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Poznej svobodu, kterou
terou Ti poskytnou kontaktní čočky. Zbav se zábran a ře
řekni to svýma očima!

DAILIES®AquaComfort Plus®

jednodenní kontaktní čočky s unikátní zvlhčující technologií
• Zvlhčující látka uvolňována s každým mrknutím oka
• Vynikající optické vlastnosti díky technologii LightStream®
• Ultratenký materiál pro pocit pohodlí při nošení
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Nespresso uvádí tři nejpopulárnější druhy káv
edice Variations jako stálou součást řady Grand Cru
Společnost Nespresso milovníkům dobré kávy nyní nabízí tři nejoblíbenější druhy káv z edice Variations z posledních let jako součást stálé
řady Grand Cru. Jedná se o kávy, které byly členy Clubu Nespresso nejvíce žádány: kávy s příchutí vanilky, tmavé čokolády a karamelu –
Vanilio, Ciocattino a Caramelito. Všechny tři kávy nabízí kombinaci přírodních vůní se sametovou směsí Grand Cru Livanto slibující jedinečný
gurmánský zážitek při jejich vychutnávání.

K ÁV Y VARIATIONS GR AND CRU OD SPOLEČNOSTI NESPRESSO

Caramelito – Nasládlá vůně a chuť
karamelu s podtónem vanilky,
zjemňuje výraznou chuť kávy
Grand Cru Livanto, se silnými tóny
pražení. Toto raﬁnované spojení
připomíná jemnost měkkých
karamelek.

Ciocattino – S tmavou a hořkou
čokoládou se snoubí aroma pražení
a nádech karamelu Grand Cru
Livanto. Tato plná kombinace
připomíná čtvereček silné čokolády.

Vanilio – Harmonická rovnováha
mezi bohatým aroma vanilky
a sametovou chutí Grand Cru
Livanto. Směs jedinečná svou
plnou, a zároveň nepřekonatelně
hedvábnou a hladkou, chutí.

RECEPT Y VARIATIONS PERMANENT
Pro ještě větší gurmánský požitek z kávy Vás zveme k objevování lákavé řady teplých i studených káv založených na bázi Grand Crus Variations, jako
například Pavlova Vanilio Iced Cappuccino. Pro milovníky čokolády je připraveno Ciocattino Grand Cru - ledová čokoládová káva, jenž je to pravé
žízeň hasící osvěžení pro letošní léto. Navštivte www.nespresso.com/variations, kde pro Vás od 10. června 2013 budou k dispozici úplné recepty.
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Přísady:
• 2 kapsle Caramelito Grand Cru • 10 cl mléka
• fíkový sirup • tekutý med • lískové oříšky

PŘÍSADY:
• 2 kapsle Ciocattino Grand Cru • 50 až 60 ml
mléka • kostky ledu

POSTUP:
Připravíme dvojitou kávu Caramelito. Mléko
a sirup nalijeme do šlehače Aeroccino a připravíme mléčnou pěnu. V troubě ohřejeme oříšky,
které pak nasekáme. Do sklenice nalijeme mléko
i mléčnou pěnu a opatrně přilijeme kávu. Ozdobíme kousky oříšků a medem.

POSTUP:
Do šálku připravíme kávu. Do vysoké sklenice
vlijeme studené mléko a přidáme kostky ledu.
Do sklenice s mlékem pomalu přelijeme kávu ze
šálku.

PŘÍSADY:
• 1 kapsle Vanilio Grand Cru • 50 ml studeného
mléka • 2 kopečky vanilkové zmrzliny (80 g)
• 3 kostky ledu
POSTUP:
Ve šlehači mléka Aeroccino nebo pomocí parní trysky Nespresso kávovaru připravíme studenou mléčnou pěnu. Do vychlazené skleněné nádoby dáme 2
kopečky vanilkové zmrzliny, přidáme kávu Vanilio
Grand Cru a 3 kostky ledu, vše promícháme. Směs
přelijeme do Recipe sklenice a nahoru přidáme studenou mléčnou pěnu. Podáváme s drceným ledem.
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Letní číslo magazínu Ice, které právě držíte v ruce, je opět plné zajímavostí a nevšedních zážitků.
Protože k létu patří cestování, můžete se s námi vydat do oblastí více či méně vzdálených. Máte-li
sportovního ducha, jistě rádi vyrazíte na kole. Pak vám budeme průvodcem při výběru kola, vybavení i doplňků v článku Vášeň zvaná kolo… Pokud máte představu většího luxusu, jistě vás potěší
článek Splňte si svůj sen, který vás zavede na palubu zaoceánské lodi, jachty či hausbótu a seznámí
vás s možnostmi, které na vás na vodě čekají. Tím ovšem naše cestovatelské cesty nekončí. V rámci článku Španělsko tradičně či netradičně s námi můžete navštívit sever a jih země, stejně tak
jako oblíbenou Barcelonu. 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, nebo se přímo rozmazlit.
Nejenom cestováním ale živ je člověk. V létě nás sluníčko láká ven na zahradu či terasu a my míváme snahu obojí různě vylepšovat. V článku Objevte terasu, váš další pokoj na léto se vám budeme
snažit ve vašem budovatelském nadšení pomoci. A pokud bude pršet? Pak můžete klidně vylepšovat
svůj dům či byt a inspirovat se naším článkem Interiérový design od sklepa až po půdu.
Horké letní dny vám bezesporu zpříjemní naše rozhovory. Ať už půjde o profil Cameron Diaz nebo
o rozhovor se Zlatou Adamovskou, která tvrdí, že Lidi spojují společné zážitky, ne skříně a koberce. Zážitkem bude jistě i povídání s Janem Saudkem, který rozhodně vyvrací, že by byl fotografem tlustých žen…
Neznám jediného člověka, který by rád chodil k lékaři. Oddělení plastické chirurgie, to je ale trochu
něco jiného. Nejde o léčení nemocí, ale o vylepšení našich předností. Takže, co říkáte na Novinky
v plastické chirurgii a estetické dermatologii…?
Zapomenout nesmíme ani na gurmánské zážitky. V tomto čísle vás provedeme italskou kuchyní a naučíme se míchat zajímavé letní koktejly. Snad nám přinesou pocit opravdového léta a letní pohody.
Takže příjemné počteníčko
Alice Kelly
šéfredaktorka

h

a

s

b

o

16
22
28
38
46
56
64
72
88

Profil - Cameron Diaz - Dračice
s úsměvem anděla
Zdraví a krása – Novinky
v plastické chirurgie
a kosmetické dermatologii

96
102
108
116
120
124
128
132
138

Bydlení - Interiérový design od sklepa až po půdu
Rozhovor - Jan Saudek „Nejsem fotograf tlustých
žen.“

Splňte si svůj sen

Příloha - Objevte terasu, váš
další pokoj na léto

Rozhovor - Zlata Adamovská „Lidi spojují společné zážitky,
ne skříně a koberce.“
Cestopis - Španělsko tradičně i netradičně

Sport - Vášeň zvaná kolo

Art - Michaela Bartoňová „Každý máme své vnitřní krajiny.“
Gurmán - Učte se od
Italů

Téma - Opalovat, nebo ne?

Speed 24h Nürburgring 2013

Luxus - Tajemství luxusních
kabelek
Golfový ráj to na
pohled VIII

Novinky ze světa elektroniky

Na zdraví – Koktejly
jsou jako umění

Tip na výlet – Dvojí tvář
Karlových Varů

Make every moment shine.

Kombinace titanovo-keramické lunety a safírového skla vysoce
odolného proti poškrábání dělá SHE 3502BD-8AER mimořádně
odolné. Klasický design je vylepšen blýskavými kamínky a materiály
té nejvyšší kvality.
SHE-3502BD-8AER

www.sheen-watches.eu
Seznam prodejců naleznete na www.casio-watch.cz.

Profil
Text: Monika Seidlová, foto: archív FTV Prima a outnow.ch

Cameron Diaz:
Dračice s úsměvem anděla

Herečka s dlouhatánskýma nohama a se sladkým úsměvem anděla Cameron Diaz
umí být pěkně nebezpečná. Nedávno se poprala v jedné kavárně na Manhattanu s jinou ženou. Naštěstí šlo pouze o filmovou scénu. Což ale ne všichni návštěvníci kavárny stihli zaznamenat, proto byli někteří pořádně šokovaní.

Film se jmenuje The Other Woman a Cameron a její herecká kolegyně Leslie Mann se do svých rolí tak vžily, že před
kamerou předvedly pěkně hysterickou scénu. Mají k ní
důvod. Ve filmu, který přijde do kin až příští rok, hrají rivalky. Dlouho ale rivalkami nezůstanou – když totiž Cameron
zjistí, že není jedinou ženou, s níž má její přítel poměr, se
ženou se spojí a obě na něj vymyslí společnou pomstu. Díky
tomuto filmu způsobila Cameron ještě jeden rozruch. Na jiném místě v New Yorku ji mohli vidět lidi na ulici s těhotenským bříškem, jak se v rámci role líbá s krasavcem Taylorem
Kinneym, snoubencem divoké zpěvačky Lady Gaga. A protože Cameron s Taylorem spolu tráví i hodně času v pauzách mezi natáčením, zpěvačce se jejich „kamarádství“ moc
nelíbí a docela žárlí. Těhulku si Cameron zahrála i ve filmu
Jak porodit a nezbláznit se, tragikomickou sondou do života pěti různých párů, které už mají, nebo teprve čekají děti.
Cameron tu měla roli hysterické fitness guru, která pořád
dokola řeší problémy, jež pak ani nenastanou. „Hrát těhotnou se mi líbí. Beru to jako trénink na to, až budu sama
jednou čekat dítě. Děti bych moc chtěla, ať už své vlastní,
adoptované, nebo vyvdané. Kdy na ně ale dojde, zatím
nevím. V tomhle směru nic neplánuju,“ říká Cameron.

Divoká blonďatá Kubánka

Toto neplánování vlastně provází celý její život. Narodila
se 30.8. 1972 v San Diegu v Californii a ač by to do ní nikdo
neřekl, její otec byl (pracoval v naftařském průmyslu a zemřel před pěti lety) Kubánec. U blonďaté modrooké Cameron evidentně převládly geny její matky, která je německo
– anglického původu, ale v jejích žilách prý koluje i špetka
krve amerických indiánů. Cameron vyrůstala mezi kubánskou komunitou a kubánská kultura, jídlo, hudba a mentalita vůbec ji prý velmi ovlivnila. Byla tatínkovou holčičkou,
i když táta chtěl nejdřív kluka, proto jí dal klučičí jméno
Cameron. Vždycky byla vysoká hubená holka samá ruka
samá noha, prostě ideální typ modelky. O tuto profesi se
ale nezajímala, měla vyšší cíle. Když bylo Cameron šestnáct,
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na ulici ji zastavil hledač talentů pro jednu známou modelingovou agenturu. Cameron se poradila s rodiči i se starší
sestrou Chimene a rozhodla se přec jen zkusit štěstí jako
modelka. Pět let pak žila na různých místech po světě - ve
Francii, Maroku, Austrálii, Japonsku, Mexiku a živila se
modelingem. A poměrně úspěšně. „Bylo to hodně divoké
období, které mě bavilo, připadalo mi, že prožívám jeden
velký večírek. Ale těch pět let stačilo,“ říká Cameron. Přesto když se vrátila zpátky do Californie, navázala tam, kde
přestala. Vymetala večírky a začala přemýšlet o tom, že by
se ráda posunula od modelingu někam dál. A kam jinam
než k herectví.

Co film to taneček

V roce 1994 se Cameron zúčastnila konkurzu na film
Maska. Stál pouhých 18 milionů dolarů, ale vydělal zhruba
dvacetkrát tolik. Cameron se ucházela o malou roli. Ale
zaujala svým půvabem a nakonec si zahrála gogo tanečnici
v klubu Coco Bongo Tinu Carlyle, do níž se zamiluje hlavní
hrdina Stanley v podání Jima Carreyho. V této bláznivé
komedii plné počítačových triků zazářila přesto, že neměla
žádnu hereckou zkušenost. Rázem se stala novým sexsymbolem, k čemuž dopomohlo i několik jejích tanečních čísel
z tohoto filmu. Cameron se netají tím, že se nejen ráda
baví, ale i ráda tancuje. Proto využije každou možnost, kdy
může před kamerou své taneční schopnosti předvést. Začínající herečka se ve škatulce sexsymbolu ale moc necítila.
Věděla už, že chce hrát, a chtěla si vyzkoušet různorodé
role. Bohužel režiséři ji dost často kvůli jejímu vzhledu panenky Barbie obsazovali do rolí pipinek, hloupých milenek
nebo znuděných dcerušek. Po několika méně významných
úlohách přišla zajímavá nabídka. Film Svatba mého nejlepšího přítele, kde si zahrála rivalku Julie Roberts, nevinnou
novomanželku Juliina bývalého přítele. Znuděnou dceru
bezcharakterního milionáře si pak zahrála v akční komedii
Extra život. Partnerem jí tu byl Ewan McGregor.

Profil
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Viděli jsme ji ve filmech
1994 - Maska
1996 - Hlava nad vodou
1997 - Svatba mého nejlepšího přítele
1998 - Něco na té Mary je
1999 - Co vlastně ženy chtějí
2000 - Charlieho andílci
2002 - Gangy v New Yorku
2005 - Zná ji jako svý boty
2009 - Je to i můj život
2010 - Zatím spolu, zatím živí
2012 - Jak porodit a nezbláznit se
2012 - Gambit

Něco na té Cami je

Další výraznou roli si zahrála v podařené a velmi vtipné
romantické komedii Něco na té Mary je. Dostala tu úlohu
krásné, hezké a chytré bývalé spolužačky ze školy Teda
(Bena Stillera). Ten se s ní chce opět vidět, aby jí řekl, jak
moc jí miluje, ale má strach, protože jejich poslední setkání
skončilo trapasem. Romantickou strunu tu protínají někdy
poměrně drsné vtípky. Kdo tento film viděl, asi nezapomene na scénu, při níž Cameron použije do vlasů dost nezvyklý „gel“, který si půjčí právě od Bena Stillera. Naopak
vyloženě romantickou komedií, která Cameron přesně
sedla, byly Prázdniny. Předvedla tu bohatou a náročnou
Američanku Amandu, která se rozejde s přítelem poté, co
zjistí, že jí zahýbá. Krásná workoholička, které nic kromě
lásky nechybí, najednou potřebuje někam zmizet a rozmyslet si, co bude dělat dál. Chce odjet a je jí jedno kam, když
jí padne do oka šikovný inzerát. Vymění si na dva týdny
domov s Angličankou, která má za sebou podobnou životní
zkušenost. Amanda-Cameron se nejdřív ujistí, že se kolem
místa její budoucí dovolené nepohybují žádní muži a pak si
sbalí kufry a odjede ze slunečného Los Angeles do malého domečku na anglickém venkově, kde je pořádná zima.
Chybička – v tomto případě muž – se ale vždycky vloudí.
A Amanda opět najde lásku, jen trochu neprakticky daleko.
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Velmi zkažená úča

V komedii Prázdniny se Cameron potkala s Judem Lawem
a nějaký čas s ním chodila. Známých tváří vystřídala víc.
Mluvilo se o tom, že tvořila pár s Keanu Reevesem, když
spolu natáčeli Líbánky bez ženicha, byla spojována s hvězdou ze seriálu Sex ve městě Jasonem Lewisem. V letech
2003 až 2006 Cameron žila se zpěvákem Justinem Timberlakem. V roce 2011 se rozešla s baseballistou Alexem
Rodriguezem. Tento rozchod se také pozitivně podepsal na
její postavě. Vždycky byla štíhlá a vysoká, ale když chodila
s Alexem, natolik se zakousla do posilování, že začala tak
trochu připomínat zpěvačku Madonu. Cameron v rozhovoru pro jeden pánský časopis odvážně řekla, že se jí líbí
i ženy, ale že rozhodně není lesba, naopak muže má ráda
a život bez nich si neumí představit. Jestli měla někdy
vztah se ženou, už ale nepřiznala. V posteli se prý nebrání
ničemu a díky tomu, že netrpí žádnými mindráky, není ve
stresu z toho, když sbalí mladšího partnera, jako byl právě
Justin Tmberlake. Shodou okolností si právě s ním zahrála v netypické romantické komedii Zkažená úča. Hraje tu
učitelku, která nesnáší děti, pije, kouří marihuanu, přemýšlí, kde vzít peníze na to, aby si nechala zvětšit prsa, a snaží
se sbalit svého slušňáckého kolegu, kterého hraje právě
Justin. Přitom ale čelí nadbíhání poněkud obhroublého

tělocvikáře, kterého hraje Jason Segel, známý jako Marshall
ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku. Nezapomenutelným
momentem, který se zapíše mezi žebříček deseti nejžhavějších filmových sexy momentů, určitě zůstane scéna, v níž
Cameron jen v krátkých šortkách a košili uvázané pod prsy
myje auto. Vlastně jde svým způsobem o další – i když trochu netypickou – taneční scénu.

Své tělo mám ráda čím dál víc

Příroda byla ke Cameron štědrá, i ve čtyřiceti vypadá stále
skvěle a má štíhlou postavu v genech, takže nemusí držet
žádné drastické diety. Cameron zatím neřeší ani stárnutí,
nechala se slyšet, že nechápe ženy, které se baví jenom
o botoxu a liposukcích. „Kdy už vrásky mám, musím se je
naučit milovat. Ostatně já mám vrásky už od třiceti, protože se hodně a ráda směju. Nikdy jsem neměla dokonalé
tělo, mám spíš chlapeckou postavu a malá prsa, ale mám
své tělo ráda. A mám ho ráda čím dál víc, teď ho mám
zpevněné mnohem víc než ve dvaceti,“ vysvětluje. Ale zároveň si s tou proklamovanou spokojeností možná trochu
protiřečí, protože se spekuluje o tom, že si nechala před
rokem a půl udělat sice malá, ale umělá prsa. A jak své tělo
Cameron nejraději tvaruje? „Na pěknou postavu je nejlepší
plavání, trocha jógy a meditace, minimum alkoholu, což se
mi ne vždy podaří dodržet, hodně litrů vody a hlavně kva-

litní sex s nějakým sexy mužem, při němž zahodíte všechny
zábrany a pořádně si ho užijete,“ prozrazuje svůj recept na
krásné tělo.

Tomu Cruiseovi zasadila ránu

Cameron má sice tvář anděla, ale není typickou představitelkou romantických komedií. Spíš by se dalo říct, že jí
mnohem lépe sednou akční komedie. Jako byly oba díly
Charlieho andílků, v nichž se předvedla jako jedna z trojice
tajných agentek, pro niž nic není nemožné. Mimochodem
tady opět předvedla skvělá taneční čísla. O deset let později od prvního dílu se znovu ukázala v akční komedii – Zatím
spolu, zatím živí. Hraje tu obyčejnou ženu, která ztroskotá s letadlem. Havárii přežije jen ona a tajný agent Roy,
kterého hraje Tom Cruise. June se najednou ocitne ve světě
plném intrik, nebezpečných honiček a zabijáků. Tom Cruise
minimálně na jeden moment z natáčení nevzpomíná úplně
rád. Tom si rád některé kaskadérské scény střihne sám.
Tentokrát měli s Cameron natáčet obraz rvačky. Když si jej
zkoušeli nanečisto, v jednu chvíli se Tom podíval jinam a už
nestačil uhnout ráně, kterou mu rozjetá Cameron uštědřila. „Rvačky ve filmech mě baví. Jako holka jsem vyrůstala
hodně mezi klukama. Možná mám z té doby v sobě víc
testosteronu než jiné ženy,“ směje se své teorii.
Ice Léto 2013 |
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Co je pro Cameron typické
•
•
•
•
•
•

Většinou chodí všude pozdě
V roce 2003 si v den svých narozenin zlomila
nos při surfování na Havaji
V mnoha svých filmech má scénu, v níž tančí
Její nejlepší přítelkyní je od natáčení filmu
Charlieho andílci Drew Barrymore
Robbie Williams zmiňuje její jméno v písničce
I Will Talk and Hollywood Will Listen
Je vegetariánka

Střežili ji jako prezidenta

Tuto nehodu nezpůsobila úmyslně, ale jsou chvíle, kdy Cameron dokáže předvést, že není žádný trpělivý andílek, ale
spíš baba na zabití. Při natáčení filmu Konzultant z ní produkci tekly nervy. Hvězda tu měla mimo jiné velmi žhavé
milostné scény se španělským hercem Javierem Bardemem.
Aby se do médií nedostaly žádné fotky, vymínila si, že
prostor, kde se scény natáčely, bude střežit ochranka. A tak
jí najatí muži střežili málem jako amerického prezidenta.
Snímek Konzultant bude mít v českých kinech premiéru na
podzim. Zatím poslední film, v němž jsme mohli Cameron
vidět vedle Colina Firthe, je Gambit, remake kriminální
komedie z roku 1966. Scénář napsali bratři Joel a Ethan
Coenovi a v nové verzi příběhu se umělecký kurátor snaží
podvést bohatého mecenáše umění a vnutit mu falešný obraz od Moneta. K tomu mu pomáhá texaská hvězda rodea,
kterou hraje právě Cameron.
Za zmínku v její kariéře stojí ještě dva trochu jiné snímky.
Prvním je povídkový film Co vlastně ženy chtějí? I když
název zní trochu feministicky, je to zajímavá psychologická
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sonda do duší několika žen, jejichž osudy se různě prolínají.
Cameron tu hraje nevidomou Carol. Druhým snímkem je
Je to i můj život, který vypráví o rodině, jíž postihne tragédie. Jedna z dcer má být dárcem orgánu pro svou těžce
nemocnou sestru. Co se ale stane, když si mladší dcera svou
pomoc rozmyslí?

Bude konečně svatba?

Přesto, že Cameron nic moc neplánuje, čtyřicítku už oslavila a přemýšlí o tom, že by se konečně asi měla usadit. Na
rodinu má Cameron už nejvyšší čas. A taky má konečně pro
své děti vhodného tatínka, alespoň co se příjmů týče. Pár
měsíců totiž chodí s miliardářem Elonem Muskem, generálním ředitelem firmy Tesla Motors a zakladatelem portálu
PayPal. Jejich setkání bylo jako ze scénáře k romantickému
filmu. Cameron si u této firmy vyhlédla a objednala auto.
Když se šéf společnosti dozvěděl, že si u nich kupuje auto
hollywoodská hvězda, rozhodl se, že v tomto případě není
nad osobní kontakt. Když jí nový sporťák předával, dali
spolu řeč a vyměnili si telefonní čísla. A zanedlouho spolu
začali chodit. Jestli Cameron uvažuje o svatbě, zatím nikdo
neví. Pokud ano, měla by Cameron brát v potaz, že její Elon
je už dvakrát rozvedený.

Mezotherm
účinně proti vráskám,
ochablé pleti...

FusioMed
účinně proti celulitidě,
tukovým polštářkům...

X-lase
účinně proti akné, pigmentovým skvrnám,
chloupkům, venektasiím...

léčivá příroda a věda v harmonii,
v nanočásticích, s kmenovými buňkami...

MEDI HEALTH and BEAUTY s.r.o.
… spolehlivost, kvalita, profesionalita …

kosmetické salony
estetická centra
domácí péče
wellness

www.medihb.eu

dermatologické ambulance
chirurgie
rehabilitace
lázně

Text: Eva Brabcová, foto: SAMphoto.cz

Novinky v plastické chirurgii
a estetické dermatologii
Celá lékařská věda nachází stále nové,
efektivnější a komfortnější postupy pro uchování a návrat lidského zdraví. I její specifická
odnož, estetická medicína, kráčí mílovými
kroky.
Ačkoliv vědomě dbáme na složení stravy, dostatek pohybových aktivit a celkově preferujeme zdravý životní styl,
dříve či později se začnou projevovat známky přibývajících
let v podobě vrásek, povislých i nechtěně zaoblených partií
těla. Lze se s tím smířit a rezignovat, nebo času vyhlásit boj.
Na polích šachovnice hry o vylepšení a omlazení těla se vedle klasických hráčů objevují stále více také zdatní nováčci.

Je libo menší bříško nebo štíhlejší boky?
Nejradikálnější řešení v oblasti estetické medicíny představují plastické operace včetně liposukcí. Právě ty, co se týká
způsobu provedení, zažívají v posledních letech hotové
zemětřesení.
Při klasické liposukci je tuková tkáň za pomoci kanyl vpravených do ošetřované oblasti a napojených na přístroj, jenž
vyvíjí podtlak, rozrušována a odsávána. Po ztenčení tukové
vrstvy se v následném hojivém procesu kůže nad ošetřeným
místem smršťuje a dochází k požadované změně. K nepříjemným průvodním jevům, které klasickou liposukci provázejí, patří otoky, hematomy a určitá bolestivost. V řadě
případů však lze namísto klasické liposukce využít řešení
jemnější a šetrnější - vibrační liposukci. Při této metodě jsou
tukové buňky „likvidovány“ za pomoci speciálního přístroje
vibracemi. Nářezy kůže potřebné pro zavedení kanyl jsou
jen velmi malé, neboť kanyly jsou subtilní. Díky tomu je
i jejich pohyb v podkožní tukové oblasti jemnější a metoda
je celkově šetrnější k okolním tkáním. Bylo zaznamenáno

snížení pooperačních bolestí a také průvodní jevy v podobě
otoků a modřin jsou menší. Co můžete při vibrační liposukci očekávat?
„Zákrok je prováděn ambulantně. Před započetím je oblast
indikovaná ke korekci zakreslena na tělo pacienta. Ta je následně prostřednictvím tenké jehly napuštěna tumescentním roztokem, který zajistí kompletní znecitlivění dané
oblasti. Díky lipofilnímu efektu anestetika obsaženého
v infiltračním roztoku umožní také povrchovou destrukci
tukových buněk, které lze poměrně volně nasát do tenkých
kanyl. Na rozdíl od klasické liposukce, při které je pohyb
kanyl zajišťován operatérem manuálně, jej u vibrační liposukce usnadňují vibrace, jejichž stupeň je možné nastavit
dle potřeby. Výsledkem je vzhled ošetřených oblastí bez
asymetrií a nerovností. Vstupy po kanylkách jsou postupem
času téměř neviditelné,“ říká odborník.
Je třeba počítat s tím, že po dobu přibližně dvou týdnů je
i po zákroku metodou vibrační liposukce nutné nosit speciální prodyšné elastické prádlo. To pravděpodobně sice není
tím, co běžně nosíváte a v čem se cítíte příjemně, pohodlně
a také žensky, ale je důležité pro zaručení požadovaného
výsledku.
Novinkou, kterou nabízejí některé kliniky je ultrazvuková
liposukce. Jedná o operační techniku odstraňující nadbytečnou tukovou tkáň z podkožních zásob. Rozrušená tkáň
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se při ní odsává pomocí kanyly malého průměru (3 - 5 mm),
která je napojená na přístroj vyvíjející podtlak. Velkou
výhodou tohoto zákroku je pak trvalý efekt jednorázové
procedury, protože v dospělosti je počet tukových buněk
stabilní, buňky se nemnoží, jen se mění jejich velikost. Proto redukce jejich počtu způsobí v dané lokalitě trvalý efekt.
Velkou výhodou je, že ultrazvuk rozrušuje prakticky jen
tukové buňky a zásadně šetří ostatní podkožní struktury.
Typické lokality, pro které lze ultrazvukovou liposukci použít jsou podbradek, paže, podpaží (při léčbě nadměrného
pocení), trup, břicho, hýždě, boky, stehna, kolena, lýtka,
kotníky. Metoda má velmi dobrý pooperační efekt i při
lehkém stupni volnější kůže.

Lipotransfer - elegantní řešení estetických
korekcí
Liposukce nemusí vést jen k odstranění tuku, ale díky
revoluční metodě – lipotransferu, je navíc možné provést
jeho přenos do jiných partií těla. V praxi to znamená, že
odsátý tuk musí nejprve projít speciálním procesem. Volí
se co možná nejšetrnější metody, neboť způsob zpracování
ovlivňuje procento udržitelnosti tukového štěpu, neboli
závisí na něm životaschopnost tukové buňky. Například za
použití speciálně vyvinutého přístroje pracujícího v systému
kombinace filtrační a gravitační metody se dlouhodobá
udržitelnost tukového štěpu uvádí až 70%. Tuk je následně
aplikován do míst, kde je třeba provést estetickou korekci
pomocí implantátu.
Takto je možné vyplnit například místa, kde došlo k asymetrii či defektu měkkých tkání, korigovat nosoretní rýhy, ale
také zvětšit prsa či třeba tvarovat hýždě. K výplni drobných
defektů či zmíněné nosoretní rýhy je logicky vzato zapotřebí jen malého množství tuku, zatímco pro výplň prsou se
může požadovaný objem pohybovat v řádu decilitrů.
O tuku lze laicky říci, že se jedná o implantát, kdy je namísto syntetického materiálu, například na bázi kyseliny hyaluronové, použit materiál z vlastního těla. Ten je přirozeně
tím nejlepším, neboť obsahuje buňky tělu vlastní a není mu
„vnucováno“ nic cizího.

Krásná prsa bez viditelných jizev
Stále větší zájem se týká přenosu vlastního tuku do prsou.
Není divu. Změna tvaru poprsí, ke které často dochází
v souvislosti s těhotenstvím a porodem, po větším váhovém
úbytku, nebo také s přibývajícím věkem, ale třeba také
fakt, že žena má prsa nedostatečně vyvinutá, může mít
na její psychiku velký vliv. Ne pro každou je však plastická
operace vhodným či přijatelným řešením. Zatímco zvětšení prsou řeší plastické operace implantáty silikonovými
nebo napuštěnými fyziologickým roztokem, vkládanými
pod mléčnou žlázu nebo pod prsní sval, úprava s pomocí
vlastního tuku probíhá mini invazivní cestou a výkon je
prováděn pouze s místním znecitlivěním. Jistou nevýhodou
může být pro některé ženy fakt, že tato metoda umožňuje
během jednoho zákroku zvětšení prsou o přibližně jednu
velikost. Pro další zvětšení je třeba aplikaci opakovat.
Zdá se vám takováto možnost lákavá, ale i tak máte obavy
a nevěříte si, že výkon psychicky zvládnete?
„V případě úzkostlivějších pacientek je možné využít analgosedaci, jejímž cílem je utlumit bolest, zklidnit pacientku
a uvolnit svaly. Na rozdíl od celkové anestézie nedochází
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k bezvědomí, pacientka dýchá sama a tento stav, který je
navozen kombinací analgetika se sedativem, představuje
pro organismus menší zátěž a daleko menší riziko komplikací,“ informuje odborník.
K další výhodě této metody patří absence velkých jizev.
Operační vstupy jsou jen minimální, takže po zahojení
nejsou téměř viditelné. Jedná se o zákrok, který je finančně
náročnější, avšak spokojenost a zpátky nabyté sebevědomí
za to určitě stojí.

Bezbolestné alternativy liposukce? Kavitace
a kryolipolýza.
Přejete si být štíhlejší skutečně bez bolesti? Ano, je to
možné. Protože trend estetických zákroků směřuje k stále
dokonalejším a naprosto bezbolestným metodám, můžete
pro zeštíhlení a korekci problémových partií vyzkoušet také
alternativní a neinvazivní zákroky – kavitaci a kryolipolýzu.
Kavitace využívá k odbourávání tukových ložisek nízkofrekvenční ultrazvukovou technologii, díky které dochází
k narušení membrány tukových buněk ultrazvukem. Laicky
a zjednodušeně řečeno řečeno – buňky se prostě rozbíjí. Jejich uvolněný obsah proniká do mezibuněčného prostoru,
odkud je následně přirozenou cestou odplavován lymfatickými a močovými cestami ven z těla. Před zákrokem o jeho
vhodnosti rozhodne odborník na základě posouzení vašeho zdravotního stavu. Kontraindikaci představují akutní
infekční stavy a samozřejmě závažná onemocnění. Není tak
vhodná například pro pacienty s onkologickým onemocněním, poruchou srážlivosti krve, onemocněním jater a ledvin
s postižením jejich funkce, dále pro ty, kteří mají voperovaný kardiostimulátor, kovové implantáty v kavitované oblasti či v její blízkosti, pro pacienty s kochleárními implantáty
a nevhodná je rovněž pro lidi trpící kožním onemocněním
v kavitované oblasti a pro těhotné a kojící ženy.
Kavitace je bezbolestná a nejsou po ní nutná žádná speciální omezení.
Další možností je doslova hit současné doby tzv. kryolipolýza. Jedná se o řízený proces odumírání tukových buněk,
kdy je definovaný objem tkáně za pomoci speciální technologie zmrazení přes povrch pokožky, aniž by došlo k poškození okolních podkožních struktur. Při kryolipolýze dochází
k apoptóze, čili k rozpadu tukových buněk. Ty odumírají
a jsou přirozenou cestou vylučovány ven z těla. Tento proces je postupný, takže nezvyšuje triglyceridy ani cholesterol
v krvi.
Kryolipolýza tak představuje jednu z nejefektivnějších
neinvazivních metod odstranění tuku a formování postavy,
není bolestivá a pacienta nikterak neomezuje. S její pomocí
lze výrazně zredukovat nežádoucí tukové polštáře zvlášť
v oblasti břicha, boků, hýždí, stehen či paží.
Co můžete při tomto zákroku očekávat? Ošetřovaná oblast
je nejprve vydesinfikována a poté je na ni nanesena speciální krycí membrána. Přes ni se za pomoci řízené intenzity
vakua nasaje tuková tkáň včetně kožní řady do aplikační
hlavice, ve které dochází k řízenému ochlazování. Případný
mírný tlak a lokalizovaný pocit chladu, který mnozí klienti
pociťují, rychle ustoupí. Po odstranění aplikační hlavice je
provedena jemná masáž, při níž se ošetřené místo zahřeje
je do něho vmasírován lymfodrenážní krém, který podporuje odplavování tukových buněk. Doba zákroku trvá
přibližně 60 až 90 minut a ještě týž den se můžete věnovat
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obvyklým denním aktivitám. A kdy můžete zaznamenat
viditelný efekt? První výsledky bývají zřetelné již po třech
týdnech, konečný efekt se projeví za dva až tři měsíce.

Facelift bez dotyku skalpelu
Vraťme se ale k úvahám, kdy zvažujete omlazení obličeje.
V době, kdy jeho pleť uvadá a kontury nedokáží zpevnit již ani ty nejkvalitnější krémy a séra, přichází na řadu
některé z technologií, které jako mávnutím kouzelného
proutku dokáží ubrat roky a navrátit pleti svěžest a mladistvý vzhled. Radikálním řešením je facelifting, chirurgický zákrok vedoucí k efektnímu omlazení obličeje a krku.
Není ovšem řešením pro každého. Vynecháme-li zdravotní
omezení a podmínku částečné nebo celkové anestezie, vyžaduje také, byť minimální, hospitalizaci a přibližně dvoutýdenní rekonvalescenci. Stav vaší pleti by měl rozhodně
vždy nejprve posoudit odborník. Ten dokáže vyhodnotit,
jaký zákrok pro vás bude optimální. Ačkoliv kontury vašeho
obličeje ztrácí pevnost, není třeba podstupovat hned plastickou operaci. Máte na výběr několik jiných možností.

Seznamte se: Kouzelné nitě
Možná jste již slyšeli o liftingu obličeje metodou Aptos,
čili pomocí speciálních nití se zoubky, které napínají kůži
a vyhlazují povislé kontury. Efekt je okamžitý a postupem
několika měsíců se dále zlepšuje. Je to dáno tím, jak vlivem
nití v podkoží vznikají kolagenové srůsty, které ho drží
v požadované poloze.
I v této oblasti miniinvazivního liftingu obličeje se objevila
další nová technologie, tzv. mezo-nitě. Jejich odlišnost spočívá v tom, že jsou tenčí a je jich aplikováno větší množství.
Díky mezo-nitím dochází ke stimulaci tvorby kolagenu
v podkoží. Vzniklý kolagen pak vytvoří jakýsi „vazník“,
nebo chcete-li „kostru“, která zabraňuje ochabnutí pojivové tkáně. Tato metoda je vhodná pro korekci drobných vrásek, například mezi obočím, kolem rtů a očí, pro ochablou
pokožku se ztrátou elasticity, povislé kontury obličeje,
vrásky v dekoltu atd. Mezo-nitě jsou vyráběny na stejné
bázi, jako vstřebatelný šicí materiál. Jsou hypoalergenní
a během přibližně půl roku až osmi měsíců se zcela rozloží.
Aplikace je vůči organismu šetrná, je možné ji provádět bez
anestezie, pouze s použitím znecitlivujících krémů. Z takto
ošetřené a vypjaté pokožky se můžete těšit přibližně 1,5 až
dva roky.

Výplně na rok, na dva, nebo napořád?
Velké oblibě se již několik let těší výplňové materiály na
bázi kyseliny hyaluronové s velice pomalým vstřebáváním
a vysokou biokompatibilitou. Pro právě kyselina hyaluronová? Protože je součástí naší kožní tkáně, váže velké množství vody, stará se o výměnu látek v pokožce, transportuje
živiny, podporuje tvorbu nových kolagenových vláken,
která jsou nezbytná pro mladistvý vzhled pokožky. Ovšem
vlivem stárnutí její objem v těle klesá, dochází k problémům s udržováním vlhkosti v pokožce, objevují se vrásky,
pleť vadne.
Restylan, Surgiderm, Teosyal, Juvederm…výplně, které
jsou mistry svého oboru, neboť spolehlivě zajistí vyplnění
a vyhlazení vrásek i celkové zpevnění povadlých oblastí
a kontur obličeje. To vše při zachování jeho přirozených
rysů a mimiky. Stejně jako obličej dokáží omladit také třeba
dekolt či ruce. Výsledek jejich působení je skutečně okamži-
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tý a protože kyselina hyaluronová je přirozenou součástí
lidského těla, nemají tyto výplně žádné vedlejší účinky ani
alergické reakce. Domů tak můžete odcházet například
pouze s červenými flíčky v místě vpichů, ale zarudnutí
velice rychle odezní. Tyto výplně jsou vstřebatelné, takže
účinek se projevuje po omezenou dobu, která činí přibližně 6 měsíců až jeden rok. Jejich aplikaci je pro zachování
mladistvého vzhledu dále nutné opakovat. Účinek jejich ultramoderních sourozenců, známých například pod jménem
Remake a Radiesse, vám vydrží dva až tři roky.

For Ever Young, být navždy mlád
Doslova převratnou metodu představuje injekční implantát s trvalými účinky. Jeho název je METACRILL a do naší
republiky ho přivezla MUDr. Němečková. Uvádí se, že tento
injekční implantát neobsahuje látky pocházejících z živočišných tkání, nevyvolává nežádoucí účinky v podobě alergie,
nemigruje, je bez toxickým látek a bez vedlejších účinků.
Lze jej využít nejen v obličejové části, kde se aplikuje do
oblastí lící, nosu, rtů, či lícních obrysů a profilu, ale možnosti jeho využití jsou daleko širší. Je vhodný například rovněž
pro aplikaci do ušních boltců, dolní čelisti nebo brady,
poradí si s hýžděmi, lýtky, propadlým hrudníkem, rukama
i natolik intimní oblastí, jakou jsou genitálie. Efekt preparátu je trvalý a rizika jsou minimální. Studie uvádí index
komplikací jen 0,08 %.

