte...

Přesto trpívá hodně bohatých lidí depresemi. Proč myslíte, že to tak je?

Necítit motivaci musí být strašně deprimující.

Je něco, co vám ke štěstí chybí?

Momentálně o ničem nevím. No nejsem já šťastný člověk?
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Golf
Text: Daniela Gaudlová, foto: archiv hřišť

Golfový Resort KASKÁDA

Golfový
ráj to na
pohled VI
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.
Nevěříte? Přidejte se k našemu golfovému putování. S bagem nebo i bez něj.
Minule jsme si museli namasírovat lýtka, abychom proběhli třináct golfových hřišť
na východě Čech. Dnes nás čeká víno, zpěv a ... golf. Navštívíme osm pohostinných
hřišť jižní Moravy. Máte se opravdu na co těšit.

Proti gustu žádný „dišputát“

Je libo Kamennou, Dřevěnou nebo Železnou? Nikoliv lady,
ale jedno ze tří samostatných devítijamkových hřišť, která
lze podle chuti kombinovat. Pokud máte rádi změnu, je pro
vás brněnský Golf Resort Kaskáda šitý přímo na míru. Sami
si sestavíte svou osmnáctku. Každá z devítek je jiná, ale jedno mají společné. Kompletní a perfektní zázemí, mistrovské
ambice a nevšední vzhled. Renomovaný britský architekt
Jonathan Gaunt si tady opravdu vyhrál. Umělá jezera
a jezírka důmyslně propojená systémem kaskád, nespočet
muld a terénních vln, rozlehlé a členité greeny, úžasné
výhledy jako odměna za „vysupené“ kopce. Všem, kteří
se během jednoho kola hřiště nenabažili a chtějí další den
vyzkoušet jinou variantu, poskytnou střechu nad hlavou
komfortní bungalovy Kaskáda. Uvidíte z nich hřiště jako na
dlani a můžete si v klidu užívat hotelové hýčkání.
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Vínečko golfové

Pověstná moravská vlídnost vás obejme na osmnáctijamkovém hřišti Kořenec Golf & Ski Resort. Nedotčená panenská
příroda s výhledy na scenérii Drahanské vrchoviny, jamky
citlivě zasazené do pastevních luk a remízků i členitost terénu, který vyžaduje širokou škálu úderů. Jak říkají místní,
čeká vás golfový ráj na zemi. Unikátní Klubhaus, jemuž
vévodí srub v kanadském stylu se zatravněnými střechami,
kožešinami, krbem a kachlovými kamny si okamžitě získá
každého jedinečnou atmosférou i vynikající domácí moravskou kuchyní. Zdejší speciality si rozhodně vychutnejte až
po hře, abyste je mohli užívat plnými doušky. Znáte snad
jiné hřiště, kde vám nabídnou atmosféru nefalšovaného
vinného šenku? Tak kromě holí nezapomeňte pro jistotu
přibalit jednoho abstinujícího řidiče.

Art

Kořenec Golf & Ski Resort

Vyhrajte jako Napoleon

Mistrovské osmnáctijamkové hřiště Golf Clubu Austerlitz
ve Slavkově u Brna projektoval věhlasný rakouský golfový
architekt Hans-Georg Erhardt. A se zdejší krajnou si pohrál,
jak to umí jen on. Obtížnost a zajímavost kopcovitého
hřiště zvyšují kromě přírodních překážek a velmi hlubokých
bunkerů také uměle vybudované vodní plochy o celkové
rozloze tří hektarů. Na své si přijdou i začínající golfisté.
V bezprostřední blízkosti hřiště, přímo v romantické zahradě zdejšího zámku, se ukrývá public course. A patříte-li
k milovníkům historie, určitě neváhejte a přijeďte se podívat na místo, kde v roce 1805 Napoleon I. vyhrál památnou
bitvu tří císařů. Možná na vás dýchne bojová atmosféra
a ve vítězném opojení tady zahrajete golf svých snů...

Golf Club Austerlitz - Slavkov u Brna

Pode mlejnem, nade mlejnem...

Rádi se kocháte? Co byste řekli krásné přírodní scenérii
s výhledem na malebné město Telč zařazené mezi památky
UNESCO? Nebo by se vám víc líbil historický Šiškův mlýn,
který je zrekonstruovaný a proměněný ve čtyřhvězdičkový
hotel? Selské stavení stojí přímo uprostřed osmnáctijamkového hřiště Golf Resortu Telč CZ Golf. Určitě si zamilujete
charismatické mlýnské kolo, trakaře, kolovrátek, kachlová
kamna i klasickou babiččinu truhlu. Stejně jako kopcovité
hřiště s množstvím vodních ploch, lesů a zvláštních kamenných soch. Na první pohled se hřiště nezdá, ale budete
potřebovat trochu fyzické kondice a soustředění, abyste
zahráli dobrý výsledek. Koho golf neláká, může vyzkoušet
hotelové relaxační programy nebo naopak trochu adrenaIce Léto 2012 |
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Golf Klub AMK Automotodrom Brno

Golf Resort Telč
linové zábavy. Nabízí se myslivost a rybolov. Jestli vám šéfkuchař připraví „vašeho“ kapříka nebo zajíčka, to musíte
zjistit až na místě.

Padavkám vstup zakázán!

Burácející motory okolo golfového hřiště, to nezažijete
každý den. Pro nevšední zážitek si můžete zajet do Golfového Klubu AMK Automotodrom Brno. Přírodní kopcovité
hřiště bylo v osmdesátých letech minulého století postaveno v centru světoznámého závodního Masarykova okruhu,
kde se jezdí automobilové i motocyklové závody. Pořádají
se tady i Velké ceny, včetně každoroční Grand Prix České
republiky. A tak zatímco budete překonávat místy až sedmdesátimetrové převýšení, budou vám do uší svištět závodní
vozy. Možná si v tom fofru ani nevšimnete, že přírodní fairwaye jsou velmi členité a tvrdé, a že musíte počítat s často

nevyzpytatelnými odskoky míčů, které po dopadu běží
ještě hodně daleko. Ale určitě nepřehlédnete, že hřiště perfektně otestuje vaši fyzičku. Kdo je bábovka, měl by zůstat
raději doma. Nebo u nějaké nudné golfové klasiky.

Golf Club Lázně Kostelec u Zlína
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Golf resort JEZERA

Valašská štreka

Skákal pes, přes...?

Další hřiště z dílny oblíbeného českého golfového projekKdo si libuje ve zvláštnostech, užije si i ve Slušovicích.
tanta ing. Jiřího Veldena. Tentokrát s mezinárodní „třešMnohé už napoví název – Derby Golf Club Slušovice. Ano,
ničkou“. Konzultace při stavbě devítky Golf Clubu Lázně
hřiště vzniklo přímo uvnitř dostihového oválu. Myšlenka
Kostelec u Zlína poskytoval totiž švédský golfový architekt
postavit ve Slušovicích golfové hřiště se zrodila už v osmdePeter Chamberlain. Hřiště otevřené již v roce 1999 bylo
sátých letech minulého století, v roce 1992 bylo otevřeno
letos výrazně prodlouženo, takže kromě náročnosti a obtíž- dvanáctijamkové hřiště, které bylo koncem devadesátých
nosti je atraktivní i svou délkou. Čekají vás kopce s obrovlet předěláno na devítijamkové. Pikantností jsou překážky
skými převýšeními, ale za odměnu s nádhernými výhledy,
pro koně, které jsou součástí hry. Informace pro golfisty:
vzrostlé stromy, bunkery a husté roughy. Výmluvné jsou
Nepodceňte je! Nejsou závadou a hrozí nehratelný míč.
už názvy jamek: Kostelecký sešup, Hadí skála, Žabí skok,
Vysvětlení pro negolfisty: Co nevadí koni, vadí golfistovi.
Horská dráha... Ale nebojte! Pokud budete s rozmyslem
Na rozdíl od koní si můžete po hře užít v pizzerii Red Dog.
a takticky umisťovat rány, zažijete barevnou hru, která vás
Jen ten název sem jaksi nezapadá...
rozhodně nebude nudit. Jen horké hlavy se
tady zaručeně spálí. Naštěstí můžete skočit
Derby Golf Club Slušovice.
do jednoho z bazénů, případně se uklidnit
některou z lázeňských procedur.

Vodní svět

Pro všechny milovníky vody a golfu je jako
stvořené devítijamkové hřiště Jezera. V srdci bodrého Moravského Slovácka v obci
Ostrožská Nová Ves na vás čeká Žraločí
zátoka, Modrá Laguna, Ostrožská Lochneska, Mořská panna, jamka Jezerní i Potoční.
Na pohled poklidnou atmosféru uprostřed
vodní říše doplňují hřebeny Bílých Karpat
a majestátní silueta hradu Buchlov. Typická
moravská pohostinnost ke zdejšímu kraji
odjakživa patří, takže nepřekvapí příjemně
malá a milá klubovna, kde můžete posedět na terase nebo v klimatizovaném baru
u dobrého jídla a pití za stejně milé ceny.
Ale zase tak úplně se nenechte nekonečnou
moravskoslováckou srdečností ukolébat.
Jedna z jamek se jmenuje Tsunami...
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v Karlových Varech
Kolonády s minerálními prameny, obdivuhodné památky, zelené parky, specifická atmosféra... To vše a ještě mnohem více dělá
z Karlových Varů jedno z nejkrásnějších českých lázeňských měst.
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Nejslavnější lázeňské město České republiky má určitě co
nabídnout a věřte, že to není jen věhlasný filmový festival.
V Karlových Varech dokonce najdete několik světových unikátů. Nejenom ty byste si při návštěvě tohoto výjimečného
místa rozhodně neměli nechat ujít.