Má pleť v létě odpočívat?
Jelikož se jedná o estetické zákroky, které lze libovolně
naplánovat, často vyvstává otázka, kdy je na ně ideální čas.
Ptáte se, jestli je vhodnější zima nebo léto? Zda jimi v teplém období máte svou pleť zatěžovat, nebo jí dopřát letní
prázdniny?
Traduje se, že v létě se plastické operace neprovádí, ale je
to mýlka. Veškeré estetické zákroky se realizují i v zemích,
kde je léto po celý rok a jak by se prováděly tam? Je však
dobré vědět, že existuje-li volba, pak se letní měsíce pro některé zákroky raději nedoporučují. Teplé letní počasí může
zhoršovat hojení, zpomalovat ústup pooperačních otoků,
prodlužovat dobu rekonvalescence. Navíc pot může způsobovat podráždění. Zvláštní nebezpečí představuje riziko
hyperpigmentace jizev, čili jejich zhnědnutí, pokud partie
těla, které se zákrok týkal, není dostatečně chráněna před
slunečním zářením. Problém v tomto případě představuje
zvláště obličejová část.
Odborníci radí, aby lidé v teplých měsících volili spíše takové zákroky, u kterých nevznikají vnější jizvy. Pokud se rozhodnete takovýto zákrok absolvovat, kladou důraz na to,
abyste jizvy vždy před slunečními paprsky pečlivě chránili.
Někdy stačí šátek nebo čepice s kšiltem, jindy je nezbytný
lehký oděv, který je zakryje. Vhodná je také aplikace krémů
s vyšší UV protekcí. Rovněž je třeba pamatovat na to, že
jizvy je zapotřebí chránit nejen bezprostředně po jejich
zhojení, ale určitě ještě minimálně jeden až dva měsíce po
zákroku. Ačkoliv sluneční paprsky v rozumné míře běžně
působí blahodárně, v těchto případech čím méně jim budete vystavováni, tím lépe.
Jak vidíte, souboj s časem může být hrou. Záleží jen na vás,
jakou strategii zvolíte. V každém případě vám estetické
zákroky dodají nové sebevědomí a pocit spokojenosti se
sebou samým.

Text: Nela Maťašeje, foto: SAMphoto.cz

Interiérový design
od sklepa až po půdu

Když jsme malí, domov většina z nás bere jako něco naprosto samozřejmého. Jakmile se rozhodneme naše dětské jistoty opustit a vydáme se po vlastní ose, pojem
domov nabírá naprosto odlišné podoby. Svůj dům nebo byt si zařizujeme podle svého vkusu, promítáme do jeho vybavení své potřeby a sny. Stejně jako každému sluší
něco jiného, tak i jednotlivým místnostem v našem domě či bytě bychom měli dopřát
osobitý styl.
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Obývák: vaše společenská vizitka

Obývák by měl být srdcem každého domu nebo bytu,
protože zastává hned několik funkcí najednou. Je místem
společenského dění, místem, kde se rodina setkává po
dlouhém dni i prostorem svátečním, kde trávíte společně
nejrůznější oslavy nebo třeba Vánoce. Trendy proto hovoří
jasně – obývák by měl mít dostatečný přísun světla, neměl
by být zastavěný nábytkem a v tom nejmodernějším pojetí
může být klidně spojený s kuchyňským koutem a jídelnou.
Ale kdo to tak má? Agentura Kaspen/Jung von Matt vytvořila rozsáhlou studii s názvem Obejvák, ve které se
zaměřila na typické vybavení obývacího pokoje průměrné
české rodiny. Přestože projekt vznikl původně jako analýza
pro firmy, aby věděly, komu nabízejí své produkty, projekt
byl nakonec natolik překvapivý, že zajímal celou českou
společnost.
Výsledky půlročního výzkumu definovaly klasický český
obývák jako prostor o velikosti 20 metrů čtverečních. Obvykle se zde nachází pohovka, velká LCD televize, laminátová podlaha, křeslo, dřevěná garnýž a záclona, která sahá
do výšky topení. I když se to zdá nepochopitelné, v obýváku obvykle najdeme také psací stůl s počítačem a překvapivě i vysavač.
Abychom se vyhnuli stereotypu českých domácností a vytvořili ze svého obývacího pokoje místnost, která nás
bude těšit a přitom nebude fungovat jako odkladiště věcí,
pracovna a herna dohromady, je potřeba se někdy poradit s odborníky. „Výhodou je, že máme přehled v tom, co
trh nabízí. Současně se vyznáme v trendech, dokážeme
určit, kde co bude stát, aby to vyhovovalo životu v daném
prostoru,“ upozorňuje interiérová designérka a majitelka
studia Jaja Design Jana Skálová.
Podle ní se řada českých domácností dopouští chyb, které si vůbec neuvědomuje. „Lidé v obývacím pokoji často
skládají nábytek vedle sebe tak, jak jej kupují. To nakonec
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vede k dojmu, že je místnost plná, špatně se kolem nábytku
prochází a celkový dojem je stísněný. Dalším nešvarem je
meruňková barva na zdech, špatně vybrané materiály nebo
použité dřevo. Někdy se stane, že je v domě nebo bytě
velké množství různých typů dřeva. Správně bychom ale
měli harmonicky propojit jen asi dva nebo tři typy dřeva,“
objasňuje Skálová.
Nedávný průzkum také zjistil, že se Češi zbavují knih. Utrácejí za knihy v průměru 400 korun ročně. A to opravdu není
mnoho, když si uvědomíme, že kolem čtyř set korun stojí
jedna jediná kniha. „Je to zřejmě tím, že žijeme v uspěchané době. Člověk přijde večer z práce a už mu na čtení knihy
nezbývá mnoho energie,“ zamýšlí se designérka Skálová.
Ta se svými klienty na jednom z prvních setkání vyplňuje
dotazník, který se právě množství knih v domácnosti také
dotýká. „V poslední době každý z klientů zmiňuje, že má
doma do třiceti kusů knih,“ doplňuje.

S nábytkem šetřit, na pohovce ne
Aktuální módní trendy hovoří jasně – nábytek by měl být
jednoduchý a modulární. Masivní nábytkové stěny tak
v obývacím pokoji najdete jen těžko. Stejně tak skříňky
plné porcelánu nebo křišťálu, který se směl používat jen ke
štědrovečernímu stolu. Co je ale zásadním kusem v místnosti? Jednoznačně pohovka.
Ať už bude pohovka u vás doma nepřehlédnutelným solitérem uprostřed místnosti, nebo ji raději přesunete ke zdi,
měla by na sebe strhávat pozornost více než televize nebo
špičková přehrávací souprava. Vždyť právě pohovka je místem, kde budou sedět vaši přátelé a kde budete relaxovat
s rodinou. Současní moderní sedací nábytek určují hladké linie a propracované detaily respektující ergonomické
požadavky. Výrobci se přitom zaměřují zejména na přírodní
materiály, které ale na druhou stranu něco vydrží.
Ideální parametry pohovky se odvíjejí jednak od toho, co
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od ní očekáváte a jednak od toho, kdo na ní všechno bude
sedět. Pohodlí si vždycky vyzkoušejte přímo v prodejně,
jedině tak zjistíte, jestli vám daný kus nábytku opravdu
„sedí“. Hrana pohovky by vás neměla tlačit do podkoleních
jamek. Výška sedáku by měla být tak akorát. Vyšší sedák by
vám byl nepříjemný v oblasti stehen, ten nižší by zase dobře nepůsobil na vše vnitřní orgány, které byste při sezení
stlačovali.
Až budete vybírat barvu své pohovky, buďte opatrní. Podle
odborníků je vždy rozumné vycházet ze svých dlouhodobých představ a nepodléhat aktuálním módním trendům.
„V současné době lidé vybírají především tlumené odstíny
sedaček, které kombinují s výraznějšími doplňky. Z barev je
nejoblíbenější šedá, hnědá, okrová, béžová nebo kávová,“
říká prodejce pohovek Patrik Šulc.
Pokud tedy chcete, aby se vám pohovka líbila i za deset let,

vyberte raději kvalitnější kus v jemných odstínech a doplňte
ji barevnými polštáři nebo přehozem. Vyměnit doplňky je
totiž vždy jednodušší než kupovat novou sedačku.

Ložnice jako oáza klidu

Máte v ní relaxovat, spát a nabírat energii. Nic víc, nic míň.
České ložnice přitom často slouží jako prostor, ve kterém
nejen spíme, ale také jíme, pracujeme a koukáme na televizi. A to všechno je špatně. Zkuste z ložnice udělat svůj
světlý a vzdušný svatostánek, rychle pochopíte, že jedině
tak se vám v ní zase bude dobře usínat.
Základem ložnice je postel a jak je známo, tu zase tvoří
matrace. Přitom podle odborníků lidé kvalitu matrací stále
ještě podceňují. „Kvalitní matraci si kupují většinou až
starší lidé, které k tomu donutí zdravotní problémy. Jinak
Ice Léto 2013 |
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lidé šetří jinde a spokojí se i s horšími výrobky. Matrace je
přitom pro kvalitní spánek nesmírně důležitá,“ objasňuje
interiérová designérka Lenka Zimmermannová.
Matraci proto nekupujte ve velkých hypermarketech, ale
poptejte se ve specializovaných prodejnách, kde je většinou
i vyškolený personál. Každý člověk potřebuje totiž jinak
tvrdou matraci a vždy se nákup odvíjí od stáří klienta i jeho
zdravotních obtíží. Matraci si proto v obchodě vždycky
pořádně vyzkoušejte a nestyďte se chvíli si na ni opravdu
poležet. Jedině tak poznáte, že vám skutečně vyhovuje.
Matrace by vás neměla nikde tlačit a měla by se přizpůsobit
vašemu tělu. Ležíte-li na zádech a vaše bedra se příliš propadají, je pro vás matrace měkká. Obecně vzato vždy vybírejte spíše tvrdší matrace, které jsou pro naši páteř lepší.

Nábytek v ložnici? Jen výjimečně
Pokud to prostor vašeho bytu nebo domu dovoluje, rozhodně se snažte z ložnice odstranit veškerý přebytečný
nábytek. „Oblečení a spodní prádlo by mělo být ideálně
v šatně. Pracovnu zkuste přemístit jinam, a pokud máte
v ložnici televizi, raději ji dejte do jiné místnosti. Ložnice
může být klidně jen velmi malá místnost, kde budete mít
opravdu jen postel. Tak by vás nelákalo zastavět prostor
nábytkem,“ říká designérka Zimmermannová.
Jestliže šatnu nemáte a nezbývá vám nic jiného, než oble-
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čení uložit do skříní v ložnici, rozhodně se poraďte s designérem. Pomůže vám navrhnout takovou úpravu, aby na
sebe nábytek v místnosti nestrhával pozornost a zachovala
se tak vzdušnost, kterou pro zdravý spánek potřebujeme.

Barevný kompromis

V moderním designu platí heslo „všeho s mírou“. V barevném provedení ložnic pak dvojnásob. Právě tady se totiž
snažíme uklidnit po náročném dni. Snažíme se nepřemýšlet, relaxovat a soustředit se jen na sebe a své myšlenky.
A z tohoto rozjímání by nás nemělo nic vytrhnout.
I z toho důvodu by v ložnici měly převažovat spíše decentní
barvy. „Svým klientům často doporučuji nadčasové zemité
odstíny, které se neomrzí. Pokud má někdo rád výraznější
a veselejší barvy, tak společně klidně vybereme odstín lila
nebo zelenkavé, ale nikdy to nesmí být barva křiklavá,“
zdůrazňuje Zimmermannová.
Obecně platí, že chladné barvy jsou pro spánek mnohem
příjemnější. Pokud chcete ve své ložnici vytvořit příjemnou
a relaxační atmosféru, nepoužívejte více než čtyř různé barvy, které se budou opakovat na stěnách, nábytku i doplňcích. V opačném případě by prostor působil chaoticky.
Možná si říkáte, že jednoduché barvy oživíte rostlinami. Od
těch ale designérka Zimmermannová odrazuje. „Rostliny
v noci do ovzduší vypouštějí oxid uhličitý, což rozhodně
není pro náš spánek ideální. V poslední době proto klien-

Jako Vaše rodina – krásný, chytrý a plný energie!
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"m-Lift"
Toaleta pro velké i malé
– výška klozetu může být
mechanicky nastavena
v rozmezí osmi centimetrů.

"ceramic-Air"
Vždy svěží vzduch díky
odsávání pachu přímo
z klozetu přečištěného
za pomoci uhlíkového filtru.

"smart-Connect"
TECElux umožňuje připojení
prakticky jakéhokoli klozetu
nebo sprchovací toalety bez
nutnosti stavebních úprav!

NĚMECKÁ
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"sen-Touch"
Když se přiblížíte, tlačítka
se rozsvítí. Spláchnutí
aktivujete jemným dotykem
nebo bezdotykově.
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TECElux – revoluční toaleta, která skrývá za nádherným skleněným krytem tu nejmodernější technologii. Instalační
rám je bezpečně připevněn přímo ve zdi a elegantně schovaný za ultratenkým krytem s hloubkou pouze 15 mm.
Čistý a svěží vzduch zajistí odsávání pachu přímo z keramiky toalety a komfortní ovládání umožní inteligentní
elektronické senzory. A to není vše! Vstupte do světa TECElux a přesvědčte se!
Více informací najdete na www.tece.cz/cz/tecelux-wc-terminal/

tům doporučuji suché vazby. V současnosti už existují kvalitní impregnace, díky kterým se na nich nedrží prach. Navíc
takovou suchou vazbu můžete snadno obměnit a vypadá
stále dobře,“ dodává Zimmermannová.

Dvakrát měř, jednou řež. U kuchyně
obzvlášť
Krásná kuchyň je snem mnoha českých hospodyněk. Ale
dotáhnout své sny až do konce něco stojí. Mimo to, že
nové a moderní kuchyně se finančně mohou vyšplhat až ke
stům tisícům, vás přípravy a realizace budou stát nemálo sil
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psychických. Možná i proto je vhodné přizvat si k plánování
nové kuchyně někoho, kdo tomu opravdu rozumí. Ušetříte
peníze i nervy.
Než se do příprav pustíte, položte si základní otázky: Jak
velkou kuchyni chci a mohu mít vzhledem k dispozici místnosti? Jaký se mi líbí styl? Jak často vařím a pro koho? Kolik
se nás v kuchyni bude pohybovat? Jaký mám rozpočet? Odpovědi vám pomohou zorientovat se ve vašich představách
ještě předtím, než si dáte schůzku s designérem.
Kuchyň by v prvé řadě měla sloužit tomu, k čemu byla původně určená. Je to místo, kde se vaří, chystá a připravuje.
Musí tedy vyhovovat zejména tomu, kdo je u sporáku nej-
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Jistě, ne každý si může dovolit velkou kuchyni, kam vměstná bez problému všechny potřebné spotřebiče a nářadí.
Máme pro vás ale dobrou zprávu. Zkušený interiérový
designér vám i v malém prostoru navrhne takovou kuchyňskou linku, která bez větších problému pojme všechno
důležité.
„Člověk si musí uvědomit, že rekonstrukce kuchyně je často
největší položka při renovaci interiéru. A také by vám podle toho měla sloužit. Problém je, že lidem se obvykle něco
líbí a pak si to pořídí, aniž by tomu dali nějaký koncept,“
tvrdí interiérová designérka s mnohaletými zkušenostmi
Jitka Kobzová.
Podle ní lidé často kupují vybavení nesystematicky. „Jeden
den zajedou do Ikea pro kuchyňskou linku, druhý den pro
jídelní stůl do Sconta. Aniž by si cokoliv dlouho promýšleli,
mají najednou doma kusy nábytku, které spolu vlastně ani
moc neladí,“ připomíná odbornice.
Jedinou cestou, jak neudělat při výběru kuchyně chybu, je
dát si na čas. „Nehoňte se, sedněte si a přemýšlejte. Představujte si svou kuchyň, malujte si. A až budete vědět, co
chcete, zjistěte si bez spěchu, kde a za kolik můžete dané
vybavení sehnat. Ukvapené nákupy se nevyplácejí. Projděte
si obchody, udělejte si fotky a doma porovnávejte,“ doporučuje Kobzová.

Na míru nebo ze Švédska?
Kuchyně vás bude stát nemalé peníze, a tak je jasné, že
budete zřejmě přemýšlet nad tím, u jaké firmy nábytek
vyberete. Pokud si nechcete objednat skříňky u truhláře,
můžete samozřejmě využít široké nabídky obchodních
řetězců. Ani designéři je neodmítají. „Ikea je skvělá věc
a jejich kuchyně jsou opravdu kvalitní. Mají samozřejmě
řady nábytku, které bych v domě nebo bytě využila pouze
přechodně, ale zrovna u kuchyní se toho nedá tolik pokazit. Obezřetnější bych ale byla u ostatních obchodních
řetězců s nábytkem,“ říká Kobzová.

Jitka Kobzová: Lidé platit za radu
stagera nechtějí

častěji. Důležité pro něj je, aby měl všechno potřebné po
ruce, nemusel nic dlouho hledat a měl dostatek pracovního
prostoru. Všechny plochy by měly být navrženy tak, aby po
práci nebolela záda nebo krk.
V zásadě se vše odvíjí od tří pracovních zón. Jedna slouží
k vaření, druhá k umývání nádobí a třetí k uchování potravin. Zóna vaření zahrnuje plochu sporáku a jeho bezprostřední okolí, umývání nádobí se týká dřezu a myčky
a uchovávání potravin ledničky a mrazničky. V zónovém
uspořádání platí jednoduchá pravidla. Pokud chceme, aby
vše fungovalo v harmonii, neměly by být zóny od sebe ve
větší vzdálenosti než osm metrů.

Mnoho let žila v Kuvajtu i Dubaji, zaskočila si do Londýna
a všude pilně studovala interiérový design. Když se v roce
2009 Jitka Kobzová vrátila do České republiky, založila
v Praze první Home Stagingové studio v zemi. Ptáte se, co
to je? Ve zkratce se dá home staging popsat jako profesionální příprava bytu nebo domu k jeho prodeji či pronájmu. Takové „vylepšení“ od profesionálního interiérového
designéra a stagera vám může pomoct prodat nemovitost
rychleji nebo za vyšší cenu. „Pamatujte, že nikdy nedostanete druhou šanci, abyste udělali první dojem,“ říká Kobzová, která dnes patří mezi špičky ve svém oboru.

Home staging je v České republice pořád
méně známá služba. Jaký je o něj zájem?

U nás se mu věnujeme posledního dva a půl roku a jsme
zatím stále jediní, kdo skutečně dělá home staging. Máme
bohatou praxi, která je v tomto směru k nezaplacení. Bohužel se tato služba na českém realitním trhu ještě stále podceňuje. Realitky jsou plné makléřů, kteří se ve svém oboru
nechtějí vzdělávat a home staging je nezajímá. Chtějí vydělávat, ne se zdokonalovat. První rok jsem se snažila realitní
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agentury oslovovat a nabízet jim
školení zdarma, abych jim vysvětlila, v čem síla stagingu je. Jen málo
z nich o to stálo. Od té doby tomu
nechávám volný průběh a věnuji své
síly těm, kteří mají zájem. Dneska
tedy máme několik agentur, se
kterými spolupracujeme, a občas se
s námi spojí přímo lidé, kteří chtějí
svůj dům nebo byt prodat.

Pokud se rozhodnu, že
si vaše služby objednám, co
bude následovat?

Lidé nám obvykle nejprve pošlou
fotky bytu a napíšou, jaké mají
úmysly. Kde se jejich byt nachází,
za kolik jej chtějí prodat, zda v něm
stále žijí a kolik členů jejich rodina má. To jsou první informace,
se kterými pracuji. Přemýšlím nad
cílovou skupinou, pro které je jejich
nemovitost určena. Do bytu nebo
domu se pak samozřejmě jdeme podívat. Mnoho lidí si myslí, že home
staging je o tom, že natřeme stěny
na bílo a dáme na stůl vázu s kytkami. To je omyl. Často prodáváme
byty, ve kterých rodina stále žije.
Stager je proto člověk, který s vámi
musí jednat, musí znát limity, kam
až zajít. V podstatě se snaží vylepšit
váš domov, což je osobní a chce to
citlivý přístup. Musíme poznat, kam
až v úpravách můžeme zajít a snažíme se s prodávajícími najít takový
kompromis, aby se mu v bytě dobře
žilo do doby, než jej prodá. Vždy
ale pracujeme s nábytkem a vybavením, které v bytě je.

Co považujete za největší problém v českých bytech,
které lidé nabízejí k prodeji
nebo pronájmu?

Fascinuje mne, že si lidé v tom bytě
ani neuklidí. Pozvou si do toho
špinavého a chaotického prostředí
zájemce o koupi a tváří se arogantně. To je pro mne naprosto nepochopitelné.

V čem home staging může pomoct?

Když to objasním na příkladu: zájemce chce třípokojový
byt za dva a půl milionu v určité lokalitě. Když tato kritéria zadá do vyhledávače realitky, vyjede mu mnoho nabídek. Home staging je tu od toho, aby ho vaše nemovitost
uchvátila. Aby na zájemce zapůsobila natolik, že bude chtít
okamžitě na prohlídku. U nás jde tedy v podstatě o to,
aby se nemovitost rychle prodala. Třeba v USA, kde je tato
služba plně profesionální a velmi uznávaná, může home
staging zvýšit i cenu nemovitosti. Na druhou stranu je ale
třeba říct, že tam se za tuto službu platí opravdu mnohem
více.

Dá se využít homestaging také v případě
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pronájmu nemovitosti?
Určitě ano a velmi se nám to osvědčuje. Vlastníkovi bytu
například řeknu, že když do zvelebování dáme dva měsíční nájmy, bude mít okamžitě mnoho zájemců, což se také
obvykle děje. Nakonec je to pronajímatel, kdo si může vybírat.

Proč si myslíte, že lidé v České republice
home staging nevyužívají ve velkém?

Nechtějí platit za radu designéra. A já se jim osobně nedivím, protože kvalitní designéři v našem prostředí nejsou.
Designér, který nabízí ve svém studiu tři čtyři značky nábytku, není designér. To je obyčejný prodavač. Designérem je
ten, kdo prodává své know-how.

Rozhovor
Text: Karolína Chrastinová, foto: Petr Kallista

Nejsem
fotograf
tlustých žen
Přivítal mě milým úsměvem a se slovy:
„potřeboval bych se nutně zamilovat.“
Bylo mi ihned jasné, že rozhovor bude
stát za to. Nemýlila jsem se, rozhovor
za to skutečně stál a Jan mě mnohokrát
ze srdce rozesmál. Tak upřímný a přitom
tak tajemný. Takový je fotograf
Jan Saudek.

Děti to vidí jinak

Narodil jste se v roce 1935, prožil jste tedy
válečné období. Pamatujete si něco zásadního?
Byl jste přeci jen hodně malý.

Pamatuju si skoro všechno, miláčku, mně bylo deset let,
když skončila válka.

Jak si můžete pamatovat skoro všechno,
když vám na počátku války byly teprve čtyři
roky?

Pamatuji si například velkou plískanici, patnáctého března roku 1939. Víte, dítě to vidí všechno jinak, proto jsou
také v Africe dětští žoldnéři. Desetiletý kluk nese samopal,
ničemu nerozumí, ale vidí tam ty děti, jak střílejí a tak se
přidá, střílí do lidí, ale vůbec to tak nebere. Proto také
např. žádný skokan na lyžích není starší, protože by nikdy
neskočil, zatímco ti kluci prostě skáčou. Ale nebojte, válku
si pamatuji velmi dobře. I další období.

Které konkrétně máte na mysli?

Tak například tehdy osvobození Evropy, to bylo přeci něco
strašného. Tam nebojovali komunisté, bojovali vojáci a ze-
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mřelo jich přes dvacet milionů, ta doba se vůbec nedá srovnat s naším selankovitým životem, jak my si báječně žijeme,
jezdíme v automobilech a pijeme Coca-Colu. To utrpení
bylo nezměrné. Ano, i Amerikáni tehdy umírali po statisících, ale ta oběť rudoarmějců byla neskutečná. Nejsem
žádný komunista, ale tahle oběť se prostě musí uznat, ať se
to někomu líbí nebo ne. Když zestárnete, vidíte věci úplně
jinak než v mládí. Když je vám dvacet, je všechno krutopřísný a hustopeklo, ale takhle to prostě nefunguje. Z tohoto
důvodu jsem také začal psát knihu, abych ukázal, že každá
věc má dvojí výklad.

O jakou knihu se jedná?

Je to kniha, kde vždy vidím jednu a tutéž věc ze dvou úhlů.
Na levé stránce je dobrý přístup a na pravé straně ten
špatný. Příkladem je třeba narození. Když se člověk narodí,

je to velká radost, sláva, světlo a nadšení. Pak ale máte tu
druhou stranu mince, kde je popsáno to, co všechno toho
nebohého človíčka v životě ještě čeká a v tomto duchu se
nese celá kniha. Nakladatelka na ni čeká už osm let, ale já
jsem líný ji dodělat, a raději se chytám skleničky. (smích)

Za každého počasí

V mládí jste prý byl velice dobrý ve sportu,
v čem konkrétně?

Miláčku, v mládí je většina lidí ve sportu dobrých, já jsem
v něm dobrý dodnes. Momentálně ale už jen ve vzpírání.
Několikrát týdně chodím na cvičiště, kde cvičíme i v zimě
v mrazu nebo za deště. Nechám se velice snadno vyprovokovat, což se mi líbí. Přijdu tam, nějaký chlapík zvedá
bench press a když mě vidí přicházet, začnou ostatní

počítat…třicet pět, třicet šest atd. A já si v duchu říkám, že
to nemůžu nikdy překonat, ale musím to alespoň zkusit.
Udělám jich čtyřicet dva a oni mi pak řeknou, že jemu
napočítali dvanáct a víc jich nezvládl, což se mi samozřejmě
zamlouvá. (smích)

Kolik tak zvedáte kilo?

Teď už málo. V mládí jsem zvedal zhruba 102 kilo, teď už je
to mnohem méně. V dnešní době to dělají i holky, a já už
také zvedám míň. Ale je mi to jedno, já momentálně realizuji své sny, jako například mít matku s dcerou na jednom
prostěradle, to byl vždycky můj sen. Ale nebojte, nemyslím
tím matku s dítětem, já jsem na starší dámy, pedofilie mi
nikdy nic neříkala. Je to sen, který je dosažitelný, v češtině
je na to krásné přirovnání, že roupama už nevím, co bych
chtěl.
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Pět, maximálně sedm

Jak vidíte fotografickou scénu současnosti?

Fotografie je jeden velký podvod. V dnešní době fotí skoro každý. Každý si myslí, jak je to snadné, když má drahý
automatický přístroj a hezký model s dlouhýma nohama
a velkýma kozama, stačí udělat cvak, cvak a myslí si, že
má skvělou fotografii. Ale tak to není, holčičko, na světě
jsou stamiliony fotografů, miliardy fotografií, ale za rok
se opravdu velkých fotografií udělá tak maximálně pět,
a když je hodně dobrý fotograf a žije dlouho, udělá jich
sedm, ale ten musí žít opravdu velmi dlouho.

Vy už jste udělal svou nejlepší fotografii?

Kdepak, to jsem zatím rozhodně neudělal.

být?

A máte alespoň představu, jaká by měla

Ano, měla by být hodně patetická, měla by na ní být
těhotná žena, která oře s koňmi a nad ní je dramatické
české nebe. To je zajímavé, ne?

lat?

To určitě, co vám brání tuto fotografii udě-

Lenost děvenko, jsem na to už moc líný. Přesto si myslím,
že ji ještě udělám, ale spíše už jen ze setrvačnosti. Byla by
to aranžovaná fotografie, jako je většina mých fotografií,
není v tom problém. Pluh by byl, dívka by se také našla,
nebo si nějakou vyrobím a oblohu přidělám. Jak říkám,
problém je ale v tom, že jsem příliš líný a raději zvedám
skleničku.

Je něco, co vám ve vaší branži vadí?

Trochu mi vadí, že bývám označován jako „ fotograf
tlustých žen‘‘, no řekněte, co je to za strašnou blbost?
Jen málo dívek vypadá v určitém věku skvěle a já prostě
fotím všechno. Přesto nezapřu, že jsem primitiv a macatá
žena je pro mě symbolem bohatství, úrodnosti a já před ní
padám na kolena a dávám jí přednost. Ale nejsem fotograf tlustých žen, vždyť má nejznámější fotografie je pes,
obyčejný voříšek.

A jaká byla vaše první fotografie?

Byl to můj bratr, fotografie měla silně homosexuální
podtext, půl akt nahého muže, mého bratra, kterého
jsem velice miloval. Druhou nejznámější fotografií je muž
na hřbitově, třetí je kapající kohoutek na témže hřbitově
a má čtvrtá nejznámější fotografie je muž držící novorozeně. Na této fotografii jsem já a můj syn, kterému je letos
padesát. Jsou to obyčejné věci, žádné tlusté ženské, ale
lidi mě prostě tak chtějí vidět a já je nebudu přesvědčovat
o opaku, stejně tak, jako nikomu třeba nenutím svůj humor. Jednou jsem se sice z chudoby nechal po půl ročním
přemlouvání ukecat, abych uváděl zábavný pořad na
jedné nejmenované televizi, ale dělal jsem to jen půl roku
a pak jsem skončil. Přidali mi peníze, o půl roku se to prodloužilo a pak jsem skončil definitivně, na tohle já prostě
nejsem. Jedna psychiatrička, kterou jsem se pokoušel sbalit, mi řekla, že je vidět, že se bojím a měla pravdu, musel
jsem si tehdy prostě přivydělat nějaké peníze, jelikož mi
má bývalá žena (Sára - pozn. redakce) ukradla negativy,
což je nejhorší věc, která se může fotografovi stát. Do té
doby jsem byl milionář, žil jsem si jako pig in mud (= prase
v žitě - pozn. redakce), ale krádeží těch negativů jsem
zchudnul, což mi vlastně nakonec ani nevadilo, jelikož
chudoba vede člověka k pokoře. I přesto si ale dovoluji
pochybovat, že by na světě žil nějaký fotograf, který by
neznal mé jméno, a to už něco znamená.
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Jak si myslíte, že jste vy osobně ovlivnil
fotografickou scénu?
Vnesl jsem do světové fotografie něco nového, a to focení mužů. Ne focení mladých chlapců homosexuálů, ale
mladých mužů otců. A to tady do té doby nikdy nebylo.
Předtím se fotily pouze ženy. Důležité samozřejmě je, jestli
vás lidé znají. Ale být slavný, neznamená být bohatý a já
si v podstatě žiji jako běžný důchodce. Měl jsem několik desítek milionů korun, o ty jsem přišel a učím se pokoře. Ani
ne tak skromnosti, protože se ožírám tím nejdražším, ale
pokoře se učím stále.

Ovlivnil jste některé konkrétní fotografy?

Tak svým způsobem skoro všechny. (smích) Někdo mi řekl,
že na internetu jsou fotografie, které vypadají jako ode
mě, ale jsou od někoho úplně jiného, jsou tam nějaké nahé
dívky a je u nich napsáno: „Takhle fotografuje Saudek“. To
jim samozřejmě nemůžu zakázat, ale ujišťuji vás, že takhle
nefotí Saudek.

Vadí vám, že se někdo snaží napodobit vaše
fotografie?

S tím nemůžete nic dělat. Před několika lety byla dokonce
v Holandsku natočena talk show, která byla udělána přesně
v kopii mého fotoateliéru, a můj galerista si tehdy myslel,
že jsem to prodal. Ale to vůbec ne, oni si to udělali beze
mě, mě se nikdo na nic neptal, nemohl jsem se nijak bránit.
Stejně tak skupina R.E.M. udělala před dvaceti lety písničku
přesně podle mě a bylo mi řečeno, že režisér, který to teh-
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dy natočil, chtěl prý složit hold mistru Saudkovi. To určitě,
pěkná blbost.

Kdybych chtěla začít s fotografováním úplně od nuly, co mi poradíte?

Nepřestávejte. Je to jako se sváděním žen. Nesmíte přestat
a ona se vám nakonec odevzdá. Musíte počítat s tím, že
budou obrovské neúspěchy, tisíce a tisíce špatných fotografií, špatná kritika od lidí, jejich názory budou kruté, ale
vy na ně nesmíte dát. Mě před šedesáti lety řekli, že má
fotografie je velmi špatná, ať toho raději nechám, a vidíte
sama, kde dnes jsem. Nesmíte dát na to, co vám říkají, oni
vám budou radit blbě a na to už dojela spousta vynikajících
autorů.

Chlapi to prostě nesmějí vzdát

Čím to je, že vypadáte stále tak dobře?

V životě jsem nevypadal dobře, ale měl jsem v sobě úpornost, kterou mnoho krásných chlapů neprosadí. A o co jde
chlapovi? Aby byl proslulý, ne aby měl moc, teda alespoň
já to tak mám. V každém chlapovi je velice dobrá odolnost,
ale nesmí to vzdát. Já chodím pravidelně s dědkama cvičit,
ale oni už to vzdali. Říkají mi, že žena je něco hnusného,
a že už se třeba žádné sedm let nedotkli. Jakmile začne
chlap takhle uvažovat, tak už vlastně nežije. Samozřejmě,
že žena může být pro někoho něco odporného, ale jí vděčíme za svůj život a za svou existenci. Já osobně říkám, že

Rozhovor

mohu jakkoli pochybovat o víře, v Boha, chcete-li, ale žena
je pro mě důkaz boží existence, protože něco tak dokonalého a neuchopitelného nemohlo vzniknout z nějakého
bláta či slizu. To je má zvrhlá filozofie a té já věřím. Pro mě
je žena zázrak. Já bych měl ve svém věku už jen sklízet, ne
pořád dělat děti a snažit se jim dělat živobytí, zatímco ti
nejstarší děti, kterým je kolem padesáti, se mě snaží okrást.

Hodně, nebo moc?

Když už jste u těch dětí, proč jich máte
tolik?

Ono jich není zase tolik, miláčku…

Tvrdíte, že jich máte osm nebo devět, to
vám nepřijde hodně?

Pravda je, že jich mám spíš jedenáct.

V čem je problém, že skoro s polovinou
z nich máte špatný, dá se říct až nepřátelský
vztah?

Vidíte, to je zajímavá otázka, myslím, že je to všechno otáz-

kou peněz. Víte, nejsmutnější je, že ty nejkyselejší vztahy
bývají vždycky v rodině. Nejde o lásku, zanedbanou péči,
zprznění dcery, sestry nebo cokoliv jiného, vždy jde pouze
o peníze.

Stále jste ale neodpověděl na otázku, proč
jich máte tolik?

Pro chlapa je to velice snadná záležitost.

Všechny byly plánované?

Prvních pět ano a pak už to šlo tak nějak bezděčně. Některé se ani nenarodily. Dnes jsem mohl mít už jednašedesátileté dítě. Když mi bylo patnáct, oplodnil jsem jednu mladou dívenku, ale má matka do toho zasáhla a já byl tenkrát
tak nerozumný, že jsem jí v tom nezabránil. Mohl bych mít
šedesátileté dítě, to by bylo něco, to by bylo kuriozní. Ale
představte si, že mám pravnuky, kteří jsou starší než mé
nejmladší děti, to je taky dobré, ne? (smích)

Kolik je vlastně momentálně vašemu nejmladšímu potomkovi?

To vím přesně, je to dívenka Anna, u jejíhož porodu jsem
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s významnými a zajímavými lidmi. Vlastně mě nikdy
neviděla, jak se sápu na jiné dívky. Ano, dělo se to,
ale ona mě u toho nikdy neviděla, takže se to dá
klidně popřít.

Mluvíte o tom veřejně, to už se dá
těžko popřít.

Já nechci lhát. Miláčku, lhal jsem v životě několikrát
a vždycky to špatně dopadlo. Chci říkat pravdu, jak
to vidím já, ale zároveň se samozřejmě snažím lidi
moc neranit, abych jim neublížil.

Kdyby to bylo obráceně, jak byste to
snášel vy?

Pusinko, kdyby to bylo obráceně, tak by se Pavla
vrátila zpět na venkov, odkud přišla a já bych platil
na děti to, co by mi vyměřil soud.

Takže byste se přes to nepřenesl? Vy
můžete a ona ne?

Pozor, žena když se zamiluje, tak miluje plně,
srdcem. Chlap když se zamiluje, tak miluje zadkem,
nebo tím, co má na druhý straně. To není žádná
výmluva, to je prostě dáno, ale nejsem zamilován
nikde jinde. Teď mám jednu mladou dívku, která
je dodnes panna a nedávno jsem s ní dokonce spal,
u mě v ateliéru. Víte, jak to dopadlo? Já jsem se
opil, upadl jsem, ona upadla vedle mě, společně
jsme usnuli a celou noc se drželi za ruku. Druhý den
mi napsala, že to bylo to nejkrásnější v životě. Žádné milování tam nebylo, a přesto to bylo velkolepé.
Dva osamělí lidé, mezi kterými je více než padesátiletý rozdíl, spolu strávili noc. Já jsem dodnes schopen zuřivého milování, ale o tom to vždycky není.

Já se hlásím ke Slovanství

Jaké ženy se vám nejvíce líbí?

byl. Té budou teď čtyři roky. Nejstarší je padesátiletý synek,
který teď žije s mou bývalou ženou Sárou.

Je některé z nich, na které jste skutečně
hrdý?

Velice si vážím své dcerušky Marie, která si prošla skutečným peklem, a tím byl heroin. Byla dlouhou dobu vězněna
a teď má tři krásné děti, což je pro mě zázrak, jelikož já jí
tehdy už odepsal, protože jsem si myslel, že se stejně jako
většina těchto lidí předávkuje a zemře. Mám z ní upřímnou
radost, ale řeknu vám, byla to opravdu noční můra. Dokonce jsem tenkrát napsal do novin, že se předávkovala a já
ji našel v rozkladu mezi odpadky, což se naštěstí nějakým
zázrakem nestalo.

Proč jste to o ní tedy napsal?

Jelikož jsem byl přesvědčen, že to tak dopadne, protože
všichni narkomani kolem ní skončili tak, že si sáhli na život.

Chlap nemiluje srdcem

Jak vaše přítelkyně Pavlínka zvládá návštěvy vašich dalších „přítelkyň“?

Já si myslím, že by si častokrát rozuměly, ale problém je
v tom, že když dívka není skutečně lesbicky založena, tak
jí k tomu nemůžete nutit. Slečnu Pavlu mám velice rád,
byl jsem do ní i dlouho dobu zamilován, trvalo to několik
měsíců, což se u mě běžně nestává, většinou ta láska trvá
tak jednu noc. Pavla to nese velice těžce, ale na druhou
stranu má mnoho výhod, protože se může seznamovat
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Měl jsem v životě mnoho milenek. Japonky, Korejky, Američanky, Němky, Francouzky a spoustu jiných,
ale jediná česká dívka je všechny strčí do kapsy. Obyčejná
venkovanka od krav, nejlépe z jižní Moravy. My jsme Slované a pro nás jsou cizinci prostě jiný druh. Ta česká holka,
voňavá od mlíka je pro mě něco nádherného. Já se hlásím
ke slovanství a potřebuji macatou dívku, nejlépe blondýnu.