1. Vřídlo

Symbolem Karlových Varů je Vřídlo, unikátní gejzír horké
minerální vody o teplotě 72°C, který bez pomoci čerpadel
tryská do výšky až 12 metrů. Největší a nejteplejší karlovarskou termu, ze které za minutu vytryskne 2000 l horké
vody a oxidu uhličitého, najdete v samotném srdci lázeňské
zóny, přibližně na půli cesty mezi hotelem Thermal a Grandhotelem Pupp. Pramen však není pouhým symbolem,
ale především hlavním zdrojem termální vody a plynného
oxidu uhličitého (CO2) pro vanové koupele pro všechna
tamější lázeňská zařízení. Lázeňská sanatoria jí jsou zásobována přímo z podzemí Vřídelní kolonády. Kolonáda
tak neslouží pouze jako krytý prostor pro pitnou kúru
či odpočinek pacientů ale z hlediska balneotechnického
představuje především uzlový bod rozvodů vřídelní vody.
V prostoru kolonády je umístěno celkem 5 kašen s vřídelní
vodou o teplotách 72, 57 a 41 °C. Pod podlahou kolonády
se nalézá místo pro čerpání, rozvod a tepelnou regulaci vřídelní vody. Samotná budova pochází z let 1971 - 1975 a je
již několikátou stavbou obklopující tento jedinečný pramen. Historie lázní nad Vřídlem ale sahá ještě do dávnější
minulosti. Obecní lázně nad Vřídlem a jeho okolí byly vybudovány již před rokem 1650. Od roku 1774 až do 20. let 19.
stol. nad Vřídlem stávala barokní lázeňská stavba, nahrazená v roce 1826 empírovou kolonádou. Dnešní kolonádní
stavba architekta J. Votruby, která si vyžádala astronomickou částku téměř 55 milionů korun, byla vybudována v 70.
letech minulého století. Ve staré části vřídelního podzemí
je zpřístupněna exkurzní trasa podzemím Vřídla. Zblízka se
tak dozvíte o procesu tzv. pokameňování suvenýrů vřídelní
vodou a uvidíte pokamenělé předměty v různých stádiích
zpracování. Další zajímavostí je potrubí z minulého století
zanesené vřídlovcem nebo sbírky sintrů a vřídlovců.

2. Mlýnská kolonáda

Karlovy Vary jsou známé jako město kolonád. Hlavním
účelem těchto staveb je poskytnout lázeňským pacientů
pohodlí při užívání naordinovaných léčivých pramenů.
A všechny kolonády leží nedaleko od sebe. Půjdete-li
směrem od hotelu Thermal proti proudu řeky Teplé, přijdete jako k první k Sadové kolonádě, která se nachází ve
Dvořákových sadech. O několik kroků dále byla v letech
1871 - 1881 postavena největší lázeňská stavba tohoto
města, Mlýnská kolonáda. Stěny kolonády jsou vyzdobeny alegorickými reliéfy. Ze střechy shlíží 12 soch, z nichž
každá představuje jeden měsíc v roce. Mezi sloupy dále
najdete orchestřiště, pomník věnovaný autorovi stavby,
Josefu Zítkovi nebo desku s „Ódou na Vřídlo“ od Bohuslava
Hasištejnského z Lobkovic. Mezi 124-mi sloupy vytéká pět
pramenů. Šestý vývěr je umístěn na prostranství před kolonádou, naproti orchestřišti. Když budete pokračovat proti
proudu řeky, dojedete k Tržní, Zámecké a Vřídelní kolonádě. Všechny stojí jen pár metrů od sebe.

3. Mlýnské prameny

Pramen Skalní - 53°C: Do roku 1845 vyvěral v říčce Teplé.
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Po terénních úpravách byla jeho voda přivedena do míst
dnešní Mlýnské kolonády.
Pramen Libuše - 62°C: Původně nazývaný pramen Alžbětiných růží. Vznikl spojením čtyř menších pramenů.
Pramen Kníže Václav I - 65°C: Voda tohoto zřídla byla využívána k výrobě karlovarské léčivé soli. Koncem 18. století
se prý svou vydatností a silou mohl měřit s Vřídlem.
Pramen Kníže Václav II - 58°C: Kníže Václav je vyveden do
dvou pramenních váz a vytéká před kolonádou naproti
orchestřišti.
Pramen Mlýnský - 56°C: Už od 16. století je užíván k lázeňské léčbě. Dříve hlavně ke koupelím. Vodu z tohoto oblíbeného pramene bylo kdysi možné koupit téměř ve všech
českých lékárnách.
Pramen Rusalka - 60°C: Od 16. století do roku 1945 se
jmenoval Nový pramen. Voda z něho vyvěrající byla svého
času oblíbenější než ta z Mlýnského pramene. Měl i svou
kolonádu Nového pramene, která byla později přestavena
a pojmenována jako již zmíněná Mlýnská kolonáda. Jestli
máte nutkání ochutnat některé prameny, můžete si v blízkých stáncích koupit originální karlovarský pohárek.

4. Rozhledna Diana

Další místo, které byste si při návštěvě Karlových Varů
neměli nechat ujít. Diana se tyčí 547 m n. m. v lázeňských
lesích nad Grandhotelem Pupp. Stojí tu už od roku 1914
a nabízí úžasnou vyhlídku na celé Karlovy Vary a jejich okolí. K rozhledně dojdete pěšky po lázeňských stezkách, nebo
vyjedete lanovkou. Než se budete moci podívat na Karlovy
Vary z výšky, musíte pokořit 150 schodů, nebo se nechat
vyvézt výtahem. U rozhledny je stánek s občerstvením
a restaurace, kde můžete posedět třeba nad šálkem dobré
kávy. Orientační tabule vám pomůže se zorientovat v síti
lázeňských cest, které dohromady měří 180 km. Po nich
můžete vyrazit třeba k dalším karlovarským rozhlednám.
Stezky jsou barevně rozlišené podle náročnosti, díky tomu
si můžete vybrat, kam se procházkou vydáte.

5. Becherovka

Abyste si užili Karlovy Vary všemi smysly, nesmíte vynechat
ochutnávku tradičního bylinného likéru, který je vyráběn
pouze zde. Becherovku začal v roce 1807 vyrábět ve své
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lékárně Josef Becher. Nejprve ji prodával v lékovkách jako
žaludeční kapky. S popularitou nápoje se ale zvětšoval
i objem nádob, do kterých byl likér s původním názvem
„Carlsbader English Bitter“ stáčen. V roce 1841 jeho syn
Johann (Jan) zahájil hromadnou výrobu. Přibližně sedmdesát let od vzniku receptury, se začala Becherovka stáčet
do typických plochých lahví. Český název „Becherovka“
nese nápoj od vzniku Československa v roce 1918. Samotná
výroba likéru je již 200 let obestřena tajemstvím. Přesný
poměr ingrediencí byl předáván jako rodinné tajemství
z otce na syna. Dnes znají recept na Becherovku jen dva
lidé, kteří jednou týdně připravují směs koření a bylin.
Specifickou chuť ovlivňuje i dvoutýdenní zrání v dubových
sudech a údajně také prostředí Karlových Varů. Becherovku
můžete v Karlových Varech ochutnat prakticky v každé hospůdce, restauraci nebo baru. Pije se buď ledově vychlazená
z likérové sklenice, nebo v míchaných nápojích, z nichž je
nejoblíbenější „Beton“ (Becherovka s tonikem). Protože Becherovka neodmyslitelně patří ke Karlovým Varům, najdete
tu proto i „JAN BECHER MUZEUM“. Expozice je umístěna
v budově, kde se likér už 150 let vyrábí. Během prohlídky
uvidíte krátký film o Becherovce, původní sklepy (kde v sudech zraje), část výrobních prostor a různé předměty historicky spjaté s likérem (původní etikety, lahve, napodobeniny atd.). Součástí muzea je i podniková prodejna a muzejní
bar, kde vám Becherovku naservírují správně vychlazenou.

6. Lázeňské procedury

Uvolňující masáže, vířivé koupele, příjemné teplé obklady
a zábaly tu nejsou k dispozici jen lázeňským pacientům.
Počátky karlovarské lázeňské léčby sahají až do 14. století,
kdy Karel IV. máčel svá zranění ve vřídelní vodě. Léčba se
postupně vyvíjela, někdy dokonce zacházela do extrému
v podobě půldenních koupelí nebo přehnané pitné kúry.
Mezi lékaře, kteří napomohli k rozvoji a optimalizaci lázeňské terapie, patřili Jan Becher a Jean de Carro.

7. Alžbětiny lázně

Lázeňská sanatoria nabízejí tradiční léčbu a mnoho variant wellnes a beauty programů. Můžete si dopřát jednu
proceduru nebo celý „balíček“. Záleží to jen na vás. Dámy
možná dají přednost kosmetickým zábalům a anticelulitidní
terapii, pánové třeba zase masáži a vřídelní koupeli.

8. Huť sklárny Moser

Unikátní pohled do historie sklárny poskytuje nové návštěvnické centrum Moser. Nově řešená expozice v moderním interiéru nabízí poutavou prohlídku mapující více než
150 let historie sklárny, uvádí slavné majitele luxusního skla
Moser a představuje nejstarší sklářskou tvorbu až po současné kolekce s více než 2000 exponáty. Výstava je doplněna 7 dokumentárními pořady v 9 světových jazycích.

9. Vyhlídka Karla IV.

Kromě procházek po kolonádách a korzech, by vaše kroky
měly směřovat i do příjemného prostředí lázeňských lesů.
Pro pěší túry, ale i výlety na kole můžete využít 180 kilometrů cest, stezek a pěšin. Všechny trasy jsou udržované
a značené. Většina z nich nese jméno slavných karlovarských hostů. Na svých toulkách jistě potkáte několik altánků, chat a dalších malých staveb, které byly vybudovány
pro odpočinek na cestách nebo jako útočiště před deš-
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těm. Vydáte-li se k nějakému konkrétnímu cíli, budou vás
o správnosti cesty informovat mnohé rozcestníky, ukazatele, značky a orientační plány. Stezky jsou označeny třemi
barvami. Ty značí náročnost dané trasy: malou zelená,
střední modrá a velkou červená. Cílem cesty bývá obvykle
výletní restaurace nebo vyhlídka. My vám doporučujeme
procházku k vyhlídce Karla IV. nebo na Jelení skok.