V brzké době se o vás začne točit další film,
v čem bude jiný, než ten předchozí?

Bude to úplně jiný film, bude o fotografovi, kterého ošidila
dívka, klasický hraný film. Zatím nemají obsazení té dívky,
fotografa bude hrát Oldřich Kaiser, skvělý herec, takže já se
těším na výsledek.

Horší než smrt

Je něco, z čeho máte strach?

To víte, že mám. Je to zapomnění. Bojím se, že člověk bude
zapomenut a to je ta nejstrašnější věc, co se vám může stát.
Ale jsou domněnky, že bych měl být znám ještě sto let po
dnešku. To už tady nebudu, takže to nemůžu posoudit,
ale bylo by to velmi krásné. Nebojím se smrti, ta přijde a já
jen doufám, že přijde rychle a bezbolestně a že mě najdou
dřív, než budu v rozkladu, ale zapomenutí
je to nejhorší.
Autoři jsou studenty Univerzity Jana
Amose Komenského v Praze

Foto: SAMphoto.cz, zdroj: hausbot-dovolena.cz, hausbot4eu.cz, aas.cz, yachting4u.cz, www.allcruises24.com, orbislink.cz

Splňte si svůj sen...

Splňte si svůj sen o dovolené. Večer se vykoupete při západu slunce na jednom
z karibských ostrovů a ráno se probudíte na úplně jiném ostrově. Případně jeden
den navštívíte jedno město, druhý už se budete procházet po dlažbě města dalšího. Vítejte ve světe lodí, jachet, hausbótů, prostě ve světě úžasných plavidel…
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Okružní plavby na námořních
výletních lodích
Většina tuzemských cestovatelů má sice s mořem pravidelné zkušenosti ze svých pobytových dovolených na dostupných plážích všech moří a oceánů, ale dovolená na lodi je
přeci jen něco úplně jiného. Náš suchozemský národ je často plný předsudků typu: „je to jistě moc drahé, bude tam
nuda a ještě mi bude špatně, protože dostanu mořskou
nemoc“. Skutečnost je ale zcela jiná.
Představte si loď, jejíž velikost vás ohromí, neboť je mimo
naše běžná měřítka vnímání. Je mnohem větší, než se Vám
zdála na fotce, a zcela jistě větší než okolní budovy v přístavu. Na palubě vás přivítá usměvavý personál a doprovodí
vás do vaší vybrané kajuty, ve které již naleznete zavazadla, která tam dopravili portýři. Na horní palubě si dáte
něco dobrého k jídlu a s drinkem v ruce zamáváte pevnině,
neboť loď bude po dobu plavby vaším domovem. Večeře
o několika chodech vás čeká v jedné z lodních restaurací
a nezklame ani náročné gurmány. Po večeři můžete žít
společenským životem v některém z lodních barů, můžete
shlédnout show v broadwayském stylu v lodním divadle,
zatančit si na živou hudbu v některém ze salónů nebo
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později na diskotéce, ti hraví z vás mohou zkusit štěstěnu
v lodním kasinu. Po noci strávené v komfortní kajutě se
ráno probudíte v jiném přístavu a jen tak nalehko se můžete samostatně vydat za poznáním, nebo se můžete účastnit některého z organizovaných výletů pořádaných lodní
společností. Několik hodin strávených na pevnině unaví,
takže návrat do pohodlí klimatizované lodi je příjemným
pohlazením pro moderního turistu. Během plavby po moři
budete mít na výběr ze široké škály aktivit. Čas můžete
trávit například lenošením s knihou na lehátku u bazénu
nebo ve vířivce na horní palubě. Aktivnější typy se mohou
unavit ve fitness centru, hrou minigolfu nebo míčovými
hrami na sportovním hřišti. Na některých lodích budete mít
k dispozici tobogan, lezeckou stěnu, kluziště nebo třeba
umělou surfovou vlnu. Každý den se konají lekce aerobiku,
tance a jógy. Jste na dovolené a tak si můžete pomoci od
stresu a nechat se hýčkat ve wellness centru, které bývá na
téměř každé lodi. Můžete si tam dopřát relaxační, terapeutické nebo orientální masáže či jiné regenerační procedury.
Na nejmodernějších lodích se můžete bavit na high-tech
atrakcích, jako je například simulátor formule 1, 4D kino,
golfový simulátor apod. Dost času vám také zabere samotné prozkoumávání lodi, nějakou dobu budete potřebovat
na orientaci, kde leží vaše kajuta a kudy do restaurace. Je
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ˇ
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Dopřejte si
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rezervujte Online!
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Touzebné Wellness a Spa sny Vám přeje a zajistí Rudolf Reisen
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Luxusní exotické zájezdy

Zájezdy na míru

Plavby lodí

Cestování po vlastní ose

Hotely

Letenky

třeba si uvědomit, že současné velké výletní
lodě jsou běžně 300 m dlouhé a mívají 11 až 13 pasažérských palub.
Většina cestovatelů se vydává na plavby právě na těchto
velkých lodích, které bývají přirovnávány spíše k plovoucím
hotelům nebo ještě přesněji k plovoucím prázdninovým resortům. Tyto lodě pojmou obvykle v průměru 3 tisíce i více
pasažérů. Toto číslo může budit obavy, ovšem díky velikosti
lodí není třeba mít strach z přelidněnosti. Velké moderní
lodě jsou obvykle klasifikovány 4 hvězdičkami, připravte
se ovšem na to, že se ve většině případů dočkáte mnohem
lepších služeb a kvality jídla než v běžných 4hvězdičkových
hotelech, které znáte z dovolené. Ceny plaveb na těchto
lodích jsou pohyblivé, podobně jako je tomu u letenek,
takže většina lodních společností má v katalozích uvedené
ceny „od“. Ušetřit lze jednak včasnou rezervací s dostatečným časovým předstihem, pokud jste zvyklí plánovat, nebo
využitím akčních nebo last minute nabídek, pokud vám
příliš nezáleží na tom, kam a kdy se vydáte. Cena obvykle
závisí na destinaci, sezóně a kategorii ubytování na lodi
a příjemně vás překvapí, že může být nižší, než byste čekali.
Týden na lodi při ubytování v nejlevnější vnitřní kajutě bez
okna vás může stát již od 10 až 15 tisíc Kč, a to včetně plné
penze, v případě akčních nabídek někdy i méně. Pokud nemáte na vybranou a musíte cestovat v hlavní sezóně, nebo
si vyberete kajutu s oknem nebo balkonem, pak si samozřejmě musíte připlatit. Skutečný luxus na vás ovšem čeká
na menších 5hvězdičkových lodích, kde můžete očekávat
skutečně prvotřídní služby se smyslem pro detail, rafinovanou gastronomii a ubytování v prostorných a luxusně
vybavených apartmá. Tyto lodě nepočítají pasažéry v tisících, ale jen ve stovkách a poměr obsluhujícího personálu
k počtu pasažérů je mnohem příznivější. Za plavbu na luxusních lodích ovšem často zaplatíte násobky cen obvyklých
na velkých 4hvězdičkových lodích.
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A kam se můžete lodí vydat?
Dle agentury Orbis Link nejoblíbenější destinací zůstává
tradičně Středomoří. Není to daleko, do severoitalských
přístavů se dostanete letecky za pár hodin a jsou relativně
dostupné i vlastním autem.
Středomořské plavby jsou sice provozované celoročně,
ale většina cestovatelů se tam vydává od jara do podzimu. Stále více cestovatelů se vydává v létě na plavby po
severní Evropě, a to buď v oblasti norských fjordů, nebo
za poznáním baltských metropolí. Nejoblíbenější zimní
exotickou destinací je Karibik, své plavby tam na mnoha
trasách provozuje celá řada lodních společností, vyplouvá
se nejčastěji z přístavů na Floridě nebo z některého z karibských ostrovů. Další zajímavou zimní destinací jsou plavby
z Dubaje. Zkušenější cestovatelé se vydávají na plavby i do
vzdálenějších míst naší planety, jako např. na Aljašku, okolo
Jižní Ameriky, plavbu Panamským průplavem, plavby v jihovýchodní Asii nebo okolo Austrálie a Nového Zélandu. Jak
vidíte, těžko najdete místo, kam byste se nedostali lodí.
Nejobvyklejší délka plavby je jeden týden, ale jsou i kratší,
což lze doporučit začátečníkům. Na druhou stranu jsou
i delší plavby, 2týdenní až měsíční a extrémem jsou plavby
kolem světa, které trvají průměrně 3 měsíce.
Jak vidíte, plavba na lodi je unikátní kombinací pobytového a poznávacího zájezdu, při které máte možnost poznat
každý den nová místa s komfortním zázemím vašeho vskutku plovoucího hotelu, a tedy bez neustálého balení zavazadel, které je běžné při poznávacích zájezdech. Okružní
plavba vám vždy poskytne mimořádné zážitky a umožní
splnit si jeden ze svých snů, alespoň jednou za život. „Není
pravdou, že je to snobská dovolená“, říká Jitka Zajíčková ze
společnosti Rudolf Reisen.

Nebo raději jachtu?

Možná dáváte před lidmi přednost intimnější atmosféře.

Ani tak ale nemusíte loď zavrhnout. Jen vám možná bude
více vyhovovat jachta.
Jízdou na jachtě získáte pocit volnosti, který nezažijete
u běžných rekreačních pobytů. Jachta vás zaveze podle vašeho přání do nádherných zálivů, kolem romantických zákoutí na píniemi porostlých ostrovech, zakotvíte na panenských plážích, můžete šnorchlovat, potápět se, lovit ryby,
nebo navštívit malebné přístavy s příjemnými restauracemi
a obchůdky. Pak se nalodíte na jachtu a vítr vás unáší za
dalšími zážitky. Čas tady není důležitý. Obklopuje vás klid,
narušovaný jen šploucháním vody a zvuky větru v ráhnoví.
Sedíte v kokpitu s hrníčkem vonící kávy a s pocitem volnosti, který jste dosud nikdy nezažili.

A kam se můžete vydat?
Podle serveru yachting4u.cz je jedním z nejoblíbenějších
a pro české jachtaře nejdostupnějších evropských revírů sever. Zahrnuje Itálii, Slovinsko a Chorvatsko. Členité pobřeží
s četnými připomínkami bohaté historie, mnohotvárná
středomořská flóra, bezpečné maríny chránícími před větry
bórou, maestralem i jugem; to vše tato lokalita nabízí.
Stejně tak jako chorvatské pobřeží tisíce ostrovů, s idylickými zátokami (Kvarnerský záliv), samostatnými plážemi
a průzračně modrou vodou, koupání od května do října.
Jistě pro vás bude zážitkem navštívit národní park Kornati,
pro nováčky je vhodnou lokalitou Istrie. Čekat na vás bude
nejen nádherná příroda, ale můžete ochutnat i kulinářské

speciality (mořské ryby, čevapčiči, grilované pokrmy).

Jachtařské revíry
Itálie: Lignano, Marina di Ravenna, Pescara, Terst – Porto
San Rocco, Benátky
Slovinsko: Portorož, Izola
Chorvatsko: od Izoly po Kremik
• Pula – v Pule jsou stále patrné vlivy byzantské, románské i rakousko-uherské. Pula je ideálním výchozím
bodem pro dosažení oblíbených revírů, kam patří
Kvarnerský záliv (zahrnuje ostrovy Krk, Pag, Cres, Lošinj
a Rab) a Kornati (s 89 ostrovy a ostrůvky).
• Zadar – hlavní město severní Dalmácie je optimálním
výchozím bodem pro dosažení ostrovů Kornati a souostroví Pašman, Ugljan, Dugi Otok, Iz.
• Biograd – v minulosti sídlo chorvatských králů a biskupů, vám nabídne pozůstatky středověkých staveb,
vykopávky, láká ale i přístupem k 5 národním parkům,
2 přírodním parkům, k vodopádům Krka a pěkným plážím. Leží na poloostrově s vlastními marinami Kornati
a Šangulin.
• Primošten – v malebné zátoce Peleš obklopené stoletými vinicemi se vám jistě bude líbit. Město je skvělým
výchozím bodem pro plavbu do středověkého Trogiru či
druhého největšího města Splitu.
Zapomenout nesmíme ani na Francii.
Ice Léto 2013 |
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FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA
Je velmi oblíbenou výletní destinací umělců, herců a šlechty, zajímavým spojením přírodních krás mořského pobřeží
a mondénních měst s uměleckými galeriemi. Francouzské
středomoří nabízí excelentní jachtařské podmínky.
• St. Tropez – proslulé město četníků, kde můžete navštívit starý přístav či historický hrad, je možným startovacím místem do malebného Port Grimaud – „francouzských Benátek“ nebo do St. Raphael, jednoho ze
současných nejvýznamnějších jachtařských center jižní
Francie.
• Cannes – legendární město filmařů láká obchody se
šperky, elegantními parfumériemi a čilým životem. Je
obklopeno piniovými lesy s eukalypty. Jedná se oblíbený výchozí bod pro plavbu na ostrovy St. Marguerite
a St. Honorat či do dalších blízkých letovisek Antibes či
Nice
• Nice – rozprostírá se okolo palmové promenády des
Anglais, pod nejjižnějšími výběžky Alp. Protáhlá pláž
lemovaná četnými kavárničkami a bary, výtečné restaurace – to je jen zlomek toho, co lokalita nabízí.

A co takhle hausbót?

Někomu nemusí dělat plavba na moři dobře, to ovšem neznamená, že by se měl vzdát potěšení z jízdy na lodi. Jen je
třeba volit jinou alternativu. Co takhle třeba hausbót?
Volit můžete od malého modelu pro idylickou plavbu pro
dva až po větší loď, která pojme dvanáct osob. A co je na
tom mimořádně skvělé – pro plavbu po kanálech nepotřebujete nic jiného, než řidičské oprávnění. A kam můžete
vyrazit?
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Pokud hledáte tu správnou romantickou dovolenou, pak
zejména do Francie či Holandska.

Francie vede

Francouzská síť vodních kanálů je unikátní především svojí
velikostí, která v Evropě nemá obdoby. A co vám radí navštívit server hausbot4eu.cz?
• Canal du Midi, zařazený na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, postavil Pierre-Paul Riquet
v 17. století a jedná se o jedinečné stavební dílo. Kanál
spojující Atlantik se Středozemním mořem vás provede
úžasnou krajinou mezi sluncem zalitými vinicemi a půvabnými vesničkami kraje Languedoc, který produkuje
nejvíce vína ve Francii. Cesta se klikatí pod stíny platanů, překonává nádherná oválná zdymadla a proplouvá pod působivými obloukovými mosty a starobylými
akvadukty. Nechte se pozvat na břeh a nakupte na
místních trzích nebo se vraťte do minulosti prohlídkou
některého z mnoha muzeí a zámků na trase. Nebo jen
tak relaxujte a vychutnávejte si jedinečný výhled z horní paluby a zvednutím sklenky připijte na zdraví úžasné
jižní Francii!
• Carmargue se pyšní mnoha úchvatnými plážemi, středověkými přístavy, rybářskými vesnicemi a historickými
městy. Je to skutečný ráj na zemi a jediné místo ve
Francii, kde hnízdí elegantní plameňáci.
• Aquitaine v jihozápadní Francii nabízí kulturní i kulinářské zážitky prostřednictvím středověkých vesniček
a pestrobarevných trhů zaměřených na francouzské
delikatesy, jako např. lanýže.
• Řeka Lot se líně klikatí majestátní krajinou. Průzračná voda vás unáší údolími a strmými roklinami, pod
úchvatnými vápencovými skalami a kolem kaskádovi-

EXKLUZIVNÍ
Okružní plavby na lodích Costa
za poznáním i relaxací

www.costa.cz
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tých vodopádů; milovníci přírody sem přijíždějí pozorovat faunu a za vodáckými sporty.
Bretagne ohromí keltským šarmem a pohádkovými hrady. Jedinečná bretaňská kultura a tradice ožívají v této
pitoreskní plavební oblasti, kde můžete objevovat
malebné vesnice a pochutnávat si na typických crêpes
(palačinkách). Díky mírnému klimatu s dlouhým slunečním svitem a mnoha překrásným parkům a areálům pro
vodní sporty se toto místo báječně hodí pro dovolenou
v každém ročním období.
Burgundsko vám nabídne víno, kuchyni „haute cuisine“, restaurace oceněné michelinskými hvězdičkami,
nedocenitelné umělecké sbírky a skvostnou architekturu. V Burgundsku si můžete vybrat ze dvou plavebních
destinací; každá má svůj vlastní specifický šarm, ať je to
Franche-Comté nebo Canal du Nivernais.
Charente je často označována za nejkrásnější řeku ve
Francii. Její křišťálově čistá voda je rájem pro milovníky
rybaření a koupání. Budete proplouvat mezi rozzářenými lány rozkvetlých slunečnic a po cestě můžete objevovat pozůstatky římských osídlení či navštívit palírny
koňaku.
Údolí Loiry nabízí nenáročné plavby jen s malým počtem zdymadel, velkolepou scenérii po obou březích
s vinicemi rozsetými po kopcích a kouzelnými městečky
a vesnicemi.
Alsasko sousedící s Německem má výrazně kosmopolitní atmosféru a nabízí krásné výlety po vodě, které
nadchnou každého, ať jde o milovníka historie, přírody
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či městského „šumu“. Výběr je na vás.
￼ Holandsko také stojí za to
Na bezpočetných vodních cestách objevíte pravý „flér“
Holandska: města, vesnice, větrné mlýny a kanálové mosty zrcadlící se v třpytivé vodní hladině. Zde můžete zažít
atmosféru či kontrasty tak, jak je znáte z maleb starých
holandských mistrů. Nezáleží, zda v pohostinném café,
terase na břehu kanálu anebo v buticích, často skrytých ve
sklepení starých obchodních domů Utrechtu nebo Amsterdamu - všude potkáte veselý holandský způsob života.
Lodě jsou v Holandsku nedílnou součástí života, takže
nastupte na palubu a objevujte to nejlepší z této krásné
země!
Udělejte si na vodě přátele z řad vstřícných Holanďanů,
obdivujte tradiční větrné mlýny lemující břehy vodních
cest, vydejte se na kole po pobřežních cyklostezkách nebo
zakotvěte v elegantních nových marinách, nabízejících
dostatečné a moderní zázemí. Region Friesland na severu
Holandska se třpytí hladinami stovek jezer a je perfektním
místem pro jakékoliv vodní sporty. Zdymadla zůstávají po
celé léto otevřená a zvedací mosty jsou báječným místem
setkávání amatérských kolegů-námořníků. Chcete-li zahlédnout něco z tradičnějšího způsobu života, plujte do některé
z nedalekých holandských vesnic, kde se přes léto často
konají výstavy umění a festivaly, a kde potěšíte nejen oko
a duši, ale užijete si i zábavu. Pokud hledáte více kosmopolitní atmosféru, vydejte se do Amsterdamu vodní cestou
lemovanou pestrobarevnými tulipánovými poli a štíhlými
měšťanskými domy ze 17. století.

LAND ROVER CENTRUM KOSOŘ
AUTORIZOVANÝ SERVISNÍ PARTNER

TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ LAND ROVER JEDINĚ V DEF-TEC s. r. o.
VÁŠ EXPERT NA VOZY LAND ROVER
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Nejlepší ceny ze všech autorizovaných servisů
Minimální čekací lhůty, Expres servis, diagnostika a jednoduché opravy na počkání
Kompletní nabídka služeb pro záruční i pozáruční prohlídky a opravy
Zvýhodněné ceny pro starší modely - sleva až 35 %
Prodej a montáže originálního příslušenství a doplňků Land Rover
Opravy po haváriích včetně vyřízení pojistné události, STK, EMISE
Speciální úpravy, přestavby vozidel, G4, Camel, Sahara, Racing
PICK UP servis, odtahová služba 24 h denně, odvoz klientů
Zajištění prodeje nových vozů včetně registrace a pojištění
Land Rover bazar, stálá nabídka prověřených vozů

°

Ideální dostupnost pro klienty ze směru Praha 5, 6,
Plzeň, Beroun, Kladno, Příbram, Písek
Pražský okruh R1 - exit 15“ Lochkov, Strakonická R4 - exit Radotín

°

DEF-TEC s. r. o.

Logistický areál, Kosoř 239
252 26 Kosoř, Praha 5 - Radotín
GPS: 49°59‘1.155“N, 14°19‘44.587“E

tel.: 733 333 832
e-mail: recepce@def-tec.cz

www.def-tec.cz
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Objevte terasu,

váš další pokoj na léto
Kdo by nechtěl zvětšit svůj dům nebo
chatu o další místnost? Mít prostor,
kde můžete nerušeně odpočívat s knihou v ruce, grilovat s přáteli nebo si dát
v létě snídani před odchodem do práce.
Terasa je místem, které umí během teplých
jarních a letních měsíců vytvořit nový
středobod rodinného bydlení.
Možná se na první pohled zdá, že postavit terasu hravě
zvládnete. Odborníci ale varují před unáhleným rozhodnutím a následným budováním na vlastní pěst. I terasa je
pořád architektonická stavba, a tak by se k ní mělo přistupovat. „Stává se, že si lidé najdou nějakou vysněnou terasu
v časopise a nechtějí žádnou jinou. Měli by si ale uvědomit,
že terasy v časopise byly vybudovány pro konkrétní dům
nebo chatu a právě proto vypadají zrovna takhle,“ upozorňuje majitel architektonického studia ArchZoubek Ondřej
Zoubek.
Podle něj je velmi důležité, aby si člověk promyslel, k čemu
vlastně bude terasu používat. „Je spousta důležitých otázek, které si musíte před návrhem terasy položit. Jak velký
mám pozemek? Chci mít nějakou zelenou plochu, nebo
všechno zastavím? Chci se na terase slunit, nebo si tam
budu číst ve stínu? Je opravdu velmi důležité zjistit, co od
své terasy vlastně čekám,“ říká Zoubek.
Architekti jsou samozřejmě rádi, pokud lidé svěří stavbu terasy do rukou odborníka. Ne vždy to ale finanční prostředky dovolují. „U odborníka si připlatíte. Na druhou stranu
dostáváte profesionální servis a rady. Architekt je navíc
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znalec a v komunikaci s vámi vám dokáže vytvořit takovou
terasu, která bude odpovídat vašim představám, bude plně
funkční a za pár let vás neomrzí. Nehledě na to, že vám
vaše stavba vydrží, protože jedině odborníci vědí, s jakým
pracovat materiálem,“ tvrdí Zoubek, který ale rozhodně
stavbu svépomocí nezavrhuje. „Pokud je člověk zručný,
může to samozřejmě zvládnout,“ dodává.

Terasa spojuje dům i zahradu

Terasa je jakýmsi prostředníkem mezi domem a venkovním
prostorem. Na terase totiž bydlíte, ale zároveň už jste tak
trochu v přírodě. A právě proto byste měli zvolit takovou
terasu, která bude harmonicky ladit s okolím. „Pokud máte
meditační zahradu, asi nebudete volit rustikální terasu.

Art

Jestliže máte děti a zahrada pro ně funguje jako hrací plocha, je ideální volit terasu jednoduchou,“ vysvětluje Zoubek. Před vámi tedy stojí nelehký úkol: musíte si stanovit,
jak chcete terasu využívat. Může fungovat jen jako jídelna
a kulturní centrum rodiny. Možná jí budete chtít využít
jako místo k práci, nebo odpočinku. Důležité je samozřejmě také určit, jak velká by měla být.
„Vždycky jsem si terasu na chatě přála. V době, kdy jsme ji
stavěli, už byly děti velké, takže jsme zvolili menší rozměr
a oplocení. Nakonec se ukázalo, že když děti přijedou i se
svými partnery, není na terase k hnutí,“ stěžuje si Zuzana
Vápeníková. Dneska přemýšlí o tom, že z terasy odstraní
plot, který zabírá několik centimetrů využitelné plochy.
Na větší úpravy už se necítí, protože jsou s manželem oba

v důchodu. Pokud máte velkou rodinu, budete pravděpodobně volit větší terasu. Ne vždy ale chcete zastavět celý
pozemek dřevěnými prkny. „V takovém případě je ideální,
když máte terasu, která je vyrovnaná s terénem. Není pak
v případě potřeby problém přisunout pro návštěvu další
židle, které už budou na trávníku,“ nabízí možné řešení
architekt Zoubek.
Pokud přesně víte, pro kolik osob bude vaše terasa sloužit,
není nic jednoduššího, než si vzít metr a všechno si zapsat.
„Můžete si vytyčit rozměr plánované terasy a zkušebně do
tohoto rozměru umístit sezení. Tak nejlépe poznáte, kolik
lidí se tam pohodlně vleze. Vybraný nábytek si můžete také
předem změřit v obchodě a pak rozměry porovnat s plánovanou terasou,“ radí Zoubek. Nezapomeňte do svého
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Exotická dřeva:

Bangkirai – stromy rostou v Indonésii, dřevo je tvrdé, pružné a odolné, světle až středně hnědé, místy žlutavé.
Cumaru (brazilský teak) – stromy rostou v Brazílii, Venezuele a v Kolumbii. Dřevo je těžké, pevné, tvrdé a žlutohnědé
s nazelenalým žíháním.
Garapa – stromy rostou v Brazílii, dřevo je těžké, tvrdé, hnědé, žlutohnědé nebo oranžově hnědé. Říká se mu také brazilský jasan.
Ipe – stromy rostou v Argentině, Brazílii nebo Paraguay. Dřevo je těžké, velmi pevné a houževnaté, má barvu hnědočernou až olivově hnědou s jemným žíháním.
Macaranduba – stromy rostou převážně v Brazílii a jejich dřevo je velmi těžké a odolné, je hnědé dočervena nebo
dofialova a tmavě žíhané.
Merbau – stromy rostou převážně v Indonésii, v Barmě, Vietnamu nebo v Kambodži. Dřevo je tvrdé, nesesychá a je
odolné, barvu má světle nebo tmavě hnědou až načervenalou s jemnými žlutými žilkami, je slabě lesklé.

plánování zahrnout i další vybavení terasy, o kterém sníte
– třeba gril nebo lehátko na opalování. Aby se pak nestalo,
že na vás gril bude prskat a lehátko na terasu nedostanete.
Obecně platí, že minimální rozměry terasy by měly být 3x3
metry, což odpovídá posezení pro čtyři lidi.

Co je drahé, nemusí být dobré

Může se stát, že máte na stavbu terasy omezené prostředky a rozhodnete se pustit se do toho sami. Kromě toho,
že se všechno musíte pečlivě zvážit, bude vás čekat i výběr
stavebního materiálu. A pokud nejste odborník, můžete se
při něm snadno ztratit. „Určitě chcete, aby vaše stavba byla
trvanlivá a něco vydržela. I když je pravda, že jsou lidé, kteří postaví terasu za pár tisíc a po dvou letech ji klidně staví
znovu,“ podotýká Zoubek.
Nejdůležitější jsou podle něj materiály, které na stavbu
pořídíte. Těch je ale na trhu tolik, že člověk neví, co vlastně
vybrat. Mezi nejoblíbenější patří dřevěné terasy, které se
montují z prken. „Vždy doporučuji výběr dřeviny konzultovat v obchodě, kde budete materiál nakupovat. Ani to
ale není záruka, že terasa vydrží. Musíte si uvědomit, že
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kvalitní tropické dřevo je zkrátka odolnější než prkna z borovice, které vám mohou po pár letech prohnít. Na druhou
stranu nedoporučuji ani zbytečně předražená dřeva,“ říká
Zoubek.
Dřevo na stavbu by mělo být tvrdé, ale pružné a ohebné,
aby se terasa nezbortila. Z českých dřevin těmto vlastnostem odpovídá tis, jilm, jasan nebo modřín. Mnohem lepší
jsou ale takzvané tropické dřeviny, které mají vyšší tvrdost
a mnohem lépe odolávají nepříznivým vlivům počasí. K těm
patří bangkirai, teak, massaranduba, cedr, tatajuba, merbau nebo jihoamerické ipe. Bangkirai je na českém trhu jen
pár let a svými vlastnostmi se řadí mezi vysoce tvrdé dřeviny podobné teaku. Dováží se k nám především z Indonésie
a Malajsie. Díky své tvrdosti a pevnosti je toto používáno
především na podlahy teras nebo na mola u zahradních
jezírek nebo venkovních bazénů. Mezi světové špičky se ale
řadí merbau a ipe.
V poslední době se lidé zajímají také o takzvané kompozitní materiály. Například společnost Woodplastic dodává na
trh množství variant dřevoplastových prken. Tyto materiály
jsou na bází dřeva a plastového polymeru. Díky tomu jsou
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potlačeny nežádoucí vlastnosti dřeva jako je hniloba nebo
plíseň, a zachovává se vizuální dojem z dřevěné podlahy.
Dřevoplast navíc v teplých dnech nepálí, nemá třísky a je
příjemný na omak. „Při výběru kompozitního materiálu ale
dejte pozor na výrobce. Objevují se produkty z Číny, které
nejsou kvalitní a mohou popraskat. Vždy chtějte po výrobci
technické listy a záruku,“ doporučuje Zoubek.
Ať už si ale vyberete terasu dřevěnou nebo s povrchem
z dlažby, a ať bude levnější, nebo dražší, vždycky bude
vyžadovat péči. „Na dřevě se vám začne objevovat lišejník,
keramická dlažba zase během zimních měsíců namrzá.
Pokud do toho půjdete a terasu si pořídíte, vždy musíte
počítat s tím, že do ní budete muset investovat svůj čas,“
upozorňuje architekt. To potvrzuje také Štěpán Mikoška,
který si nechal postavit terasu před dvěma lety. „Myslel
jsem si, že do terasy vložím nějaké peníze a pak už bude
zkrátka stát, ale je to stejné jako jakoukoliv jinou nemovitostí. Musíte nakoupit impregnace a starat se. Pořád si ale
myslím, že to stojí za to,“ myslí si Mikoška, který využívá
svou dřevěnou terasu v podstatě celý rok. „V létě na ní trá-
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víme většinu času, na podzim díky zastřešení ty teplejší dny.
Osamocená zůstává jen v zimě, ale s prvním jarním sluníčkem se opět přesouváme na vzduch,“ dodává.

Trendy míří na zahradu

Terasy u domů i chat jsou mnohem oblíbenější, než tomu
bylo kdysi. Odborníci mají jasno – máme už dost uzavřených místností a klimatizace. „Existuje řada studií, které naznačují, že kontakt s přírodou je pro člověka velmi důležitý
a silně ovlivňuje jeho vývoj. Vzhledem k tomu, že v posledních letech trávíme více času v práci, v kanceláři a u počítačů, je touha po spojení s přírodou pochopitelná,“ objasňuje
psycholog Tomáš Kvapilík. To potvrzuje také architekt
Zoubek. „Obecně lze říct, že každý kdo má dnes dům, nebo
zahradu, chce být venku a tento venkovní prostor řešit,“
doplňuje.
Terasa v podstatě dokáže povýšit zahradu na společenskou
místnost. Starší generace si ještě dobře pamatuje, že zahrada sloužila vždy jako místo pro práci. Ať už se na ní sekalo
dřevo, plely záhonky nebo ošetřovaly stromy. Dneska je
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trend jiný. Lidé chtějí odpočívat. „Když jsem zdědila chatu
po mamince, okamžitě jsem zrušila záhonky se zeleninou.
Nechala jsem jen nezbytně nutné plodiny. Kolem chaty je
spousta práce, není důvod si ji přidělávat na zahradě. Na té
chci relaxovat, což byl důvod, proč jsme na třetině pozemku nechali postavit terasu,“ svěřuje se Zuzana Vápeníková
z Ostravy. Na terase hraje s manželem deskové hry, snídá
i obědvá, griluje a večer popíjí víno. „Terasu nemusíte sekat, ani plít. Jednou za rok se postaráme o dřevěné podlahy a jednou za týden ji vytřu,“ pochvaluje si Vápeníková.

Pohodlí především

Plánujete na terase trávit většinu času? Pak rozhodně při
koupi zahradního nábytku pečlivě vybírejte. Čím kvalitnější
volba, tím příjemnější chvíle na terase strávené. Výběr se
vždy bude odvíjet do toho, kolik máte na pořízení nábytku
financí. To ale rozhodně není všechno.
Budete nábytek často přemísťovat někam dovnitř, nebo
bude na terase celoročně? Jestliže jej plánujete sklízet
s každým větším deštěm, myslete na jeho hmotnost a sklad-

nost. Budou na nábytku dovádět děti? Pak by měl být
rozhodně ošetřený tak, aby se z něj neuvolňovaly třísky.
Zatímco před deseti lety terasám vévodily plastové židle
i stoly, v poslední době se lidé přiklánějí spíše k dřevu. Plast
samozřejmě lákal svou cenou i snadnou údržbou, určitě
si ale vzpomenete, jak se vám k plastové židli ve velkých
vedrech přilepil zadek, nebo když opotřebované židle začaly praskat. Plastový nábytek se ale stále na trhu objevuje,
ovšem v nových moderních variantách a zpracování. Jedná
se o takzvaný pletený plast z polyetylenového či polyesterového vlákna. Je velmi odolný, vypadá hezky a vydrží na
zahradě celý rok. Lidé si za něj ale připlatí.
Často se majitelé teras přiklání k dřevěnému nábytku, který
vypadá hezky a je finančně dostupný. Problémem je ale
jeho hmotnost. Dřevěný nábytek rozhodně není na pravidelné přenášení. Je také nutné se o něj pravidelně starat
a pravidelně jej natírat lazurou nebo příslušným lakem.
Až se vypravíte nakupovat nábytek na terasu, vždy vyhledávejte ten, který má záruku 5 až 7 let. Jakákoliv nižší záruka totiž značí nekvalitní výrobek.
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Architekt Zoubek:
Terasa žije a upadá s námi
Ondřej Zoubek čerpal teorii i praktické zkušenosti během studií architektury a designu
v Praze, USA a Francii. Jeho profese je mu
v prvé řadě zálibou, a tak se svým klientům
rád věnuje na osobních konzultacích, kde společně vymýšlejí ten nejlepší návrh. „Architekt
si s vámi musí nejprve o všem pořádně popovídat,“ říká Zoubek.
Rozhodnu se, že bych si ráda pořídila terasu a nechala její návrh na architektovi. Co mám
udělat?
Tak v první řadě je třeba najít někoho, jehož názory na danou věc vám budou sympatické a budete věřit jeho úsudku.
Přece jen se bude jednat o víceméně větší investici, kterou
si vytvoříte příjemné místo k trávení svého volného času.
Toto rozhodnutí vám ulehčí prohlédnutí referencí daného
architekta, případně doporučení někoho, kdo s ním již má
nějaké zkušenosti a komu věříte v jeho úsudku.
Jakmile máte vybráno, s největší pravděpodobností dojde k osobní schůzce, kde spolu proberete vaše představy,
potřeby, rozpočet. Architekt by vám měl dávat zpětnou
vazbu k vašim požadavkům a idejím. Občas jsou představy
neslučitelné s okolnostmi, takže právě práce architekta by
měla být správná interpretace vašich požadavků a jejich
převedení do reality.

Je pro architekta nutné stavbu vidět?
Stavbu nebo pozemek. Záleží, zda už daný objekt stojí. Je
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nutné osobně na místě zvážit předvybrané varianty. Občas
klient opomíjí kohezi domu, jeho okolí a budoucího objektu terasy.

V čem je lepší svěřit stavbu terasy do rukou
odborníka?
Pokud narazíte na kvalitního architekta, měl by vám položit otázky, které sice považujete za samozřejmé, ale velmi
často s nimi při návrhu nepočítáte. Většina lidí se koukne
na obrázek v nějakém časopise nebo na internetu a pak
se to snaží napasovat na svůj dům. V horším případě si
těch obrázků vezme více a dělá koláž. Oblečení za výlohou
obchodu vypadá na panně taky nádherně, ale vám s vaší
výškou, délkou a barvou vlasů, či něčím jiným prostě nesedí, nebo se v něm jednoduše necítíte dobře. Ale přitom tam
za sklem to vypadalo tak hezky. S domem je to podobné. Je
to taky „žijící“ organismus. Žije, rozvíjí se a upadá s námi.
Terasa je jeho prodloužením ven mimo obvodové stěny.

Obrací se lidé na architekty, nebo se do
těchto drobnějších staveb pouštějí svépomocí?
Je těžké generalizovat, ale řekl bych, že ti, co jsou zcestovalejší po světě, jsou více nakloněni myšlence zaplatit si za
návrh a radu, než ti, co mají užší obzory. Plno lidí si terasu
nějak postaví a někteří pak časem při jejím užívaní začínají narážet na detaily, které mohly být řešeny lépe a nyní
je v něčem omezují. Přece jen zvážit kdy, kým a jak bude
terasa využívána, její odpovídající velikost, použitý materiál, možnosti zastínění, částečné optické krytí před sousedy,
vyrovnání se s terénem a napojením na dům a další věci je
pro někoho těžké zvážit najednou v okamžiku rozhodování.

Inovativní technologie náplně PARKER 5TH zaručuje výjimečně plynulé psaní lehkou rukou při zachování
intenzivní a ostré stopy; již během prvních tahů se přizpůsobí individuálnímu psacímu stylu;
čistá a jednoduchá výměna náplně.
Prodejci na www.PrestizniPsani.cz
Distributor pro ČR: ACTIVA spol. s r. o., www.activa.cz, www.facebook.com/parker.pera

Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: Lenka Hatašová, archiv TV Nova, Česká televize - Dramedy Production

„Lidi spojují společné zážitky,
ne skříně a koberce“
Věta, že někdo zraje jako víno, je trochu klišé. Ale k herečce Zlatě Adamovské se
přesně hodí. Je vtipná, krásná, srší energií. A zřejmě je šťastná, protože září. Pro řadu
žen je možná vzorem. Těsně po padesátce se jí rozpadlo dlouholeté manželství s publicistou a posléze politikem Radkem Johnem. Ona se z toho ale nezhroutila. Posunula
se dál k novému životu. A v něm našla to, co ani nehledala - nový vztah s hereckým
kolegou Petrem Štěpánkem.

Rozhovor jsme neustále odsouvaly kvůli
spoustě práce, která se na vás navalila. Co vám
momentálně zabírá nejvíc času?
Asi natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě, už sedmou
sezónu se setkávám s osudy doktorky Běly Valšíkové. Co
ona za těch sedm let prožila! To já jsem za ní ve velkém
skluzu. Před pár týdny jsem ale ještě natáčela seriál Vyprávěj a před několika měsíci pokračování seriálu Sanitka.
Taky často dabuji a v Divadle Ungelt mám hodně představení i zájezdů. V Divadle na Vinohradech už dohrávám jen
jedno představení – Ideálního manžela. Myslím, že je to na
jednu ženskou až dost. Budete se asi divit, ale mně vlastně
takovéhle tempo vyhovuje.