10. Karlovarské restaurace

Už více než 200 let stojí restaurace Poštovní dvůr na okraji
lázeňské zóny. Dvůr původně sloužil k ustájení poštovních
koní, ale záhy se stal dějištěm významných společenských,
kulturních i politických akcí. Stavba, ve které si dávala
dostaveníčka významná karlovarská společnost, pochází z konce 18. století. Okouzlující atmosféru místu dává
klasicistní exterier a romantický interier. Nejhonosnější
místností je jistě Labitzkého sál, vyzdobený freskami mistra
Kramolína. V historickém jádru Karlových Varů najdete další vyhlášenou restauraci, která se pyšní krásným historickým
interiérem, a to restauraci hotelu Embassy.

Kulturní Karlovy Vary

Během celého roku se zde koná nespočet kulturních a sportovních akcí. Mnohé si získaly přízeň karlovarské veřejnosti
i turistů. Jednou z nejoblíbenějších společenských událostí
je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který každoročně láká příznivce kinematografie z celého světa. Filmy se
tu ale jen nepromítají. Díky jedinečnému prostředí a architektuře byly Karlovy Vary využity i pro natáčení známých
filmů. V poslední době to byl například film s legendárním
agentem 007 - Casino Royal.

Sportovní Karlovy Vary

Díky rozvoji lázeňství a turismu se v Karlových Varech daří
a vždy dařilo i sportu. Na konci 19. století zde vzniklo dostihové závodiště. V roce 1904 bylo na kraji města otevřeno
první golfové hřiště v České republice a o rok později i tenisový areál se šesti kurty. Kromě výše zmíněných nabízejí
Karlovy Vary mnoho dalších sportovních aktivit.

Golf
Už od roku 1904 si mohla lázeňská smetánka (jako první
v Čechách) zahrát golf. Nyní jsou v Karlových Varech tři
hřiště a v jejich okolí dalších sedm. Záleží jen na vás, které
z nich si zvolíte pro svůj trénink.

Tenis
O tom, že byl tenis u karlovarských obyvatel a pacientů
oblíben svědčí skutečnost, že už v roce 1905 byl postaven
hotel Gejzír, ke kterému příslušelo šest tenisových kurtů
a moderní zázemí. Sportoviště bylo postupně rozšiřováno.
Dnes tu najdete dva kryté a čtrnáct venkovních dvorců. Pronájem tenisových kurtů nabízí také hotel Imperial.

Dostihy
Ještě před 1. světovou válkou se ve Dvorech (městská část
Karlových Var) konaly dostihové závody. Dostihy ale nebyly
jen napínavým sportem plným krásných koní. Každý dostih byl zároveň významnou společenskou událostí. Dámy
přihlížely v róbách, k nimž často patřil originální klobouk.
Pánové pak zkoušeli štěstí při sázení a povzbuzovali své
favority.

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 EMBASSY ****
Rodinný hotel Embassy se nachází v centru Karlových Varů, v bezprostřední blízkosti termálních pramenů. Pokoje jsou vybaveny pohodlným stylovým nábytkem a hostům nabízejí
veškerý komfort. V hotelu se nachází lobby bar, malé fitness centrum a masáže. Parkovací
stání jsou pro hotelové hosty zdarma. Pro naše hosty zajišťujeme golf se slevou na greenfee
15-20% na vybraných golfových hřištích, tenis, lázeňské
procedury, vstupenky na kulturní akce, půjčování jízdních
Hotel EMBASSY ****
kol, a další. V hotelu Embassy jste zároveň srdečně zváni
Nová Louka 21
do vyhlášené restaurace Embassy, která patří k nejstarším
360 01 Karlovy Vary
v Karlových Varech a je známá svou českou a mezinárodTel.: +420 353 221 161
ní kuchyní i historickými interiéry.
Fax: +420 353 223 146
E-mail: info@embassy.cz
www.embassy.cz

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
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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, manikůra, 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. Termální voda je vedena
přímo do hotelu. Léčba dětí je možná již od 6 let. 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
bazénem s protiproudem, whirpoolem, saunou, soláriem, fitness, exkluzivním
Interhotel Central ****
kosmetickým salonem švýcarské značky La Prairie, kadeřnictvím, manikúrou,
Divadelní náměstí 17
360 01 Karlovy Vary
pedikúrou, ruským kulečníkem, internetovým připojením, garážemi pro15 aut
Tel: 353 182 111
a dvěma konferenčními salonky s celkovou kapacitou pro 65 osob.

reception@interhotel-central.cz
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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 nedaleko 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
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Gurmán
Text: Iva Nováková, foto: Samphoto.cz, zdroj: svet-piva.cz, milujipivo.cz, infowebz.cz

Dejte si pivo!
Léto je tady a s ním horké dny a teplé večery, ke kterým patří dobré pití. Ne nebude řeč
o koktejlech, či lehkých drincích. Dnes si budeme povídat o moku pro nás Čechy charakteristickém o pivu.