Vyhovuje?

Přesně tak. Jsem hyperaktivní jedinec. Někdo má v nátuře
pracovitost a neposednost, jiný raději leží v houpací síti
nebo sedí v hospodě. I když se taky ráda pohoupám nebo
zajdu do restaurace, není to pro mě prvořadé. Houpání
mám až za odměnu, až něco udělám.

Přesunula jste se z Vinohradského divadla
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do Ungeltu, což je hodně malá scéna. Byl problém zvyknout si na komorní jeviště?

Nebyl problém si zvyknout, spíš uvědomit, jaké herecké
prostředky používat. Na co byla na Vinohradech potřeba
velká gesta, v Ungeltu stačí třeba jen pohyb očí. Jinak herectví je jenom jedno – buď je pravdivé, nebo ne.

Uvědomujete si, že jste pro řadu žen vzor?
Ve smyslu, že se z toho nemilého, co vás v životě potká, dokážete vždycky sebrat, oklepat a se
zvednutou hlavou jít dál. Jsou ty nové začátky
pro vás pořád těžší?
Nových začátků za sebou zase tolik nemám, ale řekla bych,
že všechny situace, dobré i zlé, jsou součástí života. Pokud
prožijete obojí, pak teprve poznáte život se vším všudy,
který je i o prohrách a zklamáních. A když se nesplní vaše
sny, není třeba se hroutit. Mě v životě potkalo zase naopak
tolik krásných věcí, o kterých jsem ani nesnila! A věřte, že
nové začátky mohou být i příjemné.

V čem vás posílila vaše poslední řekněme
prohra? Konec vašeho manželství?

Já to s dovolením vidím jinak. Ta prohra nebyla moje!
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Rozhovor

Naopak. To, že jsem vydržela v jednom manželství 26 let,
bych považovala za velký úspěch! Je ale pravda, že i prohra
vás může posílit. Po rozvodu jsem se začala spoléhat hlavně
sama na sebe, na svůj názor a svá rozhodnutí. A když se mi
něco nepovedlo, nebo jsem se rozhodla špatně, nebylo na
koho ten neúspěch hodit. Zodpovědnost zůstala na mně.

je jí šestadvacet let. Pokud se mi chce s něčím svěřit, ráda
ji vyslechnu, poradím, ale rozhodnout se musí sama. Vloni
dokončila studium hispanistiky na Filozofické fakultě, při
promoci jsem na ni byla moc pyšná. Syna Petra tohle všechno teprve čeká, studuje víceleté gymnázium a maturovat
bude příští rok.

Ne, já jsem byla vždycky hodně emancipovaná a nikdy
jsem žádnému chlapovi nevisela na krku, takže pro mě to
nebyla až tak zásadní změna. Dál jsem dělala svou práci, do
pračky jsem pořád házela prádlo, jen ho bylo o něco méně,
o domácnost jsem se koneckonců stejně většinou starala já.
Změna byla, že se mi najednou rozpadla rodina. Ale před
rokem jsem si k sobě do domu přestěhovala moji mámu,
která je s námi myslím šťastná. Navíc ráda a dobře vaří.
Ačkoli můj táta byl cukrář, já sama jsem paradoxně nikdy
neupekla ani kousek vánočního cukroví. Vaření a pečení mi
nikdy nepřirostlo k srdci, takže maminčino působení v kuchyni je pro mě velkým přínosem. Ale ze všeho nejvíc mě
těší, že je moje rodina trochu víc pohromadě.

Zatím nic takového nehrozí, takže o tom nepřemýšlím. Věci
řeším, až když přicházejí. Nikdy jsem si nepředstavovala,
co jednou bude. Budu-li žít v představách o budoucnosti,
proteče mi mezi prsty přítomnost. A mé představy se v budoucnu třeba ani nesplní. Já se vlastně ani moc neohlížím
do minulosti, pro mě je život teď a blízká budoucnost, ale
co bude za deset let, opravdu neřeším. Radši si vychutnávám naplno přítomnost. Za deset let už budu v úplně jiné
fázi, třeba přijde na řadu i ta houpací síť, které se teď zatím
ještě bráním.

Trvalo vám dlouho, než jste si toto uvědomila?

Máte s maminkou podobný vztah, jaký má
s vámi vaše dcera?

K mamince cítím velký respekt a vždycky o ni budu s láskou pečovat, ale vztah je trochu jiný. Přesto, že si dobře
rozumíme, maminka ví, že do některých záležitostí mi
nemá zasahovat, a ani to nedělá. Tohle pravidlo dodržuju
i u dcery Báry. Ctím její soukromí a nemluvím jí do života,
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Někde jsem četla, že dcera plánuje svatbu,
umíte už si sama sebe představit v roli babičky?

Máte někdy pocit, že žijete příliš rychle?

Nemám, já všechno stíhám, i když někdy trochu s jazykem
na vestě. Člověk si na svá bedra nabalí často víc věcí, než
může zvládnout. Snažím se to korigovat, protože své
povinnosti neumím odbývat. Raději jsem vzhůru do dvou
hodin do rána, abych odevzdala všechno v termínu a naučila se nové texty. V tomhle jsem až moc zodpovědná,
kdybych byla o něco méně, asi by se mi žilo snadněji. Jsem
narozená ve znamení Ryb, což mají být citlivé a éterické
duše, vzdálené od praktického života. To na mě moc nese-

Rozhovor

dí. Ale i já jsem citlivá a svým způsobem romantická. Tohle
znamení v sobě skrývá rozkolísanost, jsou to dvě ryby, které
plují proti sobě. Čudla proti žralokovi, submisivita, ale taky
dravost, jsou ve mně obě. Jakoby navzájem hledaly rovnováhu, pořád byly trochu v rozporu, což dělá v člověku jakési
vibrace. Možná z nich pramení ten můj přetlak energie.

V jakých situacích se z vás stává žralok?

Ve chvíli, kdy někdo lže, anebo neudělá dobře svou práci.
Nemám ráda plané sliby, mazání medu kolem pusy, flákačství, neprofesionalitu a záludnost.

Pak se měníte v Bělu Páleníkovou z Ordinace, která nejde pro ostré slovo daleko?

Někdy...možná... (smích)... Ale ona už zdaleka není taková
sekernice, jako na začátku jejího působení. Přeci jen sedm
let na člověku zanechá určitou stopu. A ji potkalo leccos,
co ji poznamenalo. Několik vztahů, zdravotní i psychické
problémy. V zásadě se moc nezměnila, pořád si dokáže říct
své a stát si za svým slovem. Jen trochu obrousila hrany, což
není na závadu, nemyslíte?

Souhlasíte s tím, že Běla je vaše životní seriálová role?

Asi ano. I když já jsem seriálů moc nenatočila - Sanitku,
Hříchy pro pátera Knoxe, Ordinaci a Vyprávěj. Bělu hraju
nejdéle a možná i proto je asi nejvýraznější. Potkaly jsme
se ve správnou dobu. Před deseti a více lety by mi ji možná
autoři ani nenabídli. Bylo to náhodné a důležité setkání.
Stejně jako „Hříchy“. Kdyby se točily teď, tak bych tu roli
nedostala já, ale o dvacet let mladší herečka. U herce hraje

zásadní roli náhoda, štěstí, které vás potká v ten správný
okamžik. Ale já si nestěžuju, nikdy jsem nečekala zhroucená u telefonu, až někdo zavolá s nabídkou. Když nebylo
natáčení, dabovala jsem, hrála v divadle. Mám za sebou
pestrý život a hodně práce, vychovala jsem dvě děti, spoustu toho vybudovala. Myslím, že jsem svůj čas využila maximálně.

Ovlivnila vás nějak postava Běly?

Ne že bych přišla domů a sháněla se po bílém plášti. Ale
Běla mě ovlivnila jinak – práce v komerční televizi mě
hodně zocelila. Naučit se často 20 až 30 stránek textu tak,
abyste mohla rovnou dávat a ne se nejdřív rozhlížet a teprve hledat, není žádná legrace. Když po dvanáctihodinové
natáčecí směně přijedete do divadla, kde odehrajete na
jevišti dvouhodinové představení, v jedenáct v noci jste
doma, opakujete si texty na další den, ráno v pět zase vstáváte na natáčení, a takhle jedete tři dny za sebou, pak ať
přijdou ti, co mi něco závidí.

Role Běly je pro vás ale osudová i jinak.
Právě díky ní jste se potkala se svým nynějším
partnerem Petrem Štěpánkem.

Je pravda, že jsme se poznali díky práci a sblížili se taky
díky času, který jsme spolu na natáčení trávili. Měli jsme
víc společných témat, nejen práci, ale i naše tehdejší osudy
nebo třeba záliby a koníčky.

Čím si vás Petr Štěpánek získal?

O svém druhém manželství a o vztazích jsem toho už napovídala hodně. Chci si dovolit ten luxus, že si některé věci
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Rozhovor
budu nechávat pro sebe. A tohle je jedna z nich. (úsměv).

Mluvila jste o tom, že se nerada vracíte do
minulosti. O takovém návratu pojednává jedna
z her, v níž hrajete v Divadle Ungelt – Vzpomínky
zůstanou.

Jde o krásnou tragikomedii Bernarda Sladea. Po letech se
v ní potká dvojice, která spolu kdysi měla poměr. Vzniknou
tak staronové situace, z nichž moje hrdinka hledá cestu
ven. V Ungeltu mě diváci mohou vidět ještě v další krásné
inscenaci - Na útěku. S Janou Štěpánkovou hrajeme dvojici
cizích žen, které se potkají v noci na stopu a prožijí spolu
několik úžasných dní. Jedna utíká z domova důchodců,
druhá od rodiny, která ji uzurpuje. Prožijí spolu situace,
které je navždy ovlivní. Je to veselý, ale taky hodně moudrý
a dojemný příběh.

Rozumíte vaší hrdince Margot, že se odhodlala utéct od rodiny?

Rozumím, ale taky ji obdivuju. Rodina je snad pro každou
ženu a matku velké citové pouto a udělat podobné rozhodnutí není nic jednoduchého. Ale Margot v tomto příběhu cítila nedostatek lásky, nic z toho, co do rodiny investovala, to nemluvím o penězích, se jí nevracelo. Ona je velmi
oddaná a pokorná matka, která se vzepře svému osudu. Já
jsem jiná povaha, proto je pro mě moc zajímavé si takovou
roli zahrát. Ona si projde tou nelehkou několikadenní cestou a na jejím konci se z ní stane silná a dospělá ženská. Je
krásné procházet tu cestu s ní a pozorovat její proměnu.

Zažila jste něco srovnatelného? Potkala jste
náhodou někoho, kdo vás podobně ovlivnil?

Žádný konkrétní příklad mě teď nenapadá, ale potkala
jsem poměrně hodně lidí, kteří se zásadně vepsali do mého
života. Možná proto, že jsem hodně zvědavá a vstřícná
a ráda se nechám zaujmout. Vždycky vás ovlivní, koho
potkáte, s kým si tříbíte názory, kdo vás okouzlí, ke komu
vzhlížíte. To všechno utváří váš život.

Spousta žen se bojí odejít i z nefunkčního
manželství i proto, že se bojí zůstat samy. Vy jste
strach neměla?

Já se života nebojím, nikdy jsem se ho nebála. Je takový,
jaký si ho uděláme. Když se bojíte, podvědomě se stahujete
do sebe, zavíráte dveře. Doporučuju nebát se. Než se s někým trápit, možná je lepší žít sama. To jsem si říkala i já.
Nikoho jsem urputně nehledala, nechtěla jsem zase hned
řešit nějaký vztah. Vlastně ani teď ho neřeším. S Petrem je
nám fajn. Dali jsme si to trochu jako životní motto.

Nenapadá vás někdy: Škoda, že jsme se nepotkali o pár let dřív?

Člověku se hlavou honí leccos, ale já nemám ráda otázky
typu: Co by bylo, kdyby... Holt jsem si musela projít trochu
peklem, abych si teď užívala to, že nemám spálené ťapky.
Nehodlala jsem si totiž sednout podruhé na rozpálenou
plotnu.

rů. Rozdíl je velký a zásadní.

O jakých chybách mluvíte? (smích). Ne, vážně. Člověk často
v dobré víře nevnímá, že je jeho chování chybné. Je proto
dobré mít vedle sebe někoho, kdo vás na chybu upozorní
a udělá to pokud možno včas. Nemyslím, že bych se chtěla
zásadně měnit, ale pokud nějakou chybu udělám, uvítám,
když na ni budu upozorněna. A co se týče první části otázky, myslím, že u mě nejde o výběr podobného typu partne-

Budu hrát na letní scéně Ungeltu na pražském Novém
světě v představení Sklenice vody. Zbytek prázdnin teprve
zvažuju. Ráda bych vyrazila někam k moři nebo zůstanu v Čechách, na Šumavě nebo na jižní Moravě. Tím, že
nejsem v angažmá, ale na volné noze, můžu si dovolit ten
luxus cestovat i přes rok. Nedávno jsem byla s kamarády na
týden v Andalusii, Seville, Malaze. V lednu jsme byli v Keni
a pak asi čtyři dny u Indického oceánu, takže mám nacestováno. V Keni mě okouzlilo nádherné safari. Krásná, zelená

Některé ženy si pořád vybírají stejný typ
mužů. Nebo opakují stejné chyby. Je to i váš případ? Nebo jste se z chyb ve vztazích poučila?
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Ráda cestujete. Co plánujete na léto?

a romantická krajina, kterou jedete hodiny a potkáváte
slony, zebry, žirafy, viděli jsme i geparda a buvoly. Pak jsme
se přesouvali autem k Indickému oceánu a mohli jsme vidět
opravdový a syrový život. Ženy a děti čekající u cesty na
almužnu, nebo nabízející k prodeji cokoli, často i sebe, aby
se mohly najíst, a leckde chodí i kilometry pro vodu. Tohle
z perspektivy hotelového rezortu neuvidíte. Keňa na mě
hodně silně zapůsobila. Mám tak další pomyslný zářez na
pažbě. Doufám, že s Petrem uvidíme ještě kus světa. Alespoň to máme v plánu. Protože lidi spojují hlavně společné
zážitky a ne skříně a koberce.

Zlata Adamovská se narodila 9. 3. 1959 v Praze.
Vystudovala konzervatoř v Praze. Hostovala
v různých pražských divadlech, dvacet let byla
v angažmá v Divadle na Vinohradech, kde ji
momentálně můžeme vidět v inscenaci Ideální
manžel. V Divadle Ungelt hraje v titulech Sklenice vody, Na útěku, Vzpomínky zůstanou. Hrála
v řadě filmů – Mladý muž a bílá velryba, Lásky
mezi kapkami deště, Tchán, Když rozvod, tak
rozvod, Učitel tance, Lev s bílou hřívou, Milenci a vrazi a dalších. Televizní inscenace a seriály
– např. Sanitka, Hříchy pro pátera Knoxe, Den
dobrých skutků, Ani svatí, ani andělé, O ztracené lásce, Ordinace v růžové zahradě, Vyprávěj.
Je vyhledávanou dabingovou herečkou, často
namlouvá například Meryl Streep. Jejím prvním
manželem byl Vadim Petrov mladší, druhým novinář a politik Radek John, s nímž má dceru Barbaru a syna Petra. Momentálně je jejím partnerem
herecký kolega Petr Štěpánek.
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PRAGUE FASHION
WEEKEND 2013

Chcete být při tom?

Prague Fashion Weekend se v letošním roce zařadil do světové sítě módních týdnů Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend tak výrazně
posílil svou pozici a oznamuje první návrhářskou
hvězdu, která přijala jeho pozvání. Do České republiky přiváží renomovaného módního návrháře Jimmy
Choo. Jimmy Choo v Praze podpoří mladé návrháře,
doprovodí vítěze Mercedes-Benz STYLO Awards Kuala Lumpur, a zaštítí jednu z doprovodných aktivit
této módní události.
“Jsem velmi ráda, že Jimmy Choo přijal naše pozvání
a osobně tak svou účastí podpoří Mercedes-Benz Prague
Fashion Weekend. V Praze stráví celkem 2 dny a hlavním
motivem jeho cesty je podpora mladých lokálních designérů. Na jaře letošního roku jsme měli poprvé příležitost
prezentovat české návrháře v rámci Mercedes-Benz STYLO
Fashion Week Malajsia, čímž jsme zahájili mezinárodní
výměnu mladých talentů v rámci Mercedes-Benz Fashion
Weeks. Kolekce návrhářského tria La Formela sklidila bouřlivé ovace a Praha se tak stala nejvíce zmiňovaným pojmem
slavnostního galavečera. V rámci akce také proběhla soutěž
Mercedes-Benz Stylo Fashion GrandPrix, jejíž vítěz Jovian
Mandagie se českému publiku představí jako speciální host
v rámci nedělního programu Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend 2013“ říká ředitelka Stars Communication
Janina Šlemínová.
MBPFW se bude konat ve dnech 18. – 22. 9. 2013 v atraktivní Pařížské ulici v samém centru Prahy. Návštěvníci
budou mít blíže k butikům a showroomům českých návrhářů i zahraničních značek. V zápatí Pařížské ulice vyrostou
dva navazující elegantní fashion stany o celkové velikosti
1400m2. První stan zajistí vstupní zónu a prostorný fashion
lounge, hlavní komunikační prostor návštěvníků. Druhý
stan pak poskytne prostor pro hlavní molo o délce 30m
a zároveň hlediště pro 600 sedících a 100 stojících návštěv-

níků. Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend je, stejně
jako všechny světové fashion weeky, primárně zaměřen
na podporu a prezentaci tuzemských módních návrhářů
a značek. Čtyřdenní maraton samostatných přehlídek,
prodejních showroomů, workshopů a diskuzních panelů se
v roce 2013 ponese v duchu hlavního tématu módní události “Návrat k tradici a řemeslu.”
Část programu je věnována mladé generaci nastupujících
módních designérů. I v letošním roce probíhá v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu soutěž pro mladé
návrháře s názvem START-UP. START-UP je prestižní módní
soutěž pro studenty a čerstvé absolventy oděvních a uměleckých škol na území České a Slovenské republiky. Soutěž
je tematická. Pro rok 2013 je vyhlášené téma Bod zrodu.
Důraz je kladen zejména na kreativitu, uchopení a ztvárnění tématu, zpracování použitých materiálů a celkovou
skladbu i styling prezentované kolekce. Odborná porota
vybírá z přihlášených adeptů 10 finalistů v kategorii oděv
a 5 v kategorii oděvní doplněk. Ti mají šanci prezentovat
své kolekce na závěrečném večeru Mercedes-Benz Prague
Fashion Weekendu.
Novinkou letošního roku je předprodej a prodej vstupenek
na vlastním webovém portálu www.fashionweekend.cz.
Kromě jednotlivých vstupenek si návštěvníci mohou zakoupit fashion passy na celou dobu konání
akce. Fashion passy je možné rezervovat již
nyní na webových stránkách projektu.

www.fashionweekend.cz

PŘEDSTAVUJEME
COLOUR CORRECTING
CREAM
IDEÁLNÍ PROPOJENÍ DOKONALÉHO
KRYTÍ S PÉČÍ O VAŠI PLEŤ

JSEM

PERFEKTNÍ
OKOUZLUJÍCÍ
KAŽDÝ DEN

Text: Jan Lipšanský, foto: SAMphoto.cz, zdroj Bohemia Del Sol

Španělsko

tradičně i netradičně
Tak co říkáte. Sever nebo jih? Nádherný jižní Costa de
Sol či severní neméně půvabná Costa Brava? Costa
Brava je pro mnohé jen pouhým odpočinkovým turistickým cílem, a tomu se podřizuje většina letovisek.
Najdeme zde moderní hotely, nové a rušné ulice s obchody, spoustu kulturních vyžití - flamengovými večery počínaje a trhy či slavnostními průvody konče.

Cestopis
Jsou však i místa, kde se naopak snaží o určitou starosvětskost, kam si moderní civilizaci moc nepřipouštějí, kde
dokonce najdeme architektonické památky dva tisíce let
staré. A pokud máme celkově skutečného cestovatelského
ducha, můžeme s klidem dát vale organizovaným autobusovým zájezdům se svou turistickou skupinkou, a využít
dejme tomu své auto, nebo vlak či místní autobusovou
linku.

Oblíbená letoviska a hrdí Katalánci

Ale popořadě. Costa Brava je pobřežní součástí Katalánska.
Jde o oblast, která se rozkládá od francouzských hranic až
po historickou Tarragonu. Pobřeží Katalánska je asi 600
km dlouhé. Oněmi oblíbenými moderními letovisky podél
Divokého pobřeží, jak zní překlad Costa Brava, jsou třeba
Pineda de Mar, Calella, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Sant
Feliu de Guixols, Tossa de Mar...
Celkem zde najdeme na třicet letovisek. Jsou oblíbená
i proto, že jsou dosažitelná za jeden den a noc jízdy autobusem přes Německo a Francii. Zpáteční jízdenka na
autobus stojí kolem čtyř až pěti tisíc korun, podobné ceny
najdete i u levných aerolinek.
Jestliže vás ale neláká celodenní vylehávání na pláži u moře
s přestávkami na snídani, oběd a večeři formou švédských
stolů, přijměte pár tipů na několik výletů po okolí, kde
najdete různé historické památky, muzea, pirátské ostrovy
či archeologická naleziště.
Jen je potřeba dát si pozor na to, že Katalánci jsou hrdý
národ. Něco jako u nás Moraváci. Také jejich španělština
oplývá mnoha různorodostmi (asi jako kdyby mluvili „hantecem“). Navíc jsou hodně hákliví, pokud jim řekněte, že
jsou Španělé. Oni nejsou Španělé, jsou Katalánci.
Dříve bychom na území Katalánska našli Aragonské království (Aragonské, nikoliv Aragornské – vysvětlivka pro
fanoušky Pána prstenů), slavné již od 11. století a zasahující
i některá území v Itálii. Sloučení se španělským státem v 18.
století ne všichni vzali v poklidu.
A tak se můžeme třeba setkat i s rozdílnou výslovností španělských slovíček. Pokud budete chtít na dovolené ohromit
Katalánce svou dokonalou španělštinou, může se vám lehce
stát, že na vás naopak budou pohlížet svrchu a pohrdavě.
Katalánština, která vychází z latiny, je dokonce na základních školách jediným vyučovacím jazykem.
Costa Brava vypadá jinak v době sezóny, a jinak po sezóně. Zajímalo vás někdy, co dělají v zimě všichni ti hoteliéři
a prodavači v malých krámcích té dlouhé rušné obchodní
uličky? Přibijí na okna hotelů dřevěná prkna, zamknou
krámky, a z toho, co v letní sezóně vydělali, žijí zhruba půlroční dovolenou na Kanárských ostrovech nebo na Mallorce, kteréžto patří pod španělskou správu.
Divoké pobřeží v zimní období je smutné. Moře šumí jen
pro pár důchodců, a kavárny, restaurace, hotely a obchody
jsou zavřené. Průměrné teploty se pohybují „jen“ kolem
10 – 13 ° C.

Kam na výlet

Protože kromě mořských pláží kráčely kolem Divokého pobřeží i dějiny, ostatně hlavně Římané se sem jezdili před 2
tisíci lety rekreovat, najdou zde ti, jimž nejde jen o slunění,
také různé památky. Většina městeček podél pobřeží má
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dochované pevnosti, věže a hrady z 11. až
12. století. Některá mají uchovanou i středověkou strukturu uliček nebo románské památky. Nejzajímavější pak je
jistě návštěva Girony, která sice neleží u moře, ale nabízí
kromě středověkých uliček i velký archeologický park.
Hned za francouzskými hranicemi se dá sjet do městečka
Cadaqués. Historicky se zde moc nepokocháme, ale odměnou nám bude malebný pohled na bílé domky na pozadí
skal, který okouzlil i mnohé umělce – bydleli zde Salvador
Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró, Marcel Duchamp či herec
Richard Hamilton.
Přes městečko Roses sjedeme níže na jih do Beguru. Jeho
středověký ráz doplňují uprostřed města dochované románské památky. Najdeme zde i židovskou čtvrť, turecké
lázně nebo nezbytnou katedrálu.

Jestliže se chcete podívat na ostrovy, dříve obývané piráty
a pašeráky, jeďte dále na jih okolo zálivu Golf de Roses
a natrefíte na národní park El Montgri. U něho se nachází
rybářská osada L’Estartit, odkud jezdí lodě s proskleným
dnem na ostrovy Medes.
Jen pět minut autem odtud směrem do vnitrozemí se nachází Pals, jehož střed, ohraničený hradbami, byl prohlášen
umělecko-historickou památkou. Nachází se zde třeba Věž
času (Torre de las Horas) a vyhlídková věž Torre de Rom. Za
zhlédnutí jistě stojí i panský dům rodiny Pi i Figueras.
Ještě kousíček dál do vnitrozemí se vyplatí sjet do
Ullastretu. Opět se zde skrývá středověké město s gotickým
loubeným náměstím, ale hlavně zde najdete archeologické
naleziště iberské kultury.
Avšak pojďme se vrátit na pobřeží, třeba k Toroella de
Montgrí, kde najdeme, jak jinak, hrad ze 13. století, ale
také další archeologické naleziště, tentokrát z období
paleolitu. Můžeme si prohlédnout rovněž gotický kostel,
náměstí s podloubím nebo Věž čarodějnic. Prý se jich tu
scházelo docela hodně.
V Sant Feliu de Guixols nezapomeňte navštívit místní klášter, jehož počátky se datují do 10. století, a jenž připomíná
spíše pevnost. Dnes je zde muzeum historie. V městečku
najdete – pokud jste esotericky založení – i největší viklan
v Evropě, zvaný Pedralta. Anebo můžete navštívit místní
korkárnu, dodávající špunty většině vinařství ve Španělsku.
A nyní se již dostáváme z hor do sektoru zvaného de la
Selva (prales), k přímořské rovině s hustou vegetací, kde

Art

Ice Léto 2013 |

75

Cestopis

se nacházejí nejznámější letoviska: Tossa de Mar, Lloret de
Mar, Blanes a Calella. V posledně jmenovaném městečku
však kromě železničního tunelu a obligátní zříceniny hradu
žádné větší zajímavosti nenajdeme.
Tossa de Mar oplývá rovněž středověkým hradem, avšak
zachovalým, staré město je obklopené středověkými
hradbami (dnes je toto unikátní opevnění národní kulturní
památkou), nachází se zde zbytky původního kostela nebo
palác guvernéra v gotickém slohu ze 14. století. V místním
muzeu najdeme díla Marca Chagalla a Sunyera.
Lloret de Mar je největší město na Costa Brava. Kromě
oblíbené zříceniny hradu z 11. století se zde nachází kostel
sv. Romana z r. 1522 nebo poutní kaple svaté Kristiny ze 14.
století.
Blanes je známo jako brána Costa Brava a najdeme zde
památek hned několik. Na kopci nad severním zálivem se
vypíná hrad San Joan. Dnes jde spíše o ruiny, jaké najdete
i u nás, ale od 13. století fungoval jako pevnost, později
rozšířená, odkud je velmi pestrý výhled do okolní krajiny.
Jen ty piráty na moři už asi dnes neuvidíte. V Blanes také
najdete výjimečnou botanickou zahradu (jejíž obrázky
a fotografie z ní vídám v hodně pražských pizzeriích) Mar
i Murtra s úplnou sbírkou středomořské a severoafrické
flóry (více než 3 000 druhů exotických rostlin).

Vlakem i autobusem

Blanes je pro turisty i dobrým dopravním uzlem. Sem z vnitrozemí míří železnice, která dále vede na jih až do Barcelony podél mořského pobřeží. Vlak jede do Barcelony nece-
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lou hodinu a z okna je vždy nádherný výhled.
Z Blanes jezdí i hodně autobusů do okolních vesnic a městeček. Olot se nachází uvnitř přírodní chráněné sopečné
krajinné oblasti, Ripoll nabízí památky z románského
období, Sant Joan de les Abadesses stojí za návštěvu kvůli
nejširšímu středověkému mostu ve Španělsku. Obdivovatelé
Salvadora Dalího by neměli opomenout návštěvu jeho rodného města Figueres, ve kterém je také umístěno muzeum
s jeho tvorbou.
Nejvýznačnějším městem pro návštěvu místním autobusem
je však Girona. Úzké, středověké uličky, uzoučká řeka, přes
niž vede deset mostů, tedy spíše můstků, hradby, židovská
čtvrť, katedrála, která je pozoruhodnou směsicí stylů z různých období, muzea s uměleckými díly z 10. až 12. století,
gotická stavba zbožné Almoiny, starý klášter Sant Pere z 12.
století, kostelík Sant Nicolau, portál Sobreportes, kostel
Sant Feliu, náměstí Placa del Ví, gotický dominikánský klášter, staré patricijské domy. To je jen malá ochutnávka toho,
co město Girona nabízí.
Nad kostelem Sant Feliu se pak nachází archeologický park,
kde najdete staré římské sochy, oblouky, fontány, sloupy,
cestičky, jimiž se můžete volně projít a v klidu si je prohlédnout. Možná vám v té chvíli ukáže Costa Brava svou druhou
tvář, odlišnou od pláží a hotelů. Plnou dějinných událostí,
zvratů a historických osobností i prostých lidí, kteří tudy za
ta léta prošli a zanechali nesmazatelnou stopu.

Neznámou Barcelonou

Cestovní kanceláře berou turisty na stále stejná místa –

Cestopis

zastaví se u Sagrada Família, cestou sem se podíváte z oken
autobusu na další Gaudího domy, poté se sjede do Gaudího zahrad, tedy parku Güell, na La Rambla, a když zbude
trochu času, ještě na olympijský stadión. A hurá zpět do
letovisek, na večeře a k plážím.
Samozřejmě, že výše zmíněné stojí za prohlédnutí, ale pokud byste zde byli podruhé, možná byste chtěli zkusit navštívit nebo vidět něco jiného. Akvárium, zpívající fontánu,
slavný obchod s maskami El Ingenio, muzeum voňavek...
Jestliže má Praha svůj Petřín, Barcelona má Montjuic (v překladu Židovská hora). U úpatí se nachází muzeum umění
a umělecké centrum Joana Miróa. Na tomto zeleném kopci
vysoko nad starým přístavem najdeme na jižním svahu rozsáhlý hřbitov, jenž by se dal přirovnat k českému Slavínu –
odpočívá zde mnoho slavných španělských básníků, malířů,

politiků, sportovců, architektů i starostů.
Romantické duše jistě využijí romantický způsob dopravy
ze středu Barcelony na Montjuic. Ze staré rybářské čtvrti
Barceloneta, kousek od pláže, vyjedete výtahem do stanice
Torre Sant Sebastia. Lanovka, která nedávno oslavila své
osmdesátiny, jezdí sto metrů nad zemí ve stylu lyžařských
lanovek mezi třemi věžemi zavěšená na drátech. Nic pro ty,
kteří trpí závratí, věru ne. Na druhou stranu pojedete nad
přístavem i nad zelenými zahradami. Jízdné stojí deset euro
a jízda trvá zhruba deset minut.
Montjuic na svém vrcholku nabízí i zámek, jenž v 18. století
sloužil jako vězení, rozsáhlou botanickou zahradu a dokonce Kočičí fontánu. Na první pohled je obyčejná, ale pro
Katalánce má podobnou hodnotu jako řekněme Tálinskej
rybník pro nás. Známá dětská písnička Baixant de la Font
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del Gat o lásce dívky a vojáka se totiž jmenuje právě podle
této fontány, a tak se nedivte, že zde – podobně jako na
Petříně u sochy Karla Hynka – uvidíte zamilované dvojice.
Fontánu najdete v zahradách Laribal.
Na hoře pátrejte i po Poble Espanyol, tedy Španělské
vesnici, což je místo s kopiemi slavných španělských staveb.
Avšak Montjuic je hora oblíbená hlavně pro nádherný rozhled – na moře, starý přístav, na stadión FC Barcelona Nou
Camp, olympijský areál, gotickou čtvrť, v dáli zahlédnete
pohoří Collserola a možná i zábavní park na hoře Tibidabo.
Asi nejlepší výhled je z tzv. Starostovy vyhlídky (Mirador de
l’Alcalde).
Dole pod horou, jak jsme se již zmínili, se nachází slavné
muzeum umění. Pod muzeem na Španělském náměstí
(Plaça d‘Espanya) objevíte obdobu Křižíkovy fontány. Tato
barcelonská se jmenuje Magická fontána (La Font Mágica)
a večer co večer uchvacuje kombinací vodních her, barev
a hudby.
V přístavu Vell na molu Espanya najdete barcelonské
akvárium i s projekcí IMAX. Vstupné stojí 19 euro pro dospělého, děti od pěti let platí 14 euro. Zavírá se v nočních
hodinách a můžete zde obdivovat žraloky nebo si pohladit
rejnoky (mají amputované konce, aby nebodli). Domluvit
se dá i na společném potápění se se žraloky, ale taková
legrace vás vyjde už na 300 euro. V horních patrech akvária
pak najdou rodiče kavárny k odpočinku a děti dílny, kde si
mohou malovat.
Na molu před vchodem se nezapomeňte jít podívat na ponorku Ictineo II. Jde o repliku první ponorky na světě z roku
1889 a je vyrobena ze dřeva! Podnikla mnoho cest pod
mořem, žel její vynálezce Narcís Monturiol se ji neúspěšně
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pokoušel prodat armádě, a nakonec zemřel v chudobě.
A to jsme ještě nenavštívili poblíž čtvrti La Barceloneta
barcelonské ZOO (vstup je za 16 euro), Ciutadella Park
s mnoha památkami, sochami a monumenty, nebo slavné
krámky v blízkosti. Casa Gispert s kávou, čajem, čokoládami, marmeládami, vínem a hlavně přímo před vámi praženými oříšky. Obchod s maskami a kostýmy a vším možným
pro karnevaly El Ingenio. Nebo prodejní muzeum parfémů
a voňavek Museu del Perfum.
Jak vidno, Barcelona není jen Gaudí. Možná by nám nestačil týden, abychom prošli všechny zajímavosti, kam se
turisté běžně nevozí, a nejspíše ani finanční prostředky.
Přesto jde o krásy města, jež vám uvízne v srdci a rádi se
sem budete vracet.

Španělské „Slunečné pobřeží“

Jak již jsme zmínili v úvodu, patříte-li mezi milovníky jižního Španělska, jistě vás upoutá Costa del Sol. Celé pobřeží Costa del Sol se táhne od gibraltarské úžiny přibližně
v délce 300 kilometrů směrem na východ až do provincie
Granada.
Největší a nejkrásnější část pobřeží patří k provincii Málaga
se stejnojmenným hlavním městem a metropolí, která nabízí jedno z nejmodernějších letišť Evropy, rodný dům Pabla
Picassa, maurskou pevnost Alcazaba z 11. století, obchodní
přístav, univerzitu a mnoho dalších turistických zajímavostí.
Velkoměsto kypící životem se svými optimisticky naladěnými obyvateli leží v zálivu v západní části Středozemního
moře a je obklopeno pohořími Sierra de Mijas a Montes de
Málaga.
Dále na západ se dostaneme do jednoho z nejkrásnějších
regionů Evropy – pobřežního pásma provincie Málaga,
kterou reprezentují města Torremolinos, Benalmádena,
Fuengirola, Marbella, San Pedro de Alcántara a Estepona.
Tato část jižního pobřeží Španělska je jedním z nejoblíbenějších turistických cílů celé Evropy.
Zde se střetá andaluská kultura a tradice s modernou 21.
století, a čím více se posouváme směrem na západ, tím
intenzivněji se prolíná venkovská krása s nádhernými a udržovanými urbanistickými celky.
Jednou z největších krás španělského „Slunečného pobřeží“ je určitě krajina plná kontrastů.
Pásy hor protnuté údolími a moře na dosah vytvářejí harmonicky dokonalý krajinný obraz.
Ve vnitrozemí se nacházejí malebné bílé vesničky jako Ojén
a Casares, monumentální město Antequera, a samozřejmě
Ronda se svou impozantní soutěskou.
Téměř celý pás pobřeží je před studenými severními větry
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chráněn horským masivem, který na mnoha místech sahá
až k moři. Mírné, typicky středomořské klima s více než 3
000 hodinami slunečního svitu za rok a nízké srážky způsobují, že se zde daří subtropické vegetaci zastoupené
palmami, cypřiši, keřovitými oleandry a ibišky. Široké snové
pláže pokryté pískem a zálivy skryté za příkrými skalními
útesy vytvářejí nádherné scenérie.
Nabídka sportovních a zábavních aktivit je bohatá a zahrnuje zábavní a vodní parky, kasina, golfová hřiště a impozantní přístavy pro jachty. Na pobřeží Costa del Sol je
ostatně největší koncentrace golfových hřišť v Evropě –
hřišť mimořádně krásných!
Samozřejmě se zde nacházejí i prvotřídní lázně a wellness
centra. Život v této oblasti obohacují také kulinární speciality národní gastronomie.

Perlou pobřeží Costa del Sol
je Marbella.
Někdejší rybářské vesničce se dnes také říká „Ciudad
Jardín“ (Město zahrad) a je jedním z nejkrásnějších středomořských letovisek. Město Marbella reprezentuje
ryzí maurskou a andaluskou tradici. Udržované bulváry,
úchvatné parky a zahrady, pulzující třída Paseo Maritimo,
náměstí Plaza de los Naranjos a romantické uličky starého
města dávají Marbelle nezaměnitelnou tvář. Kdo hledá klid
a odpočinek, je zde na správném místě. Další specialitou je
zdejší mikroklima, za které Marbella vděčí své jedinečné
zeměpisné poloze.
Město je obklopeno pohořími Sierra Blanca a La Concha,
přičemž reliéf zálivu chrání město před větry ze severu.
Díky tomu zde panuje zcela unikátní mikroklima.

Luxusní
EDOX Class-1 Automatic
Chronograph Skeleton
prezentuje špičkové parametry výrobní technologie
a dokonalého designu.
Úchvatný černý, skeletový číselník a transparentní zadní
víko zkrášlují luxusní zpracování mechanismu EDOX kalibru
95, který je srdcem černého krasavce modelu Class-1 Chronograph Automatic Skeleton, vyrobeného v limitované
edici pouhých 100 kusů pro celý svět.
Pohled na fascinující práci otevřeného číselníku je jako pohled
na umělecké miniaturní dílo.
V nerezovém pouzdře potaženém černou barvou moderní
technologií PVD umístěna
jednosměrně otočná černá
luneta s luminiscenčním číselníkem.
Z důvodu otevřeného skeletového
číselníku je logo
EDOX aplikováno
na spodní straně
sklíčka.
EDOX je oficiální
časomírou mistrovství světa superrychlých motorových
člunů Class - 1,
Rally Dakar a jachtařských závodů Extreme Sailing Series. Edox
– časomíra mistrů.
Doporučená prodejní cena:
214 150,-Kč
více na www.edox.cz
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dárky

Okružní plavby Costa:
Dovolená, na kterou se
nezapomíná
Nechte se zlákat fascinující dovolenou, z níž se cestovatelé
vracejí plni vzpomínek a zážitků. Okružní plavby jsou výjimečným způsobem, jak během krátké doby zažít atmosféru mnoha měst a užít si pohodu života na zámořské lodi.
Můžete si vybrat některý z okruhů po Středomoří, který
vás provede třeba velkolepým Římem, Gaudího Barcelonou, slunnou Mallorcou, tajemnou Maltou, historickými
Aténami či tureckým Istanbulem. A když chcete především
relaxovat, uchvátí vás například okružní plavba Karibikem
z Floridy, přes Bahamy, Jamajku, Kajmanské ostrovy, Honduras a Mexiko. Stačí si jen vybrat!
www.costa.cz

Krásná do plavek! Začněte včas!
Duo balení peeling a formující
krém na boj s celulitou.
7000 OXYGENATING BODY SCRUB – stimulační sprchový peeling
Použití: Při sprchování jemně rozetřít na povrch kůže, lehkým kroužením obrousit a poté důkladně spláchnout. Následně použit pěstící
tělové mléko.
7800 P CELLULITE CONTOUR FORMULA - přípravek na boj s celulitou
Použití: Tělo připravte stimulačním peelingem. Aplikujte na problémové partie těla, jemným projmutím mezi palcem a ukazováčkem
a táhneme směrem po lymfatických cestách. Nastoupí výrazný tepelný
efekt.

Letní akce na operaci prsů
Klinika ESTHÉ přichází
s letní akcí na operaci
prsů s nejkvalitnějšími prsními implantáty
značky Mentor. Pokud
chcete využít zajímavou
nabídku, objednejte se
na konzultaci a následně
na operaci prsů v období
léta za exkluzivní cenu.
Akce bude probíhat ve
spolupráci s firmou Medimplant, dodavatelem
implantátů Mentor.

Sleva na operaci prsů (zvětšení prsů)
až 10 000,- Kč.

NAVŽDY MLADÁ
S FOREVERYOUNG
Toužíte se cítit a vypadat mladě a svěže? Pak služba
UltraLift+ je právě pro Vás.
Za pomoci aplikace nanoséra mikrojehličkovou metodou,
přístrojové aktivace kolagenových vláken a následné
podpory buněčné obnovy laserem, dojde k vypnutí
vrásek, zpevnění kontur obličeje, rozjasnění pleti a tím
k viditelnému omlazení o několik let.
Výsledek stojí za to!
ForeverYoung Medical Center Praha 9
Telefon: 720 290 290
e-mail: recepce@fymc.cz
www.fymc.cz

Jako dárek dostanete akční balíček, který zahrnuje:
•
•

voucher na vstupní konzultaci a dentální hygienu
zdarma od firmy EsthéDent
Prádlo elastické/podprsenka 1 ks

Akce platí od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2013.
(Objednávat na konzultaci je možné od 5. 6. 2013)

Více informací na: www.esthe-plastika.cz
Objednávky na tel. č.: 731 188 478, 222 868 811
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EMPORIO ARMANI DIAMONDS ROSE
EMPORIO ARMANI představuje novou okouzlující vůni
DIAMONDS ROSE: Svěží a rozjasněnou představu
DIAMONDS, která je tak podmanivá a neodolatelná jako
růžové diamanty.
DIAMONDS je blyštivá představa smělé, charizmatické
a svůdné ženy. Tato ikonická vůně je inspirována
silou a tajemstvím neopracovaných kamenů, které se
magicky rozzáří, jakmile je mistr brusič vybrousí do
dokonalosti.
Zářící a hypnotizující brilianty disponují absolutní
krásou. Bývají předmětem závisti, touhy
i vychloubání… Dokonalým symbolem ryzí ženskosti.

Stylové pití nejen na léto

Granát Turnov slaví 60.let

Co by měla pít opravdová dáma? Nejlépe drink, který
bude vypadat sexy, který bude výborně chutnat a dokáže navodit lehce omamnou atmosféru. Ideální nejen pro
nadcházející léto je novinka od Zlatopramenu - drink
přímo magický - s názvem Mystery. Prodává se ve třech
různých příchutích a to Mango Mojito, Piña Colada
a High Society. Nápoj je bez konzervantů a umělých
sladidel, doplněný o esenciální složky každého z vybraných koktejlů. Mystery obsahuje jen 4 procenta alkoholu a má praktické lahvové balení s twist off uzávěrem.

Granát, DUV, Turnov – jediný majitel dolů na české
granáty v České republice letos slaví 60 let výroby
granátových šperků.
Společnost pro vás otevřela novou prodejnu v Pánské
pasáži v Praze.
Kontakt: Prodejna Granát, Pánská pasáž,
Na Příkopě 23, Praha, tel. 242451068
www.granat.cz

Glanc shop
Luxusní kolekci italské návrhářky Nuncii Palmieri
naleznete exklusivně pouze v našem internetovém
butiku GLANCSHOP. Nuncia Palmieri dlouhou dobu
pracovala pro prestižní firmu GFT, která se specializuje
na shromažďování vzorků oblečení nejprestižnějších
značek na světě z oblasti „haute couture“. Získala
také ocenění jako filmová kostýmní výtvarnice.
Nyní přichází z vlastní, unikátní kolekcí luxusních,
funkčních tašek. Tašky maji specielní oddělení na
iPad, design tohoto oddělení je dvoubarevný,
takže si můžete vzhled své tašky ladit podle
své momentální nálady. Kromě toho není třeba
iPad z tašky vyndavat a je možno pracovat či číst
elektronickou knihu kdykoli a kdekoliv. Správná
volba moderní ženy - elegance a funkčnost. To vše
nabízí kolekce Nuncia Palmieri.

www.glancshop.cz
Řekněte NE kompromisům
s novou objemovou
řasenkou Clump Defy
Volumising Mascara
Objemová řasenka Clump Defy Volumising Mascara od
Max Factor nejen dodá řasám až o 200 % víc objemu, ale
zároveň je i nádherně zvedne, zvýrazní a to bez nebezpečí
jejich slepení. Tak fantastického výsledku dociluje pomocí
inovovaného kartáčku s novou technologií Clump
Defy. Jednotlivé štětinky kartáčku jsou
rovnoměrně rozloženy těsně vedle sebe,
čímž dokonale oddělují a přitom zvýrazňují
každou řasu, aniž by docházelo k jejich
nežádoucímu slepování. Výsledkem je
perfektní objem i vzhled.
Dosud musely ženy postupovat velmi
opatrně, aby docílily takového objemu řas,
po jakém toužily. Znamenalo to několik
vrstev řasenky, které se ale navzájem
slepovaly a navíc vytvářely dojem „těžkých
řas“ a unavený pohled. Velmi často bylo
nutné použít i další pomůcky k jejich
opětovnému oddělení nebo přistoupit na
kompromis – výrazný objem, nebo oddělené
řasy. S novou Clump Defy Volumising
Mascara patří slepené řasy minulosti
– díky ní získávají nepřehlédnutelný
objem a přitom je každá řasa dokonale
oddělena.
Více informací na www.maxfactor.cz

DÁMSKÉ HODINKY CASIO SHEEN
PŘEDSTAVUJÍ SVOU TVÁŘ!

Značka CASIO oživuje řadu dámských hodinek SHEEN –
velice atraktivních hodinek, vyrobených z těch nejlepších
materiálů, jako je keramika, perleť a safírové sklo, určených pro mladé ambiciózní ženy s citem pro módu.
Pro tuto sezónu vybrali půvabnou tvář,
která bude hodinky reprezentovat italskou modelku a herečku Elisabettu
Canalis. Její jméno je známo spíše
z přehlídkových mol, většina čtenářek
si ji ale možná bude pamatovat jako
přítelkyni George Clooneyho (20092011).
www.casio-watch.cz

Největší módní událost v České republice

www.praguefashionweekend.cz

Text: Iva Nováková, Jana Abelson Tržilová, foto: SAMphoto.cz, zdroj: Harfasport.cz, outdoor-cyklo-sport.cz

Vášeň zvaná
kolo…
Kdo mu jednou propadne, těžko už hledá cestu zpět. Tak jako svět z koňského
hřbetu má svůj neopakovatelný půvab, svět ze sedla kola vám přináší stejné přednosti – adrenalin, rychlost, vášeň. A nedejte se odradit tím, že vám motorkáři
budou posměšně říkat pumpičkáři…

Art

Nejprve úvod pro ty, které jen tak nějaké řeči nepřesvědčí –
podívejme se na kola z pohledu cvičebního nástroje. Jízda
na kole je totiž rozhodně zdravá.
Při jízdě na kole sice nespálíte tolik kalorií jako třeba při
běhu, ale i tak je intenzita odbourávání tuků poměrně
vysoká (asi 500 kalorií za hodinu). Kromě toho jízda na kole
zatěžuje váš regenerační systém méně než třeba zmíněný
běh.
Pokud vám jde o získání fyzické kondice a spalování tuků,
minimální doba, kterou byste měli strávit jízdou na kole,
je 20 minut. Za optimální se považuje zhruba 45minutový
trénink a čas od času můžete zařadit i jednu delší cvičební
jednotku, záleží, jak jste na tom s fyzičkou. Cyklistice se věnujte nejlépe ráno před jídlem nebo ihned po posilovacím
tréninku, pak budete schopni dosáhnout efektivního spalování tuků. Vaše tělo je totiž v tuto dobu nejvíce ochotno
využít tuk jako zdroj energie. No, co říkáte, jdeme na to?
Možná by to tedy chtělo, vybrat si to správné kolo.

Horské, silniční, treking, cross. Jaké
kolo si vybrat?
Doby, kdy volba spočívala v rozhodnutí „Favorit, Liberta
nebo Velamos“ jsou naštěstí již pryč. Nabídka je velmi široká, je ale nutné se v ní správně orientovat a vybrat si podle
toho, k čemu má kolo sloužit.

Silniční kola
Jsou lidé, kteří tvrdí, že opravdová cyklistika je pouze
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silniční. Například v Itálii jsou silniční kola jednoznačně
nejprodávanější kategorií. Co od něj můžeme očekávat?
Sportovní posed, úzké pláště, pevný rám a hlavně úplně
jiná rychlost překonávání vzdáleností na kole.
Sportovní posed je náročnější na břišní svaly, ale svým
sklonem ulehčuje páteři od otřesů přenesených ze zadního
kola a také se díky němu zlepšuje aerodynamika.
Čím užší plášť, tím nižší úroveň komfortu, ale samozřejmě
také menší valivý odpor.
Rámy silničních kol jsou konstruovány tak, aby se co nejefektivněji přenesla energie na zadní kolo. Proto je cílem
dosáhnout co nejvíce podélně tuhého rámu v kombinaci
s pokud možno co největším pohodlím (pružením). Momentálně je nejlepším materiálem karbon, kterým je
možné dosáhnout ideálního kompromisu. Proto je přední
vidlice z karbonu dnes téměř standardem a používá se
i v kombinaci s hliníkovými rámy.
Velikost „silniček“ se většinou udává v centimetrech a je
daná délkou sedlové trubky. Rovnou zahoďte všechny
tabulky určující velikost kola podle výšky postavy. V tomto
segmentu se dokážete „naskládat“ na kolo s velikostí 58cm
od jedné značky, ale stejně tak na velikost 54cm od druhé.
Rozdíl v geometriích rámů jsou markantní i mezi modely
od stejného výrobce. Ideální možností je služba testovacích
center, kde můžete vyzkoušet, jakou velikost a typ kola
potřebujete.
Silniční kolo s delším posedem a nízkou hlavovou trubkou
je určená pro sportovní pojetí jízdy. Rekreační jezdec by
měl naopak volit silničku s kratším posedem a vyšší hlavo

Vlastnosti Ambitu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GPS přijímač přímo v hodinkách
Barometr
Výškoměr
3D Kompas
Teploměr
Měření tepové frekvence
Záznam průběhu aktivit do paměti
Přenos dat do PC na Movescount
Životnost baterie až 50 h při zapnuté
funkci GPS
Grafický displej s volitelnou barvou
Možnost nahrávání vlastních aplikací
do hodinek

Suunto Ambit
Suunto Ambit jsou hodinky s unikátní škálou funkcí, které vyhoví každému
zájemci o aktivní pohyb, ať již se jedná o outdoorového nadšence nebo
aktivního sportovce. Hodinky mají kompletní nabídku outdoorových funkcí
– barometr, výškoměr, kompas a teploměr. Sportovci ocení stopky s měřičem tepu včetně online výpočtu spálených kalorií a tréninkového efektu.
Navíc lze dle potřeby využít zabudovanou citlivou GPS a to jak k navigaci,
tak k záznamu trasy a vykreslení do mapy po připojení k počítači.

Verze Ambit2 je obohacena o podporu plavání a multisportovních funkcí, verze Ambit2 S
je vylehčená varianta s nižší kapacitou akumulátoru a bez barometrických funkcí.
V předváděcích prodejnách HSH Sport si můžete vybrat z limitované nabídky nových
variant v několika barevných verzích.
Prodejny:
H.S.H Sport - Za Ženskými domovy 3/124, 150 00 Praha 5, tel: 224 827 443, sport@HSHsport.cz
H.S.H Sport - Galerie Butovice, Radlická 117, 150 00 Praha 5, tel: 702087149

www.HSHsport.cz

Sport
vou trubkou, čímž se zvýší stabilita kola.

Fitness kola
Jsou to kola vycházející ze silničních typů, majících ale rovná řídítka. Obvykle mají silniční převody s trojpřevodníkem
a poskytují tak rozšíření rozsahu převodů směrem k těm
lehčím. Tato kola se výborně hodí tomu, kdo se již nechce
hrbit nad „berany“ a chce si občas vyjet na výlet „na lehko“. Třeba na odpolední kondiční vyjížďku, přičemž jeho
prioritou je lehké a rychlé kolo. Tento typ kola uvítají také
třeba starší pánové, kterým již bříško sklonění nad „berany“ neumožňuje, ale přesto dávají přednost lehkému kolu
se silničními převody.

Horská kola
Ještě v polovině devadesátých let minulého století bývali
jezdci na horských kolech terčem posměchu, jako pestrobarevní papoušci věnující se módnímu výstřelku. Z módního
sportu se ale postupně stala masová záležitost. Horské kolo
zpřístupnilo mimosilniční cyklistiku milionům příznivců
tohoto sportu a v současné době je hnací silou ve vývoji
cyklistiky. Dnes jej vyznává již druhá generace příznivců.
Horské kolo je často označováno zkratkou MTB (z anglického mountain bike). Používá se také anglické slovo bike
a od něj odvozené biker, bikování a podobně. Tento bicykl
je navržený pro jízdu v terénu, a to jak z hlediska povrchu, tak z hlediska sklonu. Od silničního kola se horské
liší robustním a menším rámem, širokými pneumatikami
pro lepší zvládání terénních nerovností a převody uzpůsobenými pro větší sklony. Většina dnešních horských kol
disponuje navíc odpružením předního kola a nezanedbatelná část z nich i zadního. Horská kola mají navíc poslední
dobou řádově účinnější brzdy než jakékoliv jiné kategorie
kol. Dnešní kola mají pevnost a stabilitu potřebnou jak pro
terénní podmínky, tak i pro silniční povrchy.
Kořeny horské cyklistiky jsou v rychlých sjezdech po strmých
cestách a stezkách s hrubým povrchem. Kolo přizpůsobené
terénu se objevuje již v roce 1896, kdy vojáci v Americe
(Buffalo Soldiers) testují možnost využití kol pro vojenské
účely. Další inspirací pro horké kolo bylo jistě celé odvětví
cyklokrosu, které nachází své počátky v padesátých letech na předměstí Paříže. Zřejmě první název horské kolo
(MountainBicycle) se objevuje roku 1966, kdy si D. Gwynn
z Oregonu (USA) postavil terénní speciál. Všeobecně se ale
má za to, že s myšlenkou horského kola přišel na přelomu
70. a 80. Let minulého století GaryFisher v Kalifornii (USA).
Byl také spoluzakladatelem první firmy, která horská kola
vyráběla sériově (firmu s ním založili ještě Charlie Kelley
a Tom Ritchey). Byl to právě Gary, kdo dal vlastně tak
trochu nevědomky jméno celé skupině těchto kol a celému
odvětví, pro které se vžilo jeho označení mountain bike.
Průkopníkům a zároveň vynálezcům horského kola, kteří
svůj výtvor poprvé prezentovali na výstavě bicyklů v New
Yorku v roce 1981, bylo ale řečeno, že nikdy neprorazí.
V současné době je 80% všech prodaných kol horských
a crossových.
Základ moderní závodní cyklistiky v terénu položil sjezd
(Downhill), který je dnes spíše menšinovou záležitostí.
O něco později vzniká nová disciplína pod označením
Cross-Country (závody na okruzích dlouhých 5-10 km).
Zpočátku obě tyto disciplíny „žily“ v jakési vzájemné symbióze, postupně se však začaly stále více odlišovat (přede-
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vším koly) a to jak životním stylem jednotlivých jezdců, tak
především podobou tratí. V dnešní době se horské kola,
potažmo disciplíny na horských kolech, dělí do několika
základních kategorií:
Cross-Country, Maraton, Enduro, Freeride, Dowhnill, DirtJump, 4Cross.

Trekingové kolo a crossové kolo
Netroufáte si na náročné terény, ale ani silnice vás z nějakého důvodu nelákají? Co se porozhlídnout po trekingových kolech (též trekových kolech) a crossových kolech (též
crossových kolech)?
Tyto pojmy bývají často zaměňovány, přesto ale definice
říká jasně:
Trekové (trekingové) kolo je druh jízdního kola, který je

určen k delší jízdě po silnici nebo nenáročným terénem.
Kola 28“ – díky tomu se snadněji vede, drží stopu a klade
nízký valivý odpor. Bývá vybaveno cyklistickými brašnami
na nosičích, blatníky, světly…
Crossové kolo v sobě kombinuje lehkost silničních kol
a pevnost horských kol, ale díky absenci vybavení je určené
spíše do lehčích terénů než na silnici. Crossová kola byla
dlouhou dobu výrobci rámů a komponent trochu zanedbávána z hlediska kvality. Mělo jít původně o hybridy určené
pro nejširší veřejnost a víceméně o nízkorozpočtová kola.
Nicméně, zejména v posledních dvou letech, volí cyklisté
právě crossová kola před horskými. Trendy minulých let
byly totiž jednoznačně ve znamení horských kol, která
pak v podstatě neplnila svůj účel, velké procento cyklistů
s nimi do terénu nikdy nevyjelo. Často byla volba ovlivněna

nabídkou, při absenci kvalitnějších crossových kol zákazník
raději sáhnul po lépe vybaveném horském kole.
Zde bychom tedy chtěli apelovat zejména na nerozhodné:
Horská kola „frčí“, ale ne každý horské kolo využije. Na
šotolinových cyklostezkách a dokonce i na většině horských
stezek, si krásně vystačíte s kvalitnějším crossovým kolem.

Městská kola (city biky)
Tahle kola nejvíc připomínají někdejší cestovní kola. Obvykle jsou těžká a hodí se zejména pro jízdu v rovinatém
terénu – proto jsou značně oblíbená třeba v Holandsku.
V našich podmínkách mají uplatnění v rovinatých oblastech
pro krátké cesty. Pro sportovní a cykloturistické účely se
nehodí.
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Touring kola
Tato kola jsou určena hlavně pro silnice a zpevněné cesty.
Je vyloženě nevhodné tento typ kola využívat v jakémkoliv
terénu. Touringové kolo je vhodné díky svému vybavení
(blatníky, svítilny, nosič, atd.) jako dopravní prostředek.

BMX a freestyle kola
Kola určená pro využití buď na uzavřených okruzích, anebo
zpevněných uzavřených prostorách určených pro tento
druh kola. V žádném případě není vhodné využívat tato
kola k jízdě na delší vzdálenosti.

Sjezdová kola

Tento typ kol je na první pohled zaměnitelný s horským
kolem s odpruženou přední vidlicí a odpruženou zadní
stavbou. Avšak svou konstrukcí dosahují
vidlice sjezdového kola daleko vyšších
zdvihů a tudíž je toto kolo určeno převážně pro jízdu z kopce dolů ve velmi
náročném terénu.

Cykloturistika
a vhodné kolo
Pro rekreační
cyklistiku a cykloturistiku se
výborně hodí
především kola

crossová a trekingová. Jejich výhodou jsou díky většímu
průměru kol vyšší rychlost a nižší valivý odpor. Samozřejmě
jsou schopná bez problémů zdolat i lehký terén, jejich převody umožní snadno vyjet veškerá běžná stoupání včetně
horského terénu. Bylo by chybou se domnívat, že pro výlety
v horském terénu je nutné mít horské kolo. U některých
horských kol mohou být navíc problémy s upevněním
nosičů zavazadel, zejména pak u přední odpružené vidlice
může jít o těžko řešitelný problém.
Odpůrci crossů a trekingů argumentují mimo jiné i tím,
že jsou jejich užší pláště náchylnější k defektu než „tlusté
gumy“ horských kol. To ale již nemusí být pravda – současné pláště mají speciální vložku zajišťující mimořádnou
odolnost proti průrazu. Také bezdušové pláště podstatně
nebezpečí defektu omezují. Lze také použít například
crossové pláště o šířce srovnatelné s plášti horských kol, ale
při zachování výhod většího průměru.

Cyklodoplňky

K dobře zvolenému kolu samozřejmě musíme zvolit i vhodné doplňky. Jednak jde o cyklopříslušenství – světlo přední
a zadní, držák láhve, nářadí, pumpičku, náhradní duši,
brašnu apod. Neméně důležité je ale i vybavení cyklisty.
V prvním řadě kvalitní helma, která vám může mnohdy
zachránit život. Potom také cyklistické rukavice, cyklistické
oblečení, boty či brýle.

Cyklistika není jen o kolech, ale také
o oblečení. Poprosili jsme tedy odborníka
z firmy SILVINI, aby nám představil základní rozdělení oblečení na kolo.
Určitě bychom měli vycházet z vlastních požadavků, které
sledujeme od oblečení a také z toho, co sami preferujeme.
Tedy jiné oblečení je pro rekreační jízdu, jiné zvolí výkonnostní cyklisté. Obecně lze tedy říci jednoduché pravidlo,
že čím víc sportovní oblečení, tím je více na tělo. Opačné
požadavky evidujeme od lidí pro volný čas a tzv. MTB oblečení. Například volné kalhoty jsou trendem posledních let
a jsou velkým konkurentem elastickým kalhotám.

Týmové závodní oblečení

Sportovní modely jsou
více na tělo, charakteristický je pružný
a prodyšný materiál.
Oblečení musí
dobře sedět, hlavně
cyklistické kalhoty, aby člověk při
delším výjezdu příliš
netrpěl.
Celá tato řada vyniká svým prodyšným,
rychleschnoucím
materiálem,
který udržuje tělo
v suchu a v optimální teplotě (CoolDry).
Obsahuje pružné vlákno, které zajišťuje tvarovou stálost a vysokou elasticitu
(FlexiFIBRE). Vyrábí se formou sublimace,
tedy potisku v libovolném designu.

Sportovní oblečení

Sportovní řada je stále určena lidem,
kteří na kole hodně jezdí. Elastické
cyklistické kalhoty se vyrábějí v různých délkách dle požadavků ročního
období a také zákazníků. Všechny
střihy musí být samozřejmě rozděleny na
pánské a dámské pro co největší komfort.
Jsou vyrobeny z pružného vlákna, které zajišťuje tvarovou stálost a vysokou
elasticitu a super jemné polyamidové
mikrovlákno, pro maximální prodyšnost
a lehkost (Meryl). Samozřejmostí jsou
v současné době kvalitní cyklovložky, které jsou z komfortního materiálu (Coolmax), zabraňující šíření bakterií a nepříjemných pachů.
Trika v této kategorii nejsou úplně na
tělo. Jsou z velmi rychleschnoucího materiálu s výbornou prodyšností (lightMesh) a udržuje tělo v suchu a optimální

teplotě (Cooldry).
Pružné vlákno, zajištuje tvarovou stálost a vysokou elasticitu (FlexiFibre).
Má kapsičku na zip na zadním díle.

MTB volné dresy
a kalhoty
Tyto produkty řadíme do kategorie MTB tedy něco mezi volným trikem a dresem.
Většinou je jedna kapsa na zip a spodní
zakončení dresu bez gumy.
Kalhoty jsou vyrobeny z pevného materiálu, odolnému proti oděru a vhodnému
pro vysokou zátěž (Boldex). Mají 4směrný elastický, prodyšný a rychleschnoucí
materiál (QuatroFLEX). Vyspělou technologii suchého zipu, který maximálně
pevně spojí a nezadrhává o ostatní
materiály (Holdtech). Samostatné odnímatelné kalhoty
s cyklovložkou Coolmax, která
zabraňuje šíření bakterií
a nepříjemných pachů.

Dětské oblečení

Dětské oblečení bylo v této kategorii poměrně nedostatkové zboží. V poslední době, právě díky značce SILVINI
došlo ke zvýšení nároků na tyto produkty. Můžeme tedy
říct, že dokážeme obléknout děti a juniory do stejně
kvalitních materiálů v cenově dostupné hladině. V kolekci jsou zařazeny jak elastické kalhoty, tak volné MTB
styly. Výběr je také z různých designů dresů, funkčních
vrstev a bund.
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Text: Šárka Dumbrovská, foto: archiv Michaely Bartoňové, zdroj: tineola.cz, archaanima.com

„Každý máme
své vnitřní krajiny…“
Poprvé jsem malířku, ilustrátorku a designérku loutek Michaelu Bartoňovou spatřila na křtu knihy v Sovových mlýnech, kde doprovázela večer vlastní tvorbou. Kdo
by čekal obrazy na zdech, mýlil by se. Elegantní žena, která vychovala dvě, dnes již
dospělé děti, zasedla ke stolu, na němž ležel iPad, a rozehrála nevšední představení.
Vizuální básně, jak někdy své intuitivní kresby nazývá, vznikaly živě v rytmu svižné
melodie… Krásný zážitek! Stejně jako návštěva v umělčině bytě. Mezi knihami, obrazy
a loutkami jsme si povídaly hodiny.

Kdo vám jako první řekl, že máte talent
a měla byste se věnovat výtvarnému umění?
Moje maminka. Tehdy šestiletá jsem přišla domů z filmu
Stvoření světa Jeana Effela a hned jsem si začala kreslit
andílky, kteří tam poletovali okolo Boha. Maminka ke mně
přišla, dívala se překvapeně na kresbičky a pochválila mě,
že umím moc hezky malovat. Od té chvíle jsem věděla, že
chci být malířkou!

Vaše cesta k výtvarnému umění však nevedla přímo. Vystudovala jste žurnalistiku, proč jste
se nehlásila na umělecké školy?

Hlásila jsem se osmkrát na UMPRUM, jednou jsem byla
druhá, brali 3, nicméně z politických důvodů mě na školu
nepřijali. Nakonec jsem - absurdně - vystudovala žurnalistiku.

Doplnila jste si časem výtvarné vzdělání?

Ano. Studovala jsem umění sama, hodně jsem četla, srovnávala. S odstupem doby zjišťuji, že to nebyla tak špatná
cesta. Prokousávala jsem se uměním po svém, obdivovala
jsem surrealismus, dadaismus. Měla jsem štěstí, že můj otec
uchoval spoustu časopisů a knih o umění z šedesátých let,
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v době normalizace bylo skoro všechno zakázané. Řemeslo, grafiku jsem se učila přes kamarády výtvarníky. Bylo
to složité, ale šlo to, grafiku jsem si nakonec moc oblíbila
a dodnes se jí věnuji.

Vaše suché jehly jsou opravdu půvabné,
nicméně ve světě i u nás jste se proslavila především svými loutkami. Co vás přivedlo právě
k loutce?

Poznala jsem pár lidí od divadla a seznámila se s Tondou
Müllerem, řezbářem, který pracoval v Ústředním loutkovém divadle. Navrhovala jsem pro nás loutky, malovala je
a oblékala a využívala jeho schopnosti řezat ostře a jedním
tahem. Začala jsem se o loutky stále více zajímat, o jejich
symboliku, poslání, o loutku moderní, tradiční i exotickou.
Šla jsem víc do hloubky, až jsem si našla svůj vlastní styl
designu.

V čem spočívá?

Ze srovnávání starých tradičních loutek Suchardových, nebo
poetických loutek Jiřího Trnky. Vycházela jsem z pozorování loutky na scéně. V divadle ve světle reflektorů divák
nevnímá detaily, je od loutky vzdálen několik metrů. Vnímá
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celek - pohyb, hlas a expresi loutky. Loutka pro animovaný
film je diametrálně odlišná. Pro animovaný film je třeba
zaměřit se na detail. Cítila jsem, že moje loutka měla být
expresivnější, hrubější, méně oblá. Začala jsem proto víc
pracovat s ostřejšími hranami, které lomí divadelní světlo
a na jevišti se pak zdá, že dřevěný obličej při pohybu ožívá
díky světlu a stínu.
Po revoluci jsme dodávali své umělecké loutky do Galerie
U bílého koníčka v centru Prahy. Později jsem se více obracela do zahraničí a zaměřila se na ucelená divadelní představení. Říká se, že mé loutky mají charakter a snad i něco
navíc. Dodnes jsou vyhledávané hlavně sběrateli nebo
profesionálními loutkáři.

Své loutky jste obdařila neobyčejným kouzlem. Jak se z kusu dřeva vyřeže „charisma“?

Víte, já se snažím při navrhování loutky pochopit charakter,
symboliku postavy a vystihnout odpovídající archetyp, aby
byl pokud možno čitelně uložen do dřeva. Myslím, že se to
daří a tím jsou mé loutky unikátní. Pokud divák v postavách
rozpoznává podvědomě archetypy, promlouvám k němu
a on rozumí, protože je v nich zakódována psychická situace postavy. A divák tu situaci chápe a je mu blízká. Loutka
dokonce nemusí ani mluvit, archetyp mluví za ní. Záleží
ovšem i na ostatních složkách představení, na režii,
choreografii loutky, hudbě, světlu, rytmu a dovednosti
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loutkovodiče.

Vzpomínám si, že jako dítě jsem na půdě
objevila několik marionet a úplně jsem se do
nich zamilovala. Ve vašem portfoliu jsem jich
však mnoho nenašla. Proč jste se vydala jiným
směrem?

Existuje taková obecná představa, že česká loutka rovná
se marioneta. A tak ji vnímá i cizinec. Já však dávám při
hraní přednost jiným druhům loutek. Marioneta je zkrátka
perfektní objekt do galerie, případně se hodí k určitému
sólovému výstupu, ale pro mé divadlo vhodná není. Používám loutky, s kterými se hraje ve výši stolu - kolíkové
loutky. Herec – vodič stojí za ní, hraje s loutkou před sebou.
Technologie loutky a její kloubení může být stejné jako
u marionety, jen jí chybí vodící nitě. Kolíkové loutky nejraději vodím bez čempuritů, bez drátů, v podstatě hraju
přímo s kusem dřeva. Vnímám tak každý její pohyb, můžu
ho s loutkou prožít, doslova s ní cítím.

V roce 1997 jste založila divadelní sdružení
Tineola. Latinsky Tineola bisselliella znamená
mol šatní. Jak název souvisí s myšlenkou divadla?

Ta myšlenka byla tak stará, až se do ní dali moli... Domnívala jsem se, že latinský název bude dobře vyslovitelný
a zapamatovatelný. Jinak pocitově se mi líbí tajemná
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noční můra.

Pro divadlo a loutky jste připravila osm autorských her. Která patří mezi vaši srdeční záležitost?

Všechny mám ráda, ale asi nejvýraznější je hra Vůz se
senem inspirovaná nizozemským renesančním umělcem
Hieronymem Boshem. Říká se, že byl předchůdcem surrealismu. Premiéra se odehrála v Dejvickém divadle v roce
2000, projekt byl zařazen také do programu Praha město
Evropy. Od té doby jsme ji hráli dalších šest let. V současné
době, konkrétně od 7. března, jsou některé loutky z tohoto
představení vystaveny v Ohaiu v Americe na výstavě Živoucí
tradice české loutky.

Co považujete za silnou stránku představení Vůz se senem?

Jde o mozaiku lidských charakterů, a to je vždy přitažlivé
téma. Navíc má neobvyklé scénografické řešení, které je
celou dobu v pohybu a dvacet tři řezaných archetypálních
loutek, které rozehrávají imaginární příběh. Děj je postaven na osudech lidí, které jsme vytáhli z Boschových obrazů. Kladli jsme si otázku, co se asi dělo s lidmi, než je malíř
zachytil na obraze? Proč má jeptiška prasečí hlavu, jakou
povahu měl šarlatán, co prožila dívka s ptáčkem v hrudi?
Během představení objeví divák mnoho Boschových bizarností, které podporuje skvělá hudba Miroslava Pudláka.

Hry si vymýšlíte sama?
Ano, většinou přijdu s námětem, ten rozpracuji a poté
s mým kolegou a současným přítelem Ralfem Lücke, hercem z Berlína, pracujeme na scénáři. Nikdy vlastně nepoužívám dialogy, takže nepíšu klasický scénář. Spíš si ho kreslím.
Kreslím mapy a situace. S divadlem hostujeme u nás i v zahraničí, jezdíme po festivalech. V současné době je náš
domácí prostor v ateliéru Archa Anima. Tam nejen zkoušíme, ale pořádáme také divadelní a tvořivé workshopy,
pracujeme s dětmi. Kromě celoročních pravidelných kurzů
plánujeme i víkendové akce, například osvědčené workshopy malování bílou barvou na bílé plátno.

Opravdu? Jaký to má smysl?

To jsou moje kouzla! Já si s lidmi hraju. Díky hře se pak přestávají bát a rozhodnou se pro důležitý první tah štětcem.
Malování bílým šepsem na bílé plátno spolehlivě nastartuje
fantazii a ta se rozletí.

Takže nakonec si každý odnese domů vlastní originál?

Ano. Lidi se mnou malují obraz a to i ti, kteří si myslí, že neumí malovat. Věřím totiž, že každý umí malovat, stejně tak,
jako každý umí zpívat. Důležité je odblokovat z dětství
usazené bloky a postupně se uvolnit. Uvidět a pak tvořit!
Těch uvolňovacích metod mám několik, někdy použiju
tarotové karty, jindy vycházíme ze snů nebo z pohledu do
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oblak, anebo z naší „vnitřní krajiny“.

Věřím, že každý „něco“ namaluje, ale jsou
s těmi svými výtvory lidé spokojeni? Jsou ty obrazy dobře namalované?

Mým záměrem je, aby lidé, kteří se kurzu zúčastní, zažili
něco, co je osvěží, překvapí a pozvedne jejich sebevědomí. Chci, aby si namalovali obraz, aby s ním byli spokojení
a aby vyjadřoval to, co si představovali. A věřte, jsou toho
schopni. Mé workshopy jsou zážitkové. Malování obrazu
je dobrodružství, zážitek, při němž rozmlouváme sami se
sebou, vidíme obraz nebo cítíme svoji náladu a té dáme
barvy a linie. Samozřejmě, že nikoho za jeden den nenaučím malovat, ale naučím je hrát si, nebo se radovat, což jim
může pomoci najít novou cestu. A ta cesta vede ke změně.
A tu dnes všichni potřebujeme.

Zaujal mě také další workshop, na němž si
člověk navrhne a vyřeže vlastní loutku. To už je
přece jen složitější proces. Pro koho je určen?

hudby se dostávám k výsledku. Tak jsem se přiblížila k projektu Kresba v pohybu. Napadlo mne, že mohu pracovat
v čase hudebního díla a přitom vložit do dvou až tří minut
děj. Kresba probíhá před divákem, živě, tady a teď. Žádná
animace.

Kdy se chystáte s projektem vystoupit na
veřejnosti?

Koncem léta plánuji premiérové představení, poté bychom
rádi objeli některé festivaly. Hrát můžeme kdekoliv v Čechách, potřebujeme pouze větší místnost, projektor a jednu
bílou stěnu a trochu prostoru před ním pro herce, tanečníka a pro masky s loutkami.

Jste neuvěřitelně činná, jsou chvíle, kdy
neděláte vůbec nic?

Takové chvíle snad ani neexistují! Největším odpočinkem je,
když mohu malovat obraz nebo kreslit na iPadu. A také být
babičkou pro své dvě holčičky.

Ano, ten je opravdu náročnější, zejména po stránce časové, finanční i pracovního nasazení. Ale výsledek stojí za to.
Navíc jde opět o silný zážitek. Loni v létě jsem takový kurz
- tvůrčí dovolenou - pořádala na Spáleném Mlýně u Prahy.
Všichni si šťastní odnesli hotovou loutku. Tento kurz se
hodí nejen pro jednotlivce, ale i pro skupiny pěti, šesti lidí,
a dokonce funguje jako teambuildingový projekt. V cizině
jsem takových kurzů pořádala hodně a byl o ně vždy velký
zájem.

Z vašeho vyprávění vnímám, že mnoho
impulzů přichází ze zahraničí, hodně zemí jste
procestovala. V které byste zapustila kořeny?

Nejvíc mě nadchla Austrálie, tam si dovedu představit svůj
život. Úžasná krajina, přístup k přírodě a lidi jsou přátelští
a přirozeně umí ocenit vaši práci, což mi v Evropě, a obzvlášť v Česku dost chybí. U nás cítím víc závist a neochotu
spolupracovat. Prostě mě častěji oslovují lidé ze zahraničí.
Mnoho originálních loutkářů z Čech odešlo, malé divadelní
skupiny zanikly, protože se neuživily. Lépe ožívá v Čechách
alternativní loutkové divadlo, v kterém je někdy sloučeno
mnoho profesí a schopností tanečních, cirkusových nebo
kabaretních. A můj poslední projekt s iPadem by se mezi
alternativní počiny mohl zařadit.

Musím se přiznat, že mi vaše projekce prostřednictvím iPadu vzala dech. Jak jste se k tak
pro mě „nevýtvarnému“ médiu dostala?

Cestu mi ukázal můj syn. IPad třetí generace je vybavený
výtvarnou aplikací, která je tak jednoduchá na ovládání
a tak blízká mému způsobu vyjadřování a kresby, že jsem se
do ní hned zamilovala. Nejvíc mě fascinuje, že když kreslím
tužkou, vypadá to jako tužka, akvarel má podobu skutečného akvarelu a úžasnou výhodou je, že poslední kroky lze
vrátit. Ale přitom způsob kresby a její zákonitosti jsou odlišné od opravdového pera nebo štětce. Navíc mě to přivádí
blíže k synovi a k jeho vrstevníkům, pro něž je kresba na
iPadu rozhodně “cool”.

Nedávno vyšla kniha, kterou jste jako první
doprovodila ilustracemi na iPadu. Také připravujete zajímavý projekt Kresby v pohybu. Prozradíte nám něco o jeho genezi?