Pivo je nápoj, který je sám o sobě zdravější než voda, jen
v nadměrném množství může působit škodlivě. Pivo obsahuje mnoho vitamínů a dalších látek.
Při spotřebě 1 litru piva denně si člověk pokryje zhruba
20% denní potřeby vitaminu B2, 35% vitaminu B6, 50%
niacinu a 25% kyseliny pantothenové. Jeden litr piva obsahuje v průměru 200 mg biologicky aktivních látek. Rozumné pití piva do 1 až 2 litrů denně přispívá k vyšší hladině
vysokodensitního, tzv. HDL cholesterolu v krvi, který působí
proti kornatění tepen, přitom hladina celkového cholesterolu v krvi se nemění.
Rozumná konzumace piva snižuje stres, podporuje krevní
oběh, snižuje riziko srdečních onemocnění, snižuje vysoký
krevní tlak.
Můžete vybírat, je libo světlé či tmavé, hořké či sladké,
s pěnou či bez pěny? Vybírat můžete mezi filtrovaným či
nefiltrovaným a teď v létě možná přijdou k chuti i různé
příchutě – ovoce, medu či karamelu…
Pivo se původně dělilo na výčepní (do 10% hm.), ležáky (11
- 12,5% hm.) a piva speciální (nad 12,5% hm.). Se stupňovitostí piva souvisel i obsah alkoholu, udávaný v objemových
procentech (% obj.). Tak např. 8% piva mívala přibližně 2%
obj. alkoholu, 10% výčepní piva okolo 3% obj. alkoholu
a 12% ležáky 3,5 - 4% obj. alkoholu, ale někdy i více.

Dnes vypadá rozdělení piv následovně:
Dělení podle barvy:
• světlá - piva vyrobená převážně ze světlých sladů
• polotmavá - piva vyrobená z tmavých sladů, sladů
karamelových, případně barevných sladů ve směsi se
světlými slady
• tmavá - viz polotmavá piva
• řezaná - piva vyrobená při stáčení smíšením světlých
a tmavých piv stejné skupiny
podskupiny piv:
1. lehká
2. výčepní
3. ležáky

142 | Ice Léto 2012

Vychutnejte si pivo
1. Nemáte ještě své oblíbené pivo? Vybírejte s rozvahou.
Dvě různá piva se od sebe mohou lišit jako jablka
a pomeranče, každý pivní styl zaujme jiný typ člověka
a zároveň se též hodí na jinou příležitost.
2. Vyberte vhodnou a čistou sklenici. U piva záleží na tom,
z čeho pijete.
3. Dbejte na to, aby sklenice nebo pivo nebyly příliš studené. Namražená sklenice vám pivo jen naředí vodou
4. Pivo do sklenice načepujte správně.
5. Nyní již před sebou máte to tolik očekávané pivo.
Jakou má barvu? Je čiré a lesklé nebo je spíše kalné
a matné? A co hlava, je vysoká, nízká, načechraná nebo
snad zcela chybí? Pivo může být i tím nejpropracovanějším nápojem.
6. Je na čase si přivonět. Pokud jste se někdy zúčastnili
degustace vín, jistě jste si všimli komplexního procesu,
který první doušek předchází. U degustace piv tomu
není jinak. I ten nejmenší pohyb se sklenicí z piva uvolní jeho vůni, zaměřte se na ní – vůně u piva bývá tou
nejdůležitější předzvěstí jeho chuti.
7. Ochutnejte. Doporučujeme začít se středně velkým
lokem, při kterém budete moci pivo nejlépe „poválet“ v ústech. Všímejte si, jak pivo působí. Je hořké? Je
sladké? Cítíte z piva alkohol nebo jinou příměs, například kávu či určitý druh ovoce? Vnímejte, jak se chuť
jeví odlišně na špičce jazyka, uprostřed úst, na patře
a po polknutí. Zaměřte se také na to, jaký máte pocit
v ústech po spolknutí doušku.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

speciální
portery
se sníženým obsahem alkoholu
se sníženým obsahem cukrů
pšeničná
kvasnicová
nealkoholická
ochucená

Podle způsobu kvašení je možno dále dělit piva na svrchně
nebo spodně kvašená. Zatímco svrchní kvašení probíhá při
15 – 20°C a s využitím kvasinek Saccharomyces cerevisiae
subsp. cerevisiae popř. spontánní mikroflóry mléčných nebo
octových bakterií, spodní kvašení probíhá při teplotách nižších (8 – 14 °C) a s použitím kvasinek Saccharomyces cerevisiae subsp. uvarum (carlsbergensis):
Svrchně kvašená piva
Ale - středně silné až silné, hluboce prokvašené pivo s vyšší
hořkostí a celou škálou barev. Existuje celá řada piv, která
se podle barvy, hořkosti a chuti dělí do skupin Pale ale,
India ale, Bitter, Mild ale, Scotch ale atd. Často má výrazný
ovocný akcent. Z českých pivovarů jej produkuje pouze
minipivovar Zvíkov.
Pšeničné (Weizenbier, Weissbier) - středně silné, převážně
světlé pivo vyráběné s použitím pšeničného sladu. Vyznačuje se menší hořkostí, vysokým nasycením CO2 a výrazným
aroma po banánu. Vyrábí se v mnoha chuťových i druhových variantách, jak kvasnicové, tak filtrované. Průmyslově
se produkují především v Německu, u nás např. v pivovarech Březnice a Náchod, v menším měřítku také v některých
minipivovarech (v Pivovarském domě či v Pivovaře U Bulovky v Praze, U krále Ječmínka v Prostějově či u Rambouska
v Hradci Králové).
Stout - velmi tmavé až černé, silně hořké, hluboce prokvašené, ale různě silné pivo. Podíl barvících sladů činí až 20%
a často se při výrobě přidává karamelový cukr. Vyznačuje se
kompaktní a trvanlivou pěnou. Domovem tohoto druhu piv
jsou Anglie a Irsko.
Porter - velmi tmavé, hluboce prokvašené, hořké pivo
s vysokým obsahem alkoholu (až 9%). Občas se při výrobě
porterů používají kvasinky rodu Brettanomyces pro sekundární dokvašování, které dávají porteru výraznou ovocnou
chuť. Vyrábí se zejména v Anglii. Českým představitelem je
Porter 19% z pivovaru Pardubice.
Trappist - vyrábí se pouze v šesti trapistických klášterních
pivovarech. Vyznačuje se tmavě měděnou až tmavou barvou, vysokou hořkostí, ovocnou, slabě nakyslou chutí a vůní
a obsahem alkoholu až 12%. U nás je jediným výrobcem
tohoto druhu piv Klášterní pivovar želiv (piva Gotšalk, Castulus a Siard Falco).
Spodně kvašená piva
Pils - převážně světlé pivo, chuťově plné, s výraznou jemnou až mírně drsnou hořkostí. Toto pivo vzniklo v polovině
19. století ve střední Evropě a dnes je celosvětově nejrozšířenějším druhem piva, které se vyrábí v mnoha variantách
a jehož nejznámějším představitelem je Plzeňský Prazdroj,
podle kterého je tento druh piva také pojmenován. Patří
sem rovněž český Budweiser a též většina piv, která jsou
u nás produkována.
Bock - velmi silné světlé nebo tmavé pivo se sladko-hořkou
chutí. Piva s koncentrací mladiny nad 18% jsou označována jako Doppelbock. Průmyslově se dnes vyrábí jen zřídka.
Výjimkou je zejména Německo. Typickými zástupci tohoto druhu piva v ČR jsou Průhonický bizon z minipivovaru

U Bezoušků v Průhonicích či
Májový kozlík z Pivovarského domu v Praze.
Märzen - silnější jantarově
zbarvené pivo s výraznější
plnou chutí a různou
hořkostí. Někdy se používá přídavek nakouřeného sladu. Vyrábí
se jen zřídka, pouze
sezónně, především
v německy mluvících
zemích. U nás je pivo
Märzen, i když jen
na jaře, součástí sortimentu Pivovarského domu v Praze.
Piva bavorského
typu - vyrábějí se
z mnichovských sladů s přísadou barvicích sladů ve dvou
odstínech - tmavě
rubínové a tmavohnědé (např. Flekovské 13%). Vyznačují
se vysokým podílem
extraktu, výraznou
chmelovou hořkostí
a hustou, trvalou pěnou. Jsou to silná piva,
plné sladovo - chmelové
chuti.

Novinky roku 2012
Po loňském fenomenální
úspěchu ochuceného piva Cool
Lemon je jasné, že letošní léto
bude patřit ovocným pivům. Na co
se můžeme těšit?
• Na novinku a zároveň sourozence
Cool Lemonu – Staropramen Cool Grep
• Zlatopramen Radler Citrón a Zlatopramen Radler Pomeranč se zázvorem
• Gambrinus Řízný citrón a Gambrinus Limetka
& bezinka
• Fénixe z dílny Plzeňského Prazdroje
Staropramen Cool Grep
Pivovar Staropramen se rozhodl navázat na úspěch letošního Cool Lemonu uvedením zcela nového ovocného piva,
tentokrát s příchutí grepu. Spolu s touto novinkou na trh
uvádí i nový design lahví. Nový Staropramen Cool Grep
obsahuje stejně jako jeho starší sourozenec 2% alkoholu.
Zlatopramen Radler Citrón a Zlatopramen Radler Pomeranč se zázvorem
Svá ovocná piva se na trh rozhodl uvést i Heineken ČR a sice

pod značkou Zlatopramen, kterou vlastní.
Konzumentům slibuje osvěžující ovocnou
chuť v podobě citrónového radleru, respektive lahodnou a lehce pikantní chuť v podobě
radleru pomeranč se zázvorem.
Obě varianty budou obsahovat 2% alkoholu.
Gambrinus Řízný citrón a Gambrinus Limetka & bezinka
Také Plzeňský Prazdroj se rozhodl, že nezůstane pozadu a připravil tak pro konzumenty
dva míchané nápoje na bázi piva.
Obsah alkoholu činí 2,1%.