Inspirovala mě hudba, zjistila jsem, že mohu malovat
v jejím rytmu a tím tvořit velmi intuitivní obrazy. Přirovnávám proces k automatické kresbě. Dopředu ani nevím,
co budu kreslit, vyberu si jen jeden z nástrojů a v rytmu
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Michaela Bartoňová, *1955 v Praze

Výtvarnice, designérka loutek, manažerka, zakladatelka divadla, prezidentka občanského sdružení, loutkářka a malířka. Po absolvování studia
Karlovy University, fakulty žurnalistiky v roce
1989 pracovala v různých propagacích zahraničního obchodu. Přitom se aktivně věnovala
výtvarné činnosti, především designu vlastních
loutek. V roce 1997 založila občanské sdružení
a divadlo Tineola. Je autorkou osmi loutkových
her, se kterými objela celou Evropu. Mezi nejúspěšnější patří Vůz se senem, Étain a Kolem světa
v čajové konvici. Jejím hlavním oborem zůstává
design loutek a komunikace skrze loutku. Nejen
doma, ale i ve světě pravidelně pořádá výstavy
a kreativní workshopy. V současné době se zabývá kreslením na iPadu, vystupuje s alternativním
představením Kresby v pohybu. Příležitostně učí
design na uměleckých školách v Praze, Londýně
nebo v Austrálii. Mezi její oblíbené květiny patří
kopretiny a pivoňky, z barev má nejraději černou,
červenou a zlatou. Žije a pracuje v Praze.

Granát, největší výrobce originálních šperků s českými granáty.
Majitel ochranných známek Český granát.
Jediný majitel dolů na české granáty v České republice.

Nová prodejna Granát Turnov,
Pánská pasáž, Na Příkopě 23, Praha
www.granát.cz
www.granat-shop.cz

Gurmán
Text: Nela Maťašeje, foto: Cicala Trattoria , Pasta Bar Cattani, SAMphoto.cz

Učte se od Italů!
Většina lidí si myslí, že je Itálie jenom jedna. Ve skutečnosti je ale Itálie směsicí provincií, v nichž každé z nich se žije jinak a také se v nich jinak vaří. Jedno ale mají Italové
společné – ať už vyzkoušíte jakýkoliv jejich recept, nikdy nemůžete být zklamaní.

Itálie je proslulá svými památkami, svou historií, módním
průmyslem i uměním. Nejvíce ze všeho ji ale lidé milují pro
její kuchyni. Nejen pro suroviny, které jsou vždy čerstvé
a chutné, ale i noblesu a samozřejmost, se kterou Italové
své pokrmy připravují. I přes veškeré životní stresy a hektický životní styl, si Ital vychutná jídlo s klidem, úsměvem na
rtech, přáteli a dvojkou červeného.
„Neexistuje nic, co by mohlo překazit společnou večeři,“
potvrzuje Lizette Limon, Ital ze Sacile, který v České republice nějakou dobu žil. I když rozhodně není profesionálním
kuchařem, během svého pobytu v Praze vařil pro všechny
známé. Základem italské kuchyně jsou podle něj suroviny.
„Abyste uvařili opravdu dobré italské jídlo, potřebujete
hodně čerstvé zeleniny, ovoce, maso, sýry a těstoviny. A pak
taky koření. Bez toho se zkrátka neobejdete,“ upozorňuje
Limon.
To potvrzuje také Kamil Novotný, který v Brně provozuje
první pasta restauraci s mafiánským názvem Cattani. „Do
italských pokrmů se používá méně druhů surovin, než do
české kuchyně, ale vždy prvotřídní kvality. Jednotlivé suroviny tím více vyniknou v chuti,“ říká Novotný.

Pestré provincie

I když se o italské kuchyni říká, že je jednoduchá, pokud
se člověk podívá blíž, zjistí, že je neuvěřitelně rozmanitá.
Každá část země, každá provincie, ostrovy, všude tam se
vaří trošku jinak, podle trochu jiných receptů. Tu s vlivem
arabským, tu s řeckým nebo africkým.
Na severu Itálie jsou oblíbené plněné těstoviny, stejně tak
i husté rizoto, mořské plody a prosciutto. Lidé tu mají rádi
i nejrůznější druhy salámu a ragú. Centrální oblast Itálie je
představitelem tradiční italské kuchyně. Základem všeho
jsou rajčata, krvavě rudá jako by je slunce nadopovalo
přidanou energií. Čím více jdeme na jih, tím více se v pokrmech objevuje čerstvá zelenina, všemožné druhy ryb, ovoce
a sýry (hlavně božská ricotta).
Faktem je, že Sicílie a Sardinie se od Itálie zcela odlišují.
A to nejen svými zvyky a stylem života, ale také v kuchyni.
Sicílie byla osídlená tolika národy, že je kombinace chutí
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opravdu neuvěřitelná. Arabové dovezli cukr, citrusy, rýži
a šafrán. Ze severní Ameriky se tu uchytil třeba kuskus. Sardinie zase překvapí svou minulostí. Místní lidé jsou především farmáři, a tak i když je Sardinie ostrovem omývaným
mořskými vodami, rybářů tu mnoho nenajdete. Sardiňané
jsou specialisté na chléb, zeleninu a luštěniny.

Tajemství dobrých těstovin

Už jste slyšeli poučku, že správně uvařené těstoviny poznáte tak, že je hodíte na kachličky, jestli se udrží? „To je úplný
nesmysl,“ říká Lizette Limon. „Je to ve skutečnosti přesně
naopak. Dobře uvařené těstoviny by se vám po vhození
na kachličky měly obratem vrátit, měly by jakoby pružit,“
vysvětluje Ital.
Ať už máte rádi jakékoliv těstoviny, Italové je vaří zásadně
na al dente, tedy na skousnutí. Zdá se to neuvěřitelné, ale
v Itálii existuje na stovku různých druhů těstovin, jejichž
názvy jsou regionálně zakořeněné. Aby také ne, vždyť
těstoviny Italové připravují už tisíce let. Původně se tvrdilo,
že těstoviny přivezl Marco Polo z cest po Číně, druhá verze
tvrdí, že Marco Polo pouze znovuobjevil zapomenutou
italskou pochutinu. Ve skutečnosti není pravdivý ani jeden
příběh. Důkazem, že těstoviny mají v Itálii daleké kořeny,
je existence takzvaných laganí. Lagane, které daly později
název oblíbeným lasagním, vznikly v 1. století našeho letopočtu v Itálii a byly připravovány v troubě.
Odhaduje se, že průměrný Ital spotřebuje 120 kilogramů
těstovin ročně. „Věřil bych tomu. Není den, kdy bych si
nějaké těstoviny nedal. Preferuji ale ty čerstvé a nejlépe domácí. To v České republice není příliš zvykem,“ tvrdí Limon.
Čerstvé těstoviny jsou přitom mnohem chutnější, což
mohou potvrdit i hosté Pasta baru Cattani v Brně, kde
čerstvé těstoviny připravují každý den. Hosté si je dokonce
mohou koupit na místě a připravit si nějaký italský pokrm
doma. „Mezi tradiční a velmi oblíbené patří určitě špagety
carbonara nebo aglio olio e pepperoncino. Snažíme se ale
s kolegy neustále vzdělávat a hledáme společně nové, u nás
neznáme recepty,“ říká majitel Cattani Kamil Novotný.
A jaké jsou tedy rady odborníků na správně uvařené těsto-
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viny? „Vařte je v opravdu velkém hrnci s opravdu velkým
množstvím vody. A pořádně tu vodu osolte. Až budou uvařené al dente, vyndejte je, ale nikdy je prosím neoplachujte. Smyli byste specifickou škrobovou chuť, kterou těstoviny
vařením získají,“ říká Limon. Pokud podle něj plánujete
připravit k těstovinám omáčku, můžete jako základ použít
vodu z těstovin. „A mějte na paměti, že k jednoduchým
tvarům těstovin se hodí jednoduché omáčky. K těm složitějším pak omáčky, kterým už budete muset věnovat trochu
více času,“ doplňuje Limon.

Správný oběd? Klidně čtyři chody

Jak už bylo řečeno, jídlo v Itálii rozhodně není jen nezbytný čas na to, abyste se najedli. Snídaně, oběd i večeře jsou
jakýmsi rozjímáním, společenskou událostí, sešlostí, vychutnáváním a chvílemi bezstarostného povídání. Možná
i z toho důvodu mají Italové hned několik chodů. Přestože
se dnes běžně udržují maximálně tři, na velkých oslavách,
rodinných slavnostech a svatbách jich může být klidně až
pět.

Aperitivo

Aperitiv je jakousi ochutnávkou oblíbených italských alkoholových nápojů. Patří mezi ně Campari, Vermut, Cinzano
nebo Prosecco. Tato italská tradice se přenesla i k nám.
„U nás říkáme, že aperitiv nastartuje trávení. Proto, když
nás čeká obzvláště velká hostina, rozhodně ho nemůžeme
vynechat,“ objasňuje Limon.

Antipasto

Doslovně znamená „předjídlo“, u nás známé jako předkrm. V Itálii to nikdy není salát. Ten patří až k druhému
jídlu jako doplněk.

Primo

První chod, který je vždy teplý. Může jít o polévku, rizoto
nebo těstoviny s jednoduchou omáčkou. Primo vás dobře
zasytí, proto si dejte pozor, pokud jdete na větší večeři
o vícero chodech. Pokud sníte všechno, možná už nebudete
mít sílu na další chody, a to by byla škoda.

Secondo

Je hlavním jídlem a téměř vždy se jedná o maso nebo rybu.
Velmi tradiční je v Itálii telecí, může jít ale i o vepřové nebo
kuřecí. Ryby jsou vždy podávané čerstvé.

Contorno

Jde o doplněk k hlavnímu jídlu a tím nejčastěji bývá vařená
nebo čerstvá zelenina.

Formaggio e Frutta

Znamená doslovně sýr a ovoce. Jedná se o zajímavou kombinaci, kterou Italové pojímají jako první dezert. Někdy jej
ale mohou vypustit, nebo jej zařadit k hlavnímu chodu.

Gurmán
Dolce
Je klasický zákusek, ke kterému si každý Ital rád vypije
kvalitní espresso. Nikdy si nedávejte kávu s mlékem nebo
cappuccinem. „V takovém případě byste se zřejmě stali
terčem posměchu. V Itálii se totiž káva s mlékem pije pouze
v dopoledních hodinách. Jakmile odbije poledne, už si můžete dát jen espresso,“ ujišťuje Limon.

Aldo Cicala o italské kuchyni: Možná
se to nezdá, ale dobrá pizza, to je
alchymie
Aldo Cicala přicestoval do České republiky v roce 1997 se
spásnou myšlenkou – ukázat Čechům, jak vlastně chutná
Itálie. Muž, který v Praze otevřel první italskou rodinnou
trattorii, se dnes pyšní oceněním od magistrátu svého rodného města Velletri za prezentaci a udržení nepozměněné
místní regionální kuchyně v zahraničí, i vysokým postavením v prestižním Maurerově seznamu Grand Restaurant.
Restauraci vede s celou svou rodinou.

Po revoluci se u nás začaly vyskytovat
nejrůznější pizzerie, jejichž mnozí majitelé snad
v Itálii ani nikdy nebyli. Bylo pro vás těžké po
založení restaurace v roce 1997 přesvědčit hosty
o tom, že vy italské kuchyni skutečně rozumíte?

Není bez zajímavosti, že ten kdo jako první přinesl slovo
trattoria do České republiky, byla naše restaurace, na což
jsme samozřejmě pyšní. Trattoria je tradiční název pro
rodinnou restauraci bez „kudrlinek“, s kvalitní domácí
kuchyní podle původních receptur. Zkrátka s jídlem jako od
italské maminky nebo babičky. Italové k nám proto vstupovali s jistotou, horší to bylo s ostatními. Slovo trattoria začaly používat i další podniky, stejně jako třeba pizzerie, což je
ve skutečnosti gramaticky špatně. Italský název je pizzeria.
Přesvědčit hosty o tom, že umíte dobře vařit, vám ale nepomohou názvy, italské menu, italský personál a dokonce ani
italský kuchař. Kvalita se buduje postupně a velmi dlouho,
což se nám nakonec podařilo. I přes poměrně nevýhodnou
polohu, si k nám nachází cestu stále více hostů. I zmíněná
ocenění jsou jen výsledkem toho, že u nás byli hosté opravdu spokojeni.

V čem se podle vás italská kuchyně odlišuje
od té české?
Italská kuchyně je od základů jiná než ta česká, stejně jako
jsou odlišné i obě kultury. Rozdíly se odvíjí také od toho,
kde oba státy leží. V Itálii, která je více na jihu, jsou snídaně
lehké a sladké. Jako přímořský stát je Itálie a tudíž i italská
kuchyně plná ryb a mořských plodů. Ryby jsou to nejzdravější, co na jídelníčku vůbec může být, proto je mají rády
i děti, které je rozhodně nejí z donucení na Vánoce, jako
v Česku. Naše kuchyně je lehce stravitelná a zdravá. I jen
takový detail, jako jsou těstoviny al dente, mají svůj velký
význam, co se zdraví týče. Al dente jsou totiž mnohem
stravitelnější než české téměř rozvařené těstoviny. Těstoviny u nás navíc tvoří ze 70% první chod, nepovažujeme
je za přílohu. V podstatě zastupují polévku. Díky tomu už
nepotřebujeme velké množství příloh k druhému hlavnímu
chodu. V Česku jí lidé spoustu rýže, brambor, těstovin nebo
knedlíků, to je v Itálii zapovězeno. K jídlu tam obvykle
dostanete chléb, listový a zeleninový salát, luštěniny nebo

špenát.
Posledním rozdílem, který vnímám zásadně, je káva. V Itálii
si po večeři rádi dávají espresso, ale nikdy by nevypili kávu
s mlékem. Číšník nebo hospodyňka by se podivili „Po
chutné večeři si dáváš kýbl mléka? Copak jsi nesnídal?“. Pro
Italy je káva s mlékem výhradně ranním potěšením. Kdežto
my v Česku si dáme večeři s delikátními rybími specialitami
a zalijeme to drasticky velkým šálkem caffe latte. Zdá se mi
ale, že v poslední době mnohé české rodiny přebírají styl
italského stravování,

To máte pravdu. Znám mnoho rodin, které
si dají české tradiční jídlo jen při rodinné oslavě. Kde ale brát kvalitní a čerstvé suroviny, bez
nichž to v italské kuchyni nejde?
Dnes každý větší supermarket nabízí ingredience pro
italskou kuchyni, protože se poptávka lidí v Česku zvyšuje. I české firmy se dnes vrhly na výrobu sýru podobného
parmezánu nebo mozzarele. Ale kvalita a chuť jsou nesrovnatelné. Chce to při nákupu opravdu vybírat a dávat
přednost surovinám přímo z Itálie. Problém je, že supermarkety chtějí nabízet levné zboží a na trh se tak dostanou méně kvalitní suroviny. Snad se to ale časem změní
a obchody nedovezou jen levnou mozzarelu, která nikomu
nechutná. A to mluvím samozřejmě o mnoha produktech.
Mám dojem, že Češi už nechtějí jen šlichtu za levný peníz
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a různé slátaniny á la Babica. Chtějí se vrátit k tradičním
recepturám z kvalitních surovin. Je to však běh na dlouhou
trať a naše degradovaná kuchyně, i ta rádoby italská, bude
potřebovat dlouhé období pro návrat ke kvalitě.

Jak vůbec nahlížíte na pizzu, jako jeden
ze zásadních pokrmů, který se z Itálie dostal do
celého světa?
Bohužel naše restaurace není velká, a tak pizzu neděláme.
Ale pizza je celosvětový fenomén a zcela ovládla svět gastronomie. A to až takovým způsobem, že není snad místa,
kde by nebyla pizzeria. Musím ale bohužel říci, že v České
republice je snad jediná pizzerie, kam sami zajdeme na
pizzu. Ale to není problém jen Česka, i v Itálii nepečou
pizzy jen Italové. Pizza, ač se nezdá, je alchymie a vysoká
škola kuchařská. A je těžké ji udělat tak jak se má. Rajčatový základ, těsto, chutná mozzarella, aby nepálila žáha, to
všechno je opravdu náročné. Je to jako se spaghetti aglio
e olio – nejjednodušší jídla jsou ta nejtěžší. Na nich také obvykle poznáte, jak kvalitní je restaurace.

Jsou vůbec typy pizz v českých pizzeriích
opravdu italské?
Je to stejné jako se všemi italskými jídly. Je asi 7-8 základních receptur pizzy, ty ostatní jsou výtvory a výmysly pro
uspokojení turistů. Zažil jsem děsivé kombinace jako je pizza s majonézou nebo s ananasem. To je totální degradace
pizzy. Italové, a také i naše rodina, si vystačí s těmi sedmi
základními druhy, a pokud si mohu pizzu dát, tak si dám
klasickou Margheritu.

Jaký je názor přední italské rodinné restaurace na kečup?
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Kečup v restauraci možná i jeden máme (smích). Je to ale
jen pro rozmazlené děti italských rodin, které převzaly
americkou kulturu a za každou cenu musí mít po talíři
těstovin hranolky s kečupem. Odmítáme to a snažíme se
je přesvědčit, že kečup do italské kuchyně nepatří. Bohužel hamburgerový styl došel i do Itálie. Paradoxně Italové
jsou jediní, kteří se nás s četností jednou za měsíc dotáží na
kečup s hranolkami.

Říká se, že mekkou italské kuchyně je Řím
(speciálně Trastavere) a Neapol. Souhlasíte?
Řím a speciálně Trastevere jsou zárukou jistoty. Jeden z členů naší rozvětvené italské rodiny má dokonce restauraci
v oblasti Trastevere a naše tetička v Římě – v Ostii má jednu
z nejvyhlášenějších speciálních rybích restaurací. No a v Neapoli najdete tu nejlepší pizzu.

Vnímáte italskou kuchyni jako snadnou pro
někoho, kdo rád vaří a chtěl by se ji naučit plně
ovládat?
Ne, není to snadné. Vše co se má dělat kvalitně, chce učení
a učení. Je to mimořádně těžká kuchyně zejména pro ty,
kteří razí heslo „vím, že nic nevím“ a celý život se učí a zdokonalují. Je snadná pro toho, kdo nemá vysoké nároky na
kvalitu provedení a striktní zachování postupů pro tradiční
a skvělou italskou kuchyni.

Jaké je vaše nejoblíbenější italské menu?
Miluji rybí kuchyni, takže jakýkoliv rybí předkrm, jako první
chod tagliolini allo scoglio a rybu - spigola na grilu s listovým salátem. Zdá se to jednoduché a nezajímavé, ale je to
opravdu skvělé!

Téma
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz, zdroj: www.qmagazin.cz, www.lavera.cz, PharmDr. Hana Šindelářová, www.kosmetika-vichy.cz

Opalovat,
nebo ne?
Módní trendy se neustále mění a držet
s nimi krok nebývá lehké. Pryč jsou doby,
kdy byla „v kurzu“ sněhobílá pleť. Módě
teď vládne opálená pokožka, která se
stala symbolem nejen krásy, ale i zdraví
a vitality.

Jenomže, je to zrovna to nejlepší, co pro ni můžeme udělat? Na to si možná odpovíte, když si řekneme, jakou roli
v našem životě hraje…
•

•
•
•

V prvé řadě jen naším vnějším obalem a ochranou proti
vnějším vlivům. (Její celková plocha je 2m2 a je tudíž
největším lidským orgánem.)
Je také důležitým vylučovacím orgánem. (Kůží se vylučuje voda a některé škodliviny).
Jsou v ní uložena tělíska, pomocí nichž vnímáme teplo,
tlak, bolest…
V neposlední řadě se v kůži tvoří působením slunečního
záření vitamín D.

Tím se dostáváme k opalování. Bez vitamínu D žít totiž
neumíme, navíc nedostatek slunce v nás vyvolává pocity
únavy a deprese. Jedno přísloví však říká – všeho dobrého
s mírou. A platí to i v tomto případě. Nadměrné slunění
totiž vede k předčasnému stárnutí kůže, ztrátě přirozené
vlhkosti a elasticity. A to je příčinou tvorby vrásek. Velmi
nepříjemným faktorem je skutečnost, že kůže má omeze-
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nou schopnost regenerace. Jinými slovy, veškerá poškození
kůže a nešetrné zacházení se velmi těžko napravují. Kožní
problémy se bohužel obvykle neprojeví okamžitě, ale až po
letech…
Jak se tedy opalovat, aby naše tělo bralo ze sluníčka jen to
dobré a bylo ochráněno před tím špatným?
Než vystavíme naše tělo slunci, měli bychom určité věci
dobře znát.

Co opalování přináší a co nám bere?

Klady
• Prospěšně působí na lidskou mentalitu, zvyšuje pocit
pohody
• Prospěšně působí na vegetativní nervový systém
• Ultrafialové záření zlepšuje krevní oběh a zvyšuje fyzickou výkonnost
• Je nezbytné pro syntézu vitaminu D, který reguluje
hladinu vápníku a fosforu v lidském organismu
Zápory
• Dehydratuje

Art

•

•
•

UVB záření ničí biologicko-chemické struktury kůže,
čímž způsobuje její stárnutí a snižuje schopnost regenerovat.
UVA záření oslabuje imunitu organismu
Pokud poškodí DNA v buňkách, vzniká riziko rakoviny
kůže

Co bychom měli vědět o UV záření?

Aby nám slunce spíše prospívalo, než škodilo, bylo by dobré, říci si k opalování pár věcí. Jistě víte, že součástí slunečního záření je také neviditelné UV záření. Má celkem tři
složky. Dlouhovlnné UV A záření, které z 90% dopadá na
zemský povrch. Proniká nejhlouběji do pokožky a jeho vlivem dochází ke krátkodobému zhnědnutí kůže. Podporuje
tvorbu hnědočerveného barviva, melaninu, který je v buňkách transportován k povrchu kůže. Tam buňky odumírají
a olupují se. Dříve nebo později takto skončí každé naše
krásné zahraniční opálení. Záření UV A je považováno za
největšího škůdce kůže. Krátkovlnné UV B záření dopadá
na zemský povrch pouze z 10%. Jeho průnik do pokožky

je menší, způsobuje pouze zarudnutí, ale na svrchní vrstvu
pokožky působí mnohem intenzivněji. Jeho dílem jsou spáleniny, puchýře, záněty a alergie. Je hlavním činitelem zodpovědným za rakovinu kůže, ale záření UV A mu zdárně
sekunduje. Záření UV C je záření o nejkratší vlnové délce,
pro člověka velmi nebezpečné. Naštěstí je filtrováno ozónovou vrstvou atmosféry, pokud se ovšem právě nad námi
nenachází ozónová díra. V soláriích se setkáváme pouze
s UV A typem záření. Přehnaný pobyt v těchto zařízeních
tedy může mít zcela stejné důsledky, jako pobyt na slunci.
Zčervenáním nás kůže upozorní, že jsme pobyt na sluníčku
přehnali. Při opalování v soláriu se tento efekt nedostaví,
protože umělému záření chybí složka UV B. I v soláriu ovšem kůže stárne.

Jaký jste fototyp?

Dříve než se začnete opalovat, musíte si ujasnit, k jakému
patříte fototypu a podle toho potom vybírat opalovací
krém s určitým ochranným faktorem. Obecně platí, že čím
jste na sluneční záření citlivější, tím vyšší ochranný faktor
potřebujete.
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Fototyp - děti
Naprosto mimo jakékoliv kategorie jsou děti. Jejich kůže je
velmi citlivá, snadno se spálí, protože přirozená pigmentace není dostatečně vyvinutá. Dětská pokožka je totiž nejvíce rizikovým faktorem a její přirozená ochrana na slunci je
5 minut. Děti do jednoho roku by neměly být slunci vystavovány vůbec, děti do tří let je vhodné mazat ochrannými
přípravky s fyzikálními filtry, které sluneční paprsky odrážejí. Je prokázáno, že spálení kůže u malých dětí znamená
zvýšené riziko kožního nádoru v dospělosti.
Doporučený filtr: v Česku 15-20, u moře: 30

Fototyp 1
Na sluneční záření je velmi citlivý, jeho kůže je světlá, vlasy
světlé nebo rezavé, tvoří se pihy po celém těle. Na slunci
se nikdy neopálí, kůže nezhnědne, vždy se spálí, někdy se
opálí do červena. Tento fototyp by neměl na slunce vůbec
chodit. Přirozená ochrana kůže je 10 minut. Lidé fototypu
1 by si měli od jara do podzimu všechny části těla vystavené
slunci mazat přípravky s dostatečnými ochrannými faktory.
Doporučený filtr: v Česku 20, u moře 30

Fototyp 2
Často se spálí, protože jeho kůže je velmi citlivá. Po lehkém
spálení pokožka zhnědne. Lidé fototypu 2 se opalují do
červena, často se spálí. Mají světlou pleť, modré, zelené
nebo šedé oči, světlé vlasy. I v jejich případě je na místě
spolehlivá ochrana, a to vždy, pokud jsou slunečnímu záření vystavení delší dobu. Přirozená ochrana kůže je 10 až 20
minut.
Doporučený filtr: v Česku 15 – 20, u moře 20 – 25.

Fototyp 3
Kůže po pobytu na slunci obvykle zhnědne, spálí se málokdy. Přirozená ochrana kůže u tohoto fototypu je 15 – 20
minut. Tito lidé mají světle hnědou pleť, hnědé až tmavé
vlasy, hnědé oči. Spálí se málokdy, dobře se opalují. Při delším pobytu na slunci, zejména v přírodě, by se určitě měli
mazat ochranným přípravkem.
Doporučený filtr: v Česku 10, u moře: 15

Fototyp 4
Je přirozeně snědý, jeho kůže je vůči slunci ze všech fototypů citlivá nejméně. Po slunění vždycky zhnědne, nikdy se
nespálí. Je to totiž italský typ s přirozenou ochranou pleti
okolo 30 minut. V Česku se však tento typ lidí moc nevyskytuje. Má tmavou olivovou pleť, velmi tmavé vlasy. Nikdy se
nespálí. V přírodě, u moře, či na horách je však i pro tyto
lidi ochranný krém nezbytný.
Doporučený filtr: v Česku: 8, u moře: 10-12

Nemocná kůže.

Nedostatek slunce v nás vyvolává pocit únavy, nespokojenosti a deprese. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Tuto poučku všichni dobře známe. Ale co když je slunce
nadbytek? V našem těle se tvoří volné kyslíkové radikály.
Pokud jich je přiměřeně, je vše v pořádku, hrají totiž svoji
úlohu v obranné reakci organismu. Nadměrným sluněním
ale vzniká radikálů nadbytek. Jejich působení se pak obrací
proti normálním kožním buňkám. Jednak dochází k předčasnému stárnutí kůže, ztrátě přirozené vlhkosti a elasticity, což vede k tvorbě hlubokých vrásek. Kůže má totiž
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omezenou schopnost regenerace. Jednak se kožní buňky
mohou přeměnit na buňky nádorové. Nebezpečné je, že se
účinky UV záření v těle kumulují a projeví se až po letech.
Někdy to může trvat až 20 let. Teprve nyní se objevují problémy u lidí, kteří se nadměrně slunili v letech 80., protože
to jaksi patřilo k životnímu stylu. Kdo nepřijel z dovolené
pěkně hnědý, jako by na dovolené vůbec nebyl. Smutné je,
že nejčastěji jsou postiženi lidé, kteří na slunci bez náležité ochrany pobývali v dětském věku. Dětská pokožka je
obzvláště citlivá. Je prokázáno, že polovinu nebezpečného
záření přijímá do 15 let věku. Nezáleží přitom, jak dlouho
se člověk slunil, ale spíše na tom, kolikrát se spálil. Nikdy
by nemělo dojít ke spáleninám s tvorbou puchýřů. Nebezpečné je také, “opalování“ mateřských znamének, neboli
névů. Z nich se v dospělosti může vytvořit pigmentový nádor - melanom. Po drastickém opalování v jiných zeměpisných šířkách se mohou objevit také ošklivé a trvalé pigmen-

tové skvrny. Nezapomínejme na to, že se nejčastěji spálíme
tam, kde kůže není na slunce zvyklá. U žen to velmi často
bývá oblast prsou, pokud se bez přípravy a náležité prevence opalují nahoře bez. Právě dekolt a záda jsou místem,
kde se nežádoucí pigmentové skvrny objeví velmi snadno.

Několik slov o UV filtru.

O kvalitě opalovacího krému rozhoduje především přítomnost UV filtru - ochranného faktoru proti UV záření. Je to
látka, která buď chemicky, nebo mechanicky chrání kůži
před nežádoucími účinky záření. Mechanický filtr působí na
povrchu kůže jako zrcátko, které sluneční paprsky odráží,
chemický filtr se do kůže vstřebává a pohlcuje záření uvnitř
kůže. Číslo faktoru nám říká, kolikrát déle můžeme zůstat
na slunci, než bychom si mohli dovolit bez použití ochranného krému. Faktor se může vztahovat pouze k působení
UV B záření, pak je na obalu označen IP UVB (Indice de

Protection), hlavním hlediskem hodnocení jeho účinku na
kůži je její zarudnutí. Máme-li pokožku II typu a bezpečně
můžeme na slunci pobývat pouze 10 minut, s opalovacím
krémem s faktorem 12 můžeme dobu pobytu na slunci prodloužit na 120 minut, tedy 2 hodiny. Mnohem užitečnější je
hodnota SPF (Sun Protection Factor), který označuje ochranu proti UV A i UV B záření.
Vyrábí se i solární péče zaměřená na specifika: proti vráskám, na partie náchylné ke spálení: tyčinky na rty či ušní
boltce, či na ochranu vlasů. Zajímavé je také zjištění, jaké
konzistence jsou „opalováky“ na počátku nového tisíciletí. Pryč jsou doby, kdy jste na pláži musely mít i chlapíka,
který vám celé odpoledne roztíral neroztíratelný krém po
zádech. Současní výrobci i spotřebitelé preferují mléka,
gely, lehké krémy, nemastné a přitom voděodolné emulze
a oleje, jejichž společným jmenovatelem je snadná roztíratelnost a tím pádem i malá spotřeba, okamžitá absorbce
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a tudíž i suchý povrch pokožky. Ideální jsou krémy, které
kromě ochrany před UV zářením pokožku i hydratují, rozzáří a sjednotí.

Aby léto nebolelo

•
•

K přípravkům, které bychom při opalování měli vždy použít, patří:
•
•
•

opalovací krémy,
přípravky po opalování
doplňky výživy s působením proti volným radikálům antioxidanty.

Šetřit bychom neměli, vyplatí se vybírat skutečně kvalitní
a značkové výrobky.
Opalovací krémy by měly mít dostatečně vysoký faktor
vzhledem k tomu, kde je budeme používat, jaký typ pleti
máme a jak dlouho se budeme slunit.
K přípravkům po opalování řadíme hydratační mléka, oleje
a spreje, jejichž složkou je většinou kyselina pantotenová
(vitamin B5), rostlinný olej a další rostlinné výtažky. Smyslem ošetření kůže po opalování je její zklidnění, regenerace, obnovení vlhkosti, pružnosti a jemnosti.
Antioxidanty jsou látky, které jsou schopny vázat volné
kyslíkové radikály. Působí účinně pouze tehdy, jsou-li
podávány předem. Patří k nim beta-karoteny, vitamin C, E
a stopový prvek selen.

Pravidla bezpečného opalování:
•

•

•

•

•

•

•

Nepobývat na přímém slunci mezi 11 - 15 hodinou, nezapomínat, že slunce opaluje, i když není zcela jasno.
Nebezpečí představují i sluneční paprsky odražené od
vodní hladiny, písku a betonových
ploch. Slunce také působí intenzivněji ve vyšších nadmořských
výškách.
Podle typu kůže, intenzity slunečního záření a délky slunění
zvolit opalovací krém s dostatečně
vysokým faktorem a nanášet ho půl
hodiny před opalováním, nanášení
krému pravidelně opakovat, zejména po koupání
Se sluněním začít
postupně a pobyt
na slunci prodlužovat.
Na začátku léta
používat vyšší
ochranný faktor
(SPF 20 a více)
I když je přípravek
voděodolný, po
koupání ho znovu
aplikovat
Opalovat se
postupně, dát
pokožce čas,
aby si vytvořila
ochranné látky
I do stínu
dopadá asi 40
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•

•
•

•

•

•

•

procent škodlivého UV záření, proto se chránit i zde
Nosit vhodné oblečení a doplňky (trička, klobouky
a sluneční brýle)
Na pokožku obličeje používat pleťový Anti-ageing
krém proti vráskám SPF 20, který citlivé pokožce obličeje poskytuje intenzívní ochranu, chrání před vznikem pigmentových skvrn a pih a potlačuje předčasnou
tvorbu vrásek
Mimořádně důležitá je ochrana dětí před UV zářením.
Jejich pokožka je totiž obzvláště citlivá, rohová vrstva
epidermis je extrémně slabá a ochranné pigmenty ještě
nejsou přítomny
Nezapomínat, že chránit je třeba i vlasy
Pro těhotné a kojící ženy je důležitá přírodní minerální
ochrana. Studie ukázaly, že syntetické ochranné filtry
se akumulují v těle a působí hormonálně a byly dokonce nalezeny v mateřském mléku
S partiemi, které nejsou na slunce zvyklé, zacházet
opatrně a nezapomenout je krémovat, týká se poprsí,
zadní části těla, ale také uší, nosu, tváří, vysokého čela
a nártů. Velkou pozornost bychom měli věnovat i rtům,
které mohou reagovat na sluneční paprsky tvorbou
prasklin a oparů
Po slunění se osprchovat, zbavit kůži potu, chloru,
případně soli a písku a nanést přípravky určené po
opalování
V době intenzivního opalování užívat některý z přípravků obsahující kombinaci látek působících proti
volným radikálům
Nekombinovat slunce a solárium

První pomoc při spálení sluncem.

Může se stát, že se i při vší snaze spálíme. Velmi často se
tak stane, zapomeneme-li si namazat některou, většinou okrajovou část těla. Nejbolestivěji bývají spálené
uši, nosy, pánské kouty, klasické
puchýře jsou vidět na zádech
a v dekoltu. Úlevu při spáleninách přináší chlazení postiženého místa. Stačí obklad studenou vodou
nebo vychlazený
odvar z černého či
zeleného

čaje, případně podle receptu
našich babiček obklad s jogurtem
nebo tvarohem. Je možné použít
mast na spáleniny, jejíž aplikace však
může být bolestivá, proto se doporučuje na postižné místo nastříkat pěnu
obsahující kyselinu pantotenovou,
která podporuje hojení a obnovu kůže.

Vše v jednom

BB Cream

pleť • sjednocuje
• hydratuje
• rozzáří
• pěstí

www.janssen-beauty.cz
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designéři a ilustrátoři
vyrobeno v ČR

Kreativní
TAPETY & SAMOLEPKY
Jednoduchá aplikace
a skvělý efekt
zvolte si sami barvu i velikost!
BYT, FIRMA, KANCELÁŘ, GALERIE, VEŘEJNÝ PROSTOR, SHOWROOM
návrhy a grafické konzultace na míru!
Máme tým ověřených spolupracovníků tapetářů a signmakerů,
kteří zajistí aplikaci na vaše stěny.

A: SOFISTICK.cz. s.r.o, Dobrovského 8, Praha 7 – 170 00 / T: 222 932 110, M: 775 328 248, www.sofistick.cz
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ARIES, centrum estetické stomatologie, s.r.o.
Nabízí tyto stomatologické služby:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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

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

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

24h Nürburgring 2013:

Nejkratší čtyřiadvacetihodinovka v dějinách

Německý folklor, národní hrdost, týdenní festival, kde místo hudby burácí skoro
dvě stovky motorů. To je každoroční čtyřiadvacetihodinovka na Nürburgringu –
okruhu, kterému se po právu přezdívá Zelené peklo. Věhlasný závod s velkým Z má za
sebou 43letou historii a může se zdát, že už nemůže ničím překvapit. Není to pravda.
I letošní ročník vstoupil do dějin, trval totiž jen čtrnáct a půl hodiny. Zbylých devět
a půl hodiny vyplnilo čekání na moudřejší počasí v nevyzpytatelném pohoří Eifel.
Na světě neexistuje žádná dráha podobná tomu, co najdeme v okolí loupežnického hradu Nürburg. Severní smyčka,
tzv. Nordschleife, měří společně s autodromem grand prix
neuvěřitelných 25,3 kilometrů a má více než 170 zatáček.
Trať se bez přestávky kroutí pohořím Eifel a až na závěrečné dvoukilometrové rovince si mohou závodníci dopřát
zaslouženého oddechu. Do té doby skáčou přes horizonty,
dřou podvozkem aut o hrbolatý povrch a do některých zatáček vjíždějí naslepo. „Trať je naprosto šílená. Připomíná
víc okrsku než závodní dráhu. Měl jsem obavy, že se ji nenaučím, ale naštěstí mi to trvalo asi šest kol, než jsem věděl,
kudy vede. Pak už jsem jen piloval brzdné body,“ popisoval
svou zkušenost Tomáš Pivoda, jediný Čech ve startovním
poli letošního závodu.

Nejlépe se jezdí za tmy…

S nadsázkou lze říci, že závodníkům se nejlépe jezdí za
tmy. Nevidí totiž kolem sebe nebezpečí, které Nürburgring
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skrývá – pás svodidel hned kousek od tratě a za nimi vysoká
mez, hluboký sráz, nebo hustý les. Proto ona přezdívka
Zelené peklo. Každá zatáčka i rovinka je nebezpečná a to
platí i pro fotografy, krčící se za svodidly ve snaze pořídit co
nejlepší snímek s pozadím adenauských lesů.
Trať je natolik rozlehlá, že obepíná dvě malé vesničky a tu
třetí protíná. Jedinečnosti 86 let staré dráhy lze těžko odolat. Na jeden z doprovodných závodů letošní čtyřiadvacetihodinovky například dorazili i tři jezdci z daleké Číny. Bylo
jim úplně jedno, že se trmáceli tisíce kilometrů jen proto,
aby v pohárovém Renaultu Clio odjeli pár tréninkových kol
a čtyřkolový závod. Nordschleife má v sobě magnet, jehož
síla sahá do každého koutu planety a působí na všechny
stejně, bez ohledu na zkušenosti, sportovní pozadí, nebo
profesi. Volání Nordschleife a závodního maratonu od 17
do 17 hodin neodolali například šéf automobilky Toyota
Akio Toyoda, bývalý skokan na lyžích Sven Hannawald
nebo německý rapper Smudo. Z nedělního závodu DTM
ve Velké Británii přiletěla i trojice profesionálních jezdců
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a prakticky bez odpočinku usedla za volant, což dokonale
demonstruje prestiž čtyřiadvacetihodinového podniku.
Na takto velkém závodě samozřejmě nesmějí chybět populární osobnosti. Pozvání od Aston Martinu přijali současný
představitel Jamese Bonda, herec Daniel Craig, a bývalý
pilot formule 1 z padesátých let sir Stirling Moss. A když
už mluvíme o F1, po okruhu se před zaplněnými tribunami
proháněl i Michael Schumacher se svým monopostem Mercedes. Což o to, sedminásobný šampion F1 byl sice hezkým
zpestřením, ale kvůli němu lidé na Nürburgring nepřišli.
Úderem čtrnácté hodiny se pomalu zvedala garážová vrata
a betonově šedou boxovou uličku začaly plnit pestrobarevné závoďáky. Na rovince v prostoru startu a cíle stoupal
ruch a lidé se hrnuli k přijíždějícím vozům. S blížící se hodinou startu přestávalo být na rovince k hnutí. Helikoptéry
křižovaly oblohu a na kamery zaznamenávaly obrázek,
který je možné vidět jen před čtyřiadvacetihodinovkou na
Nürburgringu – kilometr dlouhá rovinka pokrytá od začátku do konce masou lidí. Davy jsou ohromné a aut takové

množství, že v předchozím ročníku si jeden nejmenovaný
závodník odběhl na toaletu, a když se vracel, nemohl najít
vlastní auto!

Na startu

Ale zpět k letošnímu závodu, jenž se jel z neděle na sváteční pondělí 19.–20. května. Vytrvalé pískání traťových
komisařů před pátou hodinou znamenalo konec parády.
Nastala nezaměnitelná událost, kterou přišlo zhlédnout
oficiálně 210 000 diváků. Přesně 175 automobilů ve třech
skupinách se dalo do pohybu a následovalo zaváděcí vozidlo značky Audi. Po několika minutách dorazila na cílovou
rovinku první skupina a jezdci s nohou na plynovém pedálu se řítili do ostré pravotočivé zatáčky. O chvíli později
proběhla stejná procedura s druhou skupinou a na závěr
odstartovala nejpomalejší, třetí skupina. Hromadný start na
Nürburgringu neuvidíte – vypustit téměř dvě stovky aut do
první zatáčky je prakticky nemožné, z toho by koukala koIce Léto 2013 |
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lize a dopravní zácpa. I tak brala startovní procedura dech.
Diváci zaplnili tribuny do poslední sedačky, tlačili se u plotu
a ti, jež nenašli dobré místo, si hledali vyvýšený bod, aby
koutkem oka spatřili nezaměnitelnou událost startu.
Po osmnácti minutách, čili po dvou kolech, to vypadalo,
že se závodí řadu hodin. Rychlé vozy značky Mercedes,
Aston Martin, BMW a Porsche dohonily malá osobní auta,
která mnozí z nás mají doma v garážích. Pohled na maličký
Renault Clio, uhýbající uprostřed lesa širokému Mercedesu
SLS o výkonu 550 koní, se vám naskytne pouze a jedině
na Nürburgringu. Obyčejně na závodních autech směrová
světla nenajdete, ale tento závod je výjimkou. Provoz je
natolik enormní, že se předjíždí od startu až do šachovnicového praporku a nebýt směrovek, ukazujících kudy bude
závodník uhýbat, docházelo by k nespočtu kolizí a havárií. Při délce 25,3 km a 175 aut na dráze vychází pouhých
145 metrů volné dráhy pro každého jezdce. Tomáš Pivoda
výstižně přirovnal zaplněnou trať k atmosféře v paddocku.
„Nedá se tam hnout. Ačkoliv je trať strašně dlouhá, neobjedete tři zatáčky, aniž byste někoho nepředjížděli.“
Snad jen zkušený Frank Stippler dokázal objet celý Nürburgring bez ztráty koncentrace vinou pomalejšího auta.
„Právě jsem prožil něco, na co mohu být hrdý: úplně volné
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kolo na Nordschleife,“ smál se v sobotu Stippler. „Taková
zkušenost po 38 letech na Nordschleife je naprosto úžasná,“ řekl. Nutno podotknout, že ono dokonalé kolo zajel
v kvalifikaci na závod, kdy se na dráhu vydalo čtyřicet nejrychlejší jezdců. Zbylých devětatřicet pilotů se podobného
štěstí jako Stippler nedočkalo…
Všeobecné pravidlo vytrvalostních podniků není být nejrychlejší, ale vydržet. Šetřit auto a nedostat se do zbytečných potíží. Desítky let stará zásada se ale pomalu ze
slovníku několikahodinových závodů vytrácí. Příkladem byl
právě Nürburgring. Boj o vedení byl charakteristický jízdou
na limitu, nikoliv jízdou vytrvalosti. V úvodní fázi se bok po
boku přetahovaly o první místo vozy Aston Martin s Audi
a člověk pomalu žasl nad tím, kam zmizely základní principy jízdy na výdrž.

Černé vlajky

Jak odbývaly hodiny závodu, k Nürburgringu mířil soupeř, na nějž byli všichni krátcí. Azurovou oblohu postupně
vystřídala souvislá opona černých mračen a bylo jen otázkou času, kdy se vyplní neskrytější obavy závodníků. Jezdit
po Nordschleife za sucha je nebezpečné, za mokra už jde

Art

o hazard. Provazy vody se nad okruhem spustily krátce po
západu slunce a předpověď nevěstila nic dobrého. Před
jedenáctou hodinou večerní bylo riziko až příliš vysoké.
Přírodě se nedalo poručit a zase jednou se jí musel člověk
podřídit. Nad okruhem zavlály červené vlajky a vozy zamířily do depa. Závod byl kvůli silnému dešti a mlze zastaven.
„Viditelnost v Döttinger Höhe byla naprosto příšerná. Nešlo vidět absolutně nic,“ hájil rozhodnutí komisařů jezdec
Michael Ammermüller. Nedalo se nesouhlasit. I královna
Nürburgringu Sabina Schmitz uznala, že tohle je příliš.
„Rozhodně nejsem žádný strašpytel, ale tohle bylo brutální. Déšť narážel do čelního skla takovou silou, že viditelnost
byla prakticky nulová. Nezáleželo, zdali před vámi někdo
jel a ukazoval cestu. Prostě jste nic neviděli.“
Řev motoru na 25 km dlouhém okruhu najednou ustal.
Kulisa projíždějících aut zmizela a všichni si začali klást
otázku, na kterou neexistovala jednoznačná odpověď. Kdy
se začne znovu závodit? Radarové snímky vypadaly beznadějně, což řada jezdců vyřešila tím, že odjela na hotel spát.
Původní plán opakovaného startu ve čtyři ráno nevyšel
a restart proběhl až za světla před půl devátou ráno. Za
vytrvalého deště se na čele usadily tři Mercedesy a jejich
pozice se zdála být neotřesitelná. Ovšem jak bylo řečeno,

vytrvalostní závody se přetvářejí na sprinty a tuto tezi ve
finále potvrdil Maxime Martin s BMW, jenž potenciální hattrick Mercedesu rozdrtil dvěma dokonalými předjížděcími
manévry. Na vedoucí vůz k radosti Mercedesu a týmu Black
Falcon nakonec nestačil.
Německý stroj s trojcípou hvězdou ve znaku ovládl druhou
část závodu a skvěle demonstroval technickou bezchybnost
a výdrž vozů z tři sta kilometrů vzdáleného Stuttgartu.
„Konečně!“ ozývalo se z tábora Mercedesu. Zdá se to neuvěřitelné, ale za 41 let, co se 24h na Nürburgringu jezdí,
stuttgartská automobilka ani jednou nevyhrála. Teď už se
Mercedes zařadil po bok svých věčných rivalů Audi, BMW
a Porsche. O jedinečný triumf se zasloužili jezdci Bernd
Schneider, Jeroen Bleekemolen, Sean Edwards a Nicki Thiim
a shodou okolností všichni vyhráli na Nürburgringu poprvé. Pro Schneidera měl výsledek kapku emociální podtext.
V předchozích čtyřech letech ani jednou nedojel a teprve
pátý start proměnil v kýžené vítězství. Jaký to milník v kariéře 48letého pilota. Co na tom, že závod trval jen čtrnáct
a půl hodiny, čímž se stal nejkratší čtyřiadvacetihodinovkou
v dějinách Nürburgringu. Vítězství jako vítězství, obzvlášť
v tak náročných podmínkách, jako panovaly v letošním ročníku. Nezbývá než věřit ve slunný závod roku 2014!
Ice Léto 2013 |
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Luxus
Text: Eva Brabcová, foto: www.luxurybags.cz, PROSPEKTA MODA CZ, a.s.

Tajemství
luxusních
kabelek
Ne náhodou se říká, že výjimečné ženy milují výjimečné věci. Týká se to samozřejmě
také kabelek. Není snad ženy, která by neměla pro tento nezbytný krásný doplněk
menší či větší slabost.

Mít kabelku s tím správným „rodokmenem“ je mimo jiné
i otázkou prestiže a renomovaní světoví tvůrci byli a jsou
si této skutečnosti vědomi. Existují ti, kteří zaměřili svou
výrobu výhradně na kabelky, ale je také celá řada takových, kteří kabelky zahrnuli do svého portfolia například
vedle luxusního oblečení a obuvi. Které z nich jsou ty, které
nechybí v rukou celebrit, elegantních dam z podnikatelské
sféry, či třeba manželek a přítelkyň vlivných mužů? A co
vlastně o těchto kabelkách víme? Kdo stojí za jejich vznikem, jaké osobnosti se zasloužily o jejich popularitu a které
se nejčastěji objevují v rukou známých žen?

Kabelky Hermés, kouzlo, které začalo u koní
Když si sedlářský mistr Thierry Hermés otevřel v roce 1837
obchod s koňskými potřebami, z jeho precizně vypracovaných výrobků se pochopitelně těšili milovníci koní.
Pořizovali u něho dokonale řemeslně zpracované „cajky“
a vypadalo to, že tomu nikdy nebude jinak. Když později
zemřel, výroba sice pokračovala, ale zájem o uzdy, ohlávky
a sedlářské zboží se začal z důvodu velkého nárůstu au-
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tomobilů výrazně snižovat. Bylo jasné, že je třeba zacílit
jiným směrem. Jak známo, tím nejcennějším je vždy nápad
a je-li dobrý, je téměř vždy zárukou úspěchu. Nejinak tomu
bylo i v tomto případě. Na svět přišly exkluzivní brašny,
které byly vyrobené dle vzoru staré sedlové brašny a značka odstartovala svou novou éru. Kabelky Hermés se staly
synonymem nejvyššího luxusu. Ne náhodou jsou označovány mezi kabelkami za „Rolls Royce“.
Módní ikona mezi kabelkami, Birkin Bag, vděčí za své
jméno herečce Jane Birkin, sexy symbolu 70. let. Pokud
vám snad uniklo její herecké umění, určitě znáte hlas této
krásky s výraznýma velkýma očima, z eroticky vzrušujícího duetu Je T´aime, který nazpívala se svým manželem,
šansoniérem Sergem Gainsbourgem. Příběh o tom, jak si
v letadle přisedl tehdejší kreativní ředitel módního domu
Hermés, Jean-Louis Dumas právě k Jane Birkin a byl svědkem jejího povzdechu nad tím, jak je těžké vybrat vhodnou
tašku na cesty, když se jí vysypal obsah její cestovní tašky,
je už téměř notoricky známý. Díky tomu vznikla cestovní
verze kabelky, která se v rozměru 50 a 55 cm vyrábí i dnes.
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Nezaměnitelné
„Vuittonky“

K dostání jsou také menší verze o velikosti dvacet až čtyřicet centimetrů a nevyrábí se jen v tradičních decentních
barvách, ale barevná škála je daleko širší a výjimkou není
ani sytě růžová, oranžová či žlutohnědá. Na jejich výrobu
se vedle nejkvalitnější telecí kůže používá také ještěrčí,
krokodýlí či pštrosí, přičemž z důvodu snížení rizika opotřebování bývá kabelka často lemována kozí kůží. Díky
své vysoké ceně nejsou u nás příliš často k vidění. Za
cenu jedné z nich je možné pořídit nejen kvalitní
osobní automobil, ale u některých modelů se
částka může v přepočtu vyšplhat až do výše
hodně přes dva miliony korun. Ve světě jsou
neodmyslitelně spojeny se jmény dam z královských rodin a celebrit. Často je s ní vídána
bývalá členky skupiny Spice Girls, Victoria
Beckham. Ta je ostatně svou vášní pro
luxusní kabelky již proslulá a uvádí
se, že cena její sbírky má hodnotu
přibližně půldruhého milionu
liber. Birkince není cizí ani stříbrné plátno. Objevila se mimo jiné
například ve filmu Gilmorova
děvčata, toužila po ní Samantha Jones v Sexu ve městě.
Vedle ní má značka Hermés ve
své sbírce rodinného stříbra
také další vyhlášený kousek,
Kelly Bag, kabelku nadčasového vzhledu, která má ve svém
„rodném listě“ napsán letopočet 1956. Vděčí za své jméno
americké herečce, pozdější monacké kněžně, Grace Kelly.
Tato kabelka byla tajným spiklencem, když v jejích rukách
úspěšně maskovala rostoucí těhotenské bříško. Kelly Bag je
zárukou vysoké elegance a jedinečně dokáže podtrhnout
osobnost své majitelky.
Každá z kabelek Hermés má nejen své výrobní číslo, ale
provází ji i jméno uměleckého brašnáře, pod jehož rukama
vznikala. Ve světě celebrit ji můžete spatřit v rukou takových hvězd, jakými jsou například Julia Roberts, Catherine
Zeta-Jones či Gwyneth Paltrow.
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Mezi nejznámější a nejžádanější se řadí kabelky
Louis Vuitton. Hovoří
se o nich jako o francouzském luxusu podloženém
tradicí a každá z nich je
zárukou nejvyšší možné kvality a naprosto
precizního zpracování.
Výrazný rukopis tvůrců
dal „Vuittonkám“ do
vínku absolutní nezaměnitelnost. Mezi nejpopulárnější patří zvláště
klasický model Speedy či
Alma v provedení monogram canvas, velmi oblíbená je také celá kolekce kabelek
damier canvas a monogram multicolor canvas. Cena těchto
kabelek také není nízká, ale pokud nezatoužíte zrovna po
kusu vyrobeném na zakázku z některé z exotických kůží, je
rozhodně dostupnější, než výrobky značky Hermés. Kabelky Louis Vuitton nejsou jen výsadou celebrit, ač zřejmě
nechybí mezi kabelkami žádné z nich. Až téměř posedlost
Vuittonkami je spojována se jménem Jennifer Love Hewitt,
vídány jsou v rukou Madonny, Heidi Klum, Kylie Minogue,
Evy Hercigové a celé řady dalších hvězd.

Gucci ze slunné Itálie
Své místo na slunci si stále drží oblíbená kabelka
značky Gucci. Neodolala jí ani „roková babička“
Tina Turner. Tato kabelka je dnes synonymem
prestiže, luxusu a stylu a její nové modely, je-li
to vůbec ještě možné, jako by byly stále líbivější. V rodném listě kabelek Gucci je uveden
stejnojmenný italský módní návrhář, jenž se
narodil ve slunné italské Florencii a svůj
život později zasvětil kabelkám a dalším
módním doplňkům. Jeho intuice ho
vedla správným směrem. Kabelky Gucci
totiž vždy mají svůj styl a objevují se
v rukách úspěšných a sebevědomých
žen. Když se pozorněji zadíváte,
na některých modelech kabelek si
určitě všimnete typických motivů
z jezdectví. Jak vidno, nejen značka Hermés se inspirovala u těchto
krásných a ušlechtilých zvířat.
Gucci využívá prvky s motivy jezdeckých popruhů či třeba udidel, jež vypadají například
v podobě ozdobné spony až překvapivě pěkně. Výrazným
zdobným prvkem některých modelů je rukojeť vyrobená
z bambusu. Uvádí se, že v tomto spočívá Gucciho prvenství,
neboť na rukojeť kabelky bambus použil vůbec jako první.
Gucci kabelky v současnosti najdete v exkluzivních obchodech po celém světě.

Mít kabelku od Prady…
Strohá informace říká, že značka vznikla v roce 1913 v italském Miláně a jejím zakladatelem byl Mario Prada. Prodával kabelky, kufry i boty. Kufry se však později ukázaly pro

Luxus
svou vysokou hmotnost jako nevhodné
pro leteckou přepravu a tak se značka
více zaměřila na výrobu
luxusních kabelek. V sedmdesátých letech vstoupila
do rodinného podniku
Pradova vnučka, Miuciia.
Byla mladá, nápaditá,
kreativní a vynikala
jedinečným vkusem.
Jejím velkým úspěchem byla nevšední
nylonová kabelka,
která si záhy získala
velkou oblibu. Kdo by
si pomyslil, že i nylonový
materiál může být zárukou
noblesy. Mít kabelku od Prady
je snem mnoha žen. Dnes je jejich kolébkou Prada Group,
velká společnost, ve kterou se firma Prada postupem času
proměnila. Její kabelky jsou pravidelně vídány na módních
molech a v rukou žen s vytříbených vkusem. Mít kabelku
od Prady je záležitostí dobrého vkusu.

Voňavá Balenciaga
Kvalitní, krásně jemná a voňavá je kůže, ze které se vyrábí
další perla – kabelka Balenciaga. Kromě klasické kůže se
v limitovaných nabídkách objevují také kabelky z kůže perforované, nebo kombinované. Balenciaga si na nic nehraje
a sází na skutečnou originalitu. Dvě stejné kabelky v totožné barvě se dokonce mohou vizuálně jemně lišit. Záleží na
kůži, ze které jsou vyrobené. Je-li hrubší, jsou jejím rysem
vrásky, hladší materiál přináší kabelku hladší a lesklejší.
Obojí je
však v pořádku.
Mezi nejoblíbenější model patří zejména Balenciaga City, která je stejně tak
krásná, jako dokáže být praktická.
Její menší „sestra“ Balenciaga,
Mini City je častým hostem společenských událostí,
velká Classic Weekender mnohdy
zase společnicí podnikavých a velmi
zaměstnaných dam,
stejně jako celebrit,
které potřebují mít
vše co pro svůj den
pěkně pohromadě.
Oblíbila si ji i Ashley
Tisdale, známá
z trilogie Muzikál
ze střední.

Bottega Veneta aneb trocha benátského kouzla
Znalkyně kabelek zbystří sluch, jakmile zaslechnou slova
Bottega Veneta. Tato značka byla založena v roce 1966
a vsadila na výrobu řemeslného koženého zboží. Jejím
symbolem, jímž je dodnes, se stala speciální technika tkaní
kůže, nazývaná „intrecciato“ , vyvinutá zdejšími mistry.
Ačkoliv kabelky z „Benátského atelieru“ jak zní překlad

luxusního italského domu, jsou až hříšně
drahé, v dílnách značky je neustálý
ruch a spousta práce. Jedná se o ruční
práci a tak každá z nich v procesu
výroby opakovaně prochází
lidskýma rukama. Kabelku značky Bottega Veneta můžete mít třeba i ve
výjimečně atraktivním
provedení z krokodýlí
kůže, ale připravte se na
to, že zde ještě více než
u ostatních kousků platí,
že se jedná o luxus,
jemuž odpovídá i stejně
luxusní cena.
Velké oblibě se těší
večerní kabelky z řady
Knot se zapínáním
ve stylu uzlu. Ostatně tento originální
prvek, s nímž značka
přišla v roce 2001,
se stal zároveň jejím
signifikantním znakem.
Večerní kabelky pro
svou jednoduchou avšak
zároveň rafinovanou
eleganci patří mezi neprodávanější. Není divu, že vášni jménem „Botegga Veneta“
propadly i takové hvězdy jakými jsou Penelope Cruz či Rees
Witherspoon.

Atraktivní Italka Buti
Historie kabelek značky Buti je již více než padesátiletá.
Atraktivní krásky pochází z malého toskánského města, ve kterém první z nich
navrhli zakladatelé značky,
bratři Pilade a Illo Buti. V jejich
šlépějích jdou dnes dva synové jednoho z nich. Každá
z kabelek Buti představovala
malé umělecké dílo a zůstalo
to tak dodnes. Možná je to
i proto, že u Buti se ctí tradice
a poctivé řemeslné dílo. Výroba se neodehrává na nejmodernějších a nadmíru výkonných strojích, ale kabelky se rodí za
pomoci klasických šicích strojů a razidel. A výsledek? Ten je
prostě dokonalý a každá z kabelek Buti má svou duši.

Jaký je názor odborníků na módu, týkající
se tohoto neodmyslitelného doplňku?
„Zatímco před lety bývalo spíše výjimkou, aby drahé
elegantní kabelky byly součástí ležérních outfitů, dnes je
situace zcela jiná. Lze říci, že nic není tabu. Tyto kabelky
jsou šperkem a některé z nich se dokonce dědí z generace
na generaci. Přesto mohou klidně doplňovat módně ošoupané džíny a jsou běžně nošeny ke sportovní obuvi, aniž
by se jednalo o módní faux pas. Důležité je však dodržovat
zásadu, aby styl byl vždy módně ležérní,“ uvádí stylistka
Daniela.
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Text: Daniela Gaudlová, foto: archiv hřišť

Golf Resort Black Bridge

Golfový ráj
to na pohled VIII
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.
Naposledy jsme okusili bodrou náruč devíti severomoravských hřišť. Tentokrát se
podíváme do hlavního města. Na golfové příznivce tu čeká pět zajímavých areálů.

Na tom Černým Mostě...

Když ti nejde hra, trénuj. To je rada nad zlato, moji golfisté
mi rozumí, jednoho z nejlepších světových trenérů Clive
Tuckera, který založil golfovou akademii v Golf Resortu
Black Bridge. A ostřílený golfový veterán si uměl vybrat.
Nádherně zvlněné fairwaye a zajímavě modelované greeny
jsou charakteristické pro osmnáctijamkové hřiště otevřené v roce 2011 na pražském Černém Mostě. Když se rozhlédnete kolem, ani ve snu by vás nenapadlo, že na jeho
výstavbu byla použita šedá břidlice z tunelu Blanka. Hřiště
bylo navržené tak, aby si tady užili hráči všech výkonnostních kategorií. Vychutnat si můžete nejen golfovou hru, ale
i zdejší vychytávky. Rádi hrajete venku, ale zimu nemusíte?
Perfektní tréninkové zázemí, driving range s vyhřívanými
odpališti a dva golfové simulátory poskytnou azyl i těm
největším zmrzlinám. Unikátní útočiště tady najdou i děti.
Dětský klub nabízí nejen golf pod vedením profesionálních
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trenérů, ale i angličtinu s rodilým mluvčím nebo pomoc
s přípravou do školy. Předškoláci si zde mohou jen tak hrát,
kreslit, cvičit ... Samozřejmě pod odborným dohledem. A na
závěr ještě jedna golfová třešnička. Zelená odpaliště. Jsou
určená pro začínající golfisty nebo pro vynikající golfistky.
Nikde jinde v Česku takové „abšlágy“ zatím nenajdete.
A kdo by se nemohl od hřiště odtrhnout ani po hře, může
noc strávit přímo na fairwayi. V bungalovech Green Box.

Tajemství devatenácté jamky

A nevídané věci najdete i na prvním pražském osmnáctijamkovém hřišti Prague City Golf Club Zbraslav. Sandy wastes - plochy s červeným pískem, warm up - driving range
speciálně určený na rozehřátí těsně před hrou, Himalayas
- unikátní osmnáctijamkové puttovací hřiště, které vzniklo
po vzoru skotského St. Andrews. „Byla to výzva, první hřiště, které jsem navrhoval. Jsem rád, že to mohlo být v Če-

Art

Golf & Country Club Prague

chách, chtěl jsem s designováním hřišť
začínat právě tady, protože se tu cítím
doma. Hned při první návštěvě Zbraslavi jsem byl nadšený a s radostí jsem
šel do svého prvního projektu. Hřiště se
povedlo. Je úplně jiné než všechna hřiště dosud postavená v Česku. Zajímavé
je i rozmanitostí hry,“ říká o zbraslavském hřišti Alex Čejka, golfista českého původu, který žije v Las Vegas
a reprezentuje Německo. Na projektu
hřiště se podílel spolu s renomovanými
architekty Jeremy Fordem a Mickem
McShanem. Ostražitost neztrácejte
ani po hře. Jak velí nepsané golfové
pravidlo, budete chtít zajít po hře na
kus řeči a něco dobrého na devatenáctou jamku. Vsuvka pro negolfisty - do
klubovny. Ale pozor! Tady opravdu
mají devatenáctou jamku. Jmenuje se
Practice a je to třistametrová cvičná
jamka pro začátečníky. Takže radši hledejte osvědčený klubhaus.

Sever nebo Jih? Přece Hodkovičky!

Další z oblíbených a líbivých hřišť z dílny českého golfového architekta ing. Jiřího Veldena bylo otevřeno v roce
2005. Devítka Golf & Country Clubu Prague leží přímo na
břehu řeky Vltavy nedaleko Barrandovského mostu. A jako
všechna pražská hřiště potěší golfisty nejen celoročním

Prague City Golf Club Zbraslav

provozem. Množství vodních překážek, záludně maskované
bunkery, stromy, keře, jezírka s plážovým bunkerem, husté
roughy a velké modelované greeny zaručují, že si tady každý užije. Areál je rozdělený na dvě tréninkové části Sever
a Jih, z obou je možné využít dvě stě padesát metrů dlouhý
driving range. V zápalu hry se nezapomeňte rozhlédnout
Ice Léto 2013 |
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Golf Club Hostivař

kolem sebe. Máte jedinečnou možnost
podívat se na Vltavu a Vyšehrad z míst,
která nejsou běžně dostupná. A kdyby se
náhodou hra nedařila, to pokoukáníčko
určitě stojí zato.

Šťastné to hřiště!

Kdysi se dva kamarádi rozhodli, že si
postaví driving range. Jen tak pro sebe.
Aby měli kde trénovat. Tenkrát netušili,
že v roce 2006 budou slavnostně otevírat
devítijamkové hřiště. Dneska je pražský
Golf Club Hostivař největším klubem
v republice, jeden ze dvou kamarádů,
Ing. Jiří Martinka, jeho prezidentem
a zdejší areál místem, kde se nikdo nenudí. Každá jamka má své jméno, takže vás
Vábení dovede po Psí noze až na Rozhlednu, Pendolino přiveze Dlouhej kouř
a pak už přichází jen Poslední koupel.
Mezitím si můžete vychutnávat nefalšované skotské bunkery a nevěřícně sledovat stádo ovcí,
pasoucí se na okolních kopcích. Jsme opravdu v Praze? Ale
jistě, hned vedle stojí paneláky. A mezi nimi ulička se zajímavým názvem. Jmenuje se Golfová. Co by ne, když je tři
sta metrů od golfového hřiště? Jenže ona je tu ještě z doby,
kdy se o golfu v Čechách mohlo jenom snít.

Tramvají za kopečky?

Golf Club Praha byl založený v roce 1926. A že tu ctí tradici
je cítit na každém kroku. Původní hřiště se nedochovalo,
dnešní devítijamkové vzniklo v sedmdesátých letech minu-
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Golf Club Praha

lého století v pražské čtvrti Motol. Má velmi strategickou
polohu. Dojedete sem za pár minut z centra a navíc i městskou hromadnou dopravou. Takže bag na záda a vzhůru na
tramvaj. Ať přijedete odkudkoliv a jakkoliv, těšte se na kopečky! S lehkou nadsázkou se říká, že na rovině tady stojí
hráč pouze v klubovně. Kopcovité hřiště není dlouhé, ale
vyžaduje přesnou hru, protože má úzké fairwaye a malé
vyvýšené greeny. Ale vše vám vynahradí terasa klubovny.
Nabídne skvělé občerstvení, úžasný pohled na panorama Prahy a taky trochu adrenalinu. Green druhé i deváté
jamky máte přímo na dlani a občas sem zabloudí bláznivá
střela.

Elektronika
Text a foto: Archiv firem

Novinky z elektroniky
Léto je tady a s ním i možnost cestování a poznávání nového. S tím samozřejmě souvisí i novinky na poli elektroniky – navigace, která nás nenechá zabloudit, ultrabook
vhodný na cesty, či dokonce cestovní tiskárna… Co z toho by se vám více hodilo?
A na závěr samozřejmě pár domácích pomocníků, pro chvíle, kdy namísto na cestách budete pobývat doma…

Nejlehčí ultrabook™
s Windows 8 pro
Ideálním doplňkem na cesty pro milovníky kvalitní elektroniky je Panasonic Toughbook CF-AX2. Využívat jej můžete
jako klasický notebook nebo jako tablet.
Elegantní novinka umožňuje vysokou
použitelnost, nabízí odolnost, dlouhou
dobu provozu na baterii vyměnitelnou
za provozu a navíc je jedním z prvních
zařízení certifikovaných pro nejnovější
operační systém Microsoft Windows 8
Pro. Uživatelé mohou využít to nejlepší jak ze světa dotykových tabletů,
tak i ze světa nejmodernějších stylových
Ultrabooků.
Nový Toughbook CF-AX2 je
nejen elegantní a pouhých
18 mm tlustý, ale také kompaktní a velmi lehký (standardní
model váží pouze 1,15 kg) hybridní Ultrabook™. Novinka byla
navržena tak, aby byla maximálně
odolná vůči poškrábání, nárazům, pádům z výšky a také tlaku na displej.

Kamera, která vás nenechá nabourat

Mio, přední světový dodavatel přenosných navigačních zařízení, představuje pro změnu zcela novou řadu produktů
– Mio MiVue 338 a 358 – kamery pro HD záznam jízdy díky
kterým se řidiči budou při řízení cítit bezpečněji, stejně tak
i při opuštění auta na parkovišti. Nahrávací režim se totiž
aktivuje, pokud jeden ze senzorů zjistí změnu pohybu a jejich kvalitní optická soustava
zajistí jasný obraz i za zhoršených světelných podmínek.
Kamery Mio MiVue 338/358
jsou vybaveny 2“ a 2,4“
displejem a širokoúhlým
objektivem s rozsahem 120°,
který zaznamená situaci před
vozidlem bez mrtvého úhlu.
Pořizovaná videa jsou ukládána ve vysokém HD rozlišení 720p,
respektive u modelu 358 ve Full HD rozlišení 1080p, a jsou
komprimovány pomocí kodeku H.264, který poskytuje
vysoké detaily obrazu při malé velikosti. Díky tomu lze na
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vloženou microSD kartu uložit více hodin záznamu. Nové
kamery Mio MiVue mají ostrý a živý obraz i díky objektivu
tvořeným soustavou šesti skleněných čoček, na rozdíl od
konkurence, která využívá levné plastové varianty. Díky
zvýšené citlivosti snímače poskytují kamery také čistý obraz
i za horších světelných podmínek.

Cyklistická navigace Mio
Cyclo 300
Pokud během krásného počasí nebudete
jezdit autem, ale vytáhnete z garáže
kolo, nemusíte se bát, že bychom pro
vás neměli také novinku.
Mio Technology představuje na letní
sezonu novou řadu cyklo navigací
Mio Cyclo s modely Mio Cyclo 300
a Mio Cyclo 305. Tyto modely s barevným displejem
a plnohodnotnými mapami
nabízí navigační
zařízení pro rekreační i závodní cyklisty,
kteří se chtějí orientovat v terénu a volit trasy
dle aktuální nálady nebo potřeby
tréninku.
Řada Mio Cyclo pomůže cyklistům
dojet snadno z bodu A do bodu B
nebo je povede po preferovaných
trasách. Pokud se ale rozhodnou
použít funkci Překvapit (Surprise
Me), navigace pro ně navrhne tři varianty okruhů podle zadaného času nebo
vzdálenosti bez ohledu na to, kde právě jsou. Je to ideální
a snadné řešení pro každého, kdo už zná všechny cesty
v okolí a chce se nechat překvapit, nebo kdo chce v neznámém prostředí ujet stanovenou vzdálenost a čas. Trasy se
totiž pokaždé generují náhodně.
V zařízení jsou nainstalované mapy Open Street Map a TeleAtlas. Mio Cyclo nabízí také režim automobilové navigace, se kterým se každý spolehlivě dopraví na start vybrané
cyklostezky nebo do jejího nejbližšího výchozího bodu.

Bezdrátová kapesní tiskárna

Kdo z nás si občas nepotřeboval na dovolené něco vytisknout? Tiskárna LG Pocket Photo umožňuje nejen vysoce

Elektronika
kvalitní tisk fotografií a poskytuje
vynikající bezdrátovou konektivitu ale je tak malá, že ji dopravíte
prakticky kamkoliv… Díky tomu
je ideálním doplňkem chytrých
telefonů s operačním systémem
Android nebo iOS.
Stylová tiskárna LG Pocket Photo patří svými rozměry 72 x 120 x
24 mm a hmotností pouhých 215
gramů mezi nejmenší a nejlehčí
mobilní fototiskárny na trhu.
Fotografie z LG Pocket Photo mají praktický rozměr (5,1 x
7,6 cm) a ideálně se hodí k soukromým i pracovním
účelům.
LG Pocket Photo rovněž podporuje technologie Bluetooth
a Near Field Communication (NFC).

Chladnička v jedinečném designu
s 3D efektem

ně v zářivějších i světlejších barvách. Měkký grafický vzor
doplňuje povrch spotřebiče o prostorovou dimenzi a přeměňuje plochý neosobní zevnějšek tradiční chladničky. Spotřebič ale zůstává hladký na dotek a snadno se čistí.
Kromě úchvatného designu je nová chladnička
vybavena moderními technologiemi, které pomáhají uchovávat potraviny déle čerstvé, například
inteligentní technologií 6. smysl FreshControl.
Díky automatické kontrole teploty a vlhkosti
v chladničce zůstanou potraviny čerstvé až 4x déle.
Speciální senzory pomáhají obnovit ideální podmínky pro skladování potravin, teplotu i vlhkost,
5x rychleji.

Anebo něco od konkurence?
V letošním roce bude na trh uvedena i nová modelová řada chladniček NO FROST od společnosti LG
Electronics. Její vlajkovou lodí je
Door-In-door chladnička Lancaster.
S kapacitou 614L úsporným LED
osvětlením a úsporným kompresorem patří do energetické třídy A++.

Úklid bude hračka

LG Electronics samozřejmě přinese celou řadu novinek. Milovníky pořádku jistě potěší dokonalý model robotického
vysavače. Společnost připravila hned několik novinek, ale
technologicky nejvyspělejší model LG VR62701LVMB patří
mezi špičku na trhu. Jeho výjimečnost tkví v inteligentní navigaci, která z něj dělá skutečného robota. Používá
k tomu několik senzorů a metod navigování. Jeho účinnost vysávání dosahuje až
94% (podle typu podlahy) a na jedno
nabití, které trvá jen 3 hodiny, dokáže
vysávat celých 100 minut. Vděčí za to
velmi kvalitní Li-PB baterii.
Prostory moderních domácností jsou často propojeny a částečně se prolínají jejich funkce. Dnešní kuchyně pomalu
splývají s obývacím pokojem, čímž vzniká nová forma společenské místnosti, která se stává hlavním centrem rodinného života a zábavy.
Otevřené prostory si žádají funkční produkty, které jsou
pěkné na pohled a zároveň často hrají úlohu dekorativních
doplňků domácnosti. Důležitým požadavkem zákazníků při
výběru spotřebičů se stává design, který má nejen doplnit,
ale ideálně i podtrhnout styl domácnosti.
Nová chladnička Whirlpool WBC36992 NFC AW
v designu Absolute vkusně doplňuje ostatní kusy
nábytku a současně přeměňuje tradičně spíše sterilní atmosféru kuchyně v příjemnou místnost, která dokáže zaujmout. Designová řada Absolute se
vyznačuje minimalistickými tvary a přísnou geometrií, kterou doplňuje mírné zakřivení dveří a moderní zapuštěný ovládací panel. Nová povrchová
úprava byla navržena v souladu s nejnovějšími
trendy ve světě kuchyní. Zajímavý prostorový efekt
na bílém povrchu transformuje tradiční barevný
tón v jedinečný a působivý dojem. Tato povrchová
úprava je vhodná například pro avantgardní kuchy-

Šetrné praní

Po návratu z dovolené všichni obvykle bojujeme s kupou
špinavého prádla. Vrchem plněné pračky jsou ideálním
řešením především pro menší domácnosti, kde je nutné
počítat s omezeným nebo velmi specifickým místem. Tento
typ spotřebiče lze bez problémů umístit do rohu nebo do
úzkého prostoru. Je zároveň vhodný pro ty, kterým může
ze zdravotních důvodů dělat problém shýbání.
Poslední modely vrchem plněných praček Whirlpool disponují praktickou novinkou SoftOpening, díky které
snadno otevřete buben jen jedním prstem. Volit
můžete z praček určených pro 5,5; 6 nebo 6,5
kilogramů prádla, vybrat lze také varianty s velkým displejem pro pohodlné ovládání. Technologie ZEN pak zajišťuje velmi tichý provoz, který
společně s vrchním plněním rozšiřuje možnosti
umístění pračky v domě či bytě. Domácnosti jistě
ocení také program Colours 15°. Ten při teplotě
pouhých 15 °C nabízí srovnatelné výsledky jako
při cyklu na 40 °C, čímž přispívá k ochraně barev
a tkanin, které jsou při nižší teplotě mnohem
méně zatěžovány.
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Therme Laa - Hotel & Spa****S

Luxusní wellness & lékařská kompetence pod jednou střechou
Therme Laa Hotel & Spa****S se nachází ve vinařském kraji
v blízkosti Národního parku Podyjí, hodinku od Brna a necelé dvě a půl hodiny jízdy z Prahy. Rozloha resortu přesahuje 60.000 m². Celý komplex je tvořen zážitkovým termálním světem včetně venkovních bazénů pro letní odpočinek,
Hotelem & Spa Laa****s oceněným v soutěži HolidayCheck
TopHotel 2013 a TripAdvisor Travellers Choice 2013, wellness areálem Vitality SPA, Velkým saunovým světem a centrem zdraví Vitality MED Laa. Resort je usazen do překrásného parku, obklopen pásem zeleně, která se táhne kolem
celého areálu a spolu s četnými stezkami zve k příjemným
procházkám či odpočinku v Laa a blízkém okolí.

Komfort, elegance a odpočinek
To vše čeká na návštěvníky lázeňského resortu v Laa an
der Thaya. Hotel nabízí 122 pokojů s balkónem a junior
i senior apartmá v designu bříza či vlašský ořech. Rozlehlost
lázeňského resortu umožňuje dokonalý odpočinek a nerušené prostředí pro únik od všedních starostí. Panoramatický Most smyslů vede přímo do hotelového spa komplexu

s termálními bazény a saunami, dále pak do termálních
lázní Laa s velkým Saunovým světem, a také do zdravotního centra Vitality MED Laa. Zdravotní MED centrum
doplňuje nabídku terapeutických služeb zaměřených na
pohybový aparát, které se navzájem doplňují s vyváženou
a lehkou GourMED® kuchyní. Nejvíce ceněným výsledkem
bývá odstranění bolestí zad a krční páteře včetně úlevy od
zažívacích obtíží.

Nechte se hýčkat čtyřhvězdičkovým luxusem
Přijedete, ubytujete se v jednom ze stylově zařízených
pokojů a už si jen užíváte všech služeb, které superio
hotel & spa Laa nabízí. Všechny pokoje jsou samozřejmě
vybaveny internetovým připojením, plochým televizorem,
psacím stolem a křesílky, v hotelovém standardu nechybí
ani výběr koupelny se sprchou či vanou a pro absolutní
pohodu i hebký župan a spa bag s ručníky a přezůvkami
po celou dobu relaxačního pobytu všech hostů. Hotelovým
hostům je k dispozici celý areál včetně hotelové části spa
komplexu o rozloze 2.600 m2, která je od termálních lázní

prostorově oddělena. Hosté si zde odpočinou v termálním
bazénu, vlastních saunách se sanariem, parní kabinou a finskou saunou. Venku je k dispozici whirlpool a v hotelovém
spa nechybí samozřejmě ani odpočinkové zóny, vše výlučně
k dispozici hotelým hostům.