Seznam českých pivovarů, které produkují piva svrchně kvašená, ochucená či
jinak pro české podmínky atypická
Benešov
• Sedm kulí - polotmavé pivo s přídavkem bylin
Brno - Pegas
• pšeničné 12% - spodně kvašené
• příležitostně eukalyptové, vanilkové, fenyklové, medové, badyánové, mátové, zázvorové,
červené pivo popř. i tmavý Porter
Brno - Starobrno
• Červený drak - obsahuje bylinný výluh
Březnice
• pšeničné 12% - svrchně kvašené
Černá Hora
• Kvasar - s přídavkem medu (obsahuje 0,6 %
hm. medu), vařeno v licenci minipivovaru
Sentice
Hradec Králové - Rambousek
• Hradecké bílé - pšeničné
Humpolec
• Sváteční ležák - pivo šampaňského typu
Chýně
• kukuřičný ležák, vanilkové popř. zázvorové
pivo
Litovel
• Maestro - pivo s lavinovým efektem (čepováno
směsí dusík-CO2 v poměru 1:1)
• Pí-pivo (pivo vyráběné z tzv. pí-vody)
Náchod
• Weizenbier - pšeničné, svrchně kvašené
Nová Paka
• Světozor - sladové, speciální bylinkové pivo
Nymburk
• Bogan 12% - světlé, s přídavkem bylin
Ostrava
• Kelt - pivo typu stout; na rozdíl od anglických
stoutů je spodně kvašený (Pozn.: Hlavní kvašení paradoxně neprobíhá při teplotách 8 - 14
°C, které jsou pro spodní kvašení charakteristické, ale při teplotách vyšších. Tím se částečně
kompenzuje efekt svrchního kvašení.)

Fénix
Dalším pivním speciálem z dílny Plzeňského
Pivovaru je Fénix. V první řadě však musíme
upozornit, že tento nápoj nezapadá zcela do
segmentu ochucených piv. Jedná se o pšeničné pivo, u kterého se při výrobě používá
k dochucení pomerančová kůra a koriandr.
Výrobní postup je tak téměř identický jako
u velice populárního belgického Hoegaardenu. Na rozdíl od předchozích piv nebude tento speciál zatím k mání v lahvích či
plechovkách. Jeho kouzlo si však můžeme
již nyní vychutnat v restauracích a klubech.
Fénix obsahuje 4,9% alkoholu.

Pardubice
• Porter 19%
Praha - Bulovka
•
pšeničný ležák - svrchně kvašený
Praha - Pivovarský dům
• pšeničné - svrchně kvašené
• banánové, kávové (káva + kávové aroma), kopřivové, višňové, čokoládové, vanilkové
• Märzen (březňák) - pouze v březnu
• Májový kozlík 15% - pouze v květnu, bockbier
Praha - Staropramen
• Velvet - pivo s lavinovým efektem (čepováno
směsí dusík-CO2 v poměru 1:1)
Praha - U Fleků
• Flekovské 13% - tmavý ležák bavorského typu
Prostějov - U krále Ječmínka
• Prostějovský Porter 16%
• pšeničné 13%, banánové, bylinkové, tequilové,
višňové
Průhonice
• Průhonický Bizon 16% - bockbier
Rýmařov
• Malinový ležák - polotmavý ležák s malinovou
příchutí
Sentice
• Kvasar 15% - s přídavkem medu
Strakonice
• žen-šen Nektar - světlé pivo s ženšenem
Uherský Brod
• Beer Berry s příchutí coly, bylinek, malin, višní,
citronu a zázvoru
Vrchlabí
• Veselé pivo a pivo s příchutí třešní či medu
Zvíkov
• - Zlatá labuť speciál - svrchně kvašené, polotmavé, 12%, ze 3 sladů
• - Zlatá labuť tmavé - svrchně kvašené, 14%, ze
4 sladů, dark
želiv
• - trapistická piva - svrchně kvašená, probíhají
divokým kvašením bez přidání kvasnic (Gotšalk
15%, Castulus - medovinové pivo a Siard Falco
13% - višňové)

PŘEDPLATNÉ
Objednávkový kupón

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

Odběratel

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

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

(na číslo účtu 2493861309/ 0800)

Objednávku s případně vyplněnou složenkou pošlete na adresu:
IN publishing group s.r.o. - ICE
Na Tvrzi 1097/8, Brandýs nad Labem, platbu proveďte
na účet: 2493861309/0800
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ICE číslo 2, ročník 6.
Vydává: IN publishing group s.r.o.
Editorka: Mgr. Iva Nováková
Šéfredaktorka: Jana Abelson Tržilová
Artdirector: Jan Novák
Jazyková korektorka: PaedDr. Mirka Žídková

Doručovací adresa: IN publishing group s.r.o.
Pražská 69, 250 01, Brandýs nad Labem
Obchodní oddělení: Petra Havelcová, Jana Keményová,
Petra Lahrachová, Denisa Syberová, Ondřej Ždímal
Kontakt redakce: redakce@icemagazin.cz
Registrační číslo: MK ČR E 19635
www.inpg.cz

Art

148 | Ice Léto 2012