Péče o zdraví v příjemné dovolenkové atmosféře
Kromě standardní bohaté nabídky wellness terapií a kosmetických procedur a ošetření ve Vitality Spa, je hostům
k dispozici i medicínské centrum Vitality MED Laa. Centrum
se specializuje na léčbu bolestí zad a krční páteře, dále na
léčbu zažívacích obtíží a efektivní odstraňování ztuhlosti
svalů způsobených špatným držením těla. Napětí svalů je
odstraňováno novou metodou myoreflexní terapie. Rychle
dosažené výsledky a zlepšení pohyblivosti jsou stabilizovány následným terapeutickým cvičením. Zdraví, spolu s tělesnou a duševní pohodou, patří bezpochyby ke spokojenému
životu. V centru zdraví Vitality MED Laa udělají vše pro
rychlou úlevu od bolestí a obtíží.

Termální lázně a Velký saunový svět
V lázních o rozloze 7.800 m² se mohou všichni milovníci
wellness ponořit do světa vody a tepla. Termální lázně jsou
napájeny z léčivého pramene, který obsahuje chlorid sodný

a jód. Lázně nabízejí svým hostům různorodou nabídku
koupání, odpočinkových zón i aktivních wellness programů:
termální masážní bazény uvnitř i venku, solankový bazén
s optickými i akustickými efekty, asijskou odpočívárnu
a zimní zahradu – velkoryse koncipovaný prostor přímo
v srdci lázní. Saunový svět, jeden z největších v Rakousku,
nabízí Hradní saunu, saunu Weinviertel, parní lázeň Royal,
finskou venkovní saunu a solankový bazén. Na 1.500 m² je
k dispozici vše, co si jen milovníci saunování mohou přát.
V Laaské džungli – největší rakouské rodinné a textilní
sauně – se cítí dobře úplně každý. Od pondělí do soboty
zve všechny návštěvníky lázní k pohybu a aktivitě aqua
gymnastika, lekce jsou pro hosty lázní zdarma. Stejně tak
je bezplatné i využití kardio-fitness zóny. Program kurzů
a cvičebních lekcí se mění dle sezóny: pilates, gymnastika
pro zdravá záda, sling trénink, jóga, balanční cvičení pro
zapojení všech svalových skupin, Nordic Walking a mnohé
další.
Therme Laa - Hotel & Spa****S
Thermenplatz 1
Laa a. d. Thaya, A-2136
Tel. + 43 (0) 2522/84 700 733
hotel.reservierung@therme-laa.at
www.therme-laa.at/cs

Gurmán
Text: Nela Matěšaje, foto: SAMphoto.cz

Koktejly

jsou jako umění.

Alkohol, cukr, voda a hořký likér. V původním koktejlu byste nenašli džus ani třešinku na ozdobení, přesto míchanými nápoji už tehdy lidé byli ohromeni. Koktejly byly
považovány z ideální předvolební nápoj, neboť činili srdce rázná a nebojácná a zároveň mátly hlavu. Alespoň tak o nich hovoří už v roce 1806 časopis The Blance. Jedno
je ale jisté. V parném létě dokázaly osvěžit stejně jako dnes.
Původ slova koktejl není dodnes známý, legend je však
téměř stejně jako míchaných nápojů. Jedna z nejpravděpodobnějších verzí vypráví o dobách mexicko-amerických
válek, kdy americký generál dostal po vyhlášení příměří
od Mexičanů na přivítanou lahodný osvěžující nápoj. Když
se zeptal, kdože mu pití namíchal, dozvěděl se, že to byla
dcera mexického vládce Coctel. Její jméno si pak Američani
přizpůsobili na Coctail. Stejně dobře ale může být správná teorie, podle které se kdysi v New Orleans prodávaly
alkoholické míchané nápoje v kalíšku na vajíčka. Ty se totiž
francouzsky řeknou coquetier. A to ke slovu cocktail rozhodně není daleko.
V českých zemích sahá historie koktejlů ještě dále. „Je
zaznamenáno, že v roce 1792 při korunovaci císaře Františka I. na českého krále servírovali punč,“ podotýká Radek
Poláček z České barmanské asociace. Dnes nejstarším a vůbec první českým barem je American bar v Praze, který sídlí
v Obecním domě a poprvé obsloužil své zákazníky v roce
1912. Nechybělo moc a mohl být první český bar dokonce
i prvním barem evropským. Nakonec jej ale o píď předběhl
podnik v Paříži.
Jenže co se dařilo rozvíjet za éry první republiky, brzy skončilo s nástupem druhé světové války a po té komunismu.
Útlum, který tehdy barmanské řemeslo zažívalo, ustoupil
až na přelomu tisíciletí. Nová generace barmanů, nové
nápady, kreativita a kvalitní podniky zajistili České repub-
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lice prestiž i ve světě. „Můžeme se chlubit velmi kvalitní
barmanskou scénou, jak u nás tak i ve světě. Možná je to
proto, že slovanská krev dokáže být nadevše zapálená pro
věc,“ zamýšlí se Poláček.

Umělci za barem

Na první pohled se zdá, že barmanem může být téměř kdokoliv, kdo umí obsluhovat zákazníky, roznášet pití a zvládá v přiměřené míře konverzovat. Opak je ale pravdou.
Barman je podle oborníků velmi specifické povolání. „Ti,
co to myslí alespoň trochu vážně, brzy pochopí, že je čeká
opravdu dlouhá cesta,“ upozorňuje barman s patnáctiletou
praxí Martin Tomášek, který si v Praze otevřel Parlour bar.
Ona dlouhá cesta za barmanským uměním obvykle začíná tím, že se nadšenec do koktejlů nechá zaměstnat jako
takzvaný Barbeck v nějakém ideálně renomovaném baru.
„Barbeck se stará o led, sklo, doplňuje sklenice, ovoce a je
vlastně takovým pomocníkem barmana. Už při této práci
člověk obvykle pozná, zda má pro povolání barmana vůbec
nějaký potenciál,“ říká Tomášek. Kromě praktických záležitostí by měl Barbeck koukat barmanům neustále pod ruce
a učit se. Pokud se umí zeptat, je skromný, ale odvážný, po
půlroce má naději postoupit na místo skutečného barmana.
A ta pořádná dřina teprve začne.
Za jak dlouho se barman stává barmanem? Podle Martina
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Tomáška je to velmi individuální. „Po roce poměrně intenzivních studií pochopíte základní principy této profese. Ale
současně s tím také poznáte, že je to opravdu učení na celý
život, protože je neustále co objevovat,“ objasňuje Tomášek.

Alchymie zvaná koktejl

Protřepat, nemíchat. Zlidovělá fráze Jamese Bonda, který
měl v oblibě suché Martini, je zkrátka sexy. A pití koktejlů jakbysmet. O jejich popularitu se přitom postarala už
generace Ernesta Hemingwaye, který proslul svým oblíbeným nápojem zvaným Montgomerry. A jen pro zajímavost:
Zatímco James Bond pil Martini, kdy je gin s vermutem
v poměru 3:1, Hemingwayův Montgomerry obsahoval
patnáct dílů ginu a jeden vermutu. To bylo teprve opravdu
suché Martini.
Dá se koktejl smíchat opravdu z čehokoliv? „Koktejl musí
být především vyvážený. Ingredience, které používáme,
se spolu musí snoubit, ne prát. Nemůžeme něco jen tak
namíchat, všechno má svůj řád, ale myslím si, že opravdový
profesionál si poradí s každým požadavkem,“ vysvětluje
Tomášek.
Podle něj jsou lidé zvyklí nechat si namíchat koktejl na
míru. „Jako barman to musíte umět kočírovat. Pokud chce
host kyselý koktejl, tak mu nedáte pití, které bude jako
šťovík, jen tu kyselost podtrhnete. Když si bude host přát
něco opravdu nekombinovatelného, je na místě ho vtipně odvést jinam a najít pro něj jinou variantu,“ doplňuje
Tomášek.
To potvrzuje také Radek Poláček z barmanské asociace.
„Vždycky říkám zákazníkům, že dobrý koktejl je takový,
který si zákazník nechá doporučit podle svých chutí. Z toho
by se dalo předpokládat, že žádná kombinace zakázaná
není, ale musíme samozřejmě respektovat chemické složení surovin a fyziku. V kostce se dá říci, že některé suroviny
k sobě jsou lépe a jiné hůře,“ říká Poláček.
Koktejly na míru vyžadují myšlenkové propojení hosta
i barmana. I když se to zdá poetické, chvíli trvá, než se
vzájemně oba oťukají a pochopí se. „Dle mých zkušeností
to trvá dvě až tři návštěvy, než barman pochopí, jak fungují
chuťové pohárky jeho hosta a než host pochopí, jaké má
používat termíny, aby mu barman porozuměl. Ne vždy se
to podaří, ale pokud ano, je to velmi příjemná záležitost.
Hosté pak nechodí do baru na koktejl, ale chodí za svým
barmanem. A pro nás je to velká pocta a výzva, protože
tvoříme konkrétní dílo pro konkrétního člověka,“ objasňuje Tomášek.

Koktejl jako cukrová vata

Stejně jako módní průmysl nebo gastronomie, je i příprava
koktejlů ryze trendovou záležitostí. Jak se barmani shodují,
koktejly nejsou pivo. Neslouží k tomu, aby se člověk opil,
jsou součástí životního stylu. Pijí se z krásného skla, hezky
voní, vypadají nádherně a nechávají prostor pro fantazii.
„Současné trendy přidávají k dokonale namíchaným koktejlům občas velice sofistikované ozdoby. Podle některých
zahraničních kolegů může taková ozdoba běžně tvořit
i třetinu nákladů na samotný koktejl. Dochází také k takzvanému párování s drobnými pokrmy. Jednoduše řečeno,
funguje to jako dokonalá sušenka k dokonalé kávě, ovšem
možnosti jsou nevyčerpatelné. Celerová pasta na bílém
toustu k Bloody Mary,“ naznačuje Tomášek.
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Další moderní novinkou je takzvaná molekulární mixologie.
„Barmani používají nevšední ingredience a suroviny, které
si sami vyrábí. Upravují koktejly, mění jejich skupenství,
vytváří rozličné infuze,“ doplňuje Radek Poláček z barmanské asociace. Výsledkem jsou pak překvapivé koktejly, které
zákazník může dostat ve formě želatiny nebo cukrové vaty.
Cuba Libre vám barman namíchá jako směs kaviárových
perliček a z Mojita se stane zmrzlina.
Finalista soutěže Barman roku 2010 Ondřej Cempírek zase
podotýká, že jdou více na odbyt čerstvé suroviny. „Jsou to
třeba čerstvě vymačkané šťávy, ale i čerstvé byliny. A samozřejmě také infulované alkoholy. Tedy princip, při kterém
se louhují suroviny v destilátu,“ objasňuje Cempírek.
Dá se říci, že barmanský svět v poslední době zažívá jakousi renesanci. „Svět se globalizuje a zvedá se také životní
úroveň populace. Dostávají se k nám nejrůznější cizokrajné
ingredience, se kterými můžeme nově pracovat. Dá se říct,
že dokud se nebude válčit, bude se rozvíjet kultura a s ní
i koktejl,“ myslí si Tomášek, přesto, že si je vědom ekonomické krize, která nutí hosty v barech šetřit. „Lidé každý
peníz několikrát otočí, než ho utratí. Ale věřím, že si rozmýšlejí, za co. Koktejly nejsou pro opíjení se. Jsou součástí
životního stylu, jsou takovou malou radostí, která nám umí
pozvednout ducha,“ říká Tomášek.

Jako když se míchá parfém

Stejně jaké má parfém hlavu, tělo a srdce, má i správný
koktejl své různé části, Tou základní je báze, která dá koktejlu ladění, jde o základní alkohol, mezi který nejčastěji
patří vodka, rum, gin, whisky, koňak nebo brandy. Druhou
částí je takzvaný modifikátor, který základní bázi zjemní
a aromatizuje. Podtrhne sílu základní báze, ale nikdy ji
nepřebije. Mezi modifikátory se řadí cukr, vejce nebo třeba
smetana. V závěru pak koktejl vyladí některý z dochucujících přípravků – třeba monin.
Odborníci si ale většinou svůj oblíbený koktejl vybírají z klasických nápojů, které nikdy neomrzí. „Za krále koktejlů považuji Martini koktejl. Oblíbený je spíš ve Spojených státech
amerických, než v Evropě. V současnosti je u klasiků oblíbený ještě Sour. Krátký koktejl z jednoho a půl dílu citronové
šťávy, dvou dílů cukru a čtyř dílů v podstatě jakéhokoliv
alkoholu,“ zmiňuje Tomášek.

Jiří Nekula:
Barman je vlastně novodobý kněz
Jiří Nekula se kolem baru motá už přes dvanáct let. Poslední tři roky vlastní koktejlový bar Vanity v Praze, ale stejně
o sobě tvrdí, že je atypickým barmanem. Vystudoval totiž
vysokou školu ve zcela jiném oboru, ale barmanské prostředí mu učarovalo. „Bar je návykové místo, a tak jsem
zůstal,“ říká Nekula.

Jak se z člověka stane atypický barman?

Vždycky jsem byl spíše introvert, ostýchavější v komunikaci
s cizími lidmi. Nakonec jsem se rozhodl pro léčbu šokem,
a když se naskytla příležitost, vzal jsem brigádu v kavárně.
Zrovna jsem končil gymnázium a chystal se na vysokou. Za
barem se mi líbilo tak moc, že jsem u toho zůstal, i když
jsem původně studoval policejní školu. Práce barmana je
hlavně o lidech, je sice na jednu stranu občas docela vyčerpávající, ale na stranu druhou je velmi různorodá, zajímavá
a pořád vás překvapuje.
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Recept na jeden z nejznámějších koktejlů světa - Manhattan

• 5 cl Rye Whiskey
• 2 cl červený Vermut
• 1střik Angostura Bitters
Barmanské umění
Dobře vymíchat všechny ingredience s dostatkem ledu v míchací sklenici. Přecenevypadá vůbec jednodit do vychlazené koktejlové sklenice. A ozdobit koktejlovou třešní.
duše, jsou nějaké předpo- Říká se, že Manhattan byl poprvé míchán v americkém státě Maryland v 19.
klady, které musí správný století jako posilující lék pro zasažené účastníky soubojů.

barman mít?

Nevypadá? Řekl bych, že většina lidí si myslí opak. Hodně
krát jsem slyšel větičku: „Nu což, když nic neseženu, tak
můžu jít přece dělat barmana.” Což je velký omyl. Někdo mi kdysi řekl, že barman je takový novodobý kněz,
osobní zpovědník. Myslím, že barman by především měl
mít rád lidi, rozumět svému hostovi, dokázat si najít cestu
ke každému z nich, bez ohledu na věk, vzdělání, vzhled
nebo i jeho momentální naladění. Ono vyjít s příjemným
hostem umí každý, ale s tím nestandardním, to je teprve
profesní výzva. Bez téhle “lásky” brzy vyhoříte, svou práci
začnete nenávidět a kyselý usměv vám výdělek nepřinese.
Je nutné pochopit, že jste tu vy pro hosta, ne host pro vás,
a že možná to jak práci děláte, je podstatnější, než jak u ní
vypadáte. Ochota učit se je také dost zásadní. Je vcelku
jedno, kolik skleniček udržíte ve vzduchu najednou, zvláště
pak poté, co je dožene gravitace, přistanou na baru a vy do

nich nalijete vybraný nápoj a nevíte o něm víc, než co jste
vyčetli na lahvi. Zbožíznalství se dá naučit, nic těžkého to
není, jen musíte mít chuť na sobě pracovat dál.
Hodně důležité je znát i jazyky, to je nedílná součást dnešního dění. Jeden světový jazyk je základ, dorozumět by se
měl barman alespoň tak ve dvou až třech. To vše dohromady je takový celoživotní proces sebevzdělávání.

Může si barman „beztrestně“ vymyslet
cokoliv a nabízet to hostům, nebo máte nějaká
pravidla, která je nutno dodržovat?

Koktejlové variace přibývají, otázkou samozřejmě zůstává, kolik z nich se dostane do širšího povědomí a stanou
se z nich stálice koktejlového nebe. Beztrestně si můžete
vymyslet cokoliv, když si to pojmenujete po svém, pokud
je to samozřejmě z legálních surovin. Ovšem jsou koktejly,
které mají striktně daný postup přípravy, recepturu, způsob
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servírování a není zde prostor na obměnu. Pak je řada koktejlů, kde se dá přimhouřit oko. Ale do Cuba Libre prostě
tuzemák nepatří, protože Kubu možná viděl leda tak ten
pirát na etiketě, a Pina Colada se s pomerančovým džusem
nedělá, protože Pina je jednou španělsky ananas, i kdyby se
ten pomeranč na tisíc kousků rozkrájel.

Dá se říct, kolik míchaných nápojů existuje?

Dá se říci, kolik hudebních skladeb kdy bylo napsáno? A to
bych řekl, že not je poměrně méně než alkoholových a nealkoholových bází.

Pracujete v oboru dvanáct let, což je úctyhodná doba. Vzděláváte se stále v míchání koktejlů?

Čím více toho poznáváte, tím spíše máte pocit, jak málo
víte, mnohdy odpověď vede jen k dalším otázkám. Těžko
si získáte a udržíte odbornost, pokud na sobě dál nepracujete. Ale popravdě co jsem otevřel svůj, přestože malý,
podnik, toho času příliš nezbývá. Velmi trendy je teď molekulární mixologie a pro tu bohužel nemám velký prostor.

va?

Odráží se v chuti koktejlu také jeho přípra-

Na přípravu nápojů velmi záleží, stejně jako na dalších
proměnných. Je to kvalita surovin, jejich stav, vzájemné
propojení chutí, to, jak je podtrhnete, zvýrazníte, nebo naopak potlačíte. Záleží i na teplotě surovin, druhu ledu, jeho
velikosti, skle, jeho tvaru i teplotě. Občas to může být velká
alchymie, která má obrovský vliv na výsledný nápoj.

Sledujete módní trendy v přípravě koktejlů?
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Jedním z nich je právě zmíněná molekulární mixologie, která spočívá ve spojování nevšedních ingrediencí. Výsledkem
jsou rozličné infuze, želatiny, zmrzliny, gely, vaty a podobně. Hodně v kurzu je teď také návrat ke kořenům. Co je
staré, je opět nové. Barmani proto hledají staré koktejlové
receptury a oblékají je do modernějšího hávu.

Jsou nějaké koktejlové kombinace pro barmana tabu?

Zakázané jsou snad jen ty životu nebezpečné, není dobré to přehánět s nadbytečnou dávkou alkoholu, méně je
někdy více. Ale experimentům ohledně chutí a ingrediencí
se meze nekladou. Koktejl by měl být prožitkem pro co nejvíce smyslů, nejen pro chuť, ale i pro čich a zrak. A pokud
správně stimuluje vaší nervovou soustavu a přidá se k tomu
příjemná společnost a dobrá konverzace, pak večer nemůže
dopadnout špatně.

Jaký je váš nejoblíbenější koktejl? Pijete
vůbec rád?

To není snadné říct, osobně mám v oblibě kratší klasické
cocktaily, hlavně Old Fashion z dobré whisky. Občas se rád
vydám na ani ne tak “průmyslovou špionáž”, jako spíše
na přátelskou návštěvu jiných barů. Vždy jsem překvapen kolik zajímavých a chutných drinků jsou nám zkušení
barmani schopni namíchat. Ne nadarmo se pražské bary
v posledních letech několikrát umístili v rozličných žebříčcích světových barů. A barová kultura se navzdory všemu
zvedá v celé republice, ač dle některých pomalu. A to je
vždy zážitek.
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Gurmán
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Tip na výlet
Text: Jan Lipšanský, foto: SAMphoto.cz

Dvojí světy

Karlových Varů

Vždy v červenci se do Karlových Varů
sjíždějí milovníci filmu na festival. Společnost se zde rozdělí na dva proudy –
tzv. batůžkáře, a tzv. elitu. Ale nejen festival Vary rozděluje…

Batůžkáři přijíždějí autobusy nebo vlakem, elita luxusními
vozy, jež pendlují mezi Vary a Prahou na základě daných
harmonogramů. Měl jsem to štěstí (či smůlu), že jsem viděl
Vary z obou těchto stran. Jako student FAMU z batůžkářského, jako prezident ekumenické poroty z elitního pohledu.
Studenti a výletníci s batohem přijedou buď na autobusové
nádraží, odkud je to hlavní třídou k hotelu Thermal pět minut pěšky, a cestou se dá zastavit v McDonaldu na svačinku.
Nebo přijedou na vlakové nádraží na ostrohu nad Karlovými Vary, odkud je vidět na řeku Ohři. Seběhnete kopeček,
přejdete most a širokou silnicí se stromořadím dojdete
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rovněž k hotelu Thermal. Jestliže patříte k VIP, naberou vás
v Praze do mercedesu a tiše si šustíte až do Varů, kamkoliv
chcete.
Podobně je tomu s ubytováním – batůžkáří berou zavděk
kolejemi patnáct minut pěšky od Thermalu a do kopce,
znal jsem takové, kteří přespávali v noci na kolonádě. Herci, režiséři, politikové a vybraní novináři bydlí v Thermalu
a zbytek v okolních luxusních hotelích kolem říčky Teplá.
Batůžkáři se na festival musejí složitě registrovat a modlit se, aby na filmy, jež si v katalogu vybrali, sehnali lístky.
Hodně jich je totiž rezervováno pro VIP osoby. VIP osoby
se pak registrovat nemusejí, a je veřejným tajemstvím, že

Art

chodí spíše na večírky do luxusních hotelů, než na filmy.
Ostatně, je to místo setkávání filmových (a nejen filmových)
podnikatelů, a nejlepší obchodní dohody se domlouvají
právě při podobných akcích.

Jak funguje filmová porota

„Filmůmilovní“ návštěvníci tráví od ranních do nočních
hodin čas v leckdy malých nebo nevětraných sálech. Poroty
mají naštěstí určitou výjimku. Pro účely poroty se každé
ráno v osm promítá soutěžní snímek v náhradní projekci
v jednom ze salónků přímo v hotelu Thermal.
Mezi jedny z povinností jakékoliv poroty totiž patří povin-

nost vidět minimálně všechny soutěžní filmy. Pokud člen
poroty nestihne ranní projekci v osm hodin, ještě stále si
může film půjčit na DVD. Ale přece jen nejde pak o takový
komfort, ani nezažije pocit, jaký míváte při projekci v kinosále.
Členové porot jsou samozřejmě také zváni na večírky,
případně na VIP golfové turnaje na hřištích blízko letiště.
Patří k bontonu seznámit se s tvůrci a herci, případně politiky, prohodit pár slov, projevit zájem o novinky. Nepsanou
povinností je také setkání s místním patriarchou pravoslavné církve, který má v Karlových Varech jakousi zastřešující funkci pro všechny různorodé skupiny nejen místních
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obyvatel.
Asi nejoblíbenějším hotelem z pohledu podobných večírků
je hotel Imperial. Nic proti Grandhotelu Pupp, ale mnoha lidem přijde chladný a poněkud neosobní, setkáte se i s různými názory na způsoby obsluhy či nabídky jídla a pití.
Hotel Imperial těží ze své polohy i nabídky aktivit. Kousek
od něj se nachází tenisová hala, minigolf, a pokud jde o výhled na město, jde bezpochyby o jeden z nejhezčích. Zvláště v noci, kdy se večírky konají. A to bývá součástí podobné
party i ohňostroj.
V Imperialu jsou vyhrazeny pro hosty všechny přízemní
prostory – kromě hlavního sálu i ty tři boční plus privátní
salónky, a vyjít se dá i na terasu, odkud je opět vyhlídka do
krajiny. Na terase se často grilují různé druhy masa přímo
pod nebem.
Poroty však mají nevýhodu, že nemohou zůstávat jako
mnozí až do rána. Ráno v osm je čeká projekce. A přes den
se pak scházejí členové poroty a diskutují o zhlédnutých
filmech. Na terase Thermalu nad skleničkou vína diskutují,
váží všechna pro a proti, umělecké hledisko, výpověď, celospolečenský příspěvek.
Nutná je i komunikace s tiskovým oddělením festivalu,
případně vydávání tiskových zpráv, jež jsou k dispozici
v novinářském centru v prvním patře hotelu Thermal. Novináři zde mají k dispozici i počítače a připojení na internet.
I když se službami často jeví větší či menší nespokojenost –
počítačů je málo, spojení pomalé atd. Jako vždy a všude.
V poslední dny festivalu pak napětí vrcholí. Na festivalu
působí kromě té hlavní více dalších statutárních i přidružených porot. Každá uděluje nějakou cenu. Je tedy nutné
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domluvit čas, místo, zajistit si účast vítězů, nezapomenout
na diplomy a samotné ceny, a po slavnostním aktu předat
závěrečnou tiskovou zprávu do tiskového centra.
Po posledním dnu následuje fáze oddechu pro všechny zúčastněné. Ve městě se setkáte již zcela neformálně s mnoha
hosty na procházkách, zahrádkách restaurací, v oné zapadlé, ale vegetariánské restauraci na jednom dvorku za hotelem Thermal, nebo v jedné jediné restauraci v Bezručově
ulici, kde umí opravdové řecké frappé a žádnou culifindu
se zmrzlinou.
A nejen v restauracích – osobně jsem se jednou v tento poslední den zcela neformálně potkal a popovídal si s patriarchou místní pravoslavné církve – v čistírně oděvů. V místě,
kde se potkává elita s batůžkáři.

Trocha historie

Karlovy Vary doplácejí na nekontinuitu ve svém vývoji.
Původně lázeňské město založené Karlem IV. ve 14. století
prošlo mnoha proměnami. Jak samotného místa, když je
třeba v roce 1582 ničila velká povodeň nebo katastrofální
požáry v letech 1604 a 1759, ale také demograficky. Od
17. století patřilo město právě elitám – jezdili sem králové
a hrabata, a na počátku 18. století ruský car Petr I.
V 18. století vznikají třeba základy Grandhotelu Pupp, tedy
Saský a později Český sál. Kostel svaté Máří Magdaleny
vystavěl v letech 1732 – 1736 slavný architekt Kilián Ignác
Dientzenhofer ve stylu baroka. Od roku 1807 je město známo výrobou Becherovky. Od poloviny a koncem 19. století
se začínají stavět Císařské lázně, kolonády, divadlo, anglikánský kostel sv. Lukáše z červených cihel nebo po vzoru
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moskevského chrámu pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla.
Jezdí sem v této době slavní lidé z celého světa – skladatelé
Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven či Richard
Wagner, rakouská císařovna Marie Terezie, anglický král
Edward VII., španělský král Juan Carlos, norský král Harald,
Otto von Bismarck, Napoleon Bonaparte, Giacomo Casanova...
V 19. století začíná ve městě průmyslová výroba, sklářství,
porcelánka, výroba gramodesek. Samozřejmě kvete lázeňský průmysl. Do Karlových Varů je přivedena železnice
a v roce 1929 otevřeno letiště.
Pak však přichází 2. světová válka. Německé obyvatelstvo je
v roce 1946 vysídleno, dochází ke kompletní obměně zde
žijících lidí, a Karlovy Vary jsou znárodněny. To, co patřilo
dříve elitám, je všeho lidu. Lázně jsou otevřeny pro obyčejné lidi, a aby přece jen mělo město nějaký větší šmrnc, od
roku 1946 se zde koná každý rok filmový festival.
Ostatně se v Karlových Varech často filmy i natáčejí – dodnes zde vzniklo přes pět set filmů nejen českých, ale
i zahraničních produkcí, a to už vůbec nepočítáme televizní
nebo seriálovou výrobu.
K další proměně Karlových Varů pak dochází po roce 1989.

Rusové v Karlových Varech

Podobné rozdělení jako u batůžkářů a VIP budete cítit i při
procházce městem, avšak tentokrát z jiného úhlu pohledu.
Ačkoliv podle všech map patří do České republiky, v trafikách seženete většinou jen noviny psané azbukou, a před
restauracemi a obchody na tabulích zvou hosty na speciality podniku také ruštinou.

V paměti ruských občanů, zvláště těch movitějších, jsou
Karlovy Vary určitým symbolem. Už od výše zmíněné návštěvy cara Petra I. na počátku 18. století sem jezdila ruská
elita a šlechta, šlo o pravidelné místo setkávání s francouzskými hrabaty a knížaty, k nimž měla ruská šlechta blízko.
Když zde v roce 1898 vznikl chrám sv. Petra a Pavla, sponzorovali výstavbu movití pacienti ruského původu. Dodnes
jde o středobod ruské entity. Ačkoliv jsou v současných Karlových Varech různé skupiny Rusů, jež mezi sebou nemají
zrovna přátelské vztahy, zde se setkávají „beze zbraní“.
V sobě sovětské okupace Československa sem zase jezdili
vysocí sovětští vojenští důstojníci s rodinami. Proto není
divu, že po roce 1989 vzala nová ruská elita Karlovy Vary za
své. Někdy k větší a někdy menší radosti českých obyvatel.

Kam za památkami

Když už se sem však vypravíte, třeba v rámci festivalu, a nebudete zrovna na nějaké party v hotelu Imperial, rozhodně
stojí za to si Karlovy Vary projít. Už jen pro nespočetné
množství vyhlídek a zeleně v okolí.
Když se vydáte – pěšky – od hotelu Thermal podél říčky
Teplá směrem ke Grandhotelu Pupp, natrefíte na množství
historických památek. Na pravém břehu naleznete výše
zmíněný kostel sv. Maří Magdalény, a v podstatě hned
vedle historickou budovu divadla. Mezi oběma budovami
se pak nachází zastávka lanové dráhy, s níž můžete vyjet do
stanice u hotelu Imperial.
Vraťme se však zpět na pravý břeh říčky Teplá a postupujme dále – mineme muzeum, na druhém břehu se již majestátně zvedá Grandhotel Pupp, ale my popojdeme ještě
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kousek dále a podíváme se na sochu Karla IV. a poté na
evangelický kostel Pavla Farského.
Nyní již bude nutné přejít most Karla IV. Po pravé ruce se
nachází Galerie moderního umění. Ale vydržte ještě chviličku v dosavadním směru, než se obrátíte zpět k Puppu. Měli
byste dojít k japonským zahradám u Beethovenova pomníku. Ještě o kus dál se nachází hotel Poštovní Dvůr, budova,
která od roku 1791 skutečně sloužila poštovním koňským
spřežením, než se z ní stalo kulturní, taneční a společenské
centrum. Dne 20. července 1894 zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákova symfonie Z nového světa.
Les na kopci nad námi skrývá dále mnohá místa, kam se dá
toulačkou zajít a pokochat se výhledy na krajinu a samotné
město v údolí. Na místě bývalých Slunečních lázní už najdeme jen lavičku, avšak u Vyhlídky Karla IV. se nachází i malá
rozhledna. Chopinovou stezkou projdeme kolem kapličky
Ecce Homo a pokračujeme dále na místní Olivetskou horu,
a od ní ke komplexu Diana s další rozhlednou.
Od Diany opět vede lanovka. Zastávku směrem dolů má ještě na Jelením skoku, kde najdeme mj. Findlaterův obelisk,
a končí dole u Puppu ve stanici Stará louka. Jsme u Grandhotelu Pupp, a poté, co se jej dostatečně naobdivujeme,
můžeme jít po levém břehu Teplé zpět k Thermalu.
Promenáda Stará louka je krásná již jen svými budovami,
ale třeba také nově nainstalovanou zvonkohrou. Projdeme Vřídelní kolonádou, kolem morového sloupu, Tržní
kolonádou, okolo Zámecké věže můžeme vyjít k Zámecké
kolonádě, a pak dále k Mlýnské kolonádě, a všude ochutnat z různých zřídel minerálních vod – je libo ze samotné-
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ho Vřídla? Nebo raději menších pramenů jako Karla IV.,
Dolního zámeckého, Tržního, Mlýnského, Rusalky, Libuše,
Skalního...? Každý chutná jinak, každý je léčivý. Jedině je
potřeba dodržet míru, to je stejné jako u alkoholu – přece
jen hodně minerální vody tělo zbytečně zavápňuje.
Jestliže u Zámecké kolonády odbočíme nahoru ulicí Zámecký vrch, mineme nejprve anglikánský kostel sv. Lukáše,
po pravé straně Památník židovské synagogy, a těsně před
Malým Versailles se po pravé straně nachází monumentální
pravoslavný chrám sv. Petra a Pavla. Ať máte vztah k ruské
komunitě ve Varech jakýkoliv, doporučuji chrám navštívit,
jde o skutečně zvláštní místo, a jako byste se přenesli v čase
i místě.
Až se chrámu nabažíte, zamiřte naproti do lesa na Sovovu stezku. Zavede vás k bývalé myslivně, a rovněž odtud
můžete po stezce Jelení skok navštívit výšinu Petra Velikého, Tereziin obelisk, ale hlavně vyhlídku Jelení skok se
světoznámou sochou kamzíka i méně známou jelena. Podle
pověsti právě odtud při honitbě skočil jelen dolů, a když se
Karel IV. se svou družinou vydal hledat jeho mrtvé tělo, našel termální prameny. A opět se můžete potěšit vyhlídkou,
další z mnoha, jež Karlovy Vary skýtají.
V okolí Karlových Varů najdeme mnoho dalších možností
výletu – zámek Sedlec, archeologické naleziště na Bažantím vrchu ve Staré Roli, torzo smírčího kříže v Drahovicích,
Goethovu rozhlednu nebo hvězdárnu u Hůrek, zříceninu
na Andělské Hoře, kostel sv. Linharta v zaniklé obci Obora
či gotický hrad Loket.

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. Hosté si
Hotel Penzion Petr
můžou zpestřit volVřídelní ulice 86/15
nou chvíli při živé
Karlovy Vary 360 01
hře v nově otevřeném kasinu Cosmos
tel.: +420 353 540 716
Carlsbad.
+420 353 901 000
+420 775 660 022
e-mail: info@hotelpetr.com,
reception@hotelpetr.com,
casino.cosmos@email.cz

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
kol, a další. V hotelu Embassy jste zároveň srdečně zváni
Hotel EMBASSY ****
do vyhlášené restaurace Embassy, která patří k nejstarším
Nová Louka 21
v Karlových Varech a je známá svou českou a mezinárod360 01 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 221 161
ní kuchyní i historickými interiéry. Hosté zde mohou také
Fax: +420 353 223 146
navštívit kosmetický salon značky La prairie.
E-mail: info@embassy.cz
www.embassy.cz

Hotel Lafonte****
Hotel Lafonte nabízí komfortní ubytování v Karlových Varech v moderně zařízených dvoulůžkových pokojích. Vybrat si můžete z výhodné nabídky wellness pobytů, víkendových pobytů, lázeňských pobytů a romantických pobytů. Součástí
hotelu je i vlastní balneo provoz, relaxační bazén a privátní sauna a whirlpool.
Speciality domácí české a zahraniční kuchyně si můžete vychutnat v příjemném nekuřáckém prostředí hotelové restaurace s možností odděleného salónku vhodného k uspořádání nejrůznějších soukromých akcí
a rodinných setkání. Snadnou dostupnost hotelu a bezpečné parkování v parkovacím domě s kamerovým systémem
ocení především hosté, kteří cestují vlastním vozidlem. ProHotel Lafonte****
nájem plnohodnotně vybavené konferenční místnosti a saMajakovského 29
lónku hotelu Lafonte pak využijí především firemní klienti
360 05 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 439 290
za účelem různých jednání, meetingů a prezentací.

E-mail: sales@hotel-lafonte.cz
www.hotel-lafonte.cz

Lázeňská léčebna Mánes

Lázeňská léčebna Mánes
Křižíkova 13
360 01 Karlovy Vary
tel. +420353 334 111
e-mail: info@manes-spa.cz
www.manes-spa.cz

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 227 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 posezení nabízí denní kavárna s letní terasou. Zajišťujeme zábavný program a odborný dohled dětí. V objektu
se nachází vlastní balneologický komplex se širokou nabídkou procedur,
jako jsou: koupele, vodoléčba, masáž, elektroléčba, léčebná tělesná výchova, fitness, kosmetika, manikúra, 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 84 pokojů (včetně connection room), plně vybavených pro pohodlné ubytování- 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 také menu s českou i světovou kuchyni. Hotel disponuje vlastním balneo provozem se zdravotním personálem, krytým bazénem, whirpoolem, saunou, soláriem, fitness,
Interhotel Central ****
ruským kulečníkem, internetovým připojením, garážemi pro15 aut
Divadelní náměstí 17
360 01 Karlovy Vary
a dvěma konferenčními salonky s celkovou kapacitou pro 65 osob.

Tel: 353 182 111
reception@interhotel-central.cz

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
Hotel Ulrika
karlovarskou minerální vodu. Hostům
Sadová 16
jsou dále k dispozici: bazén, sauna, par36001 Karlovy Vary
ní lázeň, fitness-centrum, kosmetický
Tel. +420/353243111
Fax: +420/353243104
salon, půjčovna kol a mnoho dalších sluwww.spa-ulrika.cz
žeb, zpříjemňujících 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.
V budově se nachází bazénový komplex se
Alžbětiny lázně
saunami, whirpoolem a relaxačními trysSmetanovy sady 1145/1
kami. Z léčebných procedur lázně nabíze360 01 Karlovy Vary
jí koupele, masáže, elektroterapii, léčbu
tel: +420 353 222 536-7
teplem, chladem, minerální vodou a další
e-mail: info@spa5.cz
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. Hostům jsou dále k dispozici
bazén, sauna a whirpool. Lázeňský hoČeská hotelová, a.s.
tel Smetana je situovaný v nádherném
LH Smetana-Vyšehrad
prostředí Karlových Varů nedaleko láKrále Jiřího 5-7
360 01 Karlovy Vary
zeňských lesů. Poloha hotelu je výhodná
Tel.: +420 355310222
z hlediska dopravy, od centra je vzdálee-mail: info@hotelsmetana.cz
ný jen 15 minut pěšky. Hotelovým hoswww: hotelsmetana.cz
tům je k dispozici hotelové parkoviště.

DVOŘÁK SPA HOTEL ****S KARLOVY VARY
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. Lázeňský lékař
Dvořák Spa Hotel ****S
Nová Louka 11
a jeho dobře školený tým masérů a rehabilitačních pracovníků sestaví
360 01, Karlovy Vary
společně s hostem jeho léčebný a dietní program. V hotelu je hostům
Tel.: +420 353 102 111
dále k dispozici: bazén, sauna, parní lázeň, fit-centrum, klinika esteticE-mail: info@hotel-dvorak.cz
ké medicíny Asklepion, kadeřník, manikúra a pedikúra.
www.hotel-dvorak.cz

PŘEDPLATNÉ
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Proč se rozhodnout pro předplatné?
Držíte v ruce druhé číslo sedmého ročníku magazínu Ice.
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